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Midas Dekkers wijdt op 4 oktober nieuwe begraafplaats voor dieren in op Oud-Rijswijk

Van waker en muizenvanger tot huisvriendje
Op Werelddierendag,
zondag 4 oktober,
opent Yarden haar
eerste dierenbegraafplaats, op een
speciaal hiervoor
bestemd deel naast
Begraafplaats OudRijswijk. Bioloog Midas Dekkers verzorgt
met directeur Ron
Bavelaar om 15.30
uur de opening.
Aansluitend vindt
om 16.30 uur ook dit
jaar weer de traditionele Katholieke
dierenzegen plaats
door pastor Johannes Ritzer.
Belangstellenden zijn van harte
welkom om op Werelddierendag een
kijkje te komen nemen, de opening
bij te wonen, en om hun dier te laten
zegenen.
Dierenbegraafplaats Oud-Rijswijk,
aan de Sir Winston Churchilllaan
233, ontvangt u mèt uw geliefde
hond, kat, konijn, vogel, goudvis of
welk ander huisdier dan ook. Ze zijn
allemaal welkom.

- Jans Springer, locatiemanager op de
begraafplaats in Oud-Rijswijk. -

Deze week o.a.:
Made in
•SHIE:
The Binckhorst
op 10 oktober
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•Rozenburg:
duur porselein
voor die tijd
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•Roodenburg
breekt lans voor
verzekeraars
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speelde
•Julius
Bordje-tik in
Klimopstraat
- In deze zegen wordt het verbond en de liefde tussen mens en dier bekrachtigd. Maar een alternatief voor de dierenarts is het niet. -

Waardig afscheid
Locatiemanager Jans Springer legt
uit waarom Yarden het initiatief heeft
genomen voor de nieuwe begraafplaats: “Huisdieren verdienen – net
als mensen – een waardig afscheid.
Bovendien weten wij uit ervaring dat
het goed afscheid nemen van een geliefde overledene, mensen helpt bij het
verwerkingsproces. Dat geldt dus ook
voor dieren. In de loop der jaren zijn
huisdieren een andere plaats gaan innemen in onze samenleving. Moesten
huisdieren vroeger nuttig zijn - katten
vangen muizen en honden waken - tegenwoordig zijn het gezelschapsdieren
en zijn ‘volwaardige’ gezinsleden. Begraafplaats Oud-Rijswijk
heeft daarom een speciaal
deel naast de begraafplaats gereserveerd als
laatste rustplaats voor
huisdieren.”
Yarden, een uitvaartvereniging die al meer dan
100 jaar bestaat en meer
dan een miljoen telt, wil
hiermee voor z’n leden
ook nadrukkelijk de
mogelijkheid scheppen om later zelf
dichtbij hun huisdier(en) begraven of

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

verstrooid te worden. “Mens en dier
worden zo dan op een mooie manier
herinnerd, dichtbij elkaar,” zegt Jans
Springer.
Dierenzegening
Na de officiële opening van de dierenbegraafplaats en de bezichtiging,
kunnen bezoekers op Oud-Rijswijk
terecht voor de dierenzegen.
In deze zegen wordt het verbond
en de liefde tussen mens en dier
bekrachtigd. Mensen met een ziek
dier kunnen van de zegening niet
verwachten dat het dier geneest. Wel
kan om kracht worden gevraagd.

- Pastoor Johannes Ritzer zegent een
hondje, tijdens de 4 oktober bijeenkomst
in Oud-Rijswijk in 2014. -
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Franciscus
van Assisi
Werelddierendag op 4 oktober is feitelijk
de sterfdag van de heilige Franciscus van
Assisi die op 44-jarige leeftijd stierf in
1226. Hij had veel eerbied voor het leven
van dieren, wat ongebruikelijk was in
die tijd. In 1929, op een dierenbeschermingscongres in Wenen, is zijn sterfdag
uitgeroepen tot Werelddierendag. Sinds
1930 vieren we dit ook in Nederland.
Franciscus was een zoon van Petrus van Bernardone, een welgestelde lakenkoopman
uit Assisi, in de Italiaanse regio Umbrië. Hij werd geboren toen zijn vader in Frankrijk was
om zaken te doen; de naam die zijn moeder hem gaf (Johannes) veranderde die daarom
na z’n thuiskomst in Franciscus.
Franciscus was geen geestelijke, maar als volwassene begon hij te prediken over o.m.
vrijwillige armoede en dienstbetoon aan de vrede. Hij verzamelde een een snel aangroeiende groep getrouwen om heen en kreeg in 1209 van paus Innocentius III toestemming
om samen met hen een nieuwe kloosterordeorde te stichten, de Minderbroeders, thans
beter bekend als de Franciscaners.
Beroemd zijn de verhalen waaruit Franciscus’ dierenliefde blijkt, zoals over het redden
van een worm, zijn preek voor de vogels, en de manier waarop hij de stad Gubbio
verloste van de angst voor een bloeddorstige wolf, die hij opzocht in het veld ‘voor een
gesprek’ en omturnde tot een graag geziene gast in de stad.
Niet per se voor dierenliefhebbers, vooral voor historisch en theologisch geïnteresseerden is er een mooi boek van Jacques Le Goff over Sint-Franciscus (ISBN 90284889X).

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

WWW.KEESTALEN.NL
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OPROEPJES EN BRIEVEN

Het lezen van krantenartikelen en van boeken kenmerkt zich door eenrichtingsverkeer. De schrijver schrijft iets op en de lezer leest dit vervolgens. Soms met
instemming, soms met verbazing. Dit hoeft bij de Oud-Hagenaar niet het geval
te zijn. Omdat de schrijver er zijn of haar e-mailadres onder zet kan de lezer
hierop reageren en dit gebeurt dan ook.

De inzet van vrijwilligers is van
onschatbare waarde voor onze
stad. Ik, Karsten Klein, vind het
daarom belangrijk dat we als
gemeente blijven investeren
in vrijwilligerswerk en dat we
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed ondersteunen.

i e aa d i e ene a i el ee
dan i e ande e vind di een
van de aantrekkelijke kanten van
e c i ven voo de e an
e e nog i den da de e
werkwijze één van de redenen is
aa o de d agenaa o n
groot lezerspubliek kent.

Op 24 november reikt de gemeente
Den Haag daarom, in samenwerking
e
voo de de ee de aag e
Hulde uit. Dé jaarlijkse prijs voor
vernieuwend vrijwilligersbeleid. Daarnaast wordt ook De Waarderingsprijs
toegekend. Met deze prijs kunt u als
organisatie zelf een passende activiteit
organiseren om uw vrijwilligers in
e onne e e e en aag il i
uitnodigen om uw organisatie voor één
of voor beide prijzen aan te melden.

Haagse Hulde
Met deze prijs kunt u zelf een activiteit
o gani e en o
v i illige in e
zonnetje zetten. Vorig jaar zijn er enorm
veel leuke ideeën ingediend, denk aan
ainingen op e ge ied van alen on
wikkeling en omgang met kwetsbare
mensen, een verrassingsdiner voor
vrijwilligers of een feestelijke ontmoeing avond voo v i illige en n
cliënten.
Aanmelden voor de Haagse Hulde en
De Waarderingsprijs kan tot en met 31
oktober! Alle informatie en het aanmeldformulier vindt u op www.denhaagdoet.
nl/haagse-hulde.
i

i naa

deelna e

a en lein

Colofon

e o de

en aag

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!

Tweerichtingsverkeer

Haagse buurtkracht
samen voor elkaar

Haagse Hulde
e e a van de aag e lde
i aag e
ac a en voo
el aa
o gani a ie geve igd in
Den Haag en werkt u met vrijwilligers?
Dan kunt u uw organisatie aanmelden.
U maakt kans op De Gouden Hulde ter
waarde van € 3.500,- of De Zilveren
lde e aa de van
en e
ge ilee de eeld e oievaa van
kunstenaar Eduard van Toledo.
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reacties van familieleden. Hans
c eef i da i n oede een
jonger zusje van de vrouw van
Jan Altorf was en dat Jan en zijn
doc e ef veel e en i ge
dragen aan zijn culturele vorming.
Wieke Altorf maakte mij duidelijk
dat de familie Altorf uit een deel
van Beieren komt dat vroeger tot
o en i e oo de e ee an
Herwaarden stuurde mij een lange
ail aa in i een aan al p lica
ties over Altorf noemt en aangeeft
aa e van e e vinden i
o e
i op da e a elie van
an in de e
e aa op n

Familie Altorf
Zo kreeg ik - als voorbeeld - een
g oo aan al eac ie op e a i el
po en van veel i dig aag
kunstenaar, dat over Jan Altorf
gaa en da in n
e
van de e
jaargang staat. Zelfs een tweetal

Ze, hen en hun
n e d agenaa van din dag
ep e e l aa op pagina
een i i c e noo van de ee
oog ad onde e op e l a
bra & nog wat” ten aanzien van een
ve gi ing en e aalge i van de
ee li a geld

p ic i e nie egen e a en
van i i c e op e ingen aa
in di geval o d de ee a geld
in zekere zin - voornamelijk door
een gebrek aan nuancering - deels
en on ec e in of ee op e
a e ge oepen a e l a a
nie in ad id lig i i
aa e
i lec een ve gi ing en nie de
moeite waard om er woorden aan te
wijden in De Oud Hagenaar.
an ee elang ec e i de i ie
op e ge i van e oo d e
in plaa van n of en in e e
doelde a i el van de ee a geld
e enoo c ap n e aal eg
e di ove e ve c il en en
en n leef allang nie ee in e
dagelijks taalgebruik. De bedenker
van di n a ige onde c eid i
de even iende ee e e en c ap
pe
i iaen van e le e a
een voo el o een onde c eid
e a en en en en n naa
gelang de grammaticale functie.

o ove e geen e enoo c ap
Onze Taal erover zegt.
e a lec een voo el da
door de toenmalige en ook latere
taalmeesters aanvaard werd. Het
voo el eef geen e en c appeli
ke onderbouwing en dat is ook niet
nodig. Verder valt op te merken dat
volgens de Algemene Nederlandse
p aa n
N
i de n
en e ie nie van fo en ag

mer 52 gesitueerd
was. Dit laatste lijkt
onbelangrijk maar
da i e e e nie
ndien enig in
mogelijk probeer ik
in i n ve alen aan
e geven aa de oofdpe oon
p ecie ge oond eef
an e
voorstellen dat lezers die daar in de
buurt wonen dit waarderen.
Het werkt
o o da de fo le die doo de
edac ie van de e an ge an ee d
wordt werkt staat voor mij vast.

i i g a i ve c i n e g o e
egel aa en i op eel veel plaa
sen - ook in de omgeving van Den
Haag - te vinden. En je kunt nog
eage en oo aa i daa o i n
e ailad e ie aa onde e en

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Rudolf Janssens

Ds Drostschool
oe fo o of ande e i onde
eden van in e ie en e e i e
van de
o c ool de Nie e
c ool aa en aag van voo
de sloop en ongeveer van de zestig
en even ig a en ie eef ie
e een en ande van aag oo i
van u.

Zoetermeer
thrude1938@gmail.com
----------------------------------------

S.Hofman1@kpnplanet.nl

worden gesproken. Verder leest men
in e advie van e aal nie ove
dit onderwerp: als alternatief voor
de la ige e e en en en n
an e dienen oe el o igen
di inde ge c i ac en voo de
ge c even aal

an of an

Nieuwe ‘verhalentafel’ over legendarische bedrijven
aag e e inne ingen i een p o ec aa in agenaa en agene en aan een e alen afel n e inne ingen aan
een pecifie aag e a e el aa delen en va leggen in een ogenaa de digi ale n o o e gaa in de en
ale i lio ee ee een nie e ve alen afel van a
e e a i de e ee ade in e ag e ind ieel
e fgoed oi ad en aag een
bloeiende industrie, met bedrijven
al ede ein an e
ve a
Caballero en natuurlijk Rademae
e i geleve de fo o i de
ie en fa ie aan de on eg in
de inc o
d e ne e
uit de Haagse industrie worden
i genodigd o aan e c iven i
de e ve alen afel
n c i ven an via
of a ia
den aag nl ee
aag e e inne ingen i n e vinden
op
aag e e inne ingen nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele an onde enige inding e de ove eid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

of een organisatie. Voor de uitgave wordt geen

minste 75.000 exemplaren gratis te krijgen, op

enkele subsidie ontvangen; alle onvermijdelijke

ca. 360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

kosten worden gedekt door advertentieverkoop.
e onele en
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senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant

i

i on vangen pe po in Nede land n ande e

c i ve

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor

e een p ofe ionele ac e g ond in de edia
op basis van een zeer kostenzuinig en uitgekiend
werkmodel.
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o nc van apend ec

hoynck@deoud-hagenaar.email
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Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-
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o d in de egel

e land elf

Hoofdredacteur

95 euro e voo delig e i e o de an innen
ee e en na ve c i ning g a i al
loaden via de website: deoud-hagenaar.nl

e do n

Vaste auteurs
Guus van Baar, Erik de Boer; Barbara
Bruckwilder; Marco Daane; Carl Doeke
Eisma; Roeland Gelink; Cor Gout; Carel
o eling ille o d iaan an van
de el
i ien o
e a ig en
berg, Hans Roodenburg, en Ton de Ruiter

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Advertentieverkoop
ene c addelee e c
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06 23700323

Administratie
i l oo n
kim@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 070 4275097
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nie e e aan den el
www.baasimmedia.nl
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De Haagse Kunstkring en het Haags Montessori Lyceum presenteren 15 oktober:

Verhalen bij Indische monumenten

Gratis
ZwemApp
Den Haag
De gemeentelijke zwembaden
in Den Haag beschikken sinds
vorige week over een eigen
ZwemApp. De ZwemApp Den
Haag is gratis te downloaden
via de appstore (Android of
iPhone) of via www.denhaag.
nl/zwemmen

Sportwethouder Rabin Baldewsingh:
‘Al jaren behoren de zwembadpagina’s
tot de beste bezochte van onze website.
Met de ZwemApp hopen wij de inwoners van de stad nog beter te kunnen
voorzien van accurate informatie.’
In de app staat informatie over
openingstijden, tarieven, activiteiten,
zwemlessen en vrij zwemmen. Ook
wordt informatie gegeven over onverwachte gebeurtenissen en gewijzigde
openingstijden. Daarnaast kunnen er
via ZwemApp pushberichten worden
verzonden mocht er onverhoopt iets
gebeuren in een zwembad.

Leerlingen van het Haags Montessorilyceum en leden van de Haagse
Kunstkring zullen samen hun indrukken van de Japanse bezetting in
Nederlands Indië verbeelden en presenteren in een avondprogramma
op donderdag 15 oktober 2015. In het zeventigste jaar na de bevrijding willen ze onderzoeken wat kunst kan betekenen bij het verwerken van ervaringen, het blijven herdenken en het verzoenen.

De Kunstkring sluit zich aan bij
het project Vrede en Recht dat het
Haagse Montessori Lyceum in oktober
organiseert. Binnen dat kader zullen
ruim zestig leerlingen van 4vwo
opdrachten uitvoeren als ‘maak een
fo o fil voo elling of gedic ove
hoe jij je voorstelt dat het is om in zo’n
Jappenkamp te leven. Of over hoe het
zou zijn zonder ouders, als je honger
hebt, als je geen bed hebt, niet weg
kunt naar school of naar vrienden. Ze
zullen zich daarbij laten inspireren
door het Indisch monument in Den
Haag en door twee gastsprekers van
de Stichting Gastdocenten ZO-Azië,
Evert Mutter en Henriette van RaalteGeel, die het Jappenkamp zelf hebben
meegemaakt.
Acteurs en musici
De resultaten worden op 15 oktober in

de Kunstkring getoond in het avondprogramma ‘Verhalen bij Indische Monumenten’. Daarnaast zal een tiental
acteurs, auteurs en musici kort stilstaan
bij de verschrikkingen die zich zo ver
van Nederland hebben afgespeeld.
Velen waren er als kind bij, anderen
hebben ouders die de invasie van de
Japanners hebben meegemaakt. Acteur
Rein Edzard leest uit de dagboeken die
zijn moeder in het kamp bijhield. De
dichteres Inge Tielman vertelt hoe ze
met haar ouders van hot naar her werd
gesleept en leest aansluitend ‘Die dag’,
het gedicht dat begint met de regels:
‘het is een dag\ dat er iets is \dat alles
op je af komt’.
Blijvend herinneren
Het programma speelt zich af tegen de
achtergrond van projecties van monumenten die vormgeven aan het lijden

Watersnoodramp van 1134
in studiegroep Delﬂand
met de gedetailleerde bodemkaart,
een geomorfologische kaart en vele
andere bronnen moet het mogelijk zijn
om het landschapssituatie van 1134 te
reconstrueren.

Aanmelden
Van de deelnemers wordt een actieve
bijdrage verwacht, het is geen passieve
recreatie. De kosten voor deelname
is € 30 ; voor KNNV leden € 10
pgeven via afdeling el and nnv
nl Nadere inlichtingen bij Cor Nonhof
015 - 213 86 57.
De leden van de KNNV afdeling Delfland zijn actief bezig met natuurstudie,
natuureducatie en natuurbescherming.
Via excursies, lezingen, cursussen,

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
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65+

van de slachtoffers van de Japanse
bezetting. ‘Monument’ stamt af van het
Latijnse ‘monere’ dat zowel ‘herinneren’ als ‘waarschuwen’ betekent.
De Haagse Kunstkring wil met het
programma benadrukken dat monumentale kunstobjecten er voor dienen
om ons, en ook onze kinderen en hun
kinderen, eraan te blijven herinneren
wat oorlog betekent en hoe kostbaar en
kwetsbaar vrijheid is.

Gratis bijwonen
15 oktober 2015 om 20.00 uur in de
Haagse Kunstkring. Toegang gratis.
Met: o.a. leerlingen van het Haags
Montessori Lyceum. En met Rein
Edzard, Corina Engelbrecht, Wim de
Haas, Anita Poolman, Jill Stolk, Inge
Tielman, en andere kunstenaars.
Muziek: Christine en Peter Visser,
Margreet Schuemie. Adviezen muziek: Rixt van der Kooij

Genealogisch spreekuur
in het Museum Rijswijk

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland start een studiegroep Delfland in 1134. Het doel van deze groep is om zich te verdiepen wat er precies tijdens de watersnoodramp van 1134 is gebeurd en het effect daarvan op het huidige landschap.

De studiegroep bestudeert oude kaarten, websites en literatuur. Relevante
ple en in el and llen o den
bezocht, onder meer om bodemmonsters te nemen. Elders in Nederland
worden ook landschappen bezocht (en
misschien daarbuiten) om een beter
gevoel te krijgen voor het oude landc ap in el and
De grote watersnoodramp van 1134
in el and eef aa con o en in
het landschap achtergelaten. Samen

- Het Indisch Monument aan de waterpartij bij de
Scheveningse Bosjes in Den Haag, onthuld in 1988
en ontworpen door Jaroslawa Dankowa. -

Bent u bezig met uw familiegeschiedenis? Heeft u daarbij hulp
of advies nodig? Dan kunt u op woensdag 7 oktober naar het
Rijswijks Historisch Informatiecentrum, gevestigd in Museum
Rijswijk, Herenstraat 67.

Tussen 11.30 en 14.00 uur is genealoog E.J. Rollema aanwezig. De
heer Rollema is tevens moderator
van het Stamboomforum, https://
www.stamboomforum.nl/ Door
zijn jarenlange ervaring kent hij de
weg in de doolhof van archieven,
de verschillende registers en oude
handschriften. Hij kan u op weg
helpen met het vinden van gegevens
in tal van bronnen. De nadruk ligt op
Nederland. Aanmelden vooraf mag,

maar is niet noodzakelijk. Dit kan
via de ail i
e i i
nl , of telefonisch: 3903617. Tijdens
de overige openingsuren van het
RHI zijn medewerkers van het RHI
aanwezig voor genealogische en overige vragen! Het RHI is altijd gratis
toegankelijk. Zie ook de website van
Museum Rijswijk www.museumrijswijk.nl. Het volgend inloopspreekuur staat gepland op woensdag 4
november 2015.

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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Verblijf in een voormalige
Behandeling
Drentse boerderij, gelegen
aan huistussen bos & weide

Nieuw!!

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

O p h e f f i ng s erkoop
v
t
i
u


Een team van
prothesespecialisten

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
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel



Ruime keuze aan sfeervolle Kerst & Nieuwjaars reizen

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080

Een kleine greep uit ons programma:

di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30
za.van 9:00 tot 17:00

3 dg. Autoreis Duitse Kerstmarkten Düsseldorf, Bonn en Keulen va. €
7 dg. Kerstcruise over de Rijn MS RigoleƩo **** uit RoƩerdam

 
 

BTR REIZEN

ÊÊ 055 - 5059500 Ê

69
69,-- p
p.p.
p

• Ê Opendagen Riviercruises 2015 & 10% Opendag korting
ÊÊÊ voor het maken van een
•Bel
e-vouwﬁets
OpendagenÊ
Ê
afspraak
of meer informatie.
•
Rotterdam:
Ê

HELP DIEREN IN NOOD,

OOK BIJ U IN DE BUURT

gelegenÊaanÊdeÊBoompjeskade.Ê
Ê

Ê

Utrecht:

Ê
17.00 uur op MS Rigoletto ****Ê
KanaaleilandÊ/ÊRooseveldtlaan.

John, Martijn en Jasper Jellema

MS Rigoletto ****

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

Ê

www.dier.nu
OpendagenÊkortingÊ

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

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

MS Verdi ****

kortingÊaprilÊcruisesÊ
Ê

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.

5 daagse Kerstreis naar
Hotel ‘t Trefpunt in het Brabantse Made
•
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 378,378,- p.p.
• gezellig proVolpension autoreis met een
•
gramma 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

Ê

Riviercruises & Zeecruise
aanbiedingen nu tot wel 25% korting

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

ÊÊ 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL Ê
- advertorial -

Ê

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

Bourgondisch
11 dg. ‘Als een Vorst over de Donau’Ê
NederlandÊmetÊMSÊVerdiÊ****Ê
met MS Verdi va. € 1.075, Ê
ma.Ê20ÊaprilÊt/mÊza.Ê25ÊaprilÊÊ2015ÊÊÊ
9 dg. 3 rivierencruises Neckar, Rijn enÊ
Volledig
verzorgde
verhuizingen in Êhéél Nederland:
vanÊÊ
nuÊalÊva.Ê*Ê
Moezel met MS Verdi va. € 850, Ê
In– én uitpakken van uw bezittingen
10 dg. Over de romantische Rijn en Ê
(De)montage van grote meubels
MS Rigoletto va. € 900, Ê
OphangenmetÊMSÊVerdiÊ****Ê
van lampen, klokken
Ê en schilderijen
EnÊnogÊveelÊmeerÊvolledigÊverzorgdeÊ
Af– en
aansluiten van uw apparaten
di.Ê14ÊaprilÊt/mÊma.Ê20ÊaprilÊÊ2015ÊÊÊÊÊ
riviercruiseÊmetÊdeÊluxeÊcruiseschepenÊ
Stoffeer–
MSÊVerdiÊenÊMSÊRigoletto.Ê
vanÊ en schilderwerk
nuÊalÊva.ÊÊ*Ê
Ê
Correcte woningontruiming van uw oude
* niet boekbaar
in combinatie
kortingen, prijzen per persoonÊ
woning
na uw verhuizing
ofmet
na andere
een overlijden
Netjes
en
schoon
opgeleverd
voor
een
goede overdracht
Ê
Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen •
ereizen
Voor alle vakanti
Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende
veilinghuizen
•
ingen
ied
nb
aa
e
tst
laa
Ê

Ê

Ê

va. € 700,- p.p.

BTR Kerstspecial

Ê





Ê

4 dg. Kerstshopcruise België MS Serenade I **** uit RoƩerdam va. € 349,- p.p.

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
aat 138a • 2565 •WG
Denbehandeling
Haag • (070)
3452137 •
Gratis
aan huis
sneeuwbal.nl •
www.sneeuwbal.nl
• 75%
vergoeding vanuit uw•
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse
vergoeding
Ê
door
uw
zorgverzerkeraar
Ê
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

✂

Senior Hotel Siegerland
met een grot of
Freudenberg / Duitsland € 224,
224,-kerstmarkt bezoek Actie Weken nu € 155,
155,-- p.p.

en veel meer Senior Hotels ‘All‘All-Inclusive’ met aantrekkelijke Actie Weken

OP=OP







30% Korting
-/- 30%

Combineer uw
AllAll-Inclusive
Vakantie
Senior Hotel Op de Boud
Valkenburg / Limburg € 255,
255,-229-- p.p.
Actie Weken nu € 229

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!

ÊÊ 055 - 5059500

Ê

Ê

Ê

Elektrische ﬁetsen

• brochures
gratis

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com
|erv
010
- 888 22 15
ering
en•res
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie
ÊÊ 055 - 5059500  WWW.BTRREIZEN.NL Ê

Dierenbegraafplaats
Oud-Rijswijk opent
haar deuren
Opening & dierzegening op Dierendag.
Zondag 4 oktober om 15.30 uur openen Bioloog
Midas Dekkers en Ron Bavelaar (directievoorzitter
Yarden Holding bv) de eerste dierenbegraafplaats
van Yarden in Rijswijk.
Aansluitend is om 16.30 uur de Katholieke dierenzegen door pastor Johannes Ritzer. U bent welkom
om met uw geliefde hond, kat, konijn en/of andere
dieren aanwezig te zijn.
Sir Winston Churchilllaan 233 • 2282 JS Rijswijk
T 070 336 11 60 • E dierenbegraafplaats.rijswijk@yarden.nl
www.yarden.nl/dierenbegraafplaats-oud-rijswijk

Epskamp Slaapwarenhuis
Welke Hagenaar kent dit bedrijf niet,
in 1936 opgericht door Anton Epskamp toen nog op de Beeklaan (zie
foto) inmiddels bijna 80 jaar later
staat de 3e generatie aan het roer,
nu in het vijf verdiepingen tellende
hoekpand aan de Weimarstraat
180/hoek Beeklaan.
In 1936 werden op de
a fie nog de apo
a a en v oeg in de
oc end opge aald eeg
e e a
ee ove dag
e den e in de e plaa
op de ee laan opgev ld e
nie
apo en in de avond op de
a fie
ee e g naa de lan oda
e ee ge lapen on o den
o in die i d e d e op af e aling
ge oc en ging n on p a p en
nade and i n oon en en on el e
v i dag lang de de o de
a e
en d
el e op e alen
aa de i den i n ve ande d de
a a en en edden i n nie ee e
ve geli en e die van v oege de
o p ing i o en eel el e ee
ge o en ed van ege e ee goede
laapco fo ven ila ie co fo ooge en ge a
e op a en en o da
e oo ve el aa e leve en i o d
e eed ee doo de o de e gene aie voo ge o en p a p eef naa
i n g o e collec ie o p ing
innen a en en inde edden de o de e
afdeling in i ge eid e a op

ee
an
el
a

fa e il i e ee a e oelen en na
li
o en
ev i i d a e enio ledi anen p di o en loop e een
aan e eli e ac ie
enio ledic
ncl le i c ve a e la en ode en oc e ve ing
a incl on age voo

eel en en e en oo p o le en
e ve voe daa o
eef p a p
n g a i aal eng e vice ge oon
op afge p o en i d die
e e e
i o
en oo i e
ogeli o
v i li vend advie aan i e i gen
en o e eoo delen of
o de aa ode nog el goed e n geef
aan
o ge
een lang of el voo een
af p aa
i elpen advi e en g aag
p a p laap a en i
ei a aa
oe ee laan en aag
elf
ep a p nl
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.zeeheldentheater.nl

Oud en jong Samen uit samen thuis!

Vrijwilligers
vacatures

Wandelmaatjes
Gaat u graag aan de wandel?
De bewoners van verzorg- en
verpleeghuis Quintus van Respect
Zorggroep Scheveningen gaan
graag met u mee. Vitaal genoeg,
maar alleen raken ze de weg kwijt.
U wordt gekoppeld aan één of
meerdere bewoners om wekeli een in e andeling ee e
maken. Hulp en gezelligheid staan
voorop. U krijgt begeleiding hoe
u het beste met de cliënten om
kan gaan. Samen een frisse neus
halen?
Inlichtingen: Ineke Duijvestijn
Tel.: 070 350 30 31
E-mail: ineked@rzgs.nl

Gastheer/- vrouw
Houdt u van het werken voor
en met kinderen? Spreekt een
afwisselend takenpakket u aan?
Wordt dan gastheer of –vrouw op
de Dominee Den Hertogschool in
Loosduinen. De taken bestaan uit
onder meer telefoon aannemen,
deur openen, thee zetten, opruimen, licht administratief werk en
kleine klusjes. Het liefste 4 dagen
in de week, maar in overleg zijn
andere tijden mogelijk. Blijf met
twee benen in de maatschappij en
meld u aan.
Inlichtingen: E.M. Scherf
Tel.: 070 397 9206
E-mail:
school@hertogloosduinen.scoh.nl

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

Als 65 plusser samen met kinderen in de basisschoolleeftijd genieten van muzikale theatervoorstellingen. Dit kan nu dankzij Stichting De MIX, gratis of tegen sterk gereduceerde prijs, in het
Zeeheldentheater.

“Senioren komen steeds minder vaak
buiten de deur en eenmaal in een zorginstelling worden ze meestal weinig
opgezocht,” zeggen Jan Erik Noske
van het Zeeheldentheater en Yvette
Olof van Stichting De MIX, als we ze
vragen waarom dit concept ‘Samen
uit Samen thuis voor Oud en Jong’
is bedacht. “Ook raken senioren met
regelmaat in een cultureel isolement,
ze doen niet meer mee aan culturele
activiteiten, terwijl ze er juist
van genieten om muziek te
horen en een voorstelling te
zien.” Waar de spelers van de
stichting eerst langs de zorginstellingen gingen met hun
liedjesprogramma’s, nodigen
ze de senioren nu uit om op
woensdagmiddagen en in de
schoolvakanties samen met de
kinderen naar hun Zeelheldentheater te komen. Dit bleek
een beter haalbaar concept
wat betreft de bekostiging en
organisatie. “In het voorjaar zijn
we ermee gestart en het blijkt
dat het zowel voor de ouderen
als voor de kinderen erg leuk
is om samen een voorstelling te
beleven. De 65 plussers genieten
net zoveel als de kinderen. Ze
komen vaak met busjes en willen niet
meer weg. ‘Ga maar chauffeur en kom
ons morgen maar weer ophalen!’ riep
laatst een van hen.”
Zo werkt het

“Alle zorginstellingen voor ouderen
krijgen van ons via de mail een lijst
toegestuurd met ons aanbod voor het
komende seizoen. De activiteitenbegeleider belt vervolgens naar ons theater
en geeft aan wanneer hoeveel personen
willen komen. Het vervoer regelt de
zorginstelling zelf. Vaak is dat met
busjes of door vrijwillige chauffeurs.
De voorstelling is gratis te bezoeken

Dit in het kader van 70 jaar bevrijding
met de nadruk op het thema: Weg
met de vooroordelen! Liedjes uit de
jaren ‘30-’40 van de broers Willy
Derby en Lou Bandy, afgewisseld met
waargebeurde verhalen over de Duitse
en Japanse bezettingstijd uit de familie
van de spelers. Zowel vanuit Joods
perspectief (violist Theo Olof was de
vader van Yvette Olof), als vanuit het

én daar hoort zelf een hapje en drankje
na a oop i
Thuiswonenden 65 plussers kunnen
uiteraard ook naar de voorstellingen.
Met een pas is de toegangsprijs € 5,--.
Heeft u een Ooievaarspas? Dan krijgt
u op de prijs nog korting. Jan Erik
Noske:” Mensen hebben vaak maar
weinig te besteden en we willen dat
onze voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Ouderen kunnen zo met

Vrijwilligers gevraagd

of zonder kleinkinderen toch samen
met kinderen theater bezoeken.”
Breed aanbod

Wat voor soort voorstellingen zijn
het? “Onze samenwerkingspartners
Toneelgroep Vest, Andrea Noske
en Briza zorgen dat er een breed
aanbod is. Toneelgroep Vest speelt
voorstellingen die geschikt zijn
vanaf 4+. Briza programmeert onder meer de humoristische muziektheater voorstelling ‘Hoe Willem
Koning werd’, over 200 jaar Koninkrijk en komt vanaf 19 oktober
uit met een nieuwe voorstelling
‘Wereldoorlog 2 en mijn familie’.

ic ing e
o d finan
cieel ondersteund door de gemeente Den Haag en een aantal
fondsen waaronder RCOAK. De
Zonnebloem en de Boodschappen Begeleiding Dienst zorgen
voor vervoer.
Jan Erik: “We hopen dat nog
Een greep uit het gratis pro
gramma: meer fondsen ons willen steunen.
Ook zijn we op zoek naar meerdere
- 19 & 20 oktober WO2 en mijn Fam
ilie
vrijwilligers die voor de zorginstellingen
mensen willen vervoeren of
- 22 oktober
Pindakaas met Sambal
assisteren bij de begeleiding en de
- 4 & 11 november De Kleuren van
voorstellingen. Zo kunnen we menMesdag
sen van boven de 65 uit hun cultu- 29 november
reel isolement halen.” De Mix vindt
WO2 en mijn Familie
het belangrijk dat er niet alleen jaren
Zeeheldentheater,
aan het leven toegevoegd worden,
Trompstraat 342 Den Haag, 070-399
maar ook leven toegevoegd wordt
22 22
vragen naar Wim (9.30 tot 16.30).
aan de jaren. “In contact komen met
kinderen en samen cultuur beleven
E-mail: info@demixwereldmuziek.
geeft een meerwaarde aan het leven,
nl
Internet: www.zeeheldentheater.nl
besluit
Jan Erik zijn verhaal. “
en klik
dan onder het menu Partnerts op ‘De
Mix’

Maand van de vitaliteit
Senior, bent u al in beweging? De maand oktober staat in Den Haag namelijk volledig in het teken
van ouderen en vitaliteit. Een breed scala aan organisaties organiseren een tal aan activiteiten
die relateren aan vitaliteit. Culturele of sportieve activiteiten en ook activiteiten op het gebied van
zelfredzaamheid en blijven meedoen, in de stad en digitaal.

Het complete overzicht aan activiteiten
vind u op www.maandvandevitaliteit.nl.
Hier kunt u ook gratis de festivalkrant
downloaden. De activiteiten zijn voor
iedereen toegankelijk en meestal gratis.
Op 31 oktober eindigt de Maand van de

doorsnee Nederlands perspectief, als
van een Koreaans gezin en een Nederlands gezin in voormalig Nederlands
Indië. De verhalen worden op beeld
vertelt of live gespeelt.”
Humor, zang, muziek en dans brengen
voldoende luchtigheid in dit toch wel
behoorlijk zware onderwerp. Beide
Briza voorstellingen zijn geschikt
vanaf 8+ en geregisseerd door Freya
Ligtenberg: “We brengen vanaf januari
2016 een ruimer aanbod. Bijvoorbeeld
de cabaretvoorstelling van Andrea
Noske ‘Niet op je rolstoel staan’ (gebaseerd op teksten van Annie M.G.
Schmidt) en er is ‘De Bonte Zeeheldenrevue’ met liedjes van o.a.
Snip en Snap en Dorus. Ook komt
een kinderballetschool Russische
sprookjes dansen. Verder spelen
we nog een voorstelling over Mesdag en de muziektheaterproductie
‘Pindakaas met Sambal’. Er is
kortom aardig wat keuze.”

Vitaliteit met een groots slotfestival in
Madurodam.
Den Haag, seniorvriendelijke stad. Dit
is het kader waarbinnen de gemeente
de Maand van de Vitaliteit organiseert.
Een stad waar de oudere bewoner wordt

gemotiveerd een actieve levensstijl er
op na te houden. Zodoende vitaal te
worden en te blijven zonder eenzaamheid. Een stad die begaanbaar is en
voorzieningen voor iedereen toegankelijk en veilig.

pagina 6

dinsdag 29 september 2015

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Asielzoekers
Terwijl ik in bladen de aangrijpende verhalen lees van onbekende vluchtelingen,
kom ik op het werk in contact met een asielzoekster: een Soedanese dame op
leeftijd die vroeger Arabische lessen aan kinderen gaf.

Barbara Bruckwilder is
ergotherapeut. Zij schrijft
over haar ontmoetingen met
cliënten en hun (on)gemakken in het dagelijks leven.
De illustraties zijn van
Erika Flach.

De dame bezoekt de islamitische gebedsdienst in een van de verpleeghuizen waar ik werk. In dat verpleeghuis
worden er wekelijks een christelijke
kerkdienst, een hindoedienst en een
islamitische dienst gehouden. En dat is
een van de redenen waarom ik het zo
fi n vind o daa e e en ecie
voordat een dienst begon, vroeg
de (vrouwelijke) imam me om een
leenrolstoel voor een bezoekster van
de dienst. De dame kende ik op dat
moment nog niet. Ik had weinig tijd
en pakte een willekeurige rolstoel die
qua pasvorm niet ideaal bleek. Maar
in ieder geval kon ze vervoerd worden
door het huis. Een week later kreeg
ik dezelfde vraag. En weer had ik een
rolstoel die niet helemaal geschikt was.
Maar toen had ik meer tijd en zag ik
de dame lopen, zwaar steunend op een

stok, met een been dat ze nauwelijks
kon buigen door artrose.
Ik vroeg me af waarom mevrouw niet
zelf een rolstoel had, aangezien je
deze kunt aanvragen bij de WMO. Ik
nodigde haar uit voor een gesprek. Het
bleek dat ze de echtgenote is van een
dementerende man die opgenomen is
in het verpleeghuis en dat ze graag samen met hem de dienst wil bijwonen.
Zelf heeft ze (nog) geen verblijfsvergunning en woont ze bij haar dochter
en kleindochter in Leiden. Zij hebben
wel een verblijfsvergunning. Oei.
In wat voor gesprek ben ik nu weer
beland? Kan ik iets voor mevrouw
betekenen? Welke regelingen zijn er
eigenlijk voor asielzoekers? En omdat
ze in Leiden woont, is het niet logisch
dat ik haar ergotherapeut word omdat

vergoedingen per
gemeente verschillen.
Maar ik kan haar ook
niet wegsturen nu ikzelf het gesprek
ben begonnen.
Op de website www.rzasielzoekers.nl
lees ik alle informatie over de Regeling
Zorg Asielzoekers, de RZA. Asielzoekers kunnen een speciale zorgverzekering afsluiten en hebben daarmee recht
op zorg en voorzieningen. Zo kunnen
ze bijvoorbeeld naar de huisarts en zit
ergotherapie voor 10 uur per jaar in het
pakket. Zoals dat voor ons allemaal
geldt. Mevrouw regelt een verwijzing
voor ergotherapie bij de huisarts omdat
ik graag de medische achtergrond van
haar wil weten.
Op de website is ook een aanvraagformulier voor de voorzieningen zoals een

hooglaagbed, een douchestoel, een rolstoel en meer. Ik bel het bedrijf dat hier
in Den Haag de rolstoelen levert, en ja
hoor. Zij leveren ook aan asielzoekers.
Voor hen is dat een bekende procedure. Ik vul het aanvraagformulier
grotendeels in en de rest moet door de
huisarts ingevuld worden. We moeten
nu nog wachten of de rolstoelaanvraag
wordt goedgekeurd.
Ik weet niet of u allen het eens bent
met deze regelingen voor asielzoekers.
Maar persoonlijk geeft het mij een
warm gevoel dat ik in een land woon
waar men zorg biedt aan alle inwoners.
Ik ben trots op Nederland.

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

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
OKTOBER

1

Kunstcentrum Kloosterkerk wil een podium bieden voor veelbelovende jonge musici.
Deze middag speelt voor u het Barokensemble
onder leiding van Leonardo Valiante en sopraan
Mariana Pimenta delen uit de opera Ottone van
Händel.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Finalisten van het Prinses Christina Concours spelen tijdens de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Op
donderdag 1 oktober luistert u naar Reinier
Wink (12 jaar)op cello samen met Tejas
Ziegler (15 jaar) aan de piano.
www.nieuwekerkdenhaag.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk
Het Dierenmuseum

Nieuwe Kerk

Locatie: Spui 175, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
Toegang: gratis

OKTOBER

OKTOBER

3

Locatie: Filmhuis Den Haag, Spui 191
Tijd: 11.00 – 22.00 uur
Toegang: €10,- per ﬁlm, alle andere
activiteiten zijn gratis.

Dieren Film Festival

Het Dieren Film Festival toont
meer dan 10 films waarin vooral honden een
hoofdrol spelen, maar ook duiven, paarden
en de dieren in de voedselindustrie. Ze
nodigen uit tot nadenken over hoe we met
dieren omgaan. Naast de films kun je gratis
lezingen bijwonen, een kijkje nemen in het
pop-up museum ‘Dierenvrienden’, snuffelen
in onze boekenhoek en kennismaken met de
Haagse Dierenkunstroute.
www.dierenﬁlmfestival.nl

7

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de Kloosterkerk Den Haag pauzeconcerten gegeven.

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

10

Streekmarkt
‘De Tuin van de Randstad’

Tijdens de streekmarkt ‘De Tuin van de Randstad’
is er van alles te beleven in de druivenserres
van Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight. Van bier
uit Delft, sambal uit Rotterdam tot bonbons uit Wateringen. Boeren en tuinders verkopen hun waar
en geven informatie over de teelt. Gezelligheid,
creativiteit en ambachtelijkheid staan voorop.
www.druivenkwekerij.nl

Locatie: Nieuw Tuinzight, Zwethkade-zuid 45,
Den Hoorn
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis

OKTOBER

3,10,17 Bätz-orgelmaand
24 & 31 In oktober staat het orgel van Johann
Heinrich Hartmann Bätz in de Lutherse Kerk in
Den Haag een maand lang in de schijnwerpers.
Tijdens de Bätz-orgelmaand worden wekelijks
concerten gegeven op het beroemde instrument
uit 1762. De concerten vinden plaats op de vijf
zaterdagen van oktober, telkens om 15.30 uur.
www.hetbatzorgel.com
Lutherse Kerk

Locatie: Lutherse Burgwal 9, Den Haag
Aanvang: 15.30 uur
Toegang: €10,-, 65+: €8,-
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Bezoek de Erfgoeddag op zaterdag 10 oktober

Made in The Binckhorst
In het kader van het Europese Jaar van Industrieel Erfgoed is in Den
Haag een activiteitenprogramma ontwikkeld onder de naam Made in
The Hague. Eén van de evenementen is een erfgoeddag op zaterdag
10 oktober in de Binckhorst. Op deze daq staat de industriële ontwikkeling van het gebied centraal. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn een
aantal historische bedrijfslocatie te bezoeken.

Den Haag maakt vanaf 1850 een
stormachtige industriële ontwikkeling
door. De eerste decennia groeit het
aantal fabrieken explosief. Rond 1900
doet het geplande industriegebied als
nieuw fenomeen van zich spreken.
De Laakhaven is het eerste geplande
industriegebied van Nederland. Door
het grote succes wordt dit in de jaren
30-40 gevolgd door een tweede industriegebied, de Binckhorst.
Solex en Caballero
In de aanleg van het industriegebied
de Binckhorst is een paar belangrijke
stappen te onderscheiden. Om te
beginnen de bouw van de Tweede
Gemeente Gasfabriek in 1907, gevolgd
door het omvangrijke terrein van de
Centrale Werkplaats en het Magazijn
van de PTT (1915-1940). De derde
fase volgt in de jaren 40-50 met de
defini ieve aanleg van e ind iege
bied rondom de Binckhorsthaven. Zo
is rond de jaren 50-60 een industrieterrein ontstaan met een grote diversiteit
aan succesvolle bedrijven. Een periode
van grote bloei breekt aan met een
grote verscheidenheid aan werkplaatsen, autobedrijven en fabrieken met
bekende producten, zoals de Solex, de
Erres radio en tv, de Caballero sigaret
en de Coenen veiligheidsgordel. Eind
jaren 70 worden fabrieksgebouwen
gesloopt en vervangen door kantoren.
Enkele historische bedrijfsgebouwen
krijgen eind jaren 90 een nieuwe be-

- De oude Centrale Werkplaats aan het Spoor. -

- Metaalbewerking in de oude Centrale Werkpaats. -

stemming voor de creatieve industrie,
zoals Bink36 en de Caballerofabriek.
Herbestemming
Op de Erfgoeddag zullen op meerdere
locaties bijzondere evenementen worden georganiseerd met
als insteek het Haagse industrieel erfgoed en zal er aandacht
zijn voor de recente ontwikkeling van herbestemming van
dit gebouwde erfgoed en hun
nieuwe gebruikers.
Het programma van de dag
speelt zich voornamelijk af
tussen 11.00 en 16.00 uur op
een vijftal locaties: Bink36,
Mooof, het Haags Busmuseum,
de Caballerofabriek en bij biercafé/
brouwerij De Kompaan.
In het complex Bink36 is een rond-

- Ketelhuis Mamma Kelly. -

wandeling te maken door de twee
hoofdgebouwen. U krijgt een indruk
van dit indrukwekkende complex dat
eens de Centrale Werkplaats en Magazijn van de PTT was. In het gebouw is

dans, theater en bewegen. Er bevindt
zich ook een verzameling historische
pianos van de Stichting Pianobouw
in Nederland, waaronder enkele in
Den Haag vervaardigde piano’s van
bekende pianobouwers als Schrimpf,
Cuijpers en Rippen. Hier worden vanaf
12.00 tot en met 15.00 uur op het hele
uur concerten gegeven door bekende
pianisten. Ook is het atelier van O.S.
van Hees open, restaurator van pianoforte en tafelpiano’s.
Iets verderop is het depot van het

- Het Haags Busmuseum. -

al enkele jaren een grote diversiteit aan
bedrijven gevestigd, een aantal hiervan
zal geopend zijn.
In de centrale hal van het achtergelegen M-gebouw staan op de Erfgoeddag de vijf erfgoedorganisaties, die
het programma voor Made in The
Hague hebben opgezet. Het zijn het
Haags Historisch Museum, het Haags
Gemeentearchief, de afdelingen
Monumentenzorg en Archeologie van
de gemeente en de Stichting Haags
Industrieel Erfgoed(SHIE).
Gilde-wandeling
Bij de kraam van de SHIE kunt u zich
aanmelden voor een Gilde-wandeling
door de Binckhorst, vanaf Bink36 gaat
de wandeling over het terrein van de
gasfabriek, langs kasteel De Binckhorst naar het Haags Busmuseum in de
vroegere Louwman werkplaats, dat die
dag ook geopend is. De wandelingen
starten om 12.00 uur en 14.00 uur en
duren ongeveer anderhalf uur.
De tweede locatie is Mooof (Binckhorstlaan 135), het voormalige
hoofdkwartier van de Luchtmacht.
Het grote kantoorcomplex is sinds een
jaar in gebruik bij allerlei bedrijven,
die te maken hebben met muziek,

Haags Bus Museum (Binckhorstlaan
215 C), open van 11.00 tot 16.00 uur.
Hier vindt u de bijzondere verzameling historische HTM-bussen en
diverse streekbussen. Ook is er in één
van de bussen de tentoonstelling te
zien ‘Binckhorst in Vervoering’ over
diverse aspecten van het vervoer in het
gebied door de jaren heen.
De Caballerofabriek (Saturnusstraat
60) is eveneens te bezoeken. In de
voormalige Laurens sigarettenfabriek
kunt u al rondlopend zien hoe het
industriële verleden hier, met respect
voor het verleden, is herschapen in

een modern cluster van bedrijvigheid
met een dynamische uitstraling In de
fabriek bevinden zich vooral creatieve
bedrijven: vormgevers, reclamemakers, fotografen en architecten. Ook
het ketelhuis is geopend. Daar is sinds
begin dit jaar het restaurant Mama
Kelly (Saturnusstraat 100) gevestigd.
Vlakbij in de Saturnusstraat (55) is
sinds augustus brouwcafé en bierbrouwer De Kompaan neer gestreken. Een
bijzondere interieur waar het eigen
gebrouwen Haagse bier kan worden
geproefd. Om 16.00 uur is
hier een lezing over de 19deeeuwse Haagse bierbrouwer
Perk en de ontwikkelingen,
die daarna in het Haagse
plaatsvonden op het gebied
van bier brouwen.
Rotterdamse baan
Ook open op deze dag is het
Trefpunt Rotterdamse met
informatie over de aanleg
van de Rotterdamse baan en
een tentoonstelling over het
historische Auto-Palace.
In de Fokker Terminal is in dit weekend de jaarlijkse kunstbeurs Art The
Hague.
Alle locaties zijn ook met historische
bussen van het Haags Bus Museum of
de boot van de Ooievaart te bereiken.
Voor de tijden en prijs zie de website:
www.shie.nl/madeinthehague/madeinthebinckhorst

Koos Havelaar
Stichting Haags Industrieel Erfgoed
shie@hetnet.nl

- Brouwcafé De Kompaan. -
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Wilt u veilig douchen
én blijven baden?
v.a.

1.799,-

*

VOOR

De Oud-Hagenaar

Moeilijke tijden, waarin dit prachtig werk zelfs

Wel en wee van de
In 1883 besloot Wilhelm Wolff, Freiherr von Gudenberg, (1855-1930) voor
zichzelf te gaan beginnen. Als oud medewerker van De Porceleyne Fles
waar aardewerk vervaardigd werd wist hij waar hij aan begon: een bedrijf
waar de traditie van het produceren van het beroemde Delfts blauwe
aardewerk voortgezet zou worden. Een stoutmoedig plan dat wel, maar wel
degelijk met een kans van slagen.

De vader van Wilhelm was ook eigenaar van
een aardewerkfabriek en hij adviseerde zijn
zoon om in 1882 een cursus aan de Polytechnische school in Delft te gaan volgen.
Vervolgens liep Wilhelm enige tijd stage bij De
Porceleyne Fles en in oktober 1883 huurde hij
een leegstaand pand op het adres Boekhorststraat 1 en een maand later voegde hij hier het
hoekpand Prinsengracht 2 aan toe. Er werden
enkele gemetselde ovens geplaatst en de N.V.
‘s Gravenhaagsche Kunstaardewerkfabriek was
een feit.

NA

- Samuel Schellink. Een van Rozenburg’s vermaarde
decorateurs (foto uit 1903). -

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

*Prijs is excl. montage

De voordelige maatwerkoplossing
voor uw bad, exclusief bij senZup!
Douchen in bad en heerlijk blijven baden. Het kan met het baddeurtje
van senZup. Binnen 1 dag plaatsen we het deurtje in uw bad en dan
hoeft u nooit meer over de hoge badrand te stappen. Het deurtje
is eenvoudig schoon te maken en is in diverse kleuren leverbaar.
Als u nu kiest voor een baddeurtje van senZup, dan ontvangt u
een gratis antislip behandeling voor uw badkamervloer t.w.v. € 395,Bel 0800-0468 of vraag de gratis brochure aan via www.senzup.nl
Gegarandeerd 100% waterdicht, past in ieder bad
In één dag geplaatst en geen verbouwing
Voordeliger dan een inloopdouche
5 jaar garantie

Bezoek onze winkel
Oosteinde 6
2991 LG Barendrecht
Tel. 0800 - 0468

Nieuwe locatie
ken van dit soort namen - werd het al gauw De
Hoewel Wilhelm op 3 oktober van dat jaar een
Blauwe Aanslag genoemd. In 1886 wordt de
vergunning van de gemeente gekregen had ‘tot
naam van dit bedrijf dan ook veranderd in: N.V.
het glazuren van aardewerk’, moest hij twee
Haagsche Plateelbakkerij
jaar later al naar een
Rozenburg. Schreef ik
ander pand uitzien.
hiervoor dat de producten
Na klachten van
nog traditioneel van vorm
de buurtbewoners
en kleur waren, vanaf
over de overlast van
1884 zou hier veranderoet en rook kreeg
ring in komen. Wilhelm
hij het advies om
had Theodoor Colenzijn bedrijf ergens
brander leren kennen
anders - en dan
en dit zou vergaande
niet in een woongevolgen hebben.
wijk - te vestigen.
De producten die in
- Aardewerk tableau van 20 tegeltjes van
Colenbrander
deze tijd gemaakt zijn
De Porceleyne Fles uit 1908, bij het Venduehuis
Theodoor C.A. Colenwaren nog traditioneel
geveild voor 424 euro. brander (1841 – 1930) is
van vorm en kleur. Hij
in Doesburg geboren. Zijn
wilde immers het Delfts
vader was onder andere directeur
aardewerk weer in de markt zetten. In die tijd
van een aardappelmeelfabriek.
lag de buitenplaats Rozenburg aan de rand van
Hij ging bij enkele architecten
Den Haag en hier bestond de mogelijkheid om
in de leer en speelde een rol bij
een aardewerkfabriek te gaan beginnen. De eide opbouw van de Nederlandse
genaar - een meubelfabrikant - was zelfs bereid
inbreng tijdens de Wereldtentoonde koopsom die hij ervoor kreeg in die fabriek
stelling in 1867 in Parijs. Hij bleef
te steken. Hij werd zo samen met onder andere
vervolgens een kleine tien jaar in
de schilder H.W.Mesdag en de schrijver Carel
Parijs wonen om daarna als tekeVosmaer aandeelhouder. Het adres was Zuidnaar bij het Ministerie van Oorlog
Binnensingel 216. Deze straatnaam is in 1956
in Den Haag te gaan werken. Hier
gewijzigd in het Buitenom en het betreffende
leerde hij Wilhelm kennen en deze
gebouw heeft vanaf 1935 dienst gedaan als
laatste was onder de indruk van
huisvesting voor de Postcheque- en Girodienst
- Aardewerk schotel u
enkele ontwerpen die hij voor het ling
en later kwam er een belastingkantoor in. In de
naar Anton Mauv
beschilderen van vazen gemaakt
volksmond - Hagenaars zijn goed in het bedenVenduehuis der notari

voor 2

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_wk40

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

- De voornaamste medewerkers ‘Fabriek Rozenburg’ in 1903 met R. Sterke, meesterknecht De Veer, J.M.G. Brouwer,
W.P. Hartgring, S. Schellink, J. van der Vet, J.W. van Rossum, directeur J. Jurriaan Kok directeur en chef atelier D. de
Ruiter (foto uit collectie Haags Gemeentearchief). -
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s voor wat beter gesitueerde burgers te duur was begin vorige eeuw

Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg

- Atelier van Rozenburg aan het Buitenom (foto uit 1913). -

- Tableau van 6 tegels uit 1904, voor De Porceleyne Fles geschilderd door H.C. Bottelier naar een
schilderij van H.W. Mesdag. -

gemaakt kon worden. De voorwerpen
ging hij bij een architectenbureau in
waren zo dun, dat je er bijna doorheen
Den Haag werken en van 1895 tot
kunt kijken en bovendien kregen ze
1913 was hij werkzaam bij Rozenburg.
voor die tijd
Hij was lid van de
uitzondergemeenteraad en
lijke vormen
van 1913 tot zijn
en dessins.
dood wethouder
Jurriaan
van openbare
heeft hier
werken. Hij was
een grote
getrouwd met
inbreng in
Anna Bloembergehad en dan
gen en ze woonook zelf vaden op het adres
zen en andere
Sweelinckplein
siervoorwer6. Om de een of
- Aardewerk tableau van 20 tegeltjes uit 1898
ken ontworpen
andere reden heeft
- Tegelpers van Rozenburg (foto uit 1890). met een afbeelding naar Louis Apol, bij het
en van decor
hij in 1899 zijn
Venduehuis geveild voor 1.700 euro. voorzien.
naam
veranderd.
Bij
worden
uitbetaald.
De
werknemers
had. Van 1884 tot 1889 heeft hij dan
Koninklijk Besluit werd in dit jaar zijn
kregen dan enkele vazen mee die ze
ook voor de Plateelbakkerij Rozenburg
Koninklijk
voornaam aan zijn achternaam toegezelf maar moesten zien te verkopen.
gewerkt. Zijn ontwerpen waren - zeker
Enkele van deze stukken werden
voegd. Vanaf dat jaar heet hij dan ook
Tot overmaat van ramp brandde een
voor die tijd - zeer gedurfd. Hij maakte
cadeau gedaan aan koningin WilhelJurriaan Jurriaan Kok. Los van zijn
deel van de fabriek in 1887 af en de
gebruik van felle kleuren en grilmina en mede hierom werd de
betekenis voor de
herbouw hiervan
lige vormen. Later is hij voor andere
naam van de fabriek veranderd
plateelbakkerij heeft
- er werd ook
Plateelbakkerijen gaan werken en hij
in: Koninklijke Porselein en Aarhij als wethouder een
nog een grotere
heeft daarnaast boekdewerkfabriek “Rozenburg”. Er
belangrijke inbreng
stoommachine
omslagen en tapijten
kwamen veel bestellingen binnen
gehad in de uitbreigebouwd - kostte
ontworpen. Schilders
ook vanuit het buitenland en zo
ding en vernieuwing
een vermogen.
als Jacob Israels en
werd er enkele jaren winst gevan onze stad. Het
Dit geld moest
H. W. Mesdag hadden
maakt. Rond 1910 werd duidelijk
is dan ook niet voor
door bestaande
veel waardering voor
dat deze fabriek nog nauwelijks
niets dat er in Scheen nieuwe
zijn werk. Zo heeft
veningen een
aandeelhouders
er jarenlang in de
straat naar hem
bijeengebracht
huiskamer van Mesdag
vernoemd is.
worden. Dit alles
een kaststel van
Wandbord
van
Theodoor
Colenbrander
Jurriaan stelde
had onder anColenbrander gestaan.
uit 1886, gemaakt van zeer dun eierschaal
orde op zaken
dere tot gevolg
Hij is nooit getrouwd
porselein. met als gevolg
dat Wilhelm
geweest en woonde
uit 1893, met een voorstelda
e
fi
nancieel
ie
e e ging
Wolff
ontslagen
werd
en
Colenbrander
meestal
in
een
hotel
of
ve; in juli van dit jaar bij het
met dit bedrijf. Van groot belang
verliet samen met hem het bedrijf. In
issen in Den Haag geveild in een pension.
240 euro. was het feit, dat hij rond 1900 het
ditzelfde jaar is Wilhelm met Janny
eierschaalporselein introduceerde.
Kuhr getrouwd en hij is samen met
Tegenslag
Het gaat hier om een procedé
haar in Duitsland gaan wonen. Vanaf
Ondanks het feit dat het werk van
dat al eeuwen geleden in China
1892 tot 1895 was er een nieuwe diColenbrander door een enkeling
bekend was, maar dat door morecteur werkzaam, Alexander Vosmaer,
gewaardeerd werd - men kon enkele
derne methoden op redelijk
maar ook dit was geen succes. Hij
leden van het koningshuis tot klant
grote school
heeft in deze periode vooral zichzelf
rekenen - werd er maar weinig van ververrijkt. Hij werd als algemeen direckocht. Op een drietal adressen kon men
teur opgevolgd door J. Jurriaan Kok,
de producten van Rozenburg kopen:
die sinds 1893 als adviseur aan het
Lange Poten 39, Plaats 2 en Parkstraat
bedrijf verbonden was.
4. Dit had met de hoge prijzen te
maken en bovendien ging er tijdens het
Jurriaan Kok
productieproces veel verloren en dit
- Eierschaal uit 1898, door Samuel SchelJurriaan Kok (1861 – 1919) is in
had vanzelfsprekend met de kwetsbaarlink geschilderd bij Rozenburg. Rotterdam geboren en hij volgde de
heid te maken. Het kwam wel voor
opleiding tot architect in Delft. Hierna
dat de wekelijkse lonen niet konden

bestaansrecht had en nadat Jurriaan in
1913 wethouder geworden was en door
de komst van de Eerste Wereldoorlog
werd de fabriek in 1916 opgeheven.
Ook nu nog zijn er over de hele wereld
verzamelaars van aardewerk en porselein te vinden en dan zeker van het
eierschaalporselein. In musea - met als
duidelijk voorbeeld het Gemeentemuseum Den Haag - treft men de fraaiste
voorbeelden van dit soort gebruiks- en
siervoorwerpen aan. Wil men een
dergelijke vaas kopen dan zullen er al
gauw enkele duizenden euro’s voor
neergeteld moeten worden. Zo trof ik
in een Telegraaf uit 1978 een artikel
aan aa i li da een offie an
voor 3.000 gulden verkocht is. Ook
toen al!

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

- Bakkerij aan het Buitenom (foto
uit 1903). -
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl
of kom 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 3Kg, max.
gebruikersgewicht 100Kg.
Totale breedte 52cm, totale
Bel ECO-Cabs en laat u com-diepte 38,5cm, zithoogte 4050cm en zitbreedte tussen de
fortabel vervoeren naar onze net
armleuningen 53cm.
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

Extaze
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maand van de vitaliteit
in oktober tal van (gratis) activiteiten!

 SË  V

samen muziek maken - cursussen - optredens - tekenen en schilderen
kunst - cultuur - discussieavonden - wandelingen - ontmoetingen

Verwantschap
Programma 8 oktober 2015
Marcel van Eeden: verwantschap met J. van Oudshoorn in beeld
Johanneke van Slooten: Pierre Boulez en zijn verwantschappen
(lezing met beeld en geluid)
Tobias Borsboom speelt Boulez (piano)
Willem ten Voorde: geluidsperformance

Erika De Stercke: poëzie
Presentatie: Cor Gout
Licht en geluid: Harold Verra
Locatie: Sociëteit de Vereeniging, Kazernestraat 38b, Den Haag.
De zaal is open vanaf 19.45 uur (de deuren sluiten om 20.10 uur).
Het programma begint om 20.15 uur precies en loopt door tot 22.00 uur.
Entree: € 10,00 inclusief pauzedrankje.

Vormgeving: Els Kort, tekening: Nina Roos

Nina Roos: beeldende kunst
Giuseppe Minervini: voordracht

senioren
in beweging
oktober
2015

W W W. M A A N D VA N D E V I TA L I T E I T. N L

Nijntje viert
feest! (3+)
Woensdag 7 oktober

ks.nl
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Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

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

Buiten Zonwering

eteren, ping
lf to e instr elen
e
um
Z in d
e

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

me
trom len
en tentuin!
n

Neem je
opa en oma
mee!

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

Persoonlijke aandacht en een hoge kwaliteit
van dienstverlening staan bij ons hoog in het
vaandel.
U kunt altijd vrijblijvend uw uitvaartwensen
met ons bespreken.

070 - 22 10 579

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

dag en nacht

www.faberuitvaart.nl

info@faberuitvaart.nl

070 - 22 10 579

Inruil
bespreekbaar

6+
zondag
18 oktober
11.00 uur
zondag
15 november
11.00 uur

WILLEM & WOLFGANG
Doe mee en ontdek de jonge Mozart

MUZIKAAL CLUEDO
Wij verschaffen je een alibi

KAARTEN V.A. € 7,50: RESIDENTIEORKEST.NL

0900-1353

8+

t
e
h
r
a
a
n
Kom Huis!
Open
06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Iedere donderdag
13.30 - 15.00 uur
Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

www.gantelzicht.nl

Veel Nederlanders
hebben niets geregeld
rondom hun overlijden
Rolf Henneken & Astrid Scholtes
uitvaartverzorgers

Uit recent onderzoek van coöperatie

DELA blijkt dat ruim zestig procent van
de Nederlanders geen testament heeft.
Een nog groter deel heeft zelfs nog niet
nagedacht over de eigen uitvaart. De reden? Vaak weten mensen niet wat men
zelf al kan regelen of vast kan leggen in
een testament en wat er allemaal mogelijk is rondom de uitvaart: begraven of
cremeren, thuis opbaren of juist in een
uitvaartcentrum, de keuze voor muziek
en bloemen, asbestemmingen, een traditionele koﬃetafel of liever een goed glas
wijn met borrelhapjes?

Jett
Rebel
Donderdag 8 oktober

ks.nl

Voorkom stress
Dagelijks ervaren onze uitvaartverzorgers
aan tafel bij nabestaanden wat wel en niet
goed geregeld is. Vaak overmand door
emoties moeten zij in een paar dagen de
uitvaart regelen. Die expertise willen we
graag vooraf delen. Door nu al na te denken over de persoonlijke uitvaartwensen
en wat je straks achterlaat als je er niet
meer bent, ontneem je niet alleen de
stress bij je nabestaanden, maar ook bij
jezelf.
Themabijeenkomst Uitvaart & Erfrecht
Graag helpen wij en de notarissen van
Ellens & Lentze u met onze kennis en
ervaring op dit gebied. Daarom organiseren we op dinsdag 13 oktober samen met

notarissen Daniëlle van Iperen-Roepers
en Michaël Lentze om 19.00 uur de themabijeenkomst ‘Uitvaart & Erfrecht’.
Deze vindt plaats in het uitvaartcentrum
van coöperatie DELA in Rijswijk. Deelname is gratis.
Antwoord op uw vragen
Tijdens de themabijeenkomst hoort u alles over wat mogelijk is bij een uitvaart.
Notarissen Daniëlle van Iperen-Roepers
en Michaël Lentze geven antwoord op
veelgestelde vragen die met erfrecht te
maken hebben, zoals: ‘wie zijn mijn erfgenamen?’, ‘hoe bespaar ik erfbelasting?’
en ‘wie regelt straks de uitvaart?’ U kunt
natuurlijk ook de vragen stellen waar u
graag een antwoord op wilt. Bovendien
kunt u tijdens de bijeenkomst kosteloos
uw testament en/of uitvaartverzekeringspolis laten controleren door de aanwezige
deskundigen.
Meld u aan
Bezoekers waarderen onze themabijeenkomsten, zij zijn blij met het initiatief
en vinden de bijeenkomst verhelderend.
De bijeenkomsten zijn vaak snel volgeboekt, dus meld u voor 9 oktober aan via
meggen@dela.org of 06 83 81 09 68.
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Vergrijzing kost wel wat aan zorg, maar valt mee
In Den Haag is naar schatting van de demografische ontwikkeling in
2020 ruim 26 procent van de bevolking ouder dan 55 jaar. De vergrijzing neemt in tien jaar in die leeftijdsklasse met 13,9 procent toe. De
groep 65+ groeit nog harder.

Opinie &
Informatie

We worden gemiddeld steeds ouder.
Dat is heel mooi maar
daar hangt ook een
prijskaartje aan, bijvoorbeeld wat de zorg
betreft. De overheid
en de zorgverzekeraars doen hun best
om het betaalbaar
te houden. Dat lukt
trouwens aardig.

De vergrijzing in Den Haag valt nog
enigszins mee – dankzij de (allochtone)
jeugd - in vergelijking met andere gemeenten waar soms veel hogere percentages van 55+ worden verwacht. Vooral op
het platteland. Overal heeft het tot gevolg
dat waarschijnlijk de zorgkosten toenemen omdat het nu eenmaal een algemeen
gegeven is dat hoe ouder men wordt hoe
meer zorg men nodig heeft.
In de begroting van de regering voor
volgend jaar is daarmee al rekening
gehouden. De uitgaven aan zorg groeien
weliswaar minder hard dan een paar jaar
terug, maar nog altijd harder dan de rijksbegroting en de economische toename.
De cijfers
Eerst even wat (technische) overheidscijfers: zorg maakt volgend jaar 28,4
procent (!) uit van de totale overheidsuitgaven van ruim 262 miljard euro. Alleen
de sociale zekerheid is een iets grotere
uitgavenpost voor de overheid (29,7
procent).
Ruim de helft van de zorguitgaven komt
dankzij de premies werknemersverzekeringen weer terug in de overheidskas.
De andere helft komt uit de gezamenlijk
ruif van de overheid die we met zijn allen
tezamen vullen (het grootste deel met
belastingen).
Nederland zou na de Verenigde Staten
de duurste gezondheidszorg ter wereld
e en aa van p ofi e en e alle aal
in ons land. Duidelijk is dat zowel de
nationale overheid als de ziektekostenverzekeraars ernaar streven dat de zorgkosten en zorgpremies niet te hoog oplopen.
Voor sommigen kunnen vooral nieuwe

en lopende maatregelen (bezuinigingen!)
ve velende financiële con e en ie e
ben waarbij van oudsher in Nederland de
zwaarste kosten op de zwaarste schouders
rusten.
De ziektekostenkant is voor 2016 wat
betreft de overheid – het basispakket, het
eigen risico en de rekenpremie – behoudens goedkeuring van de Tweede Kamer
al in hoofdlijnen vastgesteld.
Met de rekenpremie en de overheidsbijdrage gaan de verzekeraars aan het tellen.
Daarbij wordt gekeken naar de zorgkosten in 2015, naar de contracten met de
zorgverleners en naar de reserves. Dat betekent dat waarschijnlijk in november of
december de nieuwe basispremies voor de
verzekerden kunnen worden vastgesteld.
De basis voor vaststelling van de premies
van de verzekeraars is gelegd op Prinsjesdag. De overheid houdt er rekening
mee dat de zorgpremie (de basispremie
die verzekeraars in rekening brengen bij
verzekerden) volgend jaar met ongeveer 7 euro per maand omhoog gaat tot
gemiddeld 1211 euro per jaar. Het eigen
risico stijgt met 10 euro naar 385 euro per
jaar. Daarin kan men soms kiezen voor
een hoger eigen risico per verschillende
verzekeraar. De inkomensafhankelijke
bijdrage (werkgever houdt die meestal in)
daalt iets: van 6,95 naar 6,75 procent van
het belastbaar inkomen bij een maximum
van omstreeks 52.000 euro.
De bezuinigingen in de zorg hebben in
de afgelopen jaren al tot veel protesten
geleid in het land.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag voor de lagere inkomens

is door de Belastingdienst in
het leven geroepen om de verplichte basisverzekering voor
iedere Nederlander betaalbaar
te houden. In 2015 was de
maximale zorgtoeslag voor
een alleenstaande 78 euro per
maand. De zorgtoeslag 2016
gaat naar alle waarschijnlijkheid van 78 euro naar 84 euro
per maand. Voor een alleenstaande komt dit neer op 1013
euro per jaar. Heeft u een toeslagpartner (in de AOW) dan wordt dit
bedrag verhoogd tot maar liefst 1935
euro per jaar.
Er is wel een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de zorgtoeslag.
Zo moet men 18 jaar of ouder zijn en
verzekerd zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zoals gesteld het inkomen en
het eigen vermogen mogen niet te hoog
zijn. Niet onbelangrijk in deze tijden van
enorme toestromen van vluchtelingen
is dat men de Nederlandse nationaliteit
moet hebben of een verblijfsvergunning.
Dus buitenlandse ‘toeslagjagers’ maken
weinig kans.
Alle verzekeraars bieden ramingen voor
2015 waarop hun uitgaven in de basisverzekering van dit jaar zijn gebaseerd die
een belangrijke rol spelen bij het bepalen
van de basispremies volgend jaar. Een
van de grootste ziektekostenverzekeraars
van on land
eef aa fi n op een
rijtje gezet wat zijn prognose is voor de
huisartsenzorg, waarmee vele ouderen te
maken. Landelijk raamt CZ de huisartsenzorg dit jaar op 6,2 procent van zijn totale
uitgaven in de basisverzekering.
De ziekenhuiszorg is met 49,9 procent
veruit de duurste post. Aan geneesmiddelen is CZ dit jaar naar raming 10,5
procent van de totale premie-inkomsten
kwijt. De ‘overige zorg’ (medische

hulpmiddelen, mondzorg, fysiotherapie
en kraamzorg) kost ook aardig wat: 13,4
procent van de totale premie-inkomsten.
De verpleging en verzorging (waarmee
vaak ouderen te maken hebben) komt op
7,7 procent.
Geen strijkstok
De geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie enz.) is met 7,9 procent ook niet
goedkoop. De geriatrie (zoals dementie)
en de revalidatie is bij CZ 1,8 procent van
de uitgaven aan basisverzekeringen.
Altijd interessant is wat de organisatiekosten zijn van de verzekeraar (bijvoorbeeld het verwerken van declaraties):
toch maar 2,6 procent bij CZ. Dat terwijl
veel mensen denken dat er veel meer
aan de strijkstok blijft hangen van de
verzekeraar.
Overigens biedt vrijwel elke verzekeraar daar inzicht in. Dus wie daarin is
geïnteresseerd kan daarvoor bij zijn eigen
verzekeraar terecht. Per verzekeraar kan
het verschillend uitpakken.

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
Wilsbeschikking in
brief vastleggen
Ik ben alleenstaand. Is het mogelijk
om zelf een brief op te stellen waarin
ik al mijn bezittingen bij overlijden nalaat aan mijn zus. Is dat als
testament rechtsgeldig en wat moet
er eventueel beslist instaan? Ik maak
liever geen notariskosten.
Het is alleen mogelijk om met een
zogenoemd codicil uw boedel na te
laten aan wie u wil. Deze wilsbeschikking moet wel eigenhandig
geschreven zijn (mag niet zijn getypt)
en moet ook netjes gedateerd en ondertekend worden. In een codicil kan
een beperkt aantal regelingen worden
opgenomen zonder dat een notariële
akte noodzakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een legaat van duidelijk
en afzonderlijk omschreven sieraden,
meubels en andere roerende goederen.
Daarin kan u ook uw wensen voor uw
begrafenis of crematie vastleggen.
Echter uw geld en ander vermogen,
bijvoorbeeld uw huis, kunt u niet met
een codicil aan een ieder nalaten.
Daarvoor komen de wettige erfgenamen in aanmerking. Als uw zus niet

de enige wettige erfgenaam is, dan
zult u voor het nalaten aan haar van
uw geld een testament moeten laten
opmaken. Een codicil is dus geen
alternatief voor een testament. Het is
ook belangrijk dat u deze wilsbeschikking in een brief op een belangrijke
plaats in uw huis achterlaat, zodat degene die uw dood afhandelt deze kan
vinden. Ter zekerstelling dat er aan
uw wil wordt voldaan is het natuurlijk
ook wel handig dat u aan wie u uw
boedel wil toebedelen op de hoogte
stelt van uw codicil.
Nagaan of zus
is gescheiden
Met een van onze zussen hebben we
geen enkel contact meer. We weten dat
zij ooit is getrouwd in gemeenschap
van goederen. Ook met onze ouders
heeft ze vrijwel nooit enig contact.
Omdat onze ouders een dagje ouder
worden, willen ze hun bezittingen testamentair vastleggen. Bij hun keuzes
– ze willen mijn ‘afstandelijke’ zus niet
onterven – is het misschien van belang
te weten of zij nog in gemeenschap
van goederen is getrouwd. Kunnen
wij daarover navraag doen in de
gemeentelijke basisadministratie want

wij weten wel waar ze woont?
Waarom zou u of uw ouders het haar
zelf niet vragen? U kunt alleen maar
in de basisadministratie van de gemeente uw eigen gegevens opvragen.
Net zo goed als een huwelijk wordt
daarin ook een echtscheiding met een
akte aangetekend. Overigens hoeven
uw ouders bij het opmaken van hun
testament niet per se te weten of
hun dochter nog is gehuwd. Het is
namelijk heel gebruikelijk dat in een
testament wordt vastgelegd dat een
nalatenschap alleen naar de eigen
kinderen gaat en daarom niet in de
gemeenschappelijke huwelijksboedel
komt. Met deze zogenoemde antischoonzoon- of anti-schoondochterclausule kan worden voorkomen dat
aangetrouwd de helft van een erfenis
opstrijkt als er sprake is van een
scheiding. Als uw ouders na hun overlijden gelijkelijk willen verdelen is
een andere mogelijkheid het wettelijk
erfrecht te volgen.

Samenlevingskwesties
Spijt van afspraken in
scheidingsconvenant
Ik heb een vraag over koopsompo-

lissen en echtscheiding. Omdat ik
binnenkort 65 jaar hoop te worden,
heb ik van Nationale-Nederlanden
het formulier ‘scheiding en deling’
ontvangen. Dit omdat de koopsompolissen tijdens het huwelijk
(in gemeenschap van goederen)
waren afgesloten. Ik ben echter nu
gescheiden, woon op een ander adres
en draag mijn meisjesnaam weer. Vandaar dat mij de vraag werd gesteld of
ik gescheiden was toen ik contact had
met Nationale-Nederlanden.
Mijn ex-echtgenoot woont nog op het
oude adres en heeft geen wijzigingen
in zijn naam laten aanbrengen.
Nu is er ooit een echtscheidingsconvenant opgesteld waarbij de koopsompolissen niet aan de orde zijn gesteld
(van beide kanten niet). Bij de slotbepaling in het convenant staat een
formulering met onder andere over
en weer ﬁnale kwijting en decharge
te verlenen en verder niets meer van
elkaar te vorderen hebben.
Het punt van mij is: 1) Mijn exechtgenoot is jurist en ik heb destijds
veel laten ‘lopen’ om maar uit de
situatie te kunnen komen. 2) Mijn exechtgenoot is ouder, heeft ongetwijfeld
ﬁnanciële bankproducten gehad waar

ik nooit iets over heb gehoord. Wat
kan of moet ik doen?
Wij proeven uit uw vraag iets dat als
er een (gezamenlijke?) echtscheidingsadvocaat (een zogenoemde
‘mediator’) is geweest uw ex daar
met zijn juridische achtergrond een
enorme invloed op heeft gehad.
Nog erger is dat uw ex kennelijk
zaken heeft gemanipuleerde ten eigen
bate. In dit geval had u uw eigen
advocaat voor uw eigen zaken in de
arm moeten nemen. Die had uw belangen wel behartigd. En zelfs als u een
eigen advocaat hebt gehad, dan heeft
deze zich behoorlijk om de tuin laten
leiden, als wij afgaan op uw mail.
Misschien dat u alsnog met een goede
(eigen) advocaat nog wat kan bereiken. Daar hebben wij geen enkel zicht
op omdat wij de kwestie niet in detail
weten. Dit is het enige advies dat wij
u kunnen geven. Omdat u ook de
datum van echtscheiding niet noemt,
zou het al zo lang geleden kunnen zijn
dat misschien al zaken zijn verjaard.
Het vervelende is ook dat u kennelijk
met heel veel dingen hebt ingestemd
waarvan u nu misschien spijt hebt.

pagina 14

dinsdag 29 september 2015

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat de
rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Bordje-tik, sta-bal en pluisjeblazen
met Julius Pasgeld

De Klimopstraat, de straat van mijn
jeugd, kende verschillende soorten
huizen. Sommige huizen zonder voortuin waren voorzien van een huisnummer op een blikken plaatje naast de
voordeur. Die waren ideaal. Want daar
kon je het beste ‘bordje-tik’ spelen. Ik
weet niet of dat overal zo was, maar
in onze straat bepaalde het spel ‘Bok.
bok, bok, hoeveel horens heb je op je
kop’ wie ‘hem was’ bij bordje tik.
Dat ging dus zo: iemand was de bok
en ging gekromd met z’n handen
tegen een muurtje staan, zodat iemand
anders op z’n rug kon springen. Zodra
de bokkenrijder zat, sprak hij de nogal
ondoorgrondelijke formule ‘Bok, bok,
bok, hoeveel horens heb je op je kop’,
uit. Daarbij stak hij dan nul, een of
twee vingers op, ter hoogte van het
achterhoofd van de bok. Maar wel
zo dat de bok het niet kon zien. Als
de bok het aantal opgestoken vingers
verkeerd raadde, moest de volgende in
de rij op de rug van de bok. Net zolang
totdat de bok het goed raadde. Dan
kreeg de bokkenrijder van de bok een
tennisbal, die hij moest proberen tegen
het huisnummer op het blikken plaatje
naast de voordeur te gooien. Als dat
niet lukte moest het hele ritueel weer
over.
Dat kon wel een tijdje duren. Maar
dan ineens was het zover: iemand
gooide de bal precies tegen het huisnummerbordje. Iedereen rende dan
naar het trottoir aan de overkant van
de straat. Want daar was het veilig. De
bokkenrijder diende zoveel mogelijk
rennende kinderen ‘af te gooien’ als
ze nog niet aan de overkant waren.
Hij kreeg een tweede kans omdat alle
kinderen ook weer terug moesten naar
het veilige trottoir waar ze vandaan
gekomen waren.
Uit degenen die niet waren afgegooid
werden de volgende bok en bokkenrijder gerekruteerd. En zo was de vrije
woensdagmiddag om voor je het wist.

‘Gamen’ heet het tegenwoordig. Je doet het vrijwel altijd alleen en het enige dat je nodig hebt is een vinger en een doosje waarover je met
die vinger kan vegen, drukken en zwaaien. Vroeger was dat wel anders.

Ónze straat
Als ik nu aan dat spel terugdenk
vallen me een aantal zaken op. In
de eerste plaats lijkt het vreselijk
ingewikkeld. Ik heb me zojuist in
allerlei bochten moeten wringen om
duidelijk te maken hoe het ging. En
de vraag is maar of dat gelukt is. Maar
toen was het helemaal niet ingewikkeld. Iedereen begreep het spel in een
ommezien. Je keek er één keer naar en
je deed gelijk mee. Je mocht trouwens
ook gelijk meedoen. Iedereen mocht
meedoen. Zelfs Hans, van drie straten
verderop, deed mee. Hans had kinderverlamming gehad, liep moeilijk en
kon veel vaker worden afgetikt dan de
anderen. Maar dat gebeurde niet. Af
en toe. Voor de vorm. Dat wel. Maar
alleen om hem het gevoel te geven,
dat hij er net zo goed bij hoorde.
En ja, er was toen kennelijk nauwelijks verkeer op de weg. Als gekken
staken we iedere keer over zonder
uit te kijken. En er is nog nooit een
ongeluk gebeurd. In de hele straat
stonden toen maximaal twee auto’s
geparkeerd. Als we op straat gingen
voetballen vroegen we altijd eerst aan

de eigenaren of ze hun auto’s even
verderop wilden zetten. En dat deden
ze. Want de straat was van ons.
En dan tenslotte: aan zowel ‘Bok, bok,
bok’ als aan ‘Bordje Tik’ deden altijd
veel meer jongens dan meisjes mee.
De meisjes die meededen waren op de
een of andere manier anders dan andere meisjes. Het waren jongensgekken
of branieschoppers. Gewone meisjes
deden liever ‘sta-bal’ of ‘beeldenverkopertje’ waar de meeste jongens nou
weer niet zo dol op waren.
In de rondte
Bij beeldenverkopertje waren de
hoofdrollen weggelegd
voor de beeldenkoopman en de koper. De
rest was ‘beeld’. Als
de koper bij de beelden
kwam werden die
één voor één door de
koopman in de rondte
getold en dan plotseling
losgelaten. Dan moesten
de beelden in de houding blijven staan die ze hadden op
het moment dat ze losgelaten werden.

Soms dus met beide armen in de lucht,
soms op één been. Best moeilijk dus.
Dan kwam de koper langs, bekeek ze
eens goed, kneep hier en daar eens in
een neus of trok aan een oor. Als een
beeld daarbij bewoog of ging lachen
was het dus geen beeld en kwam niet
in aanmerking om te worden gekocht.
Het beeld dat het langst z’n lachen
in kon houden, of op één been kon
blijven staan had dan gewonnen.
Waarna het hele spel weer opnieuw
kon beginnen.
Bij sta-bal stonden alle spelers in een
kring en één speler in het midden.
Die gooide een bal omhoog en noemt
tegelijk een naam: ‘Jaap’, bijvoorbeeld. Alle spelers renden dan weg en
Jaap moest de bal vangen. Als hij dat
had gedaan riep hij heel hard: ‘Sta!’
Dat was het moment dat iedereen
stil moest staan. En daarna noemde
hij de naam van degene die hij wilde
afgooien: ‘Ik sta voor Carolien’,
bijvoorbeeld. En dan mocht hij
hetzelfde aantal stappen in de richting
van Carolien doen als de hoeveelheid lettergrepen van haar naam. In
dit geval drie dus. Als je een lange
voornaam had, moest je dus extra hard
wegrennen. Als het Jaap was gelukt
Carolien af te gooien werd Carolien de
opgooier in de volgende ronde van het
spel. Enzovoort.

letjes toch? Waarom mocht ik vroeger
nooit de bok of de bokkenrijder zijn?
Waarom nooit de beeldenkoopman of
de koper?
Op de een of andere geheimzinnige
manier werd dat bepaald door een
apart clubje vriendjes. Ik ben er nog
steeds niet precies achter hoe. Maar
nu, wat ouder en heel misschien ook
wat wijzer, bespeur ik toch enige overeenkomsten tussen hoe dat vroeger
ging bij kinderspelletjes en hoe dat nu
gaat in de Haagse politiek.
En dan troost ik me met de gedachte,
dat ik vroeger wél steeds de hoofdrol
mocht spelen in ‘Pluisje blazen’. Dat
was een binnenspelletje waarbij de
spelers in een kring een groot laken
strak vasthielden. Een donzig veertje
lag op het laken. De jager (ik dus)
moest dan proberen het pluisje al
rondhollend te pakken terwijl iedereen
het pluisje probeerde weg te blazen,
net voor ik het te pakken had.
Met spelletjes bereidden we ons vroeger voor op de volwassenheid.
Bent u ook benieuwd hoe de kinderen
dat nu denken te doen met al die
games? Of weet u zelf nog (oude)
spelletjes waarmee ze zich beter op
de toekomst zouden kunnen voorbereiden?
Mail ze naar:
julius@deoud-hagenaar.email

Apart clubje
Wie bepaalden de rollen in die spel-

“Wij zijn er
voor u”
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

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.
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in o e uis De oie aar
xxx U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De
vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers. Bijvoorbeeld in
Sudoku A in het grijze vakje een
‘6’; in B een ‘5’ in C een ‘4’ en
in D een ‘3’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
6-5-4-3.
Prijswinnaars
In de De Oud-Hagenaar van

15 september vond u ook vier
Sudoku-opgaves. Er waren weer
veel inzendingen, de puzzels
waren goed te doen. In deze krant
zijn de eerste twee opwarmertjes
en de laatste twee moeilijk
De goede oplossing luidde vorige
keer: 4-7-5-8. De DVD gaat naar
de volgende inzenders:

Sudoku A

8 3
9
1 6
8 7 3
1
5
6
7
8
4
2 1
9 8
4
7
1
4
3
5
3 6
6 8
7
6 1 5

• Frans van Heesewijck, te Den
Haag
• Eva Hora, te Moordrecht
• Paul de Vries, te Zoetermeer
• C.G. Baartman, te Gouda
• Rosita Arnts - Boer, te Voorburg

Woensdag 7 oktober
Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

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

Sudoku B

offie i e oievaa ve loo
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:

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 20

Sudoku C

8

5
9

5 6

4

9

8 3
3
4 1
9
7
4
7 5 6

6 5
7
5 9
1 2
6
3

8
5
8

6

5

5

8 7
3

6

8 2
9 2

Sudoku D

2

2

3 7

9
7

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

2
1 6 8
4
5

5 1
9
3 7
6 2

7 1
9 6
9
1 8 4
6

2 4

8
6

3
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‘Begeleiden & Rijden’
maakt de Haagse
60-plusser weer mobieler
Den Haag telt menig 60-plusser die
door omstandigheden geen gebruik
van het Openbaar Vervoer kan maken.
Een bezoekje aan de dokter, familie en
vrienden of gewoon een boodschap is
vaak al een te grote opgave.
Begeleiden & Rijden biedt deze senioren betaalbaar vervoer. Maar er is meer
dan enkel het van A naar B brengen. De
chauffeurs bieden ook ondersteuningshulp zoals bijvoorbeeld begeleiding op
de plaats van bestemming, een ondersteunende arm of het dragen van de
boodschappen.
Begeleiden & Rijden betreft altijd 1-op1 vervoer dat vooraf is afgesproken via
onze medewerkers. De chauffeurs zijn
vrijwilligers (vaak uit de buurt) die met
hun eigen auto hulp bieden. Kleine ritjes in de wijk, maar ook grotere afstanden zijn mogelijk. Aan de dienst zit een
leine financiële ve goeding ve onden
puur kostendekkend en wordt direct
contant afgerekend. Het tarief binnen
een stadsdeel is € 5,- voor een retourtje
en € 3,- voor een enkele rit. Voor ritten
buiten het stadsdeel wordt een kilometervergoeding van €0,40 per kilometer

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

berekend. Eventuele parkeerkosten zijn
uiteraard ook voor eigen rekening.
Daarnaast is een stukje lidmaatschap (€
10,- op jaarbasis) vereist.
De dienst is voor alle inwoners uit
Den Haag. Wilt u meer weten over de
mogelijkheden en opties? Neem dan
contact op met 070 – 262 99 99 of met
het Wijkcentrum bij u in de buurt.
Heeft u een eigen auto en lijkt u het
leuk om op deze manier te helpen? We
zijn altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan
welkom. Ook hiervoor kunt u bellen
met 070 – 262 99 99.
Begeleiden & Rijden is een initiatief
dat wordt uitgevoerd onder het toeziend
oog van de drie Haagse Welzijnsorganisaties Stichting MOOI, VOOR welzijn
en Zebra.

“Het was voor mij lastig om de
deur uit te gaan maar met behulp
van ‘Begeleiden en Rijden’ kan ik
makkelijker met vrienden afspreken
of gewoon weer eens naar het
winkelcentrum.”

Heeft u een eigen auto?
Bent u minimaal een dag(deel) per week beschikbaar?
Vindt u het leuk om 60-plussers te begeleiden en
rijden naar een afspraak?

Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!
Neem contact op met 070 - 262 99 99 (ook indien u zelf van deze dienst gebruik
wilt maken) en vraag naar Begeleiden en Rijden.
Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan welkom.

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl
Wij zijn onderdeel van
Xtra welzijn, www.xtra.nl

150494_MOOI_Advertentie Vrijwilligers 125 x 181.indd 1
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OPEN HUIS 10 oktober
Spectaculaire openingsacties:

BEURS

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

I BROODFABRIEK

€ 500,00 korting op alle occasions
Of 2 jaar gratis onderhoud bij aanschaf nieuw voertuig
Of € 1000,00 korting op de Crossline- en Crossover Safari
700 m2 brommobiel plezier • Mobiel zonder autorijbewijs !!

45 km

Iedere brommobielrijder ontvangt een leuke brommobielmok (op vertoon kenteken).

Hapjes en drankjes aanwezig.

“Dankzij de hulp houdt mijn moeder
tijd over voor de kleinkinderen”
Edisonlaan 30 - 2665JC Bleiswijk - 010-521 92 18 - www.vollebregtbrommobiel.nl
Alles voor u en uw brommobiel. Waar persoonlijke kwaliteit en service voorop staat.

Genieten van uw oude dag
zonder zorgen over de
toekomst, daar draait het om
tijdens de liever thuis! beurs.

Samen aan
alles gedacht!

Op 2 en 3 oktober 2015 kunnen
bezoekers zien en beleven wat
er allemaal mogelijk is om
comfortabel, veilig en
plezierig te wonen.

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

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

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

www.lieverthuis.info
De broodfabriek I Volmerlaan 12 I 2288 GD I Rijswijk

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

