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Sigaretten als fooi van de Amerikanen
Ik werd geboren in de Rembrandstraat op 19-10-1940.
Mijn vader was opgeroepen
door het leger en mijn moeder
had geen geld om de huur te
kunnen betalen. De huisbaas
stelde mijn moeder voor om
gratis twee jaar te komen wonen in de Kockstraat op nummer 122. En zo verhuisden wij
naar dit adres, wat nog niet
eenvoudig was.

Deze week o.a.:

Waar een
kleine man
groot(s) in was
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Bakker Bogers leverde
aan koningin
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Ronald Plasterk voetbalde
ook bij ADO

Toen bleek dat de Duitsers de slag
hadden gewonnen, kwam mijn vader
weer naar huis en ging hij aan het
werk bij de PTT als postbode. Maar
toen werd onze vader opgepakt en in
Duitsland aan het werk gezet, samen
met zijn vader die hoofdbesteller was
op het station in Den Haag.
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Avonturen van
Julius Pasgeld
in het Haags
Popcentrum

Pas toen begon de armoe, want in die
tijd bestond er geen bijstand, maar de
kachel moest wel branden en zo moest
ook het licht af en toe aan. Toen heeft
mijn moeder mij op de trein gezet naar
Geertruidenberg in Noord-Brabant
waar haar ouders woonden, waardoor
zij kon gaan werken voor het hoognodige geld. Even kwam mijn vader naar
huis - vernam ik later - en daardoor
werd mijn zuster Annemarie geboren.
Opgepakt
In 1944 zei mijn opa dat ik wel weer
naar Den Haag terug kon gaan, want
de geallieerden waren toen al in Oosterhout. Dus werd ik weer op de trein
gezet. En zo was ik weer thuis met een
spraakprobleem, want ik sprak alleen
Brabants. Met mij in de kinderwagen
ging ik dan met mijn moeder in het
donker naar verlaten huizen om daar
het bruikbare hout te stelen. Ik moest
in de kinderwagen buiten blijven zitten en hoesten als er mensen aankwamen. Twee keer werden wij opgepakt
door de politie, waarbij mijn moeder
kans zag om een betere zaag en hamer
te stelen, maar het bleef armoe.
Eten kon je krijgen bij de gaarkeuken. Daar kreeg je soep die niet echt
lekker was. Maar ja, je moest iets
eten, dus deed je dat. Eindelijk waren
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Peter Rutgrink en zijn vrouw Albertien Rutgrink toen ze 22 jaar waren en net getrouwd.

wij bevrijd en ging ik naar de eerste
klas op school in de Kritzingerstraat,
waar toen twee scholen waren: de
zogenaamde A- en B-school. Op de
B-school moest ik tussen de middag
gaan eten - wat niet altijd even lekker was, maar je moest twee borden
leegeten.
Wij gingen met de klas naar de kerk in
de Brandstraat, waar ook een meisjesschool was. Ik deed daar mijn eerste
communie. Sporten deden wij in de
ockstraat middels een gewone fiets.
Elke avond reden wij vanaf de start de
Kockstraat uit, dan rechtsaf door de
Reitzstraat en via de Paul Krugerlaan
weer terug.
Op de Paul Krugerlaan kon je van
alles kopen. Er waren heel veel

Het Bosmeer
Email: info@bosmeer.nl
Elsweg 5, 8391KB Noordwolde
Tel.: 0561-43 36 72
www.bosmeer.nl

winkels, waaronder het Molentje op
de hoek van de Paul Krugerlaan, waar
je allerlei spullen kon kopen voor een
verkoudheid of griep. Bijna bij de
hoek van de Kockstraat was een vishal
van Piet waar je warme gebakken vis
kon kopen. Op de hoek was een café.
En jawel, hoor: aan de overkant ook.
Als wij gingen zwemmen, dan was
het lopen naar het zwembad in het
Zuiderpark, want het zwemmen kostte
wel een dubbeltje.
Toen ik van school af was, ging ik
naar de MULO en van daaruit werd
ik telegrambesteller bij de PTT. Dit
beviel mij wel, want ik was zo vrij
als een vogeltje en ik kwam overal.
En ik was blij met elke cent tip die ik
kreeg. Bij de Amerikaanse ambassade

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 – 1960
Leuke arrangementen en lastminutes
vuurwerk vrij park

Tel: 0182-393492

kreeg je een pakje sigaretten. En die
was heel welkom bij mijn moeder.
Ook kreeg je een dubbeltje als je in
Scheveningen een telegram bracht.
Toen ik 18 jaar oud was, meldde ik
mij bij het leger. Ik werd goedgekeurd
en ging naar Vucht voor de opleiding.
Daarna ging ik naar de opleiding om
sergeant te worden. Dat lukte. Door
een ongeluk - ik struikelde over een
boomwortel, kreeg een mitrailleur die
ik achter mijn hoofd op mijn schouders had en raakte daarbij ernstig
gewond in mijn nek - werd ik naar het
ziekenhuis gebracht. Eerst in Brabant
en later in het Rode Kruis-ziekenhuis
in Den Haag.
Toen ik beter was, werd aan mij

gevraagd of ik in Den Haag in het
leger wilde blijven en het antwoord
was toen ‘ja’. Ik werd de chef in de
postkamer van het hoofdkwartier van
de generale staf, waar een stuk of tien
vrouwen, Marva of Milva, waren. Dit
was een heel mooie tijd, maar ik wilde
graag terug naar een paraat onderdeel. Zo kwam ik bij het 16 bataljon
Limburgse jagers. Een geweldige tijd,
want bij een oefening in Limburg
ontmoette ik een meisje waar ik nu al
54 jaar mee ben getrouwd.
Wij wonen nu al jaren in Oosterhout (Noord-Brabant), waar ik ook
wethouder ben geweest. Als ik Den
Haag op de tv zie, weet ik nog steeds
welke straat of laan het is. Tenzij het
nieuwe wijken zijn, want daar weet ik
minder van.
Peter J. Rugrink
Kronenburg 1
Oosterhout

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Hagenaars op patrouille
Levenslang op patrouille van
Ant. P. de Graaff. Op de front
van het boek ziet u Hagenaars
op patrouille op midden-Java
(van links naar rechts). Tweede: Lou van der Klei, toen
Limburg Stirumstraat. Derde:
Jan Storm, toen Newtonstraat.
Vijfde: met bren, Cor Hoek,
toen Oranjeplein, nu 87.
Cor Hoek
corriethoek@gmail.com

Bordje tik
Het enige weken geleden door Julius
beschreven ‘bordje tik’ werd bij ons
in het vroegere - nu verdwenen - deel
van de Kritzingerstraat, met het pleintje en daarop de lindenbomen, ook
gespeeld. Op de achtermuur van de
Comeniusschool was het bordje van
de Paardenbergstraat losjes gemonteerd en dat was lekker lang, zodat
raak gooien niet al te moeilijk was.
Wij hadden als variant na een treffer
naar de dichtst bijstaande lantaarnpaal
te rennen en daar dan een slinger aan
te geven, zodat de lamp ‘s avonds uiten weer aanging. Dit kon natuurlijk
alleen maar gebeuren als de bal niet
door een van de andere spelers afgevangen was.
Een ander spel met de bal was op diezelfde plek het stoepranden. Daarbij
moest je de bal via de tegenoverliggende stoeprand een zodanige opsprong weten te geven, dat je hem zelf
weer kon opvangen. Bij drie keer mis
was je tegenspeler aan de overkant aan
de beurt.

Colofon

Op het pleintje zelf kon je als je de
beschikking had over enkele takken
of stokken met een lange tak of stok
een van de kleine takjes of stokjes
proberen zo ver mogelijk weg te slaan.
Het ene kleine takje lag dan kruislings
over de andere heen en door op het
bovenliggend uiteinde te tikken kon
je hem omhoog laten zwaaien. Daarna
was het bliksemsnel de kunst om het
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omhoog gekomen takje in zijn vlucht
een zwieper te geven om een zo groot
mogelijke afstand vanaf het beginpunt
te realiseren. De volgende speler
moest die afstand uiteraard weten te
overtreffen.
J.I.M. de Bruijn
brunobrac@live.nl
Fridor
Ik kom nog even terug op het artikel
waarin een lezeres in bezit was van
een Fridor-naaimachine. Wel nu, dat
was een industrieel ontwerp van een
Russische ontwerper die in de vijftiger
jaren een reclamestudio had, genaamd
Studio Flem.
Hij woonde ergens in Mariahoeve, en
mocht hem in verre verleden eenmaal
ontmoeten, een wat teruggetrokken
persoonlijkheid, zeer afwachtend,
en weet niet wanneer hij is gestorven. Maar hij was zeer talentvol en
ontwierp menig industrieel product.
Hierbij wat biografische informatie: ‘Wladimir Flem groeide op in
Sint Petersburg. Aan de moderne
kunstacademie in Hamburg studeerde
hij grafische vormgeving, waarna hij
in 1932 bij de Rotterdamse uitgever
Nijgh & Van Ditmar een baan kreeg
als grafisch ontwerper. De Tweede
Wereldoorlog bracht Flem door in
Zwitserland, waar hij zich bezighield
met houtsnijwerk. Na de oorlog vroeg
directeur Friedheim van de Haagse
firma Fridor hem om nieuwe naaimachines te ontwerpen. Hij ontwierp

voor Fridor eerst eigentijdse naaimachine gebaseerd op een Zwitserse
Elna, zijn volgende ontwerpen waren
echter gebaseerd op de Amerikaanse
streamline stijl. Flem reisde naar
Amerika waar hij Henry Dreyfuss,
Walter Dorwin Teague en Raymond
Loewy persoonlijk ontmoette. De
Amerikaanse atmosfeer en professionele manier van werken bevielen
hem zeer. Na terugkeer in Nederland
besloot hij daarom de eerste avondcursus industriële vormgeving aan
de Haagse Academie te volgen om
bij het productontwerpen betrokken
te blijven. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld nog ventilatoren voor Fridor en
Indola. Het grafisch ontwerpen bleef
echter zijn belangrijkste metier. Een
groot deel van zijn professionele leven
gaf hij les in grafische vormgeving aan
de Academie voor Beeldende Kunsten
in Rotterdam. Na een vroegtijdig pensioen in 1970 en een langdurig verblijf
in Frankrijk en Italië, verkocht hij
Studio Flem aan twee oud-studenten,
die zich toen in Gouda vestigden.’
Peter van Dam
vandam.peter@gmail.com
Keuzedagen NS
Overdrijven is ook een vak, een vak
dat Rene Visser (De Oud-Hagenaar,
nummer 20) beslist beheerst. Nu er
geen fysieke keuzedagkaartjes meer
worden verstrekt, weet Rene niet wanneer ze geldig zijn. Precies daarom zet
de NS een overzicht van Uw Keuzedagen in de brief waarmee NS aankondigt dat ze de jaarlijkse betaling gaat
incasseren. Rene, klem het overzicht
naast je PC en er kan niets meer
misgaan. Daarnaast wilde Rene de
keuzedag vóór 9.00 uur gebruiken en
maakt veel misbaar dat de incheckpaal
van NS dat niet pikt. Maar die grens
van 9.00 is er altijd al geweest, welk
punt probeert Rene hier te maken?
Overigens is het zo dat er vanaf 08.55
uur kan worden ingecheckt met de
keuzedagkaart.
Heero Pol
heeropol@ziggo.nl
Een zucht geeft lucht
Even over uw tweeregelige uitspraak:
‘Een zucht geeft lucht aan een hart vol
smart’. Deze gaat nog verder. Eigen-

lijk is het een vierregelige uitspraak,
het vervolg is namelijk:
Hij wat nader, zij wat dichter,
Dat maakt een zucht een stuk lichter.
Leuk wel dat wij met z’n allen zoveel
weten.
Cor van Horick
horickthuis@hotmail.com
Hulpgoederen vluchtelingen
Stichting Hulpkaravaan Griekenland is
twee maanden geleden begonnen met
het inzamelen van hulpgoederen voor
de vluchtelingen in Griekenland. Eind
augustus heeft initiatiefneemster Erika
Mauritz gevraagd een hulpkaravaan te
starten naar Griekenland.
Dit persoonlijke initiatief is in een
paar weken tijd uitgegroeid tot een
actie in bijna alle provincies in Nederland en in delen van België. Inmiddels
is er 2000 kubieke meter aan hulpgoederen verzameld in Bleiswijk.

Alles staat nu in een grote loods in
Bleiswijk en moet worden gesorteerd
en ingepakt, zodat het zo spoedig mogelijk op transport kan naar Griekenland. Voor het sorteren en inpakken
van hulpgoederen zijn wij dringend
op zoek naar vrijwilligers! We gaan
ervoor om alles eind november klaar
te hebben, dus alle hulp is welkom en
hard nodig! Wil je meehelpen en ben
je een of meerdere dagen beschikbaar
tussen 10.00 en 22.00 uur? Meld je
dan aan per mail naar vrijwilligerkaravaan@gmail.com of via www.
hulpkaravaangriekenland.nl.
Marina Sneijders
Coördinator Hulpkaravaan Griekenland
06-42302663
Correctie
In De Oud-Hagenaar van 27 oktober
2015 stond bij het artikel over de
Haagse politiejeep een onjuist mailadres van Jan Hoogendoorn. Het juiste
adres van Jan Hoogendoorn is:
jw.hogendoorn@planet.nl.

De stichting Oorlog in mijn Buurt organiseert educatieve projecten voor basisscholen, waarin leerlingen uit de hoogste klassen
de kans krijgen ouderen te interviewen die tijdens de oorlog in
de wijk woonden waar de leerlingen nu opgroeien.
De kinderen bezoeken in drietallen (oud-)bewoners van hun wijk. Ze worden
hierbij begeleid door de stichting Oorlog in mijn Buurt. Voorafgaand aan de
interviews worden verschillende gastlessen gegeven in de klas, over de lokale
oorlogsgeschiedenis en over hoe zij moeten interviewen. Ondertussen werken de
leerlingen in speciale werkboekjes aan hun eigen historisch onderzoek. Dit maakt
van de leerlingen ‘echte’ historici en journalisten en bereidt hen voor op de interviews met ooggetuigen van oorlog in hun buurt. Door verhalen uit de eerste hand
te horen, wordt het historisch besef over hun eigen buurt versterkt. De leerlingen
voelen zich daardoor verantwoordelijk deze verhalen zo goed mogelijk over te
dragen aan anderen. Zij worden hiermee ‘erfgoeddragers’. Oorlog in mijn Buurt
wordt al een aantal jaren in Amsterdam uitgevoerd en heeft tot veel bijzondere
ervaringen geleid.
In de eerste helft van 2016 zal het project worden uitgevoerd in drie Haagse
wijken: de Vogelwijk, het Bezuidenhout en Mariahoeve (samen) en het Centrum.
Thema’s die in deze wijken centraal staan zijn de Jodenvervolging, de Atlantikwall en het bombardement van 3 maart 1945.
De stichting Oorlog in mijn Buurt is op zoek naar (oud-)bewoners van deze wijken, of uit omliggende wijken, die mee willen werken met het project en ervoor
openstaan te worden geïnterviewd door leergierige jonge leerlingen uit de wijk.
Heeft u interesse of kunt u tips geven? Neem contact op met Inge Brouwer.
Inge Brouwer
06-22269555
inge@oorloginmijnbuurt.nl
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Waar een kleine man groot(s) in was
Veel Hagenaars zullen zich nog heel goed de Haagse bioscopen
Capitol, Rembrandt en Hollywood herinneren. Deze werden alle
geëxploiteerd door de heer Erwin Hirschberg (1900-1976). Maar
velen zullen niet weten dat deze Erwin Hirschberg reeds op achttienjarige leeftijd zijn eerste bioscoop opende in een voormalig
Gasthof in het plaatsje Königszelt, nabij Breslau, toen in Duitsland gelegen, nu in Polen.
ijn eerste (stomme) film die hij hier
draaide heette Der fliegende Holl nder. Hierop volgde in de periode tot
de opening van nog eens twaalf
theaters, waarvan de meeste in de stad
reslau. rwin Hirschberg deed dit
samen met zijn tweelingbroer urt
Hirschberg.

die op het roenewegje woonde. ij
was van Duitse afkomst en was weduwe van een Rus, Wladimir Dumbadze,
die in de oorlog was omgekomen.
Tijdens zijn leven in Den Haag was
deze tolk-vertaler en speelde voor de
kost in een orkestje in een nachtclub in
de Lange Houtstraat.

ij de machtsovername in
verloren zij echter al hun theaters.
ij stonden voor de keuze of naar
het concentratiekamp, of hun theaters
verkopen. De keuze was niet moeilijk
alle theaters werden verkocht voor
negentigduizend Mark, terwijl de werkelijke waarde eerder de drie miljoen
benaderde.

In
verwierf rwin Hirschberg het
ederlanderschap en woonde zowel in
Den Haag als in Heerlen. Hij verwierf
na de oorlog in Den Haag in
het
Hollywood Theater, in
Restaurant ota Radja aan de laats, in
Restaurant ota Radja in indhoven
en in
Restaurant romenade in
Tilburg. ok de Limburgse bioscopen werden na de oorlog opnieuw
opgestart.

Gebroeders Hirschberg
De gebroeders Hirschberg weken
uit naar ederland en startten nog in
datzelfde jaar hun nieuwe onderneming in Den Haag en Limburg onder
de naam ebroeders Hirschberg ioscoopconcern. oor Den Haag waren
dat in
het Rembrandt Theater en
in
het apitol Theater, in Limburg drie theaters in Helmond, drie in
Heerlen en n in Hoensbroek. Maar
in
sloeg het noodlot opnieuw toe,
ook alle ederlandse theaters werden
in dat jaar door de bezetter in beslag
genomen.
In
werden rwin en urt Hirschberg gedeporteerd naar Auschwitz,
waar urt het leven liet. lak voor
het einde van de oorlog werd rwin
getransporteerd naar uchenwald, een
wandeling van zeven dagen, waarbij
hij echter wist te vluchten. ia een
katholiek ziekenhuis, waar een bevroren teen werd geamputeerd, werd hij
door de Amerikanen bevrijd en werd
hij naar ersailles gebracht om wat op
verhaal te komen.
Terug in Den Haag ging rwin Hirschberg aanvankelijk inwonen bij Hildegard Dumbadze- fleghar ( - )

Toen ondergetekende op maart
als boekhouder in dienst trad
bij ebroeders Hirschberg ioscoopconcern, waren de slechtst lopende
bioscopen inmiddels afgestoten. Door
de opkomst van de televisie liepen
de bezoekersaantallen en de daarmee
gepaard gaande recettes enorm terug.
Ik verrichtte mijn werkzaamheden
samen met mijn collega Willemien in
de kantoren, die naast het Hollywood
Theater in de oekhorststraat waren
gelegen.
Galerie des Arts
Aangezien rwin Hirschberg de
teloorgang in de bioscoopwereld had
zien aankomen, had hij inmiddels in
mei
in het oordeinde een galerie geopend te weten alerie des Arts.
In die tijd was deze galerie zonder
meer de mooiste van het oordeinde
en naar alle waarschijnlijkheid zelfs
van heel Den Haag. rwin Hirschberg
had in de jaren daarvoor een enorme
verzameling schilderijen verworven,
hoofdzakelijk uit de romantische
school.
Toen rwin Hirschberg twee jaar

De tweeling Hirschberg.

Het Capitol (fotoarchief Filmhuis Den Haag).

later, in
, het Hollywood Theater
inclusief de opstallen verkocht aan een
Italiaan, moest er voor het kantoor een
nieuw onderdak gezocht worden. Dat
werd snel gevonden. Achter de galerie
in het oordeinde, was een ruimte die
uitzicht bood op het oninklijk archief. Dat was wel een hele overgang
van de oekhorststraat naar het chi ue
oordeinde, niet ver van het paleis.
Al snel werd besloten dat mijn collega
Willemien en ik, naast onze administratieve werkzaamheden, tevens
de galerie zouden bestieren, het was
tenslotte niet de gehele dag een komen
en gaan. Het was geen verkeerde
beslissing van rwin Hirschberg om
zijn bakens te verzetten. Alhoewel er
nog een paar bioscopen open bleven in
het uiden, waar in
zelfs nog een
nieuwe bioscoop werd geopend, was
de nadruk toch meer op de kunsthandel komen te liggen. oms werden er
in een dag enorme winsten gemaakt.
Schweickhardt
p een dag werd een klein schilderijtje, een winterlandschap, aangeboden
van de schilder chweickhardt. Het
was van een ongelooflijk mooie kwaliteit, hetgeen ook bleek uit de aankoopprijs namelijk . gulden. Dat was
in die tijd voor een klein schilderijtje
een enorm bedrag.
Het was tevens in die tijd dat er veel
ngelsen in de galerie kwamen,
meestal zelf galeriehouder of handelaar in oude kunst. rwin Hirschberg
zei tegen ons dat hij het schilderijtje
zelf wilde behouden, maar voegde
eraan toe dat wij het voorlopig maar
even moesten ophangen hetgeen wij
deden. mdat dit nogal tegenstrijdig met elkaar was, werd het op dat

moment ook niet ingeboekt. Alle
aankopen werden normaal gesproken
direct van een nummer voorzien,
ingeboekt en tevens aangemeld in het
politieregister.
en paar uur later arriveert Mr. alpy,
een belangrijke klant, die op zijn
gemak alle schilderijen bekijkt en
halt houdt bij het winterlandschapje.
mdat rwin Hirschberg het schilderijtje zelf wilde behouden was het niet
geprijsd, hij wilde het immers niet van
de hand doen. m te voorkomen dat
Mr. alpy het zou kopen, noemden wij
toen hij de prijs vroeg het forse bedrag
van . gulden. a wat loven en
bieden werd de koop gesloten voor
. gulden en rwin Hirschberg
was er bepaald niet rouwig om dat hij
het schilderijtje niet aan zijn priv collectie kon toevoegen. Dit kwam
natuurlijk zelden voor. Iets dergelijks
gebeurde met twee schilderijen van
J.J. . pohler, twee zomerlandschappen. Maar niet in zo’n kort tijdsbestek.
Deze waren bij de aankoop heel vuil,
werden vervolgens schoongemaakt en
voorzien van nieuwe lijsten.
Grillige handel
Toen de twee pohlers in de catalogus
van mei
waren afgebeeld, stonden de mensen voor aanvang van de
opening van de e positie s morgens
in het portiek om naar binnen te kunnen om hun slag te slaan. Het waren
vooral mensen uit de kunsthandel die
er op afkwamen, maar uiteindelijk
werden zij telefonisch verkocht aan
een handelaar in ngeland.
oms was het een grillige handel, aan
de ene kant waren het de kunstverzamelaars en liefhebbers van mooie
schilderijen, aan de andere kant was

het de handel. o is rwin Hirschberg eens klemgereden door een paar
handelaren die wisten dat er goed was
geboerd. ij hebben hem gedwongen
een paar (slechte) schilderijen ter
plaatse af te nemen.
n toen, als een donderslag bij heldere
hemel, besloot rwin Hirschberg in
de galerie te verkopen. erlijk
gezegd was halverwege de jaren
zeventig de klad er al behoorlijk
ingekomen.
er juli
viel het doek voorgoed voor alerie des Arts aan het
oordeinde. De galerie werd overgedaan en de schilderijen en inboedel
werden nog in dezelfde maand in het
pand waar de galerie gevestigd was,
geveild.
Van Beelen
Jaren later werd er een nieuwe galerie
in gevestigd door de heer an eelen,
die later op klaarlichte dag in zijn
galerie is vermoord. een gelukkige
investering. p dit moment is er opnieuw een galerie in oude schilderijen
gevestigd.
In
trouwde rwin Hirschberg
alsnog zijn Hildegard, waarmee hij
zijn leven lang is samengebleven.
Lang heeft rwin Hirschberg niet van
zijn rust mogen genieten. Hij overleed
in augustus
een paar dagen
voor zijn e verjaardag, na een kort
ziekbed.
Den Haag verloor daarmee een bijzonder man die veel in de stad tot stand
heeft gebracht.
Walter Kelder
walterkelder@casema.nl
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
LAST MINUTE KERSTCRUISE UIT ROTTERDAM 50% KORTING
Profiteer en boek nu deze 8 daagse Kerstcruise over de romantische Rijn met
het **** luxe cruiseschip MS Alina van 19 t/m 26 dec. en geniet van:

x sfeervolle en heerlijke kerstverzorging
x mooi vaar– en excursieprogramma
x Duitse kerstmarkten en kerstconcert
x luxe en perfecte service aan boord
x en nog veel meer, laat u verrassen!

Diagnostisch
onderzoek nodig?

ereizen
Voor alle vakanti
ingen
ied
laatste aanb
BTR Reizen nodigt u uit op het in kerstsfeer versierde
rs
de
fol
tis
en gra
luxe cruisesschip MS Rigoletto****. U bent welkom van
il
11.00 tot 17.00 uur aan de Boompjeskade in Rotterdam. - Reserveren: Bel of Ma

OPENDAG RIVIERCRUISES 12 dec. R’dam

Bij DC Klinieken Rotterdam 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.

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
Behandeling
aan huis

Heeft u van uw (huis)arts een verwijzing gekregen voor een MRI-onderzoek,
röntgenonderzoek, echografie of ECG? Bij ons kunt u snel een afspraak
maken. Ook kunt u elke werkdag zonder afspraak van 8.30 tot 11.45 uur
bij ons terecht voor bloedafname.
• Geen wachttijden, u kunt snel terecht
• Snelle communicatie met uw huisarts
• Volledige vergoeding door zorgverzekeraar*
*

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten
Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

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

Voor meer informatie kunt u kijken op onze site: www.dcklinieken.nl. Of neem
contact met ons op via (0800) 231 35 57 (gratis) of rotterdam@dcklinieken.nl.

Vasteland 10
3011 BL Rotterdam

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!

Rotterdam

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
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

8,7
308 recensies
Maandagmiddag geopend.
10% korting voor leden van Florence, Careyn
Gratis
dag
en info
Vierstroom
op voetklachten
de collectie.
14 november

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

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

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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• www.stekdenhaag.nl
• www.platformzorgvrijwilligers.nl
• www.rijkinjewijk.nl
• www.denhaagdoet.nl

Vrijwilligers
vacatures

Zorgmaatje
In kleine stapjes maakt u samen
met een hulpverlener het leven van
uw eenzame in vervuilde situaties
levende medemens draaglijker,
veiliger en minder eenzaam. Het
werk als zorgcoach bij Stek, Over
de Drempel is soms intensief,
maar ook ontroerend en dankbaar.
U bent zelfbewust, rustig, sociaal
en hebt een evenwichtig karakter.
U kunt goed luisteren, bent open
en geduldig, maar ook doortastend
en hebt een lange adem. Minimaal HBO-niveau. U spreekt één
dagdeel per week met de cliënt af.
Gaat u de uitdaging aan?
Inlichtingen:
Jan Grotendorst,
tel. (070) 318 16 16,
e-mail:
jgrotendorst@stekdenhaag.nl

Medewerker
BabyBullenBank
Vind u het leuk om babyspullen
uit te zoeken, te sorteren en te
ordenen? En helpt u graag jonge
moeders met een minimuminkomen aan goede babyspullen zodat
het leven iets draaglijker is? Kom
dan helpen bij de BabyBullenBank! U steekt graag de handen
uit de mouwen en kunt goed
samenwerken. Mama en baby zijn
u dankbaar!
Inlichtingen:
Jan Grotendorst,
tel. (070) 318 16 16,
e-mail:
jgrotendorst@stekdenhaag.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
Kijk op www.denhaagdoet.nl

Over de drempel
“Het leukste is om samen met mijn cliënt te zoeken naar het sleuteltje van het slot waarachter de trots zit op zichzelf en de eigenwaarde, die ieder mens ergens nog bezit.”

Christine Scheurkogel (63),
vrijwilligster bij Over de
Drempel, is een sociaal
betrokken mens, dat open
staat voor allerlei soorten
mensen en, zoals ze zelf
zegt ‘niet snel ergens van
staat te kijken’. Zo was ze
in haar werkzame leven
eerst o.a. leidster gezinsen bejaardenverzorging,
koster in een kerk en huismoeder
in een leefgemeenschap voor exgedetineerden.
Over de Drempel
Christine begon ver in de 40 met een
deeltijdstudie techniek aan de Rotterdamse Hogeschool. Op haar 50e,
met haar bachelor op zak, startte zij als
lerares techniek in Rotterdam
Hoe ben je vanuit Rotterdam in Den
Haag terecht gekomen? “ In 2006
verhuisde ik naar de Schilderswijk en
vond werk als lerares Godsdienst en
Levensbeschouwing op verschillende
bassischolen in Den Haag. Ik meldde
me in datzelfde jaar aan bij Stek (Stad
en Kerk) als vrijwilliger. Ik heb altijd
veel vrijwilligerswerk naast mijn
betaalde functies gedaan. Vaak was het
vrijwilligerswerk daar een uitvloeisel
van, altijd gerelateerd aan de kerk en/
of de samenleving. Sinds 2006 ben ik
daar vrijwillig maatje bij het maatjesproject Over de Drempel waar ik
mensen begeleid die zodanig vervuild
zijn in hun huis dat ze er niet zelf meer
uitkomen. Stek werkt hierin samen met
de GGD (Gemeentelijke Gezondheid
Dienst). Zij hebben het eerste contact
met de cliënten. Zij kunnen zelf niet
genoeg tijd voor hen vrijmaken, maar
als ze denken dat de mensen bereid
zijn om met een maatje, ook wel

zorgcoach genoemd, iets
te veranderen aan hun
leefsituatie dan brengen ze
hen met ons in contact. We
proberen deze mensen dan
uit hun vervuilde situatie
te krijgen door eerst samen
te kijken wat nodig is en te
vragen wat ze zelf willen
bereiken. Stap voor stap
begeleiden we ze om zelf
dingen aan te pakken. We
kijken waar hun eigen kracht zit en hoe
ze zelf weer grip op hun leven kunnen
krijgen.”
Vertrouwen winnen
“De eerste vrouw die ik begeleidde
was heel wantrouwend in het begin. Ze
schaamde zich. We hebben eerst zes
weken lang in een snackbarretje afgesproken tot ze mij een keer thuis durfde
te laten komen. Ik begreep meteen
waarom ze geen bezoek kon ontvangen. Ze moest door een zodanige berg
spullen en vuil heen dat ze een half uur
nodig had alleen om de deur open te
kunnen maken.
Op het spoor
“Meldingen komen binnen via huisartsen of instanties, zoals een woningbedrijf of uitkeringsinstanties. En juist
ook familie, buren en politie maken
melding. Soms zijn er ﬁnanciële problemen of men denkt dat ze frauderen
en eigenlijk ergens samenwonen omdat
ze nauwelijks gas en water en elektriciteit gebruiken. Er zijn ook tv programma’s die ook huizen schoonmaken. Die
denderen vaak over de mensen heen.
Dat doen wij niet bij Over de drempel.”
Voordat een melding wordt gemaakt
heeft de GGD al met een sociaal
psychiatrisch verpleegkundige de situ-

atie beoordeeld. Zij stellen al een doel
op met de cliënt, zoals bijvoorbeeld
het voorkomen van een gedwongen
ontruiming.
Bondgenoten
Christine vertelt: “Ik heb nu een cliënt
die niet goed kan lopen en waar al 4
jaar geen warm water was vanwege
een kapotte CV ketel. Ik ben met haar
een bondgenootschap aangegaan. Waar
kan ik je mee helpen? Wat kun je zelf
doen? Ze heeft inmiddels een nieuwe
CV ketel en we werken hard aan het
leefbaar maken van het huis. Vanuit
de gemeente via de WMO komt binnenkort een scootmobiel zodat ze naar
buiten kan. Ik ga mee naar instanties en
help bij aanvragen, maar zij beslist wie
in haar huis komt. Daarnaast proberen
we soms familiecontacten te herstellen of de weg naar de maatschappij te
hervinden. We willen dat de mensen
weer bezoek durven te ontvangen, hun
schaamte overwinnen, met mensen
durven om te gaan.
Begeleiding
Stek traint en begeleidt de vrijwilligers. Elke zes weken bespreken zij de
cliënten samen met de Cliënt-manager
en begeleid(st)er van de GGD. Meestal

krijgen de mensen een jaar een maatje
toegewezen. Dat kan ook verlengd
worden. “Ik houd zelf soms langer
contact. Ga bij sommige ex-cliënten
af en toe langs of bekijk brieven waar
ze even geen raad mee weten. Als je je
aanmeldt voor Over de Drempel dan
krijg je ook vragen over je voor- of
afkeuren en waar je niet tegen kunt.
Je kunt aangeven wat je wel en niet
zou willen doen, zoals bijvoorbeeld
huisdieren.”
Sleutel
Wat geeft het jou zelf om dit te doen?
“ Ik vind het zo leuk om het sleuteltje
van het slot te zoeken - en liefst natuurlijk te vinden – waar achter de trots
op zichzelf en het zelfvertrouwen zit.
Ieder mens heeft dit ergens nog. Het is
de kunst om die ingang te vinden!’
Wilt u ook vrijwillig maatje worden bij
Over de Drempel neem dan contact op
met Jan Grotendorst,
telefoon 070 318 16 16,
e-mail jgrotendorst@stekdenhaag.nl.
‘Over de Drempel maakt deel uit
van het platform zorgvrijwilligers
Den Haag’
www.platformzorgvrijwilligers.nl

Een slimme senior is op tijd op de toekomst voorbereid
eerste zetje geven, aanspreken op eigen
mogelijkheden en dan loslaten. Dit lukt
omdat senioren heel wat in hun mars
hebben. Het credo is dan ook: je moet
niet zozeer de zin ervan in zien, maar er
zin in hebben!

Door alle maatschappelijke veranderingen wordt een steeds groter beroep gedaan op onze zelfredzaamheid. Het is daarom belangrijk dat wij elkaar opzoeken en nieuwe oplossingen vinden. Met
hulp van familie en vrienden, vrijwilligers en ondersteuning van buurtinitiatieven en organisaties.

Door de handen ineen te slaan, is
heel veel mogelijk! Onderliggend
uitgangspunt hierbij is: wat kan iedereen zelf en wat kunnen mensen
voor elkaar betekenen?
Slimme Senior
Een goed voorbeeld daarvan is het
project Slimme Senior. Een nieuw
project dat voortkomt uit Rijk in
je Wijk. Rijk in je Wijk ondersteunt in Segbroek kleinschalige
netwerken van buurtbewoners die

elkaar leren kennen en vertrouwen en
die samen leuke dingen ondernemen.
Zo ontstaat er meer contact in de buurt
en zorg voor elkaar, als vanzelf. Op 10
september is Slimme Senior dynamisch
van start gegaan. Dit 55-plus netwerk
van inmiddels 80 deelnemers bespreekt
hoe senioren samen willen wonen
en leven en wat daarvoor nodig is.
Gevarieerd wonen, het seniorencafé en
een digitaal platform over slim ouder
worden zijn enkele van de vele ideeën.
Het bevorderen van verbinding staat

hierbij steeds centraal. De eerste initiatieven staan al op de rails. Vernieuwend
samenwerken dus. Tenslotte: “Ook
met grijs haar kun je kleurrijke ideeën
hebben.”
De slimme senioren zijn actief in stadsdeel Segbroek en omgeving. Al kost
het tijd en ﬁjngevoeligheid om de kansen met elkaar te pakken, buurtkracht
is er zeker! De initiatiefneemsters
Heleen Goddijn, Nelleke Cornelissen
en Trudy van der Heijden bewaken het

Meedoen in een werkgroep of heeft
u vragen over Slimme Senior? Uw
bericht stuurt u naar slimmesenior@
gmail.com.

slimme senior fiets

proces van het organisch stimuleren
van buurtgenoten zorgvuldig. Het

Meer informatie over Rijk in je Wijk is
te vinden op: www.rijkinjewijk.nl.
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‘Koninklijke’ bakker Bogers aan de Stevinst r
Bakkerij Bogers was een begrip op Scheveningen. Ruim een halve eeuw hebben drie generaties
Bogers hun diensten als ambachtelijk bakker aan hun klantenkring aangeboden. Hun overheerlijke
brood was tot in het Benoordenhout bekend. In 1979 bereikte Jan Bogers de pensioengerechtigde
leeftijd van - toen nog - 65 jaar. De bloeiende zaak werd verkocht.
Vol enthousiasme weet Frans Bogers
(1949) vanuit zijn sfeervol ingerichte
woning te verhalen over de goeie
ouwe tijd. De eerste hoofdrolspeler was zijn opa, die overleed in
hetzelfde jaar als wanneer Frans werd
geboren. Wat hij over zijn opa weet,
weet hij alleen via overlevering, dat
vindt hij op zich wel jammer. Hij had
de oude baas graag meegemaakt. Het
moet een ontzettend boeiende man
zijn geweest.
Frans van Melzen
Opa Lodewijk Bogers werd in 1877
in het Brabantse Halsteren geboren.
In dit kleine dorpje nabij Bergen
op Zoom groeide de welvaart door
de komst van verschillende steenfabrieken. Lodewijk ging na het
doorlopen van de lagere school als
bakkersknecht werken bij de enige
bakker in het dorp. De wereld werd
hem al gauw te klein. Hij wilde meer
ervaring opdoen en kwam weldra in
Den Haag terecht. Ook hier ging hij
als bakkersknecht aan de slag, maar
spoedig kon hij als meester bakker
werken bij Frans van Melzen, die een
bakkerij had aan de Scheveningse
Kerklaan. We zijn dan rond 1900
aangekomen. Het was hard werken
voor weinig geld. Slapen deed hij op
de meelzolder boven de bakkerij met
zes weesjongens die van Groenestein
afkomstig waren. Het was de bedoeling dat Lodewijk de weesjongens
enige scholing als bakkersknechtjes
zou bijbrengen en verder diende hij
ze ook te begeleiden in hun wilde
puberjaren. Ach, het was een gezellige boel zodra het werk er eenmaal
opzat en een waardevolle ervaring.
Het verlangen om een eigen bakkerij
te beginnen groeide met het toenemen
der jaren. Lodewijk naderde de
veertig toen hij de bakkerij aan de

Van links naar rechts: Marianne Bogers, vader Jan en verkoopster Gerda Hut.

Stevinstraat 84 begon.
Stevinstraat
De hele buurt van het Belgische park
was rond de Eerste Wereldoorlog
nog in aanbouw. Het blok huizen
met winkelpanden op de hoek van de
Middelburgsestraat en de Stevinstraat
was van architect W. Biever. Hier kon
Lodewijk tegen een redelijk bedrag
een winkelpand huren. Inmiddels was
hij getrouwd en had hij een gezinnetje. In het begin was het allemaal
nog behelpen. Het gezin woonde
beneden achter het winkelpand. Pas
enige jaren later, toen de bakkerij
ging uitbreiden, verhuisde het gezin
naar de eerste etage en kwam het
boven de bakkerij te wonen. Opa was

Jan Bogers in de winkel.

een ondernemende man. Hij wist met
hard werken heel wat te bereiken. Hij
had op een gegeven moment dertien
broodwijken waar bezorgers het
brood moesten uitventen. Ondertussen was hij ook bezig om zijn kinderen aan een bakkerij te helpen. Quirinus, Henk, Tinus kregen allemaal een
winkel tot in de De Sillestraat in het
Bezuidenhout aan toe. Jan (19131988) zou voorbestemd zijn om de
Stevinstraat over te nemen. Ondertussen was het wel crisistijd geworden
met alle gevolgen van dien. Gelukkig
was brood een eerste levensbehoefte
waar niet op bezuinigd kon worden,
maar Lodewijk merkte het wel aan
zijn portemonnaie! De buikriem werd
aangehaald en er werd nog zuiniger

Dru

aangedaan.
‘Veredelde witbrood’
Toen zoon Jan steeds meer inbreng
in de zaak kreeg, was het duidelijk
dat hij een nieuwe visie had. Het
belangrijkste wapenfeit dat hij op zijn
naam kan zetten, was het rigoureuze
besluit om de broodwijken weg te
doen. Dit drastische besluit kostte
hem aanvankelijk veel kritiek en ook
veel klanten. Voor de autoritaire Jan
was het een ramp om zich te moeten
bekommeren om het onderhoud van
bakfietsen. ok het wekelijks uitkeren van loon aan de broodbezorgers
moest anders kunnen. Vandaar zijn
weldoordachte besluit om de wijken
de deur uit te doen. Uiteindelijk bleek

hij de juiste keuze te hebben gemaakt
en kwamen zijn klanten naar de winkel om brood te halen. In die tijd was
het brood erg uniform. Het merendeel
was witbrood. Bruinbrood leefde nog
niet zo en kwam langzaam in opmars.
Het was allemaal melk- en waterbrood, maar spoedig zou de leergierige Jan met zijn eigen ‘veredelde
witbrood’ komen, volgens eigen
receptuur. Hiermee maakte hij goede
sier. Door het hogere vetpercentage
bleef het brood langer mals en de
smaak was uitstekend. Later kon het
brood in de winkel worden gesneden
en werd dan keurig in een zak gedaan
en meegegeven. Uiteraard moest je
daar enkele centen extra voor betalen.
Verschillende mensen kwamen met

Betaling koningin Wilhelmina.
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t raat bezorgde bij Wilhelmina

Winkel in de Stevinstraat rond 1960.

Drukte van belang.

de zak terug om goedkoper uit te
zijn en daarbij waren er opvallend
veel uit het deftige Benoordenhout!
Door het bezoeken van verschillende
vakbeurzen deed hij telkens nieuwe
ervaringen op. Zo kwam hij na een
bezoek aan een Parijse beurs terug met
originele Franse bakplaten om echte
Franse stokbroden mee te maken. De
smaak was superbe!
Op de Nieuwe Parklaan 110-112
kwam koningin Wilhelmina in
september 1945 te wonen. Ze wilde
‘gewoon’ zijn en niet meer in paleizen
wonen. Meeleven met het volk door
tussen het volk in te leven. Gewoon
brood kopen bij de bakker en dat was
in haar geval bakker Bogers. “Nee,

zelf is ze nooit in de winkel geweest”,
vertelt Frans Bogers. “Voor zover ik
weet, hoor. Mijn vader bracht het op
de bakfiets naar het pand. Later deden
knechten het ook wel.” Als herinnering laat Frans een bericht zien waarin
de Kassier van het Hof meldt dat de
rekening van 30,96 gulden dit maal
per postcheque zou worden voldaan.
De eventuele volgende keren zou het
bedrag worden gestort op de girorekening van de bakker. In feite was Jan
een echte hofleverancier, die letterlijk
voor het Hof bakte, doch recht om het
predicaat te mogen dragen kreeg hij
niet; daarvoor was de periode te kort.
Wilhelmina woonde maar een half jaar
aan de Nieuwe Parklaan; toen vond ze
het welletjes.
Vijftig balen bloem
Terwijl vader (met enkele personeelsleden) in de bakkerij hard bezig
was, stond moeder Mien achter de
toonbank in de winkel. Het gezin
van het echtpaar Jan Bogers bestond
inmiddels uit de kinderen Rob (19402006), Marianne (1944) en Frans
(1949). Moeder werd bijgestaan door
Jet Joris, die ongelooflijk veel werk in
het huishouden deed, maar daarnaast
ook als kindermeisje fungeerde. Een
geweldige meid, die vanaf 1941 het
gezin zo’n 25 jaar heeft bijgestaan.
Het bakkersvak hield in ‘s ochtends
vroeg om vier uur beginnen tot ‘s
middags twee uur. Consequentie was
een ander dagritme, waarbij je de
kinderen niet zag bij het ontbijt. De
naoorlogse periode kan Frans zich zo
goed heugen als kind. Een heerlijke

tijd, die hij in die buurt met vriendjes
heeft doorgebracht. “Nee, koekkruimels voor de kinderen of vriendjes,
waren er niet bij. Hooguit enkele
Patria-koekjes mochten op de zondag
worden genuttigd”, weet Frans te
herinneren. De goeddraaiende winkel
was goed voor vijftig balen bloem van
50 kilogram per week. Altijd moeilijk
om precies te weten hoeveel je moet
bakken. Dus er blijft altijd wel wat
over. Het overtollige brood werd in
juten zakken gedaan en afgevoerd
naar een depot van Felix Kattenbrood
bij het Staatsspoor. Dit ritje werd
gemaakt met ome Roel van de Berg
die zo’n groentewagen had met van
die rolluiken. “Heerlijk om dat tochtje
mee te maken!”
Toxopeus en Schmeltzer
De kinderen gingen allemaal met
keurig gekamde haartjes naar school.
Ze hadden een duidelijke voorbeeldfunctie. In de winkel was ook alles
keurig schoon. “Pa was streng.” Altijd
smetteloos witte bakkersbuizen,

gesteven slopen en beleefd. Wanneer
een meisje in de winkel zou zeggen:
“Zeg ‘t maar”, dan werd ze naar achter
genomen. En door moeder corrigerend
geleerd dat ze diende te zeggen: “Kan
ik u helpen?” Het waren natuurlijk andere tijden, maar voorop stond dat de
klant koning was. Op zaterdag stonden
soms zes meisjes te helpen. De winkel
stond vol en soms buiten ook nog een
rij. Het was inmiddels de tijd dat er
nummertjes werden getrokken, terwijl
moeder Bogers dit lange tijd had
tegengehouden door te zeggen: “Een
klant is bij mij geen nummer!” Het
kwam een keer voor dat staatssecretaris Schmeltzer (KVP) keurig in de rij
stond met zijn getrokken nummertje.
Minister Toxopeus (VVD), die zich
wat meer thuis voelde bij de familie,
passeerde echter de rij zonder nummertje en toen Schmeltzer het stevige
postuur van de minister naar voren zag
komen, riep hij beleefd: “Dat is nu het
verschil tussen de KVP en de VVD.”
Frans heeft de bakkerszaak niet

Frans Bogers.

overgenomen, ofschoon hij er wel de
papieren voor had. Hij zag het aansturen van het personeel en het constant
maar bezig zijn niet zitten en koos
voor een keukenfunctie bij de Rudolf
Steinerkliniek. Zijn vader had hem altijd voorgehouden met een winkeliersdochter te trouwen, maar och, hoe kon
het erger; hij kwam met een dochter
van een PTT-beambte thuis. Vader was
niet bepaald enthousiast. Dit kon nooit
goed gaan. Wat wist zo’n ambtenaarsdochter nu van het harde leven van
een kleine zelfstandige. De verloving
was geweest, de bruiloft kwam en de
ambtenaar van de burgerlijke stand
vroeg traditiegetrouw of er bezwaren
waren. En daar galmde vanuit achterin
de zaal: “Je kan nog terug!” Ja, het
was vader Bogers, die het niet kon
laten om zijn zoon nog even te waarschuwen. Uiteindelijk verliet Frans de
zaak. In 1979 deed vader Jan zijn zaak
over op Bertus Bentum.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Bent u goed voorbereid
op het winterweer?

“Passie voor mondzorg is het

• algemene tandheelkunde

uitgangspunt en onze grote

• mondhygiëne en preventie

drijfveer, in combinatie met

• kroon- en brugwerk

plezier in samenwerken”

• wortelkanaalbehandelingen
• implantologie

Ivory & Ivory Ieplaan

In de winterperiode staat de gemeente dag en nacht klaar om de
gladheid te bestrĳden. De gemeente bestrĳdt gladheid op een
vastgesteld netwerk van wegen en ﬁetspaden. Zo houden we onze
stad zo goed mogelĳk bereikbaar voor het verkeer. Zelf kunt u ook
een bĳdrage leveren door uw stoep of portiek sneeuwvrĳ te houden.

Ieplaan 2

070 360 8235
Ivory & Ivory Wateringseveld

Vanaf 16 november kunt u op verschillende
locaties kleine hoeveelheden gratis strooizout
ophalen. Vergeet niet zelf een emmer of tas mee
te nemen! Kĳk voor locaties, strooiroutes en
informatie over gladheidsbestrĳding op
www.denhaag.nl/gladheid, bel de gemeente

• prothetiek

Laan van Wateringseveld 120

Ivory & Ivory heeft 20

070 359 9774

praktijken in 4 regio’s en

Ivory & Ivory Monster
Scan de QR-code
voor tips
en strooiroutes.

Molenweg 43

is met 30 jaar ervaring
een begrip binnen de
tandheelkunde.

0174 247 573

op 14 070 of volg ons op Twitter of Facebook.

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

Samen houden we onze stad begaanbaar!

WINTERACTIES!
Alleen via Mango Rent:
een nieuwe scootmobiel
vanaf € 1,95 per dag!
go Rent:
De voordelen van Man
oR
g

en

ur

TIGER 4 - Zeer stabiele vierwieler

• In 3 stappen opvouwbaar
• Lichtste vouwscoot
ter wereld

• Rijdt mee op ﬁetssnelheid
• Snelheid max. 17 km/u. Bereik max. 50 km

€ 2.350,-

€ 4.395,-

€ 1.795,-

*

€ 2.895,-

en

M

t

t

He

an
inclusief:
• Zorgeloos rijplezier,
derhoud
- Ser vice en periodiek on
0800 2002
ng
eri
zek
ver
k
- All-ris
h
ge
WB
m ak van
- 24/7 pechhulp i.s.m. AN
n
ste
delijkse ko
• Overzichtelijke maan
ity
lectie van Mango Mobil
col
de
uit
n
lle
de
• Topmo

LUGGIE - Ideaal voor op reis

Ga voor meer informatie naar
www.mangorent.nl

1

2

3

*Prijs exclusief armleuningen.

URBAN CAR - Boodschappenauto CITY CAR - Overal parkeren
• Droog op pad
• Snelheid max. 45 km/u. Bereik max. 80 km

• Geen rijbewijs vereist
• Snelheid max. 45 km/u. Bereik max. 70 km

Kom langs in onze winkel voor
een vrijblijvende proefrit!
De Lierseweg 13
2291 PD Wateringen

Introductieprijs:

€ 11.995,-

€ 14.995,-

€ 9.995,-

€ 13.995,-

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van
10.00 - 16.00 uur

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

Bel gratis 0800 2002 of kijk op www.mangomobility.nl voor meer informatie.
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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

Zorg voor elkaar in Segbroek
Door de veranderingen, zoals de nieuwe WMO, de inrichting van de Sociale Wijkzorgteams, de jeugdteams en de Servicepunten, is samenwerking tussen de zorgverleners
meer dan ooit van belang. Zowel vrijwilligers als professionals zetten zich hiervoor in.
Vanuit dit uitgangspunt is door een aantal zorgprofessionals en zelfhulporganisaties
een zorgproject opgestart in Segbroek.
Om met elkaar de doelgroep nog beter van dienst te kunnen zijn organiseren we een
kennismakingsbijeenkomst. Tijdens de avond hebben wij als doel het delen van expertise, ervaring en kennis en het bespreken van belemmeringen waar u tegenaan loopt in
de praktijk. Dit is een eerste aanzet tot verdere vruchtbare samenwerking met elkaar.
Graag nodigen wij u uit op: donderdag 12 november, 17.00 tot 21.30 uur (voor een
hapje wordt gezorgd) in het Buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Swenckestraat
28-30.
Meld u vooraf aan via zorgproject@zorgsegbroek.nl en vermeld uw naam, organisatie
en met hoeveel personen u komt. De uitnodiging met daarin het programma zult u na
aanmelding twee weken voor de bijeenkomst ontvangen.

Stadsboerderij Schildershoeve
Maandelijks gaan wij samen met onze bok Stan de wijk in om zwerfafval op te ruimen.
Werk jij mee aan een schonere wijk? Kom ons helpen op 11 november, we vertrekken
om 14.00 uur. Iedereen is welkom! Deelname is gratis!

Lezersaanbieding
Dagorkest Vlietstreek organiseert voor de lezers en muziekliefhebbers van De OudHagenaar op zondagmiddag 22 november 2015 van 13.00 tot 16.00 uur een evenement
met een presentatie van Julius Pasgeld, afgewisseld met een optreden van het dagorkest Vlietstreek. Zij nemen u mee op een muzikale reis naar Wenen en spelen bekende
melodieën van onder andere Strauss en Stolz.
Julius Pasgeld behoeft geen nadere introductie, hij
staat alom bekend om zijn columns, spitsvondigheid
en geanimeerde presentaties. Zijn bijdrage zorgt
ongetwijfeld voor een leuke middag, dus succes
verzekerd.

Dagorkest Vlietstreek
Dagorkest Vlietstreek is een orkest van 50-plussers
dat graag hun muzikale kunsten aan u wil laten horen. Het orkest telt momenteel 35 leden en is vrijwel
compleet qua bezetting.

Teniersplantsoen 83 (Centrum). Woensdag 11 november, van 14.00 tot 15.00 uur.

Het orkest repeteert elke donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur aan de Groene Zoom 11 in Den
Haag.

Die Haghe Sanghers

Versterking

Op zaterdag 28 november 2015 geven twee gerenommeerde koren: het koninklijk
mannenkoor Die Haghe Sanghers, onder leiding van Martin van der Brugge en
Inspirited onder leiding van Peter Dingemanse een gezamenlijk concert. Het concertprogramma zal bestaan uit klassieke en moderne werken. U zult kunnen genieten van
twee hoog kwalitatieve koren.
Locatie: Redeemed Christian Church of God (voorheen Kruispuntkerk) , Diamanthorst
187 in Den Haag. Aanvang om 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur.
Toegangskaarten à 10,00 euro zijn verkrijgbaar bij de koorleden, via de websites van
de koren: www.diehaghesanghers.nl en www.koorinspirited.blogspot.com of aan de
deur van de kerk.

De bedoeling van dit evenement is om een gezellige
middag met elkaar te hebben, met veel plezier en
genieten van mooie bekende melodieën.

Lezersactie
Lezers van De Oud-Hagenaar vragen wij een kleine
bijdrage van 2,50 euro, inclusief een bakje koffie, in
plaats van een totaalbedrag van 7,50 euro.

Reserveren
U kunt kaartjes reserveren door het aantal kaartjes
maal 2,50 euro over te maken op bankrekening
NL71 INGB 0000 3105 97. De kaartjes liggen dan bij
aanvang van het evenement voor u klaar.
Het evenement vindt plaats in gebouw Marcanto aan
de Groene Zoom 11 in Den Haag.

De trompet- en klarinetsectie kan overigens nog
versterking gebruiken. Heeft u interesse en heeft u al
een tijdje niet gespeeld? Kom en ervaar de gezellige muziek die we brengen. Voor hulp, door middel
van gratis bijlessen, brengen wij u weer terug in de
muziekwereld.
Trompettisten en klarinettisten die geïnteresseerd
zijn en hun instrument meebrengen, hebben gratis
toegang. Wij verzorgen voor hen een korte proefles
direct na afloop van het evenement.

De Groene Zoom is een zijweg van de Westvlietweg,
langs de Vliet richting Voorburg en Leidschendam.
En... Gratis parkeren!

Ben Arends
Wilhelmina Druckererf 27
Voorschoten
071-5312328
ben.arends@hotmail.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
jaargetijden geschilderd vanuit het perspectief van de
boeren, wier leven en werken worden bepaald door het
zich eeuwig herhalende ritme van de seizoenen. Zaaien
en oogsten, de jacht, de druivenpluk en vervolgens
de winterscènes, waarbij het leven zich naar binnen
heeft verplaatst. De instrumentale begeleiding wordt
verzorgd door het Holland Symfonie Orkest.
www.vocaliter.nl

NOVEMBER

14 + 21

Orgelconcerten
bij kaarslicht

In de sfeervol met kaarslicht verlichte
Abdijkerk kunt u in november weer de
traditionele reeks orgelconcerten bij
kaarslicht bijwonen. Het concert op 14
november wordt gegeven door de blinde
organist Bert van den Brink. Onder de titel
‘Let’s swing’ zal hij het orgel in heel andere
sferen brengen dan we gewend zijn: jazz
en popmuziek gespeeld op een kerkorgel.
Op 21 november is een concert met Bachwerken, te geven door de Haagse organist
en Bach-specialist Aart Bergwerff.
www.abdijkerk.info
Arie Molenkamp Stichting

Locatie: Primulastraat 26 Den Haag
Tijd: 15.30 uur
Toegang: € 8/ € 6 en tot 18 jaar gratis

NOVEMBER

19

NOVEMBER

18

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven.
Kunstcentrum Kloosterkerk wil een podium
bieden voor veelbelovende jonge musici.
Op 18 november luistert u naar Cristel De
Meulder (sopraan) en Jan van Mol (orgel).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Lunchconcert
prijswinnaars Prinses
Christina Concours

Jonge prijswinnaars van het Prinses Christina Concours zijn live te beluisteren tijdens
de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk.
Op 19 november luistert u naar Elisa Karen
Tavenier (altviool), Deborah Witteveen (saxofoon) en Maxime Snaterse (piano).
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk

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

Wassenaar Vocaliter

Locatie: Dorpskerk, Plein 3 te Wassenaar
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 25,- incl. kofﬁe en programmaboekje
NOVEMBER

v.a. 26

Den Haag Vandaag 1945 tot nu

De tentoonstelling Den Haag Vandaag
laat zien hoe de stad sinds de Tweede Wereldoorlog
voortdurend verandert. Er komen nieuwe wijken, het
centrum gaat op de schop en ook de bevolking en het
dagelijkse leven veranderen. De tentoonstelling illustreert deze ontwikkelingen met objecten, schilderijen,
maquettes, foto’s, films én verhalen van Hagenaars.
www.haagshistorischmuseum.nl

NOVEMBER

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

25

Concert Die Jahreszeiten

Oratoriumvereniging Wassenaar
Vocaliter bezingt de seizoenen in Die Jahreszeiten van Haydn. In vier cantates worden de

Haags Historisch Museum

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Openingstijden: di t/m vr 10-17 u., weekend: 12-17 u.
Toegang: € 7,50, ooievaarspas gratis

pagina 10

Dinsdag 10 november 2015

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

Kerstworkshop
bloemschikken
In de maand december organiseert de Volharding in haar verenigingsgebouw een
kerstworkshop bloemschikken. Onder leiding van bloemstyliste Anneke de Mik, van
De Uitvaartbloemist, maakt u voor € 15,- een prachtig kerststuk. Materialen, koffie,
thee en wat lekkers zijn inbegrepen.
Aan het eind van de workshop gaat u naar huis met een prachtig, zelfgemaakt
kerststuk. En er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!
Lijkt het u gezellig om mee te doen?
Meldt u dan snel aan via telefoonnummer 070 - 221 05 80.

Herman van Veen

Maandag 7 december
van 11.00 - 13.00 uur
Donderdag 10 december
van 13.00 - 15.00 uur

Donderdag 17 december

Woensdag 25 t/m zaterdag 28 november
Uitverkocht

van 13.00 - 15.00 uur

ks.nl

Aanmelden? Bel naar: 070 - 221 05 80

Gewoon
goed geregeld

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:
Achternaam:

M

Word Blijmaker
De Volharding is begonnen
met een nieuwe dienst voor de
Oudere Hagenaars: De
Blijmaker.

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

Voorletter(s):

Help mensen die eenzaam en alleen thuis zitten:

V

De Blijmaker is een vrijwilliger,
een student of een man of
vrouw die zich verdienstelijk
wil maken of wat wil
bijverdienen met belangrijk
sociaal werk door gedurende
gemiddeld 3 uur per week
bij een oudere Hagenaar op
bezoek te gaan voor het
doen van een boodschap,

Vergoeding
We vragen daar € 4,50 per
uur voor, die we uitbetalen
aan de Blijmaker. Dit tot een
maximum van € 1.500,00
per jaar om te voorkomen
dat er belasting en sociale
premies betaald moeten
worden en het te duur wordt
zonder subsidies. Dit is
vastgelegd door de landelijke
overheid. Kunnen de mensen

Adres:

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.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

een gesprek, een spelletje,
licht huishoudelijk werk of
het geven van begeleiding
bij ziekenhuisbezoek.
Om de zelfstandigheid van
de mens te bevorderen en
om de bezuinigingen op de
zorg voor een deel op te
vangen.

Om het van de grond te krijgen
hebben we een poule
samengesteld van ruim 40
geschikte mensen. De eerste
11 mensen, die de hulp
hebben ingeroepen van een
Blijmaker, de zogenaamde
Ontmoeters van de Blijmakers,
hebben we gelukkig kunnen
maken. De contacten zijn tot
stand gebracht.

Blijmaker worden?

Geboortedatum:

Postcode & woonplaats:

Eerste ‘ontmoeters’
blij gemaakt

met de hulpvraag het niet
betalen, dan vragen we wat ze
wel kunnen missen. Wat
mensen extra willen betalen
gaat in de pot voor de mensen
die het minder hebben.

De vraag naar Blijmakers zal
sterk groeien en daarom willen
we de groep verder uitbreiden.
Bel of mail met Gerard Verspuij,
De Volharding, 06 26136871
of g.verspuij@
eerenvolharding.nl

Solidair zoals het hoort volgens
De Volharding.

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl
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HIGHLIGHTS
VAN 10 NOVEMBER T/M 3 JANUARI 2016
HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN

RAAD & WIN

€ 100.000,-

KOM NU LANGS EN MAAK
GRATIS KANS OP € 100.000,Vogelvereniging De Kleurkanarie.

VR 13
NOV
VANAF 20.00 UUR

FABULOUS FAVORITES
Bijzonder entertainment en Favorites-voordeel.

DO 19
NOV

LADIES NIGHT

VR 20
NOV

DIAMOND NIGHT

VANAF 20.00 UUR

VR 27
NOV
ZO 06
DEC
VANAF 16.00 UUR

ZO 20
DEC
25 EN 26
DEC
WO 30
DEC
VANAF 20.00 UUR

DO 31
DEC
VR 01
JAN
VANAF 14.00 UUR

ZO 03
JAN
VANAF 16.00 UUR

Speciaal voor de dames een avond vol lifestyle, beauty en lekkernijen.

Shirma Rouse & Jan Vayne en Diamond Card-voordeel.

FRIDAY NIGHT OUT

De Kleurkanarie
Op de geboortedag van prinses Beatrix, 31-01-1938, is onze vogelvereniging
opgericht. Wij kwamen toen allemaal van een andere vereniging vandaan; een
afscheiding dus eigenlijk. De oprichters van de vereniging waren prominente
Hagenaars: de heer Dommelholt (eigenaar van een sigarenwinkel) en de heer
Brokmeier (eigenaar van een krachtvoer voederfabriek Tovol).

Met een optreden van Re-Play.

SUNDAY ROYALE
Samen spelen onder het genot van o.a. live muziek.

MIDWINTER CELEBRATION
Extra veel genieten op de kortste dag van het jaar.

CHRISTMAS DINNER
Reserveer nu alvast uw tafel.

SYLVESTER NIGHT
Live entertainment, heerlijke hapjes en bubbels.

GESLOTEN

In deze tijd kende men veel vogelverenigingen,
maar tegenwoordig zijn er niet veel meer in Den
Haag; nog maar twee. Een van de eerste shows
van ons was in het Nova-gebouw aan de Troelstrakade; dit was een onderdeel van de kerk.
Toen bleek dat het gebouw toch iets te klein was,
is men naar Amicitia in het Westeinde gegaan.
Daar werd een nationale show gehouden en er
kwamen circa 1.700 vogels binnen. Aan deze
show kon eenieder meedoen, als je maar lid van
de bond was; je hoefde dus geen lid van deze
vereniging te zijn. De bond heet de Nederlandse
Bond Voor Vogelliefhebbers (NBVV).

Deze hobby leeft ook niet meer onder de
jongeren en dat is ook te merken bij onze leden;
er vallen er steeds meer uit, maar er komt niets
nieuws meer bij. Vroeger was er zelfs een
Jeugdafdeling bij onze vereniging en we waren
ook de eerste die in 1995 een jeugdtentoonstelling hielden voor deze groep. Helaas heeft de
jeugd van tegenwoordig andere interesses dan
het houden van vogels.

Vanaf 1974 zijn we verhuisd naar de HoutzageWe houden eens per jaar een babyshow voor
de leden. Een keer per jaar is er een open show.
Dit jaar was die van 5 tot en met 8 november
2015. Deze show is voor een ieder die lid is van
de bond (nbvv) en wil meespelen toegankelijk.
Wij beginnen al in september met het opbouwen
van de stellingen en alles klaarzetten, want in de
avond worden de vogels gebracht en ingekooid.
Dit jaar verwachtten we ongeveer 275 vogels op
de tentoonstelling te hebben, in alle verschillende soorten en kleuren.

HAPPY NEW YEAR!
Feestelijke start van het nieuwe jaar.

SUNDAY ROYALE
Samen spelen onder het genot van o.a. live muziek.

Vogelvereniging De Kleurkanarie.

HIGHLIGHTS
MYSTERY
JACKPOT
SHIRMA ROUSE & JAN VAYNE IN
HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN

een stapje kleiner: waar we vroeger steeds een
grotere ruimte nodig hadden, hebben we nu een
kleinere ruimte nodig. Ook de eisen die er van
alle kanten komen, maken het steeds moeilijker
de hobby uit te voeren.

MET RUIM
€ 1.000.000,AAN PRIJZEN!

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015

HET ENIGE ECHTE CASINO

rij, waar we tot 1980 zijn gebleven. Maar ook
hier zijn we weggegaan en in 1981 verhuisd naar
het Westhovenplein. Dit was een wijkgebouw in
Moerwijk. Hier zijn vele jaren de shows gegeven
en eens in de maand een thema- of praatavond
voor de leden met daarbij een kleine loterij om
de kas een beetje te spekken. In 1995 is de vereniging HKC1 bij ons ingevoegd, zodat we weer
wat groter waren.
In 2009 zijn we wederom verhuisd, toen naar een
gebouw van de wijkvereniging Moerwijk, die als
adres de Aagje Dekenlaan heeft. We gaan steeds

Hiervoor zijn ook keurmeesters ingehuurd
om elke soort door zijn eigen keurmeester te
laten beoordelen. Dit neemt ook een hele dag
in beslag. In de avond wordt dan de catalogus
gemaakt, zodat een ieder precies kan zien wie op
welke plaats is geëindigd.
nder het genot van een kopje koffie of een
drankje hielden we een loterij om de vereniging
wat te spekken.
We hopen dat De Kleurkanarie nog lang mag
bestaan.
R.A. Groenendijk
079 3411343
rudolf2@kpnmail.nl
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Makkelijk instappen
in uw eigen bad?
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Met jarenlange ervaring in uitvaartverzorging,
kunnen wij u altijd op een passende
wijze bijstaan.
Persoonlijke aandacht en een hoge kwaliteit
van dienstverlening staan bij ons hoog in het
vaandel.

070 - 22 10 579
dag en nacht

U kunt altijd vrijblijvend uw uitvaartwensen
met ons bespreken.
Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

v.a.

1.999,-*

www.fa ber u it va a r t .nl

Gebr.’s van

BESTAANDE SITUATIE

070 - 22 10 579

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
NIEUWE SITUATIE

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

et
Nu m t
h
zeezic
!
lunch

*Prijs is excl. montage

Het kan met het baddeurtje van senZup. Binnen 1 dag plaatsen we
een deurtje in uw bestaande bad. Dan hoeft u nooit meer over de
hoge badrand te stappen en kunt u veilig blijven douchen én baden.
Het deurtje is eenvoudig schoon te maken en is in diverse kleuren
leverbaar. Exclusief verkrijgbaar bij senZup.
Als u nu kiest voor een deurtje in bad van senZup, dan ontvangt
u een gratis antislip behandeling voor uw gehele badkamervloer
t.w.v. € 395,5 jaar garantie

Geen verbouwing nodig

Gegarandeerd 100% waterdicht

Voordeliger dan een

Binnen één dag geplaatst

inloopdouche

4 & 6 DECEMBER • NEEME JÄRVI

DE MAGIE VAN
STRADIVARIUS
Saint-Saëns vioolconcert no.3

Past in bijna ieder bad

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

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

SenZup is
onderdeel van

kijk op www.senzup.nl

0900-1353

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

WAARDECHEQUE ANTISLIP t.w.v.
ALLEEN GELDIG BIJ AANSCHAF VAN EEN DEURTJE IN BAD.

€ 395,-

070 345 48 10

Naam
Adres

Dag en nacht bereikbaar

Postcode

Woonplaats
Telefoon

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

E-mail

Geldig t/m 30 nov 2015. Één coupon p.p. en niet inwisselbaar voor contanten.

Oudagenaar_wk46

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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Vele verrassingen tijdens een wandeling
Het is vroeg in de ochtend als ik op pad door mijn stad Den Haag ga. Ik loop vanuit Laak via de Binckhorstlaan richting centrum. Wat opvalt zijn de aan beide zijden vele honderden meters tot op 40 á
60 centimeter afgezaagde boomstronken, het is een troosteloos gezicht. Ik zie aan mijn rechterkant
de fabriek van Laurens en passeer aan de linkerkant het kasteeltje dat daar staat.
Ik weet dat dit vroeger Rijswijks
grondgebied was. Maar ja, grote
steden, hè!

Hij heeft twee attributen, namelijk:
een hondje tegen zijn been aangeleund
en een heuse meeuw op zijn hoofd.

Het is een beetje mistig en ik hoor
sluipende voetstappen achter mij. Ik
draai me om. Niemand te zien, dus
pure verbeelding.

Hij zegt niet veel, zeker niet goed
geslapen!

Toch maar even flink doorlopen en
niet zo schichtig doen.
Even later langs de spoorlijn richting
Centraal Station, het voormalige
Staatsspoor, en dan linksaf richting
het Plein.
De Herengracht. Goh, ja. Hier was
eens een bioscoop, een van de 26
uit mijn jeugd. Nu zijn er nog maar
een stuk of vier met allemaal kleine
zaaltjes. Ik denk even terug aan onder
andere het Metropool en Rembrandttheater (nu Albert Heijn), met hun orkestbak waaruit muziek klonk tijdens
de pauze. Vergane glorie zoals zoveel.
Uit een portiek doemt een haveloze
figuur op. Heeft u een eurootje voor
mij?” Ik schrik wel even, maar ben
het feitelijk wel gewend dat de stad
vergeven is van bedelend volk. Even
verderop ligt er een op de grond te
slapen, of misschien wel dood, maar
dat moet-ie zelf maar weten.
Aha, het Plein met het standbeeld van
Willem van Oranje.

Ik ga verder met de terrassen aan
mijn rechterkant en steek over naar
het mooiste plein van de wereld: het
Lange oorhout. r flaneren hier
al wat mensen, zoals vroeger ook
Louis Couperus hier zijn voetstappen
achterliet.
Op het eind oversteken naar het standbeeld van Johan de Witt op de Plaats.
Hij werd samen met zijn broer Cornelis op gruwelijke wijze vermoord en
op het Groene Zootje tentoongesteld.
Een paar meter verder staat het
tijdelijk onderkomen van vele
misdadigers, de Gevangenpoort, met
bij de entree een schandbord. Het
gebouw is al eeuwen oud en ik ben er
op vrij jonge leeftijd binnen geweest
om daar diverse folterwerktuigen te
bewonderen. Ik gruwde indertijd wel
van de brandijzers, duimschroeven
en de waterdrup, die indertijd werden
gebruikt om iemand tot bekentenis te
brengen en naar mij verzekerd werden
ook misdaden toegegeven die men niet
begaan had. Voor zover mij bekend
heeft men tegenwoordig vele andere
methoden ter beschikking om iemand
te folteren.

Ik ga maar even een bakkie koffie
drinken in het Glazen Huisje op de
Plaats, waar eens een vriend van mij
de scepter zwaaide. Hij is helaas overleden. We hadden vaak veel plezier
als ik moest afrekenen en ik aan hem
vroeg Heb je terug van een briefje
van twee en twintig?” Waarop hij dan
antwoordde Hoe wil je het hebben
een van negen en een van zeven, of
anders?” Dit werd natuurlijk steevast
luid voorgedragen als er ook andere
klanten aanwezig waren. Verbaasde
gezichten waren dan ons deel.
a de koffie langs de Lange ijverberg met als eerste die mijn pad kruist
een zeer zwijgzame figuur. Hij kijkt
mij vorsend aan en zegt Ik heet
Johan van Oldenbarnevelt en als je
dat niet gelooft kijk je maar op mijn
sokkel.”
Een pratend beeld. Ja, hoor! Maar het
is echt zo, dus ik vraag Waarom staat
u hier?” Hij haalt zijn schouders op.
Dat is een lang verhaal. ie je daar
dat gebouw aan de andere kant van de
vijver? Dat is het Binnenhof en ik ben
daar onthoofd.”
atuurlijk, natuurlijk Daarom heeft
u nu nog steeds een hoofd. U had er
zeker twee?” Hij glimlacht, maar zegt
niets meer.
Verder maar weer. Hé, daar staat
natuurlijk Haagse Jantje.

Het standbeeld van Johan de Witt op de Plaats.

Met aan zijn arm een mandje met
daarin paddenstoelen (champignons?).
Hij werd daar neergezet door iemand
die ik wél heb gekend, namelijk Ivo
Colje. Helaas, ook Ivo is niet meer
onder ons, overleden in 2012. Het
beeldje was ook een tijdje spoorloos.
Gestolen? Nee, hoor. Het werd gerestaureerd.
Hé, Jantje wijst naar de overkant,
dus toch nog maar even naar het Binnenhof.
Jammer: het Mauritshuis wordt nog
steeds gerestaureerd, maar op het Binnenhof met de plaquette over de eerste
tennisbaan van Nederland is even
lekker zonnen op een van de banken
een waar genoegen. De altijd aanwezige ijscoman heeft het maar druk
en ook de dame van het stalletje met
ansichtkaarten en andere snuisterijen
heeft aan klandizie geen gebrek. Geen
spoor te bekennen van het onthoofde
hoofd van Johan van Oldenbarnevelt,
waarschijnlijk weggerold of als voetbal gebruikt...

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.

Ik word een beetje depri en ga maar
weer op huis aan. Over de Rijswijkseweg (eens de oude heirbaan van Delft
naar Den Haag). Binnendoor staan
vele geamputeerde bomen, een wel
heel triest gezicht. Maar gelukkig worden er nieuwe bossen van
parkeermeters aangeplant. De huidige
bomen zullen natuurlijk eens worden
vervangen door mechanische en robotgestuurde exemplaren.
Sarcastisch? Néé, hoor. De stad uit
mijn jeugd is reeds lang geleden
verdwenen. Ik hoor weer sluipende
voetstappen achter mij. Draai mij
schielijk om. Niemand te zien.
Ach, wat ben ik toch aan ‘t dromen.
Harry zou zingen , , Den Haag is
zó verandert...”
Een wandeling door de stad kent vele
verrassingen, dus ga op pad en ervaar
het zelf.
J.A. Strous
j.a.stro@casema.nl

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
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Twee nieuwe boeken over ADO gelanceerd:
Bij de Nederlandse Sportboeken Club verschenen onlangs twee ADO-gerelateerde boeken. In (een
strofe uit ADO’s clublied) portretteert Frans Leermakers vijftig legendarische ADO’ers aan de hand
van persoonlijke ontboezemingen. Het andere boek heet en is geschreven door Chris Willemsen.
Hij interviewde twee ADO-coryfeeën van weleer, René Pas en Theo van der Burch, en bundelde hun
ervaringen in een sfeervol bewaarboek.
Als journalist voor diverse media
- waaronder destijds Het Vaderland
en Het Binnenhof - produceert Frans
Leermakers (1950) al zo’n halve
eeuw artikelen over ‘zijn’ club ADO.
Hij weet alles van ‘zijn’ club en wordt
daarom ‘de wandelende ADO-clopedie’ genoemd.
ADO’ers met een verhaal
Leermakers zag talloze clubgenoten in roodgroen, roodgeelgroen
en geelgroen. Al die voetballers en
bestuurders staan in zijn geheugen
gebeiteld, terwijl ook zijn verzameling clubgerelateerde documenten,
foto’s en relikwieën onuitputtelijk is.
Toen de Nederlandse Sportboeken
Club hem vroeg een bijzondere serie
ADO-boeken te schrijven, aarzelde
Frans geen seconde. Het resultaat is
een reeks fraaie verhalen over legendes die eens het ADO-shirt mochten
dragen. Niet in alfabetische, chronologische of op statistieken gebaseerde
volgorde: Leermakers koos bewust
voor ADO’ers met een verhaal. En
voorzag die van unieke foto’s uit zijn
persoonlijke archief.
‘Voetballogie’
In dit eerste deel van Wie eens ons
shirt mocht dragen komen legendarische namen voorbij zoals
Ernst Happel, Vaclav Jezek, Anton
Malatinsky, Ton Thie, Arie Bakker,
Frans Kok (Den Haag’s beroemde
verkeersagent), Martin van Vianen,
Hans Galjé, Dido Havenaar (vader
van de huidige ADO Den Haag-spits
Mike Havenaar), Gerard Slager, Eddy
Hartmann, Herman Choufoer, Pieter
den Dulk, Fred van Hal, Tscheula Ling, Aad Kila, Dé Stoop, Pim
Arons, Jos Boer, Aad Mansveld, Mick

Aad de Mos en voorzitter Rob Hermanie in 1980 tijdens ADO’s 75-jarig jubileumreceptie.

Clavan, Theo Timmermans, Heini
Otto, Lex Rijnvis, Joop Korevaar,
Johnny Dusbaba, Dick Advocaat, Jan
Villerius, Lex Schoenmaker, Carol
Schuurman, Karel Jansen, Boudewijn
de Geer, Rinus Loof, Cor Lems, Wim
Tap (ADO’s record-international),
Aad de Mos (in het boek genoemd:
‘Professor Meester Doctor in de
Voetballogie’), George van Rosmalen
en Piet de Zoete.
Ronald Plasterk
Zeer speciaal is het hoofdstuk over
Ronald Plasterk. Onze huidige minister van Binnenlandse Zaken voetbalde
in zijn jonge jaren bij de Wolven in
de ADO-pupillen, waar alle teams
destijds de namen van dieren droegen. Kortom, Wie eens ons shirt mocht
dragen, van de talentjes in ADO’s
destijds befaamde jeugdopleiding tot
en met de ADO Den Haag-profs van
vandaag, Frans Leermakers verhaalt
er bevlogen, luchtig en herkenbaar
over.

Voor Zwikken met Happel interviewde
Chris Willemsen twee ADO-voetballers van weleer, René Pas en Theo
van der Burch. Beiden maakten zo’n
tien jaar deel uit van de ADO-selectie.
Hun verhalen zijn authentiek en
geven prachtig weer hoe het er bij de
Haagse club destijds aan toe ging.
zijn. Het boek is rijkelijk voorzien
van foto’s en knipsels. Beide spelers
hebben veel hebben meegemaakt en
jaren later kunnen ze er nog steeds
smeuïg over vertellen. René Pas
(1945) en Theo van der Burch (1943),
nog steeds boezemvrienden, behoren
tot een select gezelschap spelers
die tien seizoenen of langer onder
contract van ADO en FC Den Haag
stonden. Over hun voetbaljaren raken
ze nooit uitgesproken. En terecht:
die ADO-tijd van toen wás ook onvergetelijk.

Teamfoto van ADO, alias The San Francisc

Coen Moulijn
In Zwikken met Happel praten Pas en
Van der Burch openhartig over Ernst

Aad Mansveld geportretteerd in de FC Den Haag Pocket 1972.

Cover Wie eens ons shirt mocht dragen.

De Oud-Hagenaar - De Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 10 november 2015

pagina 15

Ronald Plasterk voetbalde bij de Wolven
gooide hij die zó naar het hoofd van
Happel. Die kon het projectiel nog
nét ontwijken. Wat er daarna gebeurde? Niets. Happel ging buiten
een sigaretje roken. Over het incident werd nooit meer gesproken
en de week erna stond Mansveld
er gewoon weer in. Sterker, er
werd door de heren gewoon weer
gezwikt, want kaarten (en meestal
om geld) was de tweede sport
die door de ADO’ers dagelijks
intensief werd beoefend.

n Francisco Golden Gate Gales, in 1967.

Happel, Vaclav Jezek, Eddy Hartmann, Aad Mansveld en vele andere
legendarische ADO’ers. Niet chronologisch of thematisch opgebouwd,
maar lekker uit de losse pols en vaak
van de hak op de tak. Openhartig
vertelt Van der Burch over zijn ruzie
met Happel die hem een aantal weken
buiten de ploeg hield: “De ruzie werd
natuurlijk bijgelegd, want hij had me
nodig...” Over eeuwige rivalen Coen
Moulijn en Piet Keizer zwijgt Van der
Burch evenmin: “Piet speelde me een
keer door de benen. Even later moest
hij geblesseerd worden vervangen,
hoe kon dat nou gebeuren...? “

spelers merkten niets want hij begon
langzaam z’n schoenen uit te trekken.
Maar toen hij één schoen uit had,

Amerika
Zwikken met Happel beschrijft
ook - met unieke persoonlijke
foto’s en knipsels uit het archief
van René Pas - het onvergetelijke Amerikaanse avontuur van
ADO in 1967. De club moest zes
weken lang, samen met andere
teams uit Europa en Zuid-Amerika, het voetbal promoten in
de Verenigde Staten en deed
dat onder de clubnaam San
Francisco Golden Gate Gales.
Tijdens de confrontatie met
Wolverhampton Wanderers
schopte Theo van der Burch
drie linksbuitens de wedstrijd
uit en kreeg Dick Advocaat
een linkse directe op zijn
oog. Jan Villerius raakte 200
dollar kwijt, een man met een
pistool liep over het terras
waar de ADO-spelers zaten en Happel
dreigde met onmiddellijke terugkeer
naar Europa als ADO geen beter hotel
zou krijgen. Pas: “Inderdaad een
ongelofelijke tijd. Op mijn begrafenis
wil ik dat ze San Francisco van Scott
McKenzie draaien...”

documenten - waaronder handgeschreven notities van Ernst Happel - werd
Zwikken met Happel een bewaarboek
met elementen die in het hedendaagse
voetbal nog wel eens willen ontbreken: enthousiasme, kameraadschap
en humor.

Mede dankzij veel unieke foto’s en

De boeken kosten 17,95 euro per stuk

Cover Zwikken met Happel.

Taxikosten
Ook Pas had in die jaren wel eens een
aanvarinkje met de clubleiding: “Met
Eddy Hartmann, want ik had recht op
vergoeding van taxikosten en hij weigerde die te betalen. En toen vlogen de
stoelen natuurlijk door de kamer want
dat pikte ik niet...”
In het boek wordt ook nauwkeurig de
ruzie beschreven tussen Happel en
Aad Mansveld. Uit bij MVV, ADO
stond achter, waagde Happel het om
Mansveld in de rust te vervangen.
Aad reageerde eerst niet, althans, de

Aad Kila in 1971 geïnterviewd door Frans Leermakers.

en zijn te verkrijgen of te bestellen bij de boekhandel, maar ook via
websites als www.bol.com, www.
haaglandenvoetbal.nl en de Nederlandse Sportboeken Club zelf: www.
nederlandsesportboekenclub.nl.
Chris Willemsen
06-43584984
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

070-2210580

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Douchekrukje

Antislip stickers

Douchestoel

Wanneer het onder de
douche staan een probleem
wordt kunt u het gebruik
van een douchekrukje
of stoel overwegen.
Door u zittend te
douchen verkleind u
de kans op val partijen.

Na eerst de ondergrond goed
te ontvetten kunt u deze
plakstrickers eenvoudig
in uw douchebak of
op de vloer plakken
en heeft u jarenlang
plezier van uw antislip
ondergrond.

Gemaakt van wit gemoﬀeld
staal en kunststof.

39,95

Maximaal
gebruikersgewicht
110 Kg.

Voor leden

Voor leden

Onze prijs 46,50

In hoogte
instelbaar
van 48-56 cm.

Onze prijs 15,20

13,70

Voorkom
valpartijen

Opstapje met handleuning

Met deze leestafel kunt u
comfortabel lezen,
eten of bijvoorbeeld uw
laptop gebruiken terwijl
u op bed ligt.
Het blad is in hoogte
instelbaar en de
hoek van het blad
is in 8 posities in te stellen. Door de speciale
constructie ook voor
uw stoel te zetten. Ook
in wit en met optioneel
zijblad leverbaar.

Voor leden

Onze prijs 59,95

109,95

Tafel voor stoel en bed

Nog geen Lid?

Een handig opstapje met
een leuning voor extra
houvast.
Dit opstapje kunt u gebruiken om bijvoorbeeld
iets boven uit een kast te
pakken, door de handleuning vast te houden
is de kans op vallen
kleiner. Antislip en rubberen doppen zorgen
voor extra stabiliteit.

Onze prijs 129,95

53,95

Onze prijs 159,95

Nooit meer bukken
voor de post met deze
handige postopvanger.

Past op elk toilet en in een
handomdraai zelf te plaatsen.

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang voortaan minstens
10% extra korting op meer dan 1500 producten en diensten die zorgen voor een
zelfstandig en comfortabel ouder worden.

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

Voor leden

Bel 070 - 22 10 580
en wordt gratis lid !

31,95 34,95

Vervangt de tochtklep en
schuift automatisch uit
wanneer de post wordt
bezorgd!
Eenvoudig met twee
schroeven te
bevestigen
Voor leden

Onze prijs 59,95

Klok met dag&datum en
temperatuur weergave

Onze prijs 49,95

139,95

Postopvanger ‘Doorﬂipper’

Toiletverhoger met deksel

Met geschreven weekdag in het Nederlands,
volledige datum, twee
alarmtijden, snoozefunctie, tweede tijd en
binnentemperatuur,
Om op te hangen of
neer te zetten. Afmeting 19,5 x 19,5 x 2,7
cm. Werkt op 2 AAAbatterijen.

Voor leden

Automatische Kurkentrekker

45,95

Big Button Telefoonset
Fijne combinatie van een vaste
en een draadloze telefoon.
Extra luide bel en spraak, grote
knoppen en een verlicht display.

• Modern Design.
• Gebruikersvriendelijk.
• Inclusief foliesnijder.
• Inclusief oplaadbare batterijen
en adaptor.
Door de kurketrekker op de
standaard te zetten wordt hij
opgeladen, net als bij een
elektrische tandenborstel.
• Gewicht 1kg.
• Afmeting 13,5 * 13,5 * 35 cm

Met telefoonboek,
voicemail en
handsfree.

Voor leden

Voor leden

Onze prijs 33,95

29,95

29,95

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

Voor leden

Onze prijs 99,95

84,95

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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Eigen huis ‘opeten’ is niet aan te bevelen
Ongetwijfeld zijn er in Den
Haag en omgeving veel huishoudens met ouderen die
in een koophuis wonen met
overwaarde of zelfs lastenvrij.
Altijd komt bij hen de vraag op
of zij die vrije overwaarde in de
woning moeten effectueren.

Opinie &
Informatie
Een extra zakcentje
is altijd prettig. Dat
kan op verschillende
manieren. U kunt
bijvoorbeeld wat bijverdienen als zzp’er
of aandelen die u in
uw bezit heeft verkopen. Of u gebruikt
uw huis als extraatje.
Maar is dat laatste
wel zo’n verstandig
idee? Het antwoord
op deze vraag leest
u deze week in De
Oud-Hagenaar.

Eigenlijk is het advies om het niet te
doen, omdat financiers en banken de
kassa laten rinkelen bij de diverse mogelijkheden, zoals een krediethypotheek
en verzilverd wonen. De kosten voor het
opnemen van het vrije kapitaal zijn erg
hoog en staan niet in verhouding tot het
verhuizen naar een kleiner (goedkoper?)
appartement of een comfortabeler ander
huis, zonder bijvoorbeeld de last van een
grote tuin.
Zeker als men erfgenamen (kinderen
of goede doelen) heeft, kan men beter
afwachten tot de tijd rijp is om in te
grijpen. In veel gevallen is er wel een
testament nodig. Daarvoor zijn notarissen. De kosten daarvoor vallen - zeker
als je kijkt om welke bedragen het gaat mee. Bovendien zullen goede notarissen
de beste en de fiscaal aantrekkelijkste
manier voor nalaten uitzoeken.
Heg noch steg
Alleen als iemand heg noch steg heeft
en zijn kapitaal niet wil nalaten aan een
goed doel, is misschien het ‘opeten’
van de overwaarde van het huis een
mogelijkheid om te cashen of om luxe

artikelen aan te schaffen. Maar let wel:
de kredietrente moet, ondanks dat die
op het ogenblik laag is, niet worden
onderschat.
Enkele voorbeelden. Wil men in het
eigen huis tot mogelijk overlijden
blijven wonen en dat terug huren, dan is
het Zilver Wonen Fonds een optie. Bij de
naam ‘fonds’ moet men niet denken dat
het een hulpinstelling is. Zij is en blijft
commercieel gericht.
Consumentenprijsindex
Stel dat je huis lastenvrij is en daardoor
een potentiële overwaarde heeft van
twee ton. Dan krijg je 160.000 euro,
ofwel tachtig procent uitgekeerd. Maar
daarna moet je wel huur gaan betalen.
Per maand praat je dan al gauw over een
huurbedrag van ruim 900 euro, dat bovendien per jaar wordt verhoogd met de
inflatie van de consumentenprijsinde .
Toegegeven, het is natuurlijk wel een
stuk minder dan de schuldrente bij hoge
kredieten voor luxe artikelen, zoals een
auto. Het Zilver Wonen Fonds draait
wel op voor onderhoud aan het huis en
voor bepaalde verzekeringen. Wel stelt
het fonds een aantal voorwaarden over
de kwaliteit van het huis bij het aangaan
van een dergelijk contract. Het heeft dus
alleen maar zin als iemand zijn eigen
huis wil opeten, voordat men het loodje
legt.
Natuurlijk biedt de (commerciële) markt

mogelijkheden om niets per maand te
betalen. Die kosten komen namelijk bij
je schuld die nogal hard oploopt. Eigenlijk is dat alleen aan te raden als men
denkt dat men nog een paar jaar te leven
heeft of als men denkt te moeten worden
opgenomen in een verzorgingshuis of
verpleeghuis. Hoe kun je dat inschatten?
Maar in dit geval geldt weer: kun je niet
beter nalaten of zelfs alvast schenken
aan je erfgenamen?
Het gaat hierbij om een zogeheten
‘krediethypotheek’ waarbij je maximaal
ongeveer de helft van de overwaarde
mag lenen, inclusief de oplopende rente.
Als je de maximumschuld bereikt, dan
loop je de kans dat je je woning moet
verkopen om de kredietverstrekker zijn
‘winst’ te laten pakken.
Heel lage rente
Daar staat tegenover dat sommige banken op het ogenblik een heel lage rente
in rekening brengen. In de markt zien
we zelfs een variabele rente van omstreeks 2,5 procent. Krijgt men een ton
uitgekeerd, dan komt er per jaar ‘slechts’
2.500 euro bij de oplopende schuld. Plus
nog eenmalig enkele duizenden euro’s
aan bemiddelings- en notariskosten.
We hebben uitgerekend dat het voor
mensen die niet lang te leven hebben - en weinig willen nalaten - een
goede zaak is als ze in hun eigen huis
een overwaarde hebben van minstens
250.000 euro.

Maar eigenlijk is het voor ouderen die
wat gemakkelijker willen gaan wonen,
méér aan te bevelen om een luxe appartement in de vrije huursector te nemen
of te kopen door de overwaarde in het
bestaande huis mee te nemen in een
nieuwe hypotheek.
Vrije luxe appartementen
Een moeilijkheid is dat het aantal vrije
luxe appartementen - zeker wat betreft
met vrije huurprijzen onder de duizend
euro per maand inclusief servicekosten
- nogal aan de lage kant is. Zeker in Den
Haag en de omgeving, waar toch al veel
diplomaten uit het buitenland daarop
azen.
Misschien moeten solide beleggers zich
hierop meer richten. Een probleem is
dat woningbouwverenigingen en zelfs
commerciële vastgoedmaatschappijen
in ellenlange procedures raken over
dergelijke plannen. Bovendien trekt de
bouwmarkt - en daarmee de prijzen voor
nieuwe projecten - aan. De gemeenten
willen dikwijls een graantje meepikken door hun grondprijzen wederom te
verhogen.
Iedereen kijkt verwachtingsvol naar
politieke besluiten hierover van kabinet,
provincies en gemeenten. Maar ook zij
kunnen geen ijzer met handen breken.
Hoewel er zo langzamerhand wel beweging komt. Maar zeker de ouderen die
hoge nood hebben, kunnen daarop niet
wachten.

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
Dochter met kleinzoon
is enige erfgenaam
In een door een notaris opgemaakt testament laat ik alles na aan mijn enige
dochter. Zij is inmiddels in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft
een zoon. Indien ik kom te overlijden
neem ik aan dat mijn dochter als allereerste in aanmerking komt voor mijn
nalatenschap want een echtgenoot heb
ik niet. Wat gebeurt er als mijn dochter
overlijdt? Krijgt mijn kleinzoon dan
alles of moet hij delen met zijn vader?
Indien u alleen één dochter heeft,
dan had het wettelijk erfrecht er
al in voorzien dat u alles aan haar
nalaat. Een testament bevestigt dit
nogmaals en daarin kan ook nader
worden gespecificeerd dat uw
nalatenschap alleen voor uw dochter
en/of haar nakomelingen bestemd is.
Haar echtgenoot kan door u worden
uitgesloten. Dat betekent dat als uw
dochter overlijdt, uw nalatenschap
zal worden doorgegeven aan uw
kleinzoon. Bespreek met uw notaris

of uw huidige testament in uw tegenwoordige wensen voorziet.
Indonesische vader
opsporen om erfenis
Mijn man is 66 jaar oud en heeft nog
nooit zijn vader gezien. Zijn vader en
moeder hadden een melkfabriek in Indonesië. Voordat hij geboren was, zijn
z’n ouders gescheiden. Hij heeft wel
zijn vaders achternaam. Zijn moeder
is met hem naar Nederland gegaan en
zijn vader naar Amerika. Zijn moeder
is twee jaar geleden overleden maar
van zijn vader weet hij helemaal niets.
Onze vraag is of zijn vader hem kan
onterven als hij nog leeft. Hoe kunnen
we daar achter komen?
Een lastige kwestie, indien uw man
niet beschikt over nadere gegevens
van zijn vader (of hij nog leeft,
waar hij woont en - niet onbelangrijk - of hij iets na te laten heeft
of heeft gehad). Misschien dat de
Indonesische ambassade u nog kunt
helpen bij het opsporen van de vader
van uw man. Indien hij inmiddels
Amerikaan is geworden, zou u het

ook op de Amerikaanse ambassade
kunnen proberen. In alle gevallen
geldt het erfrecht van het betreffende
land. Hoe dat in elkaar steekt, kunt
u ook bij de ambassades opvragen.
Of het allemaal onbegonnen werk is,
kunnen wij niet beoordelen.

Familierecht
Lichaam voor medische
wetenschap beschikbaar
Mijn vrouw en ik overwegen na ons
overlijden ons lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Wij
hebben een begrafenisverzekering en
onze vraag is of wij of erfgenamen de
op de polis vermelde bedragen dan ook
uitgekeerd krijgen of dat er niets wordt
uitgekeerd, omdat er geen begrafenis
volgt. Hebben wij voldoende aan een
handgeschreven verklaring of dient dit
door een notaris te worden geregistreerd?
De uitkering van de begrafenisverzekering wordt alleen gedaan indien u
bent overleden. Het is ook een soort
levensverzekering. Meestal staat in

de begrafenisverzekering aangegeven welk bedrag er na overlijden
wordt uitgekeerd en waarmee in
principe de begrafenis of crematiekosten moeten worden betaald.
Echter indien uw lichaam geheel
aan de medische wetenschap wordt
beschikbaar gesteld, dan is het
mogelijk dat er helemaal geen uitvaartkosten zijn gemaakt. Dan is het
‘gewoon’ een levensverzekeringsuitkering aan nabestaanden. Wellicht
kunnen daaraan ook nog fiscale
aspecten kleven.
Overigens is het niet simpel om uw
gehele lichaam ter beschikking te
stellen van de medische wetenschap.
Het is ook maar de vraag of men uw
lichaam wel willen hebben.
Wie zijn lichaam ter beschikking
stelt van de wetenschap, schenkt dit
na overlijden aan een anatomisch
instituut van een universiteit. Het
lichaam wordt dan gebruikt voor
medisch-wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek.

De schenking van een lichaam aan
de wetenschap is geregeld in de Wet
op de lijkbezorging. Deze wet geeft
drie mogelijkheden als ‘eindbestemming’ van een stoffelijk overschot:
het lichaam wordt begraven, of het
lichaam wordt gecremeerd, of het lichaam wordt ter beschikking gesteld
van de wetenschap.
In het laatste geval houdt de eindbestemming in dat het anatomisch
instituut de volledige zeggenschap
krijgt over het lichaam. Het wordt
niet meer aan de familie teruggegeven en er is geen begrafenis of
crematie. Wel wordt het ontlede lichaam na het gebruik voor onderwijs
en onderzoek uiteindelijk - soms
jaren later - gecremeerd.
Wie zijn lichaam na overlijden
ter beschikking wil stellen van de
wetenschap, moet contact opnemen
met een anatomisch instituut van een
medische faculteit van een universiteit. Deze instituten geven informatie
over de gang van zaken vóór en na
overlijden.
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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 De avonturen in het Haags Popcentrum
met Julius Pasgeld

Het zal rond 1975 zijn geweest. We
kwamen bijeen in oefenruimte AB van
het Haags Popcentrum. Onze band
had nummer 59 en bestond uit John
(zang en toetsen), Hein (sologitaar),
Maurice (drums) en ik (basgitaar).
In de kale ruimte stalden we onze
spullen uit. Versterkers, toetsenborden,
een compleet drumstel en diverse
luidsprekers werden zorgvuldig op een
daartoe bestemde plek geinstalleerd.
Dat luisterde op de een of andere manier vrij nauw. Ik heb nooit helemaal
begrepen waarom. Daarna werd alles
met snoeren, stekkers, pluggen, kabels
en connectors aan elkaar verbonden.
Vervolgens werd een en ander getest
en gestemd in een ware kakafonie
van geluid. Durend geroffel op de
snare-drum, eindeloos geplink-ploink
op de gitaar, “Test! test!”, keihard
door de speakers plus geriedel op het
toetsenbord en dat ging dan een tijdje
zo door.
Totdat John er genoeg van had en
zonder enig overleg een liedje ging
zingen, zichzelf begeleidend op het
toetsenbord. We vielen in al naar
gelang onze pet stond, totdat het een
beetje op een geheel begon te lijken.
Dat was dan het eerste nummer dat
we die avond gingen oefenen. Bij tijd
en wijle riep John: “Stop, stop, dat

Onze band heette Dyna Mo Hum, naar een nummer van Frank Zappa. En weldra zou de wereld aan
onze voeten liggen. Maar we moesten eerst nog even wat oefenen in het Haags Popcentrum aan de
Burgemeester Hovylaan in Loosduinen.
lijkt nergens naar.” En dan luisterden
we verbolgen naar zijn kritiek en
begonnen weer waar we opgehouden
waren met een enthousiasme dat vaak
omgekeerd evenredig was aan onze
muzikale mogelijkheden.
De heer Becker
John had me gevraagd om in zijn band
de vacature van basgitarist te vervullen. “Dat lijkt me echt iets voor jou”,
voegde hij eraan toe. “Ach”, zei ik
achteloos. “Dat moesten we dan maar
eens doen.” Daarbij wijselijk in het
midden latend, dat ik nog nooit een
basgitaar in mijn handen had gehad.
Jawel, op mijn tiende had ik een half
jaar pianoles gehad van juffrouw Van
Dam. Maar omdat mijn pogingen
geluid uit de piano te krijgen zelfs
mijn moeder na enige tijd te veel
werd, heeft die ambitie nimmer voet
aan de grond gekregen. En later, na
wat gitaarlessen in de portiekwoning
van de heer Becker in de Goudenregenstraat, wilde ik mezelf nog wel
eens begeleiden op een Spaanse gitaar
als ik wat van Leonard Cohen, Bob
Dylan of Simon and Garfunkel ten
gehore bracht. Maar uitsluitend als er
niemand thuis was. Want anders zou
iemand het wel eens kunnen horen.
In de oefenruimte dacht ik mijn on-

kunde te verbergen door me strikt aan
te passen aan de vermeende gebruiken
in de muziekwereld. Ik mopperde
dus fervent mee als er weer eens iets
tegenzat bij het installeren van de
apparatuur. Ik vertelde moppen tijdens
het stemmen van mijn basgitaar. En
trok een ernstig, introvert gezicht bij
het spelen van ingewikkelde loopjes.
Maar vooral deed ik precies wat Hein
zei dat ik moest doen. Om maar vooral
niet door de mand te vallen.
Vreselijk lang gitaarsnoer
In het verzamelwerk En dan nu de
polonaise dat Cor Gout samenstelde
over de muziek in Den Haag en Scheveningen in de jaren zeventig, schreef
ik ooit over mijn bandervaringen. Een
typerende gebeurtenis daarin wil ik u
niet onthouden:
‘Het ging echt een hele tijd goed. Lang
waren wij de overtuiging toegedaan
dat de hele samenleving, te beginnen
met de Haagse pop-scene, met spanning zat te wachten op de ontdekking
van onze muzikale talenten. Maar
na jaren oefenen begon bij mij, ik
was verreweg het oudste bandlid, het
idee post te vatten dat het behalve
aan gebrek aan erkenning door de
buitenwereld toch ook ergens binnen
de band mankeerde aan de nodige
eigenschappen die tot die erkenning
had moeten leiden. Op zeker moment
bracht ik dat ter sprake. “Wat spelen
jullie toch altijd allejezus hard. Bovendien lijkt het wel of er niemand naar
elkaar luistert. We zitten hier iedere
vrijdagavond onze frustraties van een
hele week hard werken uit te leven.
Maar op muziek lijkt het niet.”
Het was even stil. Toen stelde John
voor een aanvang te maken met het
volgende nunmmer. Dat weer op
precies dezelfde wijze werd vertolkt
als voorheen. De frustraties bleken

Van links naar rechts: Maurice, John, Hein, Julius.

voorrang te hebben op een voorzichtige aanzet tot vernieuwing.
Toch veranderde er vanaf dat moment
wat. Op de eerstvolgende oefenavond
kreeg ik van John een heel lang
gitaarsnoer uitgereikt met het verzoek
om maar op de gang buiten de oefenruimte te gaan spelen. Want dan, zo
liet men mij weten, zou ik wat minder
last hebben van die ‘egoistische
pleurisherrie’ die in de oefenruimte ten
gehore werd gebracht.
Dat deed de deur dicht. Met de
uitvlucht, dat ik mij zolangzamerhand
wat te oud ging voelen voor het actief
beoefenen van het pop-genre trok ik
mij terug uit Dyna Mo Hum. Thans
doe ik alleen nog maar de administratie van de band. Want erbij horen
doe ik nog steeds graag.’ Aldus mijn
ontboezemingen in dat boek van Cor
Gout.
Stork Stew II
Bijna al onze nummers schreven we
zelf, met uitzondering van A Little
Help From Our Friends, de favoriet
van onze drummer waar hij maar
geen genoeg van kon krijgen. Ook
Prime Time van Allan Parsons Project
speelden we dikwijls drie keer achter
elkaar. Tot een complete cd met eigen

nummers is het nooit gekomen. Wel
staan we samen met zestien andere
Haagse bands die toen ook in het
Haags Popcentrum speelden op de
verzamel-cd Stork Stew II. De meeste
namen van die bands was ik eigenlijk
alweer vergeten: De Psychedelic Cowboys bijvoorbeeld met Kim. Gody’s
Survival met Lamborghini’s 200
Miles. Sans Rancune met Show Me
Your Legs’. Old Cocks on the Block
met Puke Power. En natuurlijk Dyna
Mo Hum met Communication.
Studio Hollands Spoor
Al die nummers werden opgenomen
in Hollands Spoor, de geluidsstudio
van Rob Rehorst op de zolder van
het Popcentrum. Rob Rehorst was
een begeesterde studiobaas die helaas
veel te vroeg is overleden. Toen wij
aan de beurt waren stelde Rob voor
het hele nummer eerst uitsluitend met
de basgitaar op te nemen, zodat de
anderen daar later houvast aan zouden
hebben. Daar viel ik dan toch eindelijk
door de mand. Maar met behulp van
het oneindige geduld van Rob en de
aanwijzingen van Hein lukte het op de
een of ander manier toch.
Ook geleden onder misplaatste aanblazingen op muzikaal gebied? Mail naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.

“Wij zijn er
voor u”
Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

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
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Beroep op het geheugen
Ik ben thuis en sta voor het
raam naar buiten te kijken.
Aan de overkant van de straat zie
ik een Duitse soldaat, helm op het
hoofd, geweer over de schouder, heen
en weer lopend, hij is alleen. Dat is
spannend, want met een soldaat weet
je het maar nooit en uit een geweer
kunnen zomaar kogels komen. Als hij
die kleine gluurder ziet, kan hij boos
worden en dan loopt het mij niet goed
af. Dat weet ik zeker.
Ik zou deze herinnering graag inwisselen voor een andere, want juist
een soldaat, dat is geen vrolijk beeld
voor het vredelievende mens waar ik
mezelf graag voor houd.
Een andere vroege herinnering is een
jongetje dat op de grond liggend met
een houten trein speelt, lichtblauw en
met twee wagons. Geen rails, ik duw
de trein met mijn hand voort over het
vloerkleed, tussen de stoel- en tafelpoten en langs het immense eikenhouten
dressoir dat ik voor een groot station
houd.
Er is nog een beeld dat meedoet in de
strijd om erkenning als eerste herinnering. Ik loop op straat met een groep
kinderen, hand in hand, juffrouw Oor
van de kleuterschool in de buurt. We

Herinneringen van een Haagse jongen: Peter Frederiks.

zingen: Het regent, het regent, de
pannetjes worden nat, er kwamen twee
soldaatjes aan, die vielen op hun gat.
We kregen er geen genoeg van dit
liedje steeds weer te zingen: op hun
gat, ja, dat vonden we wel wat.
Die soldaat zet ik voorlopig bovenaan
in de volgorde van vroege herinneringen. Nu ik erover nadenk, vraag ik me
af of er in die tijd wel Duitse soldaten
in Den Haag hebben rondgelopen.
Kan het een Nederlander geweest
zijn die mijn straat bewaakte en juist
Duitse soldaten op afstand hield? Een
Amerikaan of een Canadees? Ik was
te jong om onderscheid te kunnen
maken tussen Duitse, Nederlandse of
Canadese militairen. Mijn twijfels kan

ik kleiner maken door in archieven
te achterhalen hoe het tijdens de
oorlogsjaren in mijn stad gesteld was
met de aanwezigheid van soldaten
van welke nationaliteit dan ook. Ik
vrees dat dit geen uitweg zal bieden.
Op welk moment kan de soldaat daar
gestaan hebben: 1944, 1945, januari,
oktober? Gegevens uit een archief
leveren slechts schijnzekerheid en
gaan het pleit om de eerste plaats in de
rij van herinneringen niet beslechten.
De werkelijkheid kan immers nog heel
anders zijn.

Personeelskoor
Na het lezen van het artikel in De Oud-Hagenaar van 27 oktober
jongstleden over koormuziek, herinnerde ik mij het personeelskoor van de Provincie Zuid-Holland. Het bureau van mijn zus Bep
stond jarenlang in de hoekkamer van de Provinciale Griffie, dat
gelegen was op de hoek Korte Voorhout-Lange Houtstraat.
Vanwege haar fraai handschrift vulde
zij er met de hand geschreven paspoorten in.

hoorders.
Hierbij zend ik u de tekst, met een
toelichting van het lied van ZuidHolland dat op die dag ten doop werd
gehouden.

Juliana en Bernhard
Ook zij zong in het koor dat op 16 november 1950 optrad in de Koninklijke
Schouwburg, met koningin Juliana
en prins Bernhard onder de vele toe-

Uit: Herinneringen van een Haagse
jongen
Peter Frederiks
peterfrederiks@ziggo.nl

Johanna van den Braak
circu2@hetnet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers. Bijvoorbeeld in
Sudoku A in het grijze vakje een
‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en
in D een ‘1’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
8-9-4-1.
Prijswinnaars
In de De Oud-Hagenaar van 27
oktober vond u ook vier Sudoku-

opgaves. r waren opnieuw flink
wat inzendingen, want de mailbox
overstroomde. De goede oplossing luidde vorige keer: 5-5-6-8.
De dvd gaat naar de volgende
inzenders:
• Jeroen Peet, te Den Haag
• W.G. van Geest, te ‘s-Gravenzande
• Jorien van Heusden, te Den Haag

SUDOKO A

7

• H. van der Knaap, te Maassluis
• Hans Brüning, te Den Haag

nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

Inzenden
Voor de puzzel van deze week
wordt wederom vijf keer de dvd
offiehuis De oievaar verloot.
Vergeet niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!

Woensdag 18 november

We moeten uw oplossing van de

‘Oplossing Sudoku nr. 24’

SUDOKO B

4
1

2

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

6

2
9 3
2
7 5

7 1

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

9 3
8
5

1 4
7
3 4
5
2

6
7

SUDOKO D

1

3

8
5
1 4

Zet in de onderwerpregel:

SUDOKO C

6

7

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

3
5 2

8
5

4

3
4 7

1
6

8
6 4
7

3

8
3 1

2
6
3

1 4
9
4

7
7

9 7

8
3

8 9
6
2
5

2
1
4 5

2 7
5 9

8

9 5

6
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voormalige
rij, gelegen
eide
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GEACHTE

n € 69.50 p.p.

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).

KLANT,


elwitteveen.eu

Najaarsarrangement




op
14 november
sluiten wij na
bijna 60 jaar
voorgoed de deuren.

úw auto!

Wij willen bij deze
iedereen
bedanken
 
 
vooreen
mooie tijd.

e staat klaar!

52137 •

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.

www.deoudebrouwerij.nl

Overnachten in stijl...

055 - 5059500 Ê

iercruises 2015 & 10% Opendag korting

Verdi ****

prilÊcruisesÊ

e-vouwﬁets

OpendagenÊ
Rotterdam:

Ê

gelegenÊaanÊdeÊBoompjeskade.Ê
Almeloplein 27,

Ê

Ê

2533 AB Den
Utrecht:
Ê Haag

tel. uur
070
17.00
op 3080080
MS Rigoletto ****Ê
KanaaleilandÊ/ÊRooseveldtlaan.
Ê

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

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

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

Muzikale talenten
Koninklijk Conservatorium
in Radio West Concerten

Originele • INKT & TONER • Huismerk

VHS * DVD €12,50
Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

16.00 uur Nieuwe Kerk, Den Haag
Kijk voor het programma
en speeldata op
www.NKklassiek.nl

Van klassiek
en jazz tot koormuziek
Sinds september 2015 zijn de populaire o ﬁeconcerten it r nton
Philipszaal verder gegaan onder de
naam adio est oncerten. e opzet
is hetzelfde: een keer per maand kunt
m zikaal genieten van een prachtig concert voor slechts
incl sie
ko ﬁe o thee. it seizoen vinden
de concerten plaats op zondagmiddag om 16.00 uur in de sfeervolle
am iance van de ie e erk aan
het Spuiplein. In een serie van tien
concerten presenteren de m zikale

19 57 -20 15

REIZEN

Zondag
22 november,

Let op: 4 nachten = 3 betalen !
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

talenten van het Koninklijk Conservatori m zich met een rtje prachtige
meeslepende muziek. Van klassiek en
jazz tot koorm ziek. e adio est
oncerten zijn er voor jong en o d
Radio West presentator en muziekdocent ad de een neemt tijdens
het concert mee in de ereld van de
klassieke muziek. Tussen de optredens
door vertelt hij op lichtvoetige ijze
over de achtergronden van de m ziekst kken en de diverse componisten.

Kaarten bestelt u via ons bespreekbureau op 070-88 00 333,
in de hal van de Centrale Bibliotheek (Spui 68) of via www.NKklassiek.nl.
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Met wat hulp lukt het allemaal wel
Wij horen vaak dat mensen graag zo lang mogelijk thuis blijven in hun eigen vertrouwende omgeving.
Thuis wonen is natuurlijk ook veel fijner dan in een zorginstelling. Met wat hulp in de huishouding is dit
in veel gevallen gelukkig ook gewoon mogelijk.
Huishoudelijke hulp
Heeft u behoefte aan huishoudelijke hulp? Dan kan huishoudelijke
verzorging van Stichting Eykenburg
uitkomst bieden. Deze verzorging
bestaat uit diverse huishoudelijke activiteiten, uitgevoerd door
gekwaliﬁceerde medewerkers. Zij
kunnen u op werkdagen tussen
9.00 tot 17.00 uur huishoudelijke
verzorging bieden, per huishouden
minimaal 1 keer per twee weken.
In overleg met u wordt bepaald op
welke dagen en tijdstippen u huishoudelijke verzorging ontvangt.
De Huishoudelijke Hulp Toelage
Als mantelzorger zet u zich vrijwillig en belangeloos in voor uw naaste, hetgeen tijd en energie kost. De
Gemeente Den Haag waardeert dat

en wil graag iets terug doen, in de
vorm van een waardebon voor de
hulp bij het huishouden.
Op www.denhaag.nl/mantelzorg
vindt u hierover meer informatie.
Vergeet bij de aanvraag niet te vermelden dat u de hulp van Stichting
Eykenburg wenst te ontvangen.
Stichting Eykenburg
Stichting Eykenburg staat bewoners van Den Haag bij, met de zorg
die zij nodig hebben, om ouder
te kunnen worden. Er wordt een
optimaal pakket geboden van a tot
z: van alarmering tot palliatieve
zorg. In verschillende stadsdelen
waar wij zijn gevestigd, wordt door
Stichting Eykenburg zorg aan huis
geleverd en in heel Den Haag huis-

houdelijke verzorging aan huis.
Stichting Eykenburg heeft twee
zorgcentra: Huize Eykenburg aan
de Kruisbessenstraat en Het Zamen
aan de Esperantostraat. Deze zorgcentra bestaan uit verpleegafdelingen, verzorgingsappartementen en
zelfstandige huurappartementen.
Meer informatie over Stichting
Eykenburg is te vinden op www.
eykenburg.nl.

Meer info?
Wilt u meer informatie over
Huishoudelijke Hulp van Stichting Eykenburg? Belt u dan
met 070-7507000 of stuur een
e-mail naar zorgkruispunt@
eykenburg.nl.

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk

Nieuw woonconcept:

Voor uw ‘totale
meubelrestauratie’

Zorgeloos wonen in Wijndaelercentrum

Gespecialiseerd in:
- Herstoffering van banken
en fauteuils
- Vernieuwing van binnenwerken
- Fauteuils op lengtemaat maken
- Fineren en politoeren
- Leerreparaties
- Antiek restauraties
- Biezen, Rieten en Rotan stoelen
- Vloerbedekking en gordijnen
- Leerrestauraties
- Optimale service,
garantie en kwaliteit

Wat houdt ambachtelijke
meubelstoffeerderij in?
Ambachtelijk houdt in dat wij, opa,
zoon en kleinzonen samen al sinds
1930, dus reeds meer dan 80 jaar
ervaring hebben in de meubelrestauratie en meubelstoffering.
De kleinzonen, deze zijn op dit moment de eigenaren, zijn op 13-jarige leeftijd begonnen het “vak”
te leren bij opa en oom, hierdoor is
een grote vakkennis verkregen.
Deze jongere generatie - Theo
Lodewijk - heeft naast de meubelstoffering zich ook ontplooit in het
verdere interieur en hij is nu ook
interieuradviseur.

Vierde generatie
De zoon Kees (18 jaar) van Theo
Lodewijk is de vierde generatie
Lodewijks, ook hij wordt inmiddels
door vader en opa onderwezen om
een ambachtelijke vakman in de
meubelstoffeerderij en restauratatie te worden. Tijdens zijn vrije dagen is hij aan het stofferen en zeer
leergierig om alle technische details van het vak te leren, hij is erg
enthousiast, het stoffeerderbloed
kruipt waar het niet gaan kan. Het
prima stappenplan: garantie voor
het grote genieten.
Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
Lodewijk is zo’n specialist. Met een
uniek stappenplan, dat gebaseerd
is op optimale service en garantie
voor kwaliteit.
Voor meer informatie kijkt u
op www.stofferinglodewijk.nl
of e-mailen naar
info@stofferinglodewijk.nl

Florence en Woonzorg Nederland bieden in Wijndaelercentrum aan de Catharina
van Rennesstraat 8 het nieuwe woonconcept ‘Zorgeloos
wonen’ aan. Hierbij huurt
u bij Woonzorg Nederland
en krijgt u, indien nodig, de
zorg van Florence.
Tot 2013 was wonen in een
woonzorgcentrum alleen
mogelijk met een zorgindicatie
vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg. Sinds de invoering
van de Wet scheiden wonen
en zorg kan dat nu ook zonder
zorgindicatie. “Wonen in
Wijndaelercentrum doet u in
een warme, open en humanistische omgeving met uw eigen
persoonlijke vrijheid”, vertelt
gastvrouw Jolanda Beekman.
“We hebben hier vele voorzieningen als een restaurant, een
winkel, een huisartsenpraktijk,
een pedicure, een tuin en er
vinden dagelijks activiteiten
plaats. Wonen in Wijndaelercentrum doet u dus niet alleen
zorgeloos, maar ook heel gezellig en sociaal. Er is hier altijd
wat te doen!”
Comfortabel privéappartement
Jolanda vertelt dat Wijn-

daelercentrum beschikt over
comfortabele een- en tweepersoonsappartementen met eigen
douche en toilet. “De huur voor
uw woning betaalt u zelf. De
eventueel benodigde zorg kunt
u ﬁnancieren met de bijdrage
waarop u recht heeft via de
Zorgverzekeringswet, de Wet
op de maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige
zorg. Eventueel betaalt u uit
eigen middelen. Als u geen
zorg nodig heeft, maar wel in
een beschutte omgeving wilt
wonen, is Wijndaelercentrum
eveneens een prima omgeving.
Er zijn 24 uur per dag professionele medewerkers aanwezig.
Heeft u tijdelijke zorg nodig,
dan schakelt u gewoon vrienden, familie of Florence in.”
Vraag een rondleiding aan
“Ik leid mensen graag rond in
Wijndaelercentrum”, nodigt

Jolanda uit. “Via jolanda.
beekman@ﬂorence.nl en via
070 – 754 23 05 ben ik bereikbaar voor het maken van een
afspraak. Zo kan iedereen met
eigen ogen zien hoe prettig
het wonen is in Wijndaelercentrum. Florence kan u ook
helpen bij het bepalen welke
zorg en ondersteuning u nodig
heeft en het aanvragen van een
zorgindicatie.”
Florence en Woonzorg
Nederland bieden ook in
CoornhertCentrum in Moerwijk ‘Zorgeloos wonen’ aan.
CoornhertCentrum beschikt
onder meer over een winkel,
bibliotheek, restaurant en
kapsalon. Daarnaast is er
net als in Wijndaelercentrum
een rijk verenigingsleven.
Voor meer informatie:
070 - 754 08 88.
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Het Wijkcentrum.
Uw vertrouwde plek voor
gratis advies en informatie.
snappen jullie
Vind bij ons in het
Wijkcentrum zelf alle
antwoorden op vragen
over ZORG (WMO), WERK,
WELZIJN en WONEN. Komt
u er op www.denhaag.nl niet
uit, dan zoeken we samen in
het Servicepunt. U bent van
harte welkom!

het nog? Die veranderingen
in de zorg?

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

Hét abonnement voor
informatie, service, diensten
en activiteiten van
Saffier De Residentiegroep

ja, in het Wijkcentrum
hebben ze het ons uitgelegd.

• maaltijd en
boodschappendiensten

In de stadsdelen Scheveningen, Haagse Hout,
Loosduinen en Escamp bieden wij het
abonnement Wel Thuis aan.
Een abonnement dat zich richt op informatie,
service en diensten op het gebied van zorg en
welzijn. Tevens geeft het abonnement een aantal
voordeelregelingen, zoals op verhuisservice,
dagtrips, schoonheidsspecialiste aan huis en
bijvoorbeeld georganiseerd museumbezoek.
De kosten van het abonnement zijn:
€ 8,50 per maand voor alleenwonenden en
€ 12,50 per maand voor samenwonenden.

• hulp in de huishouding
• Servicepunt Gemeente Den Haag
• vervoer • contactmogelijkheden
met andere bewoners • financiën
• zelfstandig wonen • hulpmiddelen
in- en rond huis • parkeervergunning
• ooievaarspas • voedselbank • brieven
en formulieren • informatie over

Ook is het in de wijken Benoordenhout,
Scheveningen, Archipel en Statenkwartier
mogelijk dit abonnement inclusief alarmering
af te sluiten.
De kosten bedragen dan:
€ 18,50 per maand voor alleenwonenden en
€ 22,50 per maand voor samenwonenden.

activiteitenvoorzieningen en
activiteiten in de wijk

Informatie
0800 7233 437 (gratis nummer) op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.
www.stichtingmooi.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

www.saffierderesidentie.nl
www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Wij zijn onderdeel van Xtra, www.xtra.nl

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
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
aan de Stokroosstraat, Zwaardvegersgaarde
en Steenhouwersgaarde

Huishoudelijke hulp

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

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.

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

Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 21,95 per uur
De Huishoudelijke Hulp Toelage
Bent u mantelzorger en wilt u een waardebon voor hulp bij het huishouden?
Ga naar www.denhaag.nl/mantelzorg en vul de gevraagde gegevens in.
Vergeet hierbij niet te vermelden dat u de hulp van Stichting Eykenburg wenst
te ontvangen.

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

Kijk voor meer
www.cato-wwz.nl

OONSPECIAL 20
15

Dinsdag 10 november 2015

Zelf aan de slag? Of laat u het aan onze ervaren vakmensen over?

Een huis of
een kamer opknappen?
In beide gevallen bent u bij ons (al 40
jaar!) aan het juiste adres. Wij zijn Wilko
en Kees-Jan, reeds jaren de eigenaren,
en wij informeren u graag over onze
diensten, producten en prijzen. Wij
leveren uitsluitend kwaliteitsproducten
en wij doen dat ook nog eens voor een
zeer scherpe prijs.
U kunt bij ons in de winkel een keuze
maken uit ons brede assortiment lamellen,
jaloezieën, vinylbehang, verf, tapijt, laminaat en trapbekleding. Desgewenst nemen
wij u al het werk uit handen en leveren
wij uw opgeknapte kamer of huis kant en
klaar (én bezemschoon!) op.
Ook voor alle soorten zonwering en (inbraakveilige) rolluiken hebben wij pasklare
oplossingen. Wij komen graag bij u langs
om de situatie te bekijken en te bespreken.
Kom eens langs in onze winkel aan de Ley-

weg te Den Haag voor een vrijblijvend advies plus prijsopgave op maat. U zult niet
de eerste zijn die aangenaam verrast is bij
het zien van onze voordelige tarieven, dus
voor het geld hoeft u het niet te laten!
Leyweg 1150 - 1152, Den Haag
(tussen Melis Stokelaan en
Erasmusweg, tegenover het
nieuwe stadsdeelkantoor)
Tel. 070 - 321 14 00
www.fredvanrijn.nl

EXPERTISE en KWALITEIT bij UTS Van der Geest Verhuizingen

’Je bent zo goed
als je laatste verhuizing’
Verhuizen is niet voor iedereen een pretje. Niet voor niets staat het op 7 in de top
tien van meest stressvolle bezigheden. Bij UTS Van der Geest Verhuizingen weten
ze dat. Dankzij de jarenlange expertise van het bedrijf weten ze de klant volledig
te ontzorgen met een totaalpakket, inclusief een verhuisdirigente! Richard is de
vierde generatie Van der Geest in het verhuisbedrijf.
Zijn overgrootvader was
in 1926 de grondlegger,
de opa en de vader van
Richard namen het stokje
over. “Mijn vader is inmiddels 68 en werkt nog altijd
enkele dagen in de week
mee’’, vertelt Richard, die
zelf ook vergroeid is met
het bedrijf. “Ik ben bijna in
een verhuisdoos geboren.”

Echt ontzorgen

Verhuizingen in de zorg
vragen speciale
aandacht, vertelt Van der
Geest.
Verhuizen staat hoog in
de stress top tien en dat
geldt zeker als je op oudere
leeftijd naar een verpleegVan der Geest Verhuizing in 1943
huis, verzorgingshuis of
serviceflat gaat. “Wij weten
hoe je dat uitvoert met zo min mogelijk
Kwaliteit leveren
overlast”, zegt Van der Geest. “Wij weten
Niet alleen door de lange traditie is Van der
dat het voor de mensen een enorme impact
Geest Verhuizingen een bekende naam
heeft, daarom proberen wij ze te ontzorin de regio. “We hebben soms meerdere
gen.” Het totaalpakket betekent dat alles
generaties van dezelfde familie verhuisd.
wordt ingepakt en de woning bezemJe mag dan wel een begrip zijn maar je
schoon wordt achtergelaten. Op de nieuwe
moet wel kwaliteit leveren om dat waar
locatie wordt alles uitgepakt, klaargezet en
te blijven maken. Je bent zo goed als je
opgehangen.
laatste verhuizing”, beseft Van der Geest.
Verhuisdirigentes
Het verhuisbedrijf werkt met een ervaren
Verhuisdirigentes behoren tot het team
club vaste mensen.
van Van der Geest. Zij begeleiden de hele
Nieuw personeel krijgt naast vakopleiding
verhuizing, zijn een vraagbaak en dragen
ook interne scholing, waarmee ze het
bijvoorbeeld ook zorg voor praktische zavereiste vakmanschap in de vingers krijgen.
ken zoals het overzetten van abonnemenUTS Van der Geest Verhuizingen richt zich
ten. “Vaak hebben kinderen geen gelegenvoor een belangrijk deel op particuliere
heid de complete verhuizing te begeleiden.
verhuizingen, de kleine zakelijke markt en
De verhuisdirigente biedt dan assistentie,
de zorgsector. Daarnaast zijn er speciale
neemt de klant dan bij de hand.”
projecten, waaronder vervoer en opslag
van antiek en kunst. Van oudsher zitten
daar ook wel eens koninklijke transporten
UTS Van der Geest Verhuizingen
tussen. Het bedrijf wordt ook gevonden
Zuiderweg 90 • 2289 BR Rijswijk
voor de diverse mogelijkheden voor opslag
e info@utsvandergeest.nl
die Van der Geest biedt.
i www.utsvandergeest.nl
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Groepswonen – iets voor u?
Bent u van plan om op een prettige en actieve manier oud te worden?
Ga groepswonen! In Den Haag bestaan al ruim dertig projecten voor “groepswonen door ouderen”. Het is een woonconcept dat eigenlijk nog te weinig bekend is.
Groepswonen door ouderen blijkt in een enorme behoefte te voorzien, niet alleen
bij alleenstaanden. Er zijn ook veel echtparen die voor deze woonvorm kiezen.
Groepswonen is niet vrijblijvend. De bewoners van een complex wonen zelfstandig
in hun eigen appartement. Zij vormen een
vereniging (met statuten en een reglement). De leden bepalen zelf op welke
manier ze de basis leggen voor regelmatige
contact – de ene groep drinkt elke vrijdagavond koffie met elkaar, de andere groep
eet eenmaal in de maand samen. Vanuit
die basis ontstaan onderlinge contacten. En
natuurlijk draagt iedereen bij aan het functioneren van de groep als groep – er moet
een penningmeester zijn, en er moet koffie
gezet worden. Woongroepen hebben
altijd een gemeenschappelijke ruimte voor
groepsactiviteiten, soms ook een logeerkamer, hobbyruimte of tuin.
Als dit concept u aanspreekt, wacht dan
niet tot u zo oud bent dat u tegen elke ver-

huizing opziet. Ga nu al uw licht opsteken
bij de vereniging GDO (Groepswonen door
Ouderen). Regelmatig worden door de
vereniging GDO informatiebijeenkomsten
gehouden, daarna kunt u besluiten of u lid
wilt worden.

Informatie: info@gdo-denhaag.nl
tel. 070 – 364 1983

Goede voorzieningen op het gebied
van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening

Zorgeloos wonen
Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat kan als er
goede voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening beschikbaar zijn. Bij Cato zijn deze zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben voor ouderen, in elke levensfase, een geschikte woon- en
zorgvorm. Bij Cato kunt u zorgeloos wonen.
Wij bieden u een fijne woonomgeving en als dat nodig is begeleiding,
verzorging en verpleging op maat. U
vindt bij ons een gevarieerd aanbod betaalbare woningen. Ze zijn
goed bereikbaar met de auto of het
openbaar vervoer en bevinden zich
in de buurt van voorzieningen. De
woningen zijn uiteraard drempelloos,
gelijkvloers en met de lift bereikbaar.
Ons woningbezit bestaat uit sociale
huurwoningen en zorgwoningen.
De huurwoningen zijn bedoeld voor
mensen die zelfstandig en betaalbaar
willen wonen met zorgvoorzieningen
in de directe nabijheid. De zorgwoningen zijn juist bedoeld voor mensen
die behoefte hebben aan een veilige
en beschermde omgeving, bijvoorbeeld omdat ze lichamelijke of psychiatrische klachten hebben, of vanwege
dementie.
In al onze woningen kunt u naar
behoefte gebruikmaken van onze
zorg- en dienstverlening. Deze varieert per wooncomplex. Per situatie
wordt bekeken welke zorg men nodig
heeft. Bij de huurwoningen stelt de
wijkverpleegkundige de indicatie die
nodig is voor de gewenste zorg.

Voor vragen kunt u contact
opnemen met
Marleen Gerritse, 070-321 01 57
i. www.cato-wwz.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

Buiten Zonwering

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

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van nierpatiënten weer groot.
Draag bij aan de draagbare kunstnier.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten). Meer
informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Heeft u verhuisplannen?
In de complexen Duivenvoorde, Duivenpad en Prinsenvoorde komen geregeld woningen vrij voor verhuur.
Stichting Duivenvoorde heeft een eigen toewijzingsbeleid en werkt
niet samen met Woonnet Haaglanden. U hoeft geen woonpas te
hebben. 55+ Kandidaten die geregistreerd staan op onze wachtlijst
hebben voorrang.
Bent u 55+ en heeft u geen inwonende kinderen?
Bekijk onze woningen op www.stichting-duivenvoorde.nl voor nadere informatie of maak een afspraak bij één van onze consulenten.
Bel op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur,
telefoon (070) 320 3736.

Opa Lodewijk

Zoon Lodewijk

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
achtelijke

T T

e

elstoffeerderij ode ijk is er voor

T

TI

Gespecialiseerd in herstoffering van banken en fauteuils, vernieuwing van binnenwerken,
fauteuils op lengtemaat maken. Fineren en Politoeren, leerreparatie, antiekrestauraties,
biezen, rieten en rotan stoelen. Vloerbedekking en gordijnen.

Kleinzoon Lodewijk

Optimale service, garantie en kwaliteit.
SERVICE ALS VANOUDS, Wij halen en brengen gratis!
Wassenaar - 070-5118825 • Leidschendam - 070-3989944
Winkel Den Haag, Reinkenstraat 111
2517 CT Den haag • 070-3922344

Geopend:
ma., di., do. van 9.00 - 17.00 uur
wo. en vr. van 9.00 - 14.00 uur,
za.: op afspraak

www.stofferinglodewijk.nl • info@stofferinglodewijk.nl

U woont zelfstandig
in Den Haag
en u wilt dit zo lang mogelijk blijven doen!
Het aanbod van voorzieningen en regelingen voor ouderen is groot maar wat
past bij uw situatie? Heeft u behoefte aan iemand die uw vragen verheldert en u
advies op maat geeft?

De ouderenconsulent denkt graag met u mee! Samen met u
verkent zij de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.
De ouderenconsulent kan u bijstaan over onderwerpen zoals eenzaamheid,
ﬁnanciën, ondersteuning, belangenbehartiging en aanvraag van voorzieningen
op maat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een huisbezoek behoort tot onze
mogelijkheden.

Ga naar onze websites voor meer informatie:
www.stichtingmooi.nl: Escamp & Laak
www.voorwelzijn.nl: Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout,,
Ypenburg & Leidschenveen
www.zebrawelzijn.nl: Centrum
Of bel naar 070-205 33 33 voor een Wijkcentrum bij u in de buurt.

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

OONSPECIAL 20
15
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Mantelzorgers belangrijk
in het revalidatietraject
Mantelzorgers betrekken en ondersteunen is belangrijk voor goede zorg. Cliënten
in revalidatiecentrum knappen sneller op wanneer het thuisfront betrokken is.
Bovendien nemen zij de zorg over wanneer de cliënt weer naar huis gaat.
Oog hebben voor wat de mantelzorger
betekent voor een cliënt zorgt ervoor dat
de mantelzorger niet overbelast raakt.

Een voorbeeld
Joselien Derks van Revalidatie- en verpleegcentrum Mechropa geeft met een
voorbeeld aan hoe dat in de praktijk vorm
krijgt.
“Na het doormaken van bijvoorbeeld een
operatie aan beweegapparaat of een CVA
verandert er ingrijpend iets in iemands
leven. Het is dan voor zowel de cliënt als
de mantelzorger ﬁjn om te weten wat de
gevolgen zijn en hoe hiermee om te gaan.
Welke hulpmiddelen bestaan er, hoe moet
je die gebruiken. Het kan dan heel zinvol
zijn dat bij een behandeling van de ergotherapeut de mantelzorger aanschuift.
Er is ook vaak behoefte aan een luisterend oor. In de huidige hectiek van de
dag adviseer ik de mantelzorger om een
afspraak te plannen met de zorgcoördinator. Dan wordt er tijd vrij gemaakt voor
een gesprek op een plek die ruimte biedt
om je verhaal kwijt te kunnen. Dat is toch
altijd beter dan zo in de wandelgang.”
Weer naar huis
Naar huis gaan is het uiteindelijke doel
van revalidatie. In een aantal gevallen is
daar dan wel praktische hulp bij nodig.
Mantelzorgers gaan een deel van de
zorg vast op zich nemen, maar er blijven
verpleegkundige en verzorgende zaken te
doen en aanpassingen in huis of bijvoor-

GANTELZICHT,
een Parel aan de Gantel!
Aan de oever van de Gantel in Poeldijk staat een luxe appartementengebouw. Vanuit
uw woonkamer of vanaf uw balkon ziet u de contouren van het Westland met de zon
spiegelend op de kassen.

In beeld links Joselien Derks, bespreekt het behandelplan met de heer A.M. Borsboom en Florine
Walburg (Foto: Arnaud Roelofsz)

beeld een alarmeringsmogelijkheid. Het
regelen hiervan gebeurt in samenspraak
met de mantelzorger. Niet alles is voor
mantelzorger bekend terrein en vanuit Safﬁer De Residentie en Mechropa
worden dan zaken opgepakt. Zodat bij
thuiskomst de thuiszorg is geregeld en
iemand naar huis gaat met een loophulpmiddel en er zo nodig een hoog-laagbed
aanwezig is.

Meer informatie over revalideren:
www.saffierderesidentie.nl

In dit gebouw is nog één luxe appartement
beschikbaar met een oppervlakte van 128
m2 en 3 slaapkamers. Het balkon op de Zuid
kant is maar liefst 10 m2 groot! Er is een
eigen parkeerplaats in de stallinggarage.
Hier vindt u ook nog een ruime berging. In
het gebouw zijn ook twee liften aanwezig.
De koopsom voor dit luxe appartement is €
384.000.= von.
Er is nog één 3 kamerappartement beschikbaar met een koopsom van € 247.000.= von.
Dit is inclusief een eigen parkeerplaats en
berging.
Vraag de makelaar om een speciale prijs of
bespreek de inruil mogelijkheid voor uw
eigen woning.
Wonen in een appartement is ideaal voor
iedereen die wat ouder is. Zeker in Gantelzicht. De appartementen zijn toegesneden
op de wensen van minder valide bewoners.
Vanuit de stallinggarage kunt u direct met

de lift naar uw appartement. Alle appartementen zijn bereikbaar via een ruime
omloop die per verdieping ook met de trap
bereikbaar is.
Door de U-vorm van het gebouw kunt u de
bezonning aan laten sluiten op uw wensen.
Graag een terras op het zuiden of toch liever de ochtendzon? De keuze is aan u.
Iedere donderdagmiddag is de makelaar
aanwezig tussen 13.30 uur en 15.00 uur.
Locatie: Het Endhof te Poeldijk.

Kijkt u liever op internet?
www.gantelzicht.nl geeft
alle informatie!
Maakt u liever een afspraak voor een
ander tijdstip?
Bel dan met verkoopmanager Huib
Berkhout op 06-28901605.

Koude grond oorzaak hoog energieverbruik

Twentse uitvinding de perfecte oplossing
De koude grond onder ons huis zuigt de warmte onderuit de
woning en zorgt voor een koude vloer. Dit is niet comfortabel en
de permanente afkoeling naar onderen zorgt voor een onnodig
hoog energieverbruik. Het Twentse bedrijf TONZON heeft al in
1980 een oplossing bedacht die nu na 35 jaar nog steeds de meest
effectieve blijkt; het Thermoskussen.
Dit is een revolutionair isolatiemateriaal dat volledig
opvouwbaar is en isoleert als
een thermosﬂes. Door de andere
manier van isoleren heeft het in
de praktijk een veel hoger effect
op de vloertemperatuur dan
andere isolatiematerialen. De opmerkelijke werking is onder meer
bevestigd met live-experimenten
voor de tv-camera’s van ‘Wist Je
Dat?’ (RTL4) en VARA’s ‘Kassa
Groen’.

Meer wooncomfort
met lagere woonlasten
De hogere vloertemperatuur met
TONZON biedt niet alleen meer
wooncomfort, maar ook een
veel grotere energiebesparing.
Bij gewone vloeren komt deze
op gemiddeld al 15 tot 20%. Bij
woningen met luchtverwarming
is de besparing vaak nog hoger
en bij woningen met vloerverwarming kan dit oplopen tot wel
40 procent!

Omdat het opvouwbare materiaal handig te verwerken is in
vaak krappe kruipruimtes valt
de investering reuze mee. Bij de
TONZON aanpak wordt ook het
vocht uit de kruipruimte gestopt
door een stevige kamerbrede
Bodemfolie. Funderingsmuren
die nu vaak nog druipen van het
vocht worden kurkdroog en de
muffe geur verdwijnt als sneeuw
voor de zon. Kortom de TONZON
aanpak is een duurzame oplossing die de klimaatverandering
tempert en u een prettiger huis
oplevert met een hoog rendement op uw investering.

Nieuwbouw woningen
Nieuwbouw woningen verbruiken meer energie dan ze op
papier zouden mogen en hebben
ze vloerverwarming dan is het
verbruik nog hoger. Het idee dat
vloerverwarming een energiezuinige vorm van verwarmen is,
klopt dus niet wanneer er EPS
isolatie onder de vloer zit. De EPS
isolatie onder de vloer blijft de

warmte gewoon uitstralen naar
de koude grond, terwijl TONZON
Thermoskussens de warmtestraling volledig blokkeren. Dat is
ook de verklaring voor het feit
dat Thermoskussens een bestaande vloer nog warmer maken dan
de vloeren van nieuwbouwwoningen. Veel mensen in nieuwe
huizen kiezen er daarom voor om
alsnog Thermoskussens aan te
laten brengen. In veel gevallen is
dit de enige mogelijkheid om het

energieverbruik nog naar beneden te krijgen en het comfort te
verbeteren.
Waarom nog langer op die koude
vloer blijven wonen, wanneer de
oplossing u geld bespaart?

Kijk snel op www.tonzon.nl
Tel: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10
p/min),
e: info@tonzon.nl
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Zorgeloos wonen
Wĳndaelercentrum
in

MEt en zonder zorgindicatie

Florence en Woonzorg Nederland bieden in het humanistisch Wijndaelercentrum het nieuwe woonontwerp ’Zorgeloos wonen’ aan. Hierbij zijn
wonen en zorg gescheiden. Dit betekent dat u huurt bij Woonzorg
Nederland en, indien nodig, de zorg krijgt van Florence. Zoekt u een plek
waar u zelfstandig kunt wonen met zorg dichtbij als u het nodig heeft? Wilt
u in een sociaal betrokken omgeving wonen, waarin mensen elkaar kennen
en zien staan? Dan is het Wijndaelercentrum mogelijk iets voor u. Een echt
gezellig ‘thuis’, mét de veiligheid van 24 uur per dag aanwezigheid van
personeel en de gezelligheid van andere bewoners.

Meer informatie
Voor meer informatie of om een afspraak te maken
kunt u contact opnemen met Jolanda Beekman,
070 - 754 23 05, jolanda.beekman@florence.nl

In Wijndaelercentrum bent u van alle gemakken voorzien, er is een kapper,
een winkel, een huisartsenpost, een fysiotherapie, een pedicure en een
computerruimte. Binnen het centrum bieden diverse verenigingen allerlei
culturele en recreatieve activiteiten aan. In het gezellige restaurant kunt
u genieten van een heerlijk kopje koffie, een broodje of een diner.
Kortom, voor gezelligheid hoeft u niet ver te zijn. En in uw
appartement bent u even lekker op u zelf.

Wijndaelercentrum
Catharina van Rennessestraat 8
2551 GM Den Haag
W www.florence.nl/wijndaelercentrum
W www.woonzorg.nl/wijndaelercentrum

Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen
nemen in Wijdaelercentrum.

WONINGEN
DIRECT
BESCHIKBAAR!

Thuis in Loosduinen
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Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Vraag ons magazine
Voortleven aan
via nierstichting.nl/nalaten

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. www.utsvandergeest.nl
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Zelfstandig wonen, met in de
directe woonomgeving welzijn en zorg
Stichting Duivenvoorde verhuurt in Leidschendam 410 sociale
sectorwoningen voor 55-plussers, die redelijk zelfstandig kunnen
wonen en geen inwonende kinderen hebben.
Op alle huurwoningen is huurtoeslag mogelijk. Wie zich wil inschrijven, hoeft geen Woonpas te
hebben. Het bruto gezamenlijke
inkomen mag niet hoger zijn dan
€ 50.000,- per jaar.
De woningen zijn comfortabel
en gelijkvloers. Alle complexen
hebben een lift. De woningen
zijn gerenoveerd en de meeste
hebben energielabel C.
In de wijk Duivenvoorde liggen de meeste (tweekamer-)
woningen. Daar zijn ook de 48
driekamerwoningen gelegen. De
driekamerwoningen zijn alleen
bestemd voor tweepersoonshuis-

houdens. Het complex Prinsenvoorde aan de Frekeweg heeft
65 tweekamerwoningen.
Het winkelcentrum Leidsenhage
en het Medisch Centrum Haaglanden Antoniushove liggen in
de nabije omgeving. Openbaar
vervoer is dicht in de buurt. In
de woonwijk Duivenvoorde zit
Versmarkt Vreeburg, voor uw
dagelijkse boodschappen. De
complexen liggen in een rustige,
groene omgeving.
Stichting Duivenvoorde beheert
ook een Dienstencentrum, waar
u bij allerlei dienstverleners terecht kunt. Een kapper, een pedi-

cure, een diëtiste, fysiotherapie,
bloedprikken, het wijkzorgteam,
spreekuren van maatschappelijk
werk en politie, een bibliotheek,
kerkdiensten, modeverkoop,
warme maaltijden etc.
Ook vele activiteiten zijn er te
doen, zoals computerles, gym,
biljarten, ﬁlm, koersbal, schilderen, kaarten, bingo, kofﬁeinloop, borrels, creamarkt en
concerten. Geregeld wordt er
een busreis georganiseerd. Er is
een bar, een restaurant en een
terras. Ruim zeventig vrijwilligers, waaronder ook bewoners,
zetten zich voor het Dienstencentrum in.
Al met al veel welzijnsgemakken waardoor men zelfstandig
kan wonen bij Stichting Duivenvoorde.

Ouderen langer zelfstandig
dankzij huisbezoeken
Wil Klop enorm geholpen door vrijwilliger ‘huisbezoek’
en ouderenconsulent
Wanneer een Haagse oudere
de leeftijd van 75 jaar bereikt,
is dat een mooi moment voor
de gemeente om eens te kijken hoe het met iemand gaat.
Middels een informeel bezoek
van een welzijnsvrijwilliger
van MOOI, VÓÓR Welzijn of Zebra worden belangrijke vragen
afgesteld. ‘Redt u zich goed
in huis?’ ‘Heeft u voldoende
contacten?’
Astrid is zo’n vrijwilliger-huisbezoek en neemt graag de tijd om
samen met ouderen te kijken
naar wensen, knelpunten en
vragen. Astrid (67): “Mensen zijn
altijd bereid te vertellen over hun
leven, dat van nu en dat van
vroeger. Ik vraag niet rechtstreeks
hoe het gaat, maar uit hun
verhaal kun je veel opmaken.
Als er moeilijkheden of wensen
zijn, heb ik een informatiemap
bij mij. Ik ben eigenlijk een soort
doorgeeﬂuik.”
Astrid signaleert dat mensen vaak
tevreden zijn met hun huis en
met wat extra ondersteuning
kunnen ze daar nog lang van
blijven genieten.
Iedere week bezoekt ze twee
ouderen, geeft ze informatie en
rapporteert ze haar bevindingen
aan de ouderenconsulent. Die
bevindingen lopen sterk uiteen.
Vaak zijn ouderen blij verrast
door alle mogelijkheden die er
zijn zoals de boodschappendienst
en administratieve ondersteu-

ning. Ook kunnen er wekelijks
vrijwilligers aan huis komen, voor
een goed gesprek, samen spelletjes spelen of samen wandelen.
Maar soms is een gesprek intensiever. Zoals bij Wil Klop. Wil
bleek nergens meer zin in te
hebben en zag het leven niet
meer zitten. Hij is alleenstaand,
had ﬁnanciële problemen was
net met pensioen en mistte zijn
collega’s. Als eerste werd er ondersteuning ingezet om de
administratie op orde te brengen.
Samen met de ouderenconsulent
keek Wil naar zijn situatie en
gingen ze op zoek naar de reden
waarom het nu niet en eerst wel
goed ging met Wil. Wat is er
in zijn situatie veranderd? Door
op deze manier naar zichzelf te
kijken, kreeg Wil inzicht in wat
hij nodig had om weer met
plezier in het leven te staan. Door
daarnaast in te zoomen op Wil’s

kwaliteiten werd het mogelijk
om voor hem leuk en uitdagend
vrijwilligers werk te vinden. Wil:
“Ik verricht vrijwilligerswerk in
een kringloopwinkel en voel me
hier als een vis in het water.
Ik heb structuur in de dag, kan
andere mensen helpen en ik
ontmoet hier mensen die ik van
jaren terug ken en ben veel sociale contacten rijker.
Door het gesprek met de ouderenconsulent heeft mijn leven
echt ten positieve veranderd.”
Heeft u ook behoefte aan
meer informatie over wat er
te doen is bij u in de wijk of
wilt u graag eens praten met
een ouderenconsulent?
Ga dan naar
www.xtralocaties.nl of bel
naar 070-205 33 33 voor
een Wijkcentrum bij u in de
buurt.

Een kijkje in het Dienstencentrum Duivenvoorde

Bent u geïnteresseerd in een woning bij Stichting Duivenvoorde? Neem contact op met onze woonconsulenten,
telefoon (070) 320 3736, van maandag t/m donderdag of
kijk op www.stichting-duivenvoorde.nl.

Annetta de Quaasteniet:

“Samen gaan wij op
zoek naar de talenten”
In de dagbesteding voor ouderen die dit jaar op Rudolf Steiner
Zorg is gestart, wordt met de cliënt allereerst gekeken naar waar
zijn of haar talenten liggen.
Annetta de Quaasteniet
coördineert de dagactiviteiten:
“Voor mensen met (beginnende)
dementie is dit soms een hele
zoektocht. Soms herinneren ze
het zich niet meer. Maar het kan
ook zijn dat de dementie hen zo
heeft veranderd dat vroegere
talenten niet meer aansluiten bij
wie ze nu zijn.
Zo is hier een mevrouw die
vroeger veel aan beweging heeft
gedaan en niets moest hebben
van breien. Nu doet ze niets
liever dan dat!
Om een beeld te krijgen van
waar ieders talenten liggen,
bieden we allerlei werkvormen
aan totdat er een ‘match’ plaatsvindt. We kijken bijvoorbeeld of
iemand van muziek houdt, of
liever met zijn handen bezig wil
zijn. Of zou willen weven of in de
tuin werken.
Afstemming
Ons hele aanbod stemmen we
daar op af. Er is hier iemand die
ook het heerlijk vindt een uur te
wandelen. Daar regel ik dan een
vrijwilliger voor. Een ander vindt
het ﬁjn om wat te koken. Dat
regelen we dan ook.
Zo ben ik steeds aan het zoeken
wat de mensen leuk vinden, waar
ze blij van worden.
De kunst is vooral om nieuwe

vormen te vinden waardoor de
cliënt op een of andere manier
toch aan de slag kan met waar
hij of zij het liefste mee bezig is.
Dat is een hele uitdaging en dat
maakt het werk zo leuk.
Vrijwilligers
Met onze vrijwilligers doorlopen
wij - voordat zij aan het werk
gaan - ook zo’n proces. Waar
heb je afﬁniteit mee? Waar liggen je talenten? Want - zo is de
gedachte - als je van daaruit kunt
werken met een cliënt die op dat
gebied ook talenten/afﬁniteiten
heeft, dan kun je samen veel
bereiken. Dan heb je een echte
win-winsituatie.”

Kijk ook op onze website:
www.rudolfsteinerzorg.nl
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FC Twente

==========================================

TONZON Vloerisolatie
verbetert meer dan alleen
het Energielabel

“Deze investering
in een duurzame
toekomst levert ook
ons direct iets op”

”Betere verdeling
van de warmte”
TONZON Vloerisolatie is ook de perfecte
oplossing voor uw chalet, (sta)caravan,
vakantiewoning of woonboot. Lees wat
een tevreden klant (aanvankelijk zeer
sceptisch) op Facebook schrijft:
(WOUDSEND) Marloes de Krom Bij ons
chalet is in november TONZON vloerisolatie aangebracht. Het was een hele
klus, maar vol optimisme na 2,5 dag was
de klus geklaard. Wat zijn we blij
dat we de beslissing hebben genomen
Om met TONZON in zee te gaan. Zo veel
comfortabeler en een betere verdeling
van de warmte in ons hele chalet. Geen
koude voeten en onderbenen meer.
Thermostaat 2 graden lager en toch veel
aangenamer. Ik was erg sceptisch, maar
Nu erg enthousiast. Een aanrader!!

==========================================

Meer spontane reacties
op Facebook
RIJEN, Corné Oomens. Heb hier ongeveer
35 m2 laten doen. Ruimte is krap 40 cm,
zeker onder de dwars-balken is het
minder. Wij merken zeker het resultaat,
raad het zeker aan. Het wordt veel
comfortabeler in huis (50’er jaren huis).
Heeft ons via een bouw-bedrijf zo’n €
1450,- gekost. Maar zou het zo weer doen!
Ik vind het gewoon een top product!
Utrecht, Magda en Cor Kee.
Het klimaat in de kamer is merkbaar
aangenamer en ook de koude voeten zijn
weg dankzij het isolatiemateriaal van
TONZON!
OUD-BEIJERLAND, Anneke Klok-Hoitzing.
Bij twijfel: Doen!!!! Wij hebben zo’n vloer
en het bevalt prima.

TONZON

vloerisolatie

Meer wooncomfort
met lagere woonlasten
TONZON vloerisolatie zorgt voor meer wooncomfort en lagere woonlasten dankzij een forse besparing
op de stookkosten. Uw investering in TONZON isolatie levert meer rendement dan spaargeld op de bank
en is zeer verantwoord. Deze unieke methode voor vloerisolatie is de duurzaamste oplossing ter wereld.
De energie die nodig is voor de productie, verpakking, het transport en de montage is namelijk al binnen
enkele winterweken terugverdiend. Dus investeert u in TONZON isolatie, dan investeert u ook in een
duurzame wereld. TONZON heeft het DUBO-Keurmerk en werd door minister Plasterk in 2013
onderscheiden met Het Duurzaam Lintje.

Revolutionaire techniek al 35 jaar succesvol
TONZON Vloerisolatie is gebaseerd op het Thermoskussen, een revolutionaire uitvinding
die in 1980 is ontwikkeld. Het is een volledig opvouwbaar isolatiemateriaal en isoleert als
een thermosfles. Dit materiaal blijkt in de praktijk een hoger effect op de
vloertemperatuur te hebben dan andere materialen. Dit is o.a. bevestigd met
experimenten live voor de TV-camera in het RTL4 programma Wist je Dat en VARA's
“Kassa Groen”. De hogere vloertemperatuur biedt niet alleen meer wooncomfort maar
ook een veel grotere energiebesparing. Dat is onder andere te danken aan de
vermindering van de warmtevraag en de verkorting van het stookseizoen. De
Thermoskussens die tegen de onderkant van de vloer komen, worden gecombineerd met
een stevig zeil op de kruipruimtebodem. Deze Bodemfolie wordt geleverd op een groot
aantal breedtes en lengtes zodat iedere ruimte met materiaal uit een stuk kan worden
afgedekt. De Bodemfolie remt het radongas uit de bodem en zorgt dat er geen vocht meer
verdampt zodat in de winter er een kurkdroge kruipruimte ontstaat en geen vocht meer uit
de bodem de woning binnenkomt.

Grotere energiebesparing, toch heel betaalbaar

Foto van een TONZON kruipruimte.
Thermoskussen tussen de houten balken,
Bodemfolie op het zand. Let op de
kurkdroge funderingsmuren.

Na het aanbrengen van TONZON vloerisolatie bedraagt de gemiddelde besparing op het
energieverbruik zo'n 20 procent, vijf keer meer dan wat andere fabrikanten kunnen
leveren. Bij woningen met luchtverwarming is de besparing nog hoger en met
vloerverwarming kan deze zelfs oplopen tot wel 40 procent! En de zeer betaalbare
TONZON vloerisolatie is eveneens de oplossing voor uw vochtproblemen. Tegenover forse
kostenbesparing staat een uiterst verantwoorde investering met een hoog rendement. De
all-in richtprijs voor het aanbrengen van TONZON vloerisolatie (inclusief materiaal,
montage en btw) bedraagt bij een oppervlakte van 30 m² € 1.325,- en bij 50 m² € 1.850,-.
En dat is nog zonder de eventuele subsidie!

Waarom nog langer wachten? www.tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie sinds 1980 dé oplossing

De warmste
vloerisolatie

Een slim idee

