
Op de boekenmarkt aan het 

Voorhout vond ik laatst een 

boekje dat uit de verzameling 

van de bekende Wassenaarse 

fotograaf Jan Stegeman 

komt. Hij heeft er aantekenin-

gen in gemaakt, voor hem be-

langrijke zaken onderstreept, 

en er door hemzelf gemaakte 

foto’s en krantenknipsels in 

gestopt. Al lezende begreep 

ik dat hij de man waar dit 

boekje over gaat gekend 

moet hebben en in een ver 

verleden heb ik hem ook wel 

eens ontmoet. Over wie gaat 

dit boekje dan wel?

Hermanus Berserik is op 19 juni 1921 

in de Drebbelstraat in Den Haag gebo-

ren. Zijn vader had onder andere een 

schoonmaakbedrijf en hij was geen 

onverdienstelijk schilder van stillevens 

zo is mij verteld. Later is het gezin 

naar het Stationsplein verhuisd.

Van 1939 tot 1944 volgde Hermanus 

lessen aan de Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten in onze stad. 

In 1942 ging hij in het atelier van 

Paul Citroen in de Daendelstraat 

wonen en na het bombardement op 

het Bezuidenhout verhuisde hij naar 

een hofje in de Boerhaavestraat. Na de 

oorlog bracht hij een bezoek aan Parijs 

en dit zou hij vaker doen, zoals hij 

ook enkele malen naar Noord-Afrika 

geweest is.

In 1947 trouwt hij met Mien Voûte. Ze 

kregen twee kinderen, Françoise en 

Teun. Een jaar later gaf hij les aan de 

Vrije Academie en hij was inmiddels 

lid van de Haagse Kunstkring gewor-

den. In 1952 gaat hij in de tuinmans-

woning van het landgoed De Voorde 

in Rijswijk wonen en hier is hij tot 

vlak voor zijn dood blijven wonen. 

Hoewel het de bedoeling was om 

deze in zeer slechte staat verkerende 

woning te gaan slopen, kreeg hij het 

voor elkaar om de woning op te laten 

knappen voor hetzelfde bedrag dat 

het slopen gekost zou hebben. Het 

adres was Van Vredenburchweg 987. 

Deze weg is genoemd naar Jacob van 

Vredenburch die dit landgoed in 1799 

gekocht heeft en er vervolgens een 

huis en een tuinmanswoning op liet 

bouwen. De toenmalige directeur van 

de Vrije Academie, Livinus van de 

Bundt, woonde hier ook. Van 1958 tot 

1978 was Hermanus leraar op de Aca-

demie waar hij zelf les gehad heeft 

en in 1963 werd hij lid van Pulchri 

Studio. Hij heeft vele prijzen voor zijn 

werk gekregen waaronder de Jacob 

Marisprijs. Schilders als Paul Citroen 

en Kees Andrea hebben hun sporen in 

zijn werk achtergelaten. Hij is op 21 

maart 2002 in onze stad overleden.

We zijn in ons land gewend om kun-

stenaars in een hokje te stoppen. Dat 

is bij Hermanus niet zo eenvoudig. Zo 

kwam ik in artikelen die iets over zijn 

werk vertelden begrippen tegen als: 

Nieuwe Haagse School, surrealisme 

en magisch realisme. Maar ook: “Hij 

schilderde zijn eigen merkwaardige 

wereld” en “Als het aan Berserik lag 

was de hele wereld een door hem zo 

bijeengelegd stilleven.” Zelf heeft hij 

eens gezegd: “Een schilderij loopt 

onder je vingers vandaan.” Begrippen 

als ambachtelijk en humor mogen 

met betrekking tot zijn werk zeker 

niet vergeten worden. Eén ding is 

zeker, hij heeft een enorme productie 

gehad. Ik doe een greep hieruit. Af-

fiches, illustraties, reclameontwerpen, 
boekomslagen, een tekenfilm, decors, 
kostuums en niet te vergeten zo’n 

1500 schilderijen en vele etsen. Velen 

van u zullen ongetwijfeld de vier ge-

velbeschilderingen in het Rode Dorp, 

tussen de Parallelweg en de Hoefkade 

kennen. Hij heeft ze in 1988 gemaakt 

en vooral de Pop is bekend geworden. 

Hij kende deze buurt maar al te goed 

uit zijn jeugd en deze voorstelling 

grijpt ook terug op zijn jeugd.

Klein geluk

Hoe ik tot het schrijven van deze 

bijdrage ben gekomen, heb ik in het 

begin ervan duidelijk proberen te 

maken. Maar ja, hoe pak je zoiets 

aan? Het genoemde boekje bevat de 

nodige informatie en via Google en 

oude kranten kom je een eind. Tot 

mijn geluk vond ik het telefoonnum-

mer van zijn dochter en zij kon me 

uiteraard ook het nodige vertellen. 

De appel valt ook hier niet ver van 

de boom, zowel zijzelf als haar broer 

hebben hun plek binnen de kunstwe-

reld gevonden.

Al schrijvende realiseerde ik me dat 

ik binnen het onderwijs in Den Haag 

iemand gekend heb met dezelfde 

achternaam, Peter Berserik. Ook zijn 

telefoonnummer viel te traceren en 

ja hoor, Hermanus was familie van 

hem en hij heeft hem goed gekend. 

Hij vertelde me dat Hermanus niet 

alleen in de tuinmanswoning gewerkt 

heeft, maar ook in het grote huis zelf. 

Vooral zijn etsen vindt hij prachtig 

en hij heeft er dan ook enkele. De 

kunstenaar had eens verteld dat hij 

gedroomd had dat hij in zijn atelier 

opgebaard lag en deze droom is wer-

kelijkheid geworden.

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl
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Doelloos fietsen 

Op pagina 21 van de laatste De 

Oud-Hagenaar las ik het stukje ‘Je 

moet nooit doelloos fietsen  an ees 
de Ridder. Ik wil hier even zeggen, 

dat ik dit met de heer De Ridder 

absoluut niet eens ben. Als ik met 

mooi weer mi n fiets opstap, ri d ik 
waarheen de wind mij waait. Soms 

het Scheveningse Bos in, soms naar 

het Westbroekpark, soms naar de 

Waalsdorpervlakte of Landgoed Clin-

gendael, soms de Scheveningseweg af 

naar Scheveningen, overal waar ik op 

dat ogenblik zin in heb. En als ik dan 

weer thuiskom, voel ik me tevreden. 

Mijn raad aan de heer De Ridder is: 

doe dat ook eens, omaar gaan fietsen, 
naar alle mooie plekjes toe. U zult het 

beslist leuk vinden.

Renee van Alphen

r.j.a.alphen@gmail.com

Damesbad 

Scheveningen Wie kan mij vertellen 

wat omstreeks eind jaren dertig en 

begin Duitse bezetting de ligging was 

an het ogeheten damesbad  in che-

veningen? Het enige wat ik weet is dat 

het ergens bij het vroegere Palacehotel 

moet hebben gelegen. Maar ter hoogte 

van welke plek begon het bad en waar 

eindigde zij? Als het kan, liefst zo ge-

detailleerd mogelijk of aangegeven op 

een plattegrond. Ook ben ik geïnteres-

seerd in meer info over deze locatie. 

erder ben ik op oek naar oto s an 
het damesbad zelf, de noord-boulevard 

en eekant, ten noorden an het ur-
haus in dezelfde periode.

Tj. van der Veen

tj.vanderveen@ziggo.nl

Haagse politie 

Ik ontving De Oud-Hagenaar van 5 

september met de belevenissen van 

de heer Jean Thierry bij de politie in 

Den Haag. In onze dagen speelden 

wij als jongens na schooltijd voetbal 

in een hoek van de Loosduinseweg, 

waarbij het goal was afgetekend met 

krijt op een blinde muur en als voetbal 

een tennisbal. Op een dag hadden wij 

onze pret, maar de bal was een beetje 

uit de richting de weg over gestoken 

naar waar een man met een fiets ons 
stond te bekijken. Het bleek later een 

ogenaamde stille bink  te i n die mi  
met zijn vinger aanduidde naar hem 

toe te komen. Hij vroeg mijn naam 

en zei toen hem aan te kijken: “Aha, 

ik zie het al, jongeman, jij hebt het 

ge icht an een crimineel  i k uit, 
ik zie jouw gezicht nooit meer!” Ik 

kreeg onze bal niet terug, we gingen 

naar huis en vroeg mijn moeder wat 

er verkeerd was aan mijn gezicht. Zij 

zei dat de man niet goed snik was: 

“Ga je gezicht wassen, want we gaan 

eten!” In twee weken tijd word ik 91 

en heb waar ook ter wereld zelfs geen 

parkeerbon gekregen. Zo, deze politie-

agent wist toch wel niet alles...

Jan Schmieman

janriny49@gmail.com

Oude wetboeken en brieven 

Tijdens een verbouwing van mijn huis 

aan de Cyclaamstraat in Den Haag 

viel er uit een nis een hele stapel wet-

boeken, brieven en politietijdschriften 

uit de eind jaren 30 en begin jaren 40. 

Het lijkt mij leuk om dit aan iets of 

iemand te overhandigen (politiemu-

seum?), maar ik weet eerlijk gezegd 

niet aan wie of wat.

Ivo Doesburg

ivodoesburg@yahoo.com

Woerdense Kaasboertjes 

In De Oud-Hagenaar van 3 oktober 

staat op de voorpagina een relaas 

an de oerdense aasboert es waar 
een grote onjuistheid in is verwerkt. 

Overigens een leuk artikel dat ik 

met belangstelling heb gelezen. Het 

punt waar het hier om gaat betreft de 

Akkeleistraat. Deze straat kwam ik 

vier keer per dag door van en naar 

mijn school. Hier is nooit een V1 neer 

gekomen. Behalve dat zijn er vrijwel 

geen s bo en en aag geweest, 
ik kan mij er eentje herinneren toen 

ik op de Laan van Meerdervoort 

liep ter hoogte van de Rozenstraat. 

Deze kwam van de richting Clingen-

dael en ging schuin over de Laan van 

Meerdervoort, waar ik hem achter 

de dakrand zag verdwijnen. Het 

lawaai was verschrikkelijk en mij niet 

bekend, dus vond ik dat angstig. Meer 

waren er de s waar an ik er ele 
heb gezien en ook mislukte lancerin-

gen waarbij het altijd spannend was 

of het goed ging. Stopte de raket, was 

het altijd weer de angst waar deze zou 

neer komen. De bedoelde raket, V2 

kwam niet neer in de Akkeleistraat, 

maar in de amper oeliestraat hoek 
Indigostraat. Deze zag ik opstijgen 

en op een bepaalde hoogte boog deze 

dan naar rechts af, gezien vanaf mijn 

locatie, en ging dan richting zee naar 

Londen. Toen deze afboog bleven 

de roeren hangen en ging de raket 

tuimelen, ik zag hem gaan en achter 

de bomen van Oud Eik en Duinen 

verdwijnen gevolgd door een zware 

explosie en een zwarte rookkolom. De 

volgende dag ben ik daar gaan kijken 

en was verrast door de verwoesting 

die daar was aangericht. De motor van 

de raket was niet afgeslagen en werkte 

nog tot het moment van de inslag. 

Later, in maart 1945, zag ik weer bijna 

hetzelfde gebeuren in het Statenkwar-

tier, deze ging ook tuimelen waarbij 

de raketmotor ontplofte, stukken plaat 

naar beneden dwarrelde en de kop met 

springlading zigzaggend neerstortte 

en op de Westduinweg terecht kwam. 

Andere delen vielen in de Sweelinck-

straat, hoek Groot Hertoginnelaan.

Hans de Haas

t.b.v@ziggo.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusserDinsdag 17 oktober 2017pagina 2

Bouwer en/of fabrikant van auto met kenteken JE-88-49

Jan van der Lit maakt deel uit van een projectgroep die bezig is met de 

voorbereidingen voor een vervolg op het boek Autodesign in Nederland. Hij 

is opzoek naar de de bouwer en/of fabrikant van de auto met het kenteken 

JE-88-49. De foto is gemaakt door Jan de Vries in Den Haag.

Jan van der Lit

r.j.j.vdlit@casema.nl

Henk Boas (1922-1990), doelman van HBS

  oudt rae  tant  ormde in de dertiger aren samen met  de 
top van het Haagse voetbal. ADO en VUC waren wel al in beeld maar vooral 

VUC zou pas na 1938 goed aan haar opmars beginnen. HBS werd in 1893 

opgericht. In de vóóroorlogse jaren kwam bij HBS een keeper in beeld die 

een bekende naam bij het Haagse voetbal zou worden: Henk Boas.

Ook op de website dehaagsevoetbalhistorie.nl vind ik een oude foto van 

Henk (vierde van rechts) op een foto van L. Tokkie. Hier staat hij bij het 

el tal an de oie aars  en het is  eboren in  werd hi  in , 
dus op 14-jarige leeftijd, lid van HBS. Al snel klom hij op tot fameuze keeper 

van het 1e, die ook in het nationaal elftal zou spelen, tot hij tijdens een 

wedstrijd op 15 november 1942 zwaar letsel opliep. Vlak voor het doel werd 

hij tijdens een wedstrijd ruw tegen de grond gelopen door ADO-speler Joop 

Eversteijn, waarna hij nog een schop tegen de rug mocht incasseren. De pijn 

verbijtend heeft hij nog even door willen spelen, maar al snel werd Henk met 

ocht in i n longen op de fiets  naar het iekenhuis gebracht, waar hi  geli k 
drie weken mocht blijven. Recent werden we geïnformeerd over een ‘foute 

sliding  die een paar dui end euro boete en  uur taakstra  ople erde  k 
ben benieuwd hoe die actie van indertijd (die HBS in feite als concurrent 

uitschakelde) nu zou zijn beoordeeld, maar ja, de tijden waren toen nogal 

anders en het zou kort erop wel heel wat erger worden.

Hierna heeft Henk Boas nog wel incidenteel gespeeld tijdens het laatste 

speelseizoen 1943-1944. Daarna werd niet meer gevoetbald, doordat veel 

spelers erdwenen owel letterli k als figuurli k, doordat i  werden opge-

pakt of onderdoken), omdat er minder voedsel beschikbaar was en men dus 

geen energie meer had en niet in de laatste plaats door een voetbalverbod 

van de Duitsers. Ook Henk dook in 1944 onder in de Van Speijkstraat. Na 

de bevrijding heeft Henk incidenteel nog wel gespeeld in het 2e maar de lust 

was - ook vanwege zijn letsel - verdwenen. Wel heeft hij jaren in de jeugd-

commissie gezeten. Henk is gestorven in 1990. Wie herinnert zich hem nog 

en weet aanvullingen op mijn verhaal?

Rob Stappers

rob.stappers@oriste.dds.nl

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!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

 distributiepunten in en aag, oetermeer, 
estland, el t, idden el and, eidschendam

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

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

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schri ers die artikelen en oto s aanle eren i n 
onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

ergebruik an de artikelen en oto s is aan de 
uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

F.J.A.M van der Helm

John Vroom

Postadres

ostbus ,   en aag

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl



Het jaar daarop, in juni/juli 1928 

vond in Breda de BATOM plaats: 

Bredasche Algemeene Tentoonstelling 

Op Missiegebied. En ook hier een as-

bakje. Afgebeeld 

staan ook drie 

Andrieskruisen, 

maar dan uit het 

wapen van Breda, 

het jaar 1928 

en een vrolijke 

3-kleuren fantasie. 

De achterzijde 

vermeldt naast 

het blindmerkje 

van PR de naam 

Wuisman-Breda. 

Vermoedelijk was 

C. Wuisman, glazenier, de ontwerper 

van de tekening.

Blijkens een krantenartikel werd 

de 9-daagse actie besloten met een 

carnavaleske stadsmars. Roomse blij-

heid dus.

Weer een jaar later, in september 1929 

vond een grote bijeenkomst plaats in 

Scheveningen onder de naam HA-

MAT: Haagsche Missie Actie Tentoon-

stelling. En ook hier weer een asbakje, 

nu met een afbeelding ontworpen door 

Marijke Povel (1897). Zij tekende 

zeer toepasselijk (Scheveningen!) een 

vissersboot met aan de wal een vrouw 

in klederdracht.

Op de rand staat eenmaal de naam 

Hamat. Het geheel is versierd in de 

wat sombere kleuren donkerblauw en 

lichtgroen. Marijke Povel was lerares 

tekenen en illustratrice. Een begelei-

dend boek (171 pag.) droeg de titel 

‘Hamat ter Vischvangst’.

Wim en Anke Meershoek

w.meershoek@hetnet.nl

Uit: Vaderlandse Geschiede-

nis op Maastrichts Aardewerk

Asbakjes door de jaren heen (deel 1)
In de Oud-Hagenaar van 27 juni stond een oproep van onze uitge-

ver Constant Martini, om met elkaar aandacht te besteden aan 

het fenomeen asbakje.

Voor ons was dat een schot in de roos, 

want we waren al bezig iets op papier te 

zetten over de 50 à 60 asbakjes, die deel 

uitmaken van onze enorme verzameling 

oud Maastrichts aardewerk. Hierbij deel 

1: drie bakjes uit 1927, 1928 en 1929.

De Missie (in de RK. Kerk de zending 

onder de heidenen) had tot doel gelden 

in te zamelen voor uitzending van 

geestelijken naar verre landen. Actieve 

parochianen probeerden middels kort-

lopende tentoonstellingen publiek aan 

te trekken om inkomsten te verwerven. 

Zeker drie van deze happenings zijn 

voor het nageslacht vastgelegd d.m.v. 

de uitgifte (lees verkoop) van... asbak-

jes! In november 1927 vond zo’n ma-

nifestatie plaats in Amsterdam onder de 

naam MACTA, Missie Actie Congres 

Tentoonstelling Amsterdam.

Stadswapen

Omdat in die tijd alleen mannen 

rookten werd voor dames een kop en 

schotel gemaakt. De decoratie op het 

asbakje en kop en schotel is van Phemia 

Molkenboer, die voor Regout ook ander 

aardewerk ontwierp. Het toont de drie 

Sint Andrieskruisen uit het Amsterdamse 

stadswapen, een zwart/gele versiering en 

driemaal de naam MACTA aan de zijkant.
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De in Voorburg geboren en getogen Michael 

woont inmiddels al 10 jaar in Vlietwijck te Voor-

burg wat voorheen een 55+ complex was. “Al 

snel werd bekend dat ik wel wat van computers 

wist dus regelmatig werd er bij mij aangeklopt 

voor hulp bij computerproblemen. Toen zei mijn 

vader ‘daar moet je wat mee doen’.” Die tip van 

zijn vader heeft Michael ter harte genomen. “Het 

geeft mij veel voldoening om ouderen op deze 

manier te kunnen helpen.” Zo leerde Michael een 

82-jarige man, wiens vrouw net was overleden, 

te skypen met zijn zoon in Italië. “Fantastisch 

om te zien hoe blij hij hiervan werd.” Maar 

ook problemen met de Internetverbinding of 

het herstellen van vastgelopen computers komt 

Michael dagelijks tegen. “Er staan vaak foto’s 

en andere persoonlijke informatie op die ik weer 

probeer terug te halen.” Ook helpt hij ouderen 

met het aansluiten van digitale televisie of bij het 

installeren van een modem. “Mijn oudste klant is 

99 jaar. Hij noemt zijn laptop een typemachine”, 

vertelt Michael lachend.

Michael laat zijn klanten opschrijven wat hij 

uitlegt zodat ze het later zelf kunnen oplossen in-

dien eenzelfde foutmelding of een vergelijkbaar 

probleem zich voordoet. “Ik leer mijn klanten 

graag zelf beter met computers om gaan. Soms 

is het simpel maar het komt ook voor dat ik denk 

hoe ga ik dit oplossen. Dat vind ik juist leuk. De 

uitdaging en de afwisseling.”

Bij Thuis PC hulp betaalt u € 17,50 per half uur 

op basis van no cure no pay. Michael rekent geen 

voorrijkosten binnen de regio Den Haag. Meer 

informatie is te vinden op www.thuispchulp.nl of 

bel naar 070-2132141 en 06-24217845. U kunt 

ook mailen naar info@thuispchulp.nl.

PC hulp bij u aan huis
Een rare foutmelding, een trage 

computer of nog erger uw computer 

start niet meer op. Michael Janssen 

van ThuisPChulp.nl specifiek gericht 

op de doelgroep 55+ zorgt ervoor dat 

uw computer weer snel en foutloos 

werkt. Ook problemen met het inter-

net of de TV worden door Michael in 

een handomdraai opgelost.
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“Wij zijn er
 

 voor u”
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er 

veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke 

periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht 

centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de 

uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart. 

Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas en Sylvia vd Burg uitvaart-

verzorgers 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

advertorial

Kijk voor meer informatie op: 

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West 

Jouw Middagshow 
Elke middag ben jij zelf aan het woord 

in Jouw Middagshow. Jij vraagt niet 

alleen zelf de plaat aan, maar je mag 

hem ook aankondigen. Rudo Slap-

pendel verzamelt alle aanvragen. 

Spreek het antwoordapparaat in

Het werkt heel eenvoudig: bel wanneer 
je wilt naar 070 - 307 88 66 en spreekt 
in welke plaat jij wilt horen en waarom. 

Aankondiging

Tussen alle muziek in, is ook plek 
voor aankondigingen voor de open 
dag van het dierenasiel of de uitvoer-
ing van jouw toneelvereniging. 
We horen je snel in Jouw Middagshow! 

Jouw Middagshow hoor je 
elke werkdag tussen
14.00 en 16.00 uur
op 89.3 Radio West.

 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 
  

 

KerstcruiseKerstcruise  
over de romantische Rijnover de romantische Rijn  

MS Lale Andersen ****MS Lale Andersen ****  
mooi vaarmooi vaar--  & kerstprogramma& kerstprogramma  

8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017 8 dagen van 20 t/m 27 dec. 2017   
nu al vanaf nu al vanaf € 692,€ 692,--  p.p.p.p.  

All Inclusive Kerst BusreisAll Inclusive Kerst Busreis  
naar Soest / Sauerlandnaar Soest / Sauerland  

Hotel am Wall ***Hotel am Wall ***  
mooi excursiemooi excursie--  & kerstprogramma& kerstprogramma  
5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2017 5 dagen van 23 t/m 27 dec. 2017   

nu al voor nu al voor € 459,€ 459,--  p.p.p.p.  

Vraag naar de gratis Vraag naar de gratis   

Najaar Najaar --  Kerst Kerst --  NieuwjaarNieuwjaar  

brochure of kijk op btrreizen
.nl brochure of kijk op btrreizen
.nl   
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Een nieuwe tijd brak aan. Onder 

de leuze ‘vrijheid, gelijkheid en 

broederschap’ zou het gewone volk 

meer macht krijgen door een gelijke 

kans op de verdeling van de politieke 

ambten. De macht aan het gewone 

volk, deed veel adellijke bestuurders 

vrezen voor de toekomst. Niet ten 

onrechte, want ze hadden vast ge-

hoord van de rigoureuze werking van 

de guillotine, die te Parijs in 1793 

aan Koning Lodewijk XVI en andere 

aristocraten de kop hadden gekost. 

Een tijd vol angst, onzekerheid maar 

ook van schone beloften. Met de ver-

drijving van de Oranje-dynastie zou 

het allemaal beter dienen te worden.

Plein

Aan het Plein stonden de statige pan-

den van diverse vertegenwoordigers 

bij de Staten van Holland. Bekend 

zijn de nog bestaande logementen 

van Amsterdam en Rotterdam. In het 

logement van Rotterdam is later het 

Ministerie van Defensie gehuisvest. 

In de loop van de tijd zijn represen-

tatieve panden gesloopt en vervan-

gen voor andere. Soms waren de 

woningen in handen van welgestelde 

particulieren, want aan het Plein was 

het door de eeuwen heen goed wo-

nen. Datzelfde geldt voor de Poten, 

waarbij het gedeelte dat Lange Poten 

wordt genoemd aanzienlijk eerder be-

woond was dan de Korte Poten.

Buren

In 1796 zette François Aubert zijn 

pand te koop, dat aan de zuidzijde 

van het Plein stond. De exacte locatie 

is niet zo eenvoudig te achterhalen, 

maar het was in ieder geval gelegen 

nabij de Korte Houtstraat. De no-

tariële verkoopacte vermeldt dat de 

achterkant van de woning ‘een vrije 

uitgang in een gang of poort heeft, 

die uitkomt in de Korte Houtstraat’. 

Ook heeft de aan het Westeinde resi-

derende notaris Maximiliaan Jenny 

opgetekend, dat diezelfde gang of 

poort ‘uitkwam op het water lopende 

aan de Kalvermarkt’.

Er hebben achter het Plein in het ver-

leden diverse stegen en gangen ge-

lopen, die bij diverse verbouwingen 

zijn volgebouwd of dichtgemaakt. 

Dat is ook begin twintigste eeuw ge-

weest met de vermoedelijk bedoelde 

gang die op de Kalvermarkt uitkwam. 

Van de buren van François Aubert, 

had Sergey Stepanoff Gluckoff de 

meest klinkende naam. Hij woonde 

ten westen van Aubert. Aan de andere 

kant woonde Abraham Deel die een 

jaar na de verkoop overleed.

Inwoning

Aubert had een deel van zijn pand 

verhuurd aan luitenant Zwicke, wat 

de verkoop aanvankelijk niet bevor-

derde. Een pand dat leeg opgeleverd 

wordt, ligt eenmaal beter in de markt 

dan wanneer het deels bewoond is. 

Koper Carel Lodewijk de Quené 

had er geen moeite mee, dat hij 

tijdelijk de luitenant onder zijn dak 

zou krijgen. Niet zo verwonderlijk 

daar de koper zelf legerkapitein was. 

Afgesproken werd dat de luitenant 

zijn huurperiode mocht voltooien 

zoals dat met de vorige eigenaar was 

afgesproken.

De verkoop vond plaats op 13 

februari 1796 en bedongen werd dat 

de koper gelijk de kelder tot zijn 

beschikking kreeg om als berging 

voor zijn goederen te gebruiken. Op 

1 april kreeg hij de rest van het huis, 

mits hij in maart de koopsom van 

5.000 gulden had voldaan.

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over perso-
nen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Riant huis te koop aan het Plein van 1796
Op 19 januari 1795 werd de Bataafse republiek uitgeroepen. 

Rond het Binnenhof was de komst van het nieuwe bewind goed 

te merken. De laatste stadhouder, Willem V, had één dag eer-

der via Scheveningen het land verlaten en zijn heil gezocht in 

Engeland. Het was een rumoerige tijd, vol onzekerheden. Aan 

het deftige Plein veranderden vele panden van eigenaar. 

tijdens de vijftiende eeuw ook 

gehangen heeft.

Het is beslist de moeite waard om eens 

te gaan kijken en als u om 12.00 uur 

langs loopt ook eens te horen hoe het 

alles klinkt en vroeger geklonken moet 

hebben. Niet dat we dit loopje achter 

Harry zijn rug om doen, welnee, hij 

vindt alles goed, die goedzak! Ik weet 

zeker dat u heel vaak de klok gemist 

hee t om ernaar te luisteren  e fietst 
er heel vlug voorbij. Ik moet hier wel 

even bij vermelden dat de klok op 

zondag niet te beluisteren is. Ach, een 

enkele kerk zal het op zondag wel 

overnemen. Vraag het maar aan Harry.

Dan is er natuurlijk ook het carillon 

van de Grote Kerk. Vlakbij! Heel wat 

anders. Jaren geleden mochten enkele 

bezoekers de toren beklimmen. Toen 

was Heleen v.d. Weel de beiaardier. 

Prachtig om uit te kijken over de stad 

Den Haag. We mochten toen een 

klein tikje geven op de bronzen klok. 

Leuk! Maar goed, even wat anders. 

Op dezelfde muur van de Boterwaag 

zie je enkele botertonnen gebeiteld in 

de muur. Ook mooi om te zien. Dat 

alles is in 1681 gebouwd aan de Grote 

Markt.

In 1884 was de Boterwaag een tijde-

lijke gevangenis. Dat had te maken 

met de Haagse Schutterij die daar de 

intrek nam en ik heb vernomen dat 

die schutterij eerder in een enorm 

apothekersgebouw aan de Prinsegracht 

gevestigd was, maar waar alles nu 

om draait is het Boterklokje. Het was 

natuurlijk niet zo dat je een pakje 

boter ging halen en dat dan de klok 

ging luiden. Welnee, het hoorde bij 

de handel. Ik moest even denken aan 

de kaasdragers te Alkmaar. Die lopen 

zich nog steeds een ‘kaas in het rond’. 

ee, wi  nemen een borrel o  ko fie 
binnen in de Waag. Dat is geen waag-

stuk, maar wel lekker!

Nou, Harry, ik heb weer aardig gerod-

deld over de dingen die achter jouw 

rug gebeurden. Jammer dat je niet 

eens even om kon kijken. Maar ja, zo 

is het leven nou eenmaal, nietwaar?

Peter Willemse

wilbo@casema.nl

Het Boterklokje en Haagse Harry
Beste Hagenaars of Hage-

nezen, velen hebben de klok 

horen luiden, maar weten 

niet waar de klepel hangt. 

Alleen Haagse Harry weet het 

inmiddels wel, want hij hoort 

het iedere dag achter zijn rug 

slaan en spelen. Ja, het is 

het Boterklokje aan de gevel 

geschroefd van restaurant 

de Boterwaag. De Stichting 

Carillon heeft ervoor gezorgd 

dat deze klok aan de muur 

kwam te hangen, zoals die er 

De Boterwaag (1973). Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling (collectie Haags Gemeentearchief)
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Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

Nicholas Collon over de Tiende symfonie

- advertorial -

“Om Sjostakovitsj’ Tiende symfonie uit 

1953 te kunnen duiden, is het nodig om te 

bezien wat er in 1936 met 

Sjostakovitsj gebeurde. In 

die tijd vierde hij triomfen 

als componist van de opera ‘Lady Macbeth 

uit het district Mtsensk’, die toen al twee 

jaar in operahuizen werd opgevoerd. Op 

een avond bezocht Stalin een voorstelling, 

die hij echter na korte tijd weer verliet. 

Twee dagen later verscheen in de Pravda 

een artikel waarin de opera werd 

neergesabeld en Sjostakovitsj tot 

volksvijand werd verklaard. Hij 

zou daarna nooit meer een opera 

schrijven. Zeer betreurens-

waardig! ‘Macbeth’ en 

‘De neus’, zijn enige 

andere opera, zijn 

meesterwerken. Ik 

denk dat hij de 

grootste opera-

componist van 

de twintigste 

eeuw zou zijn 

geweest.”

Censuur

“Vanaf dat moment componeerde Sjostako-

vitsj onder het juk van Sovjetcensuur, en 

legde zich toe op symfonieën. Hij had 

zijn vierde al klaarliggen, maar die durfde 

hij niet te publiceren. In plaats daarvan 

componeerde hij de Sovjet-vriendelijke, 

triomfantelijke Vijfde, die hij als ondertitel 

meegaf: ‘het antwoord van een Sovjet-

artiest op gerechtvaardigde kritiek’. Deze 

symfonie werd goed ontvangen, net als zijn 

Zesde en Zevende, waarin de autoriteiten 

lofzangen meenden te horen op de kracht 

van het Russische volk, dat de agressie 

van Hitler had weerstaan. Zijn volgende, 

Achtste symfonie werd slecht ontvangen; te 

tragisch en pessimistisch. En toen was er, 

in 1946, de Negende symfonie: lichtvoetig, 

Haydn-achtig, vol bittere spot. Bepaald 

geen reflectie van het stoere Sovjet-ideaal. 
Het werk werd direct verboden! Korte tijd 

later, in 1948, vaardigde Stalin bij decreet 

strenge restricties uit voor culturele activi-

teiten. Sjostakovitsj kon als componist geen 

kant meer op.”

Opluchting
“Alle componisten moesten lid worden van 

de Bond van Componisten, waarin ze hun 

eigen ‘fouten’ publiekelijk moesten toege-

ven en foute collega’s moesten beschimpen. 

In dat verband werd Sjostakovitsj door 

Prokofjev en Kabalevski bekritiseerd, en 

dat viel hem niet licht. Hij componeerde 

wel, maar publiceerde weinig. Tot maart 

1953, toen Stalin overleed. Ik denk dat 

Sjostakovitsj een zucht van opluchting heeft 

geslaakt. De politiek/maatschappelijke druk 

verdween daarna niet. Maar het decreet van 

1948 werd vernietigd, componisten kregen 

iets meer ademruimte, en Sjostakovitsj 

presenteerde zijn tiende symfonie.”

Menselijke emoties
“Er is nog steeds debat over wat Sjostako-

vitsj eigenlijk met deze en andere symfo-

nieën wilde zeggen. Veel commentatoren 

relateren de muziek aan politieke ideeën. 

Dat heeft vooral te maken met de publicatie 

in de Verenigde Staten van Testimony van 

de Rus Solomon Volkov, in 1979. Dat zou 

de weerslag zijn van gesprekken die Volkov 

met Sjostakovitsj voerde tussen 1971 en 

1974. Daarin doet Sjostakovitsj uitspraken 

over de politieke inhoud van zijn muziek, 

die echter niet in andere bronnen worden 

bevestigd. Over de Tiende symfonie zegt 

hij: ‘It’s about Stalin and the Stalin years.’ 

En: ‘Het tweede deel, Scherzo, is een por-

tret van Stalin.’ Over de authenticiteit van 

de memoires in Testimony heerst tot op de 

dag van vandaag controverse. Veel vrienden 

van Sjostakovitsj bevestigen echter de strek-

king van de uitspraken. Daarmee wordt zijn 

werk dus sterk gepolitiseerd en ik vind dat 

jammer. Deze geweldige muziek verdient 

het om zonder enig programma te worden 

ervaren. Het is een breed opgezet werk, 

waarin alle menselijke emoties aan bod 

komen. Verdriet, woede, angst, wanhoop… 

Maar in het laatste deel, een jubelende 

dans, meen ik daadwerkelijk Sjostakovitsj 

opluchting en hoop te horen.”

Ronald Touw, violist Residentie Orkest

Op een zonovergoten terras van het Kurhaus in Scheveningen praat ik met onze aanstaande chef-

dirigent Nicholas Collon over de Tiende symfonie van Sjostakovitsj, eind oktober te beluisteren in het 

Zuiderstrandtheater. Terwijl de meeuwen krijsend over ons heen scheren, op zoek naar een lekker 

hapje, vertelt hij over de wording en betekenis van dit monumentale werk.

Monumentale Sjostakovitsj

Vr 27 oktober - 20.00 uur

Zo 29 oktober - 14.15 uur

Zuiderstrandtheater

Sjostakovitsj 10

Residentie Orkest

Nicholas Collon, dirigent

Leonard Elschenbroich, cello

Ljadov Het betoverde meer

Kabalevski Celloconcert nr. 2

Sjostakovitsj Symfonie nr. 10

Leonard 

Elschenbroich

Was een hartinfarct bij 
vrouwen altijd maar zo 
duidelijk te herkennen

Een betrouwbare test kan vrouwenharten 

redden. Geef nu via 

hartstichting.nl/vrouwenhart



Een royale behuizing in het Staten-

kwartier voorzag deze dichter-politi-

cus van een gepaste omgeving. Zijn 

naam zei me overigens niets, maar ja, 

wie had er toen ooit van mij gehoord, 

behalve Willem, anderhalve collega 

en wat naaste, nog niet afgehaakte 

familieleden. Wij waren, bleek al 

gauw, niet alleen de eerste, maar ook 

de enige bezoekers die ochtend. In de 

aanloop hadden wij het over van alles 

en nog wat, behalve de poëzie. Maar 

na de actuele politiek en wat geijkte 

koeien en kalveren, waaronder de 

plaats van de Nederlandse schrijfkunst 

in de wereldliteratuur, stond de poëet 

na een oogje op de klok, er alsnog op 

ons op een paar van zijn gedichten 

te vergasten. ‘Eerlijk is eerlijk, jullie 

hebben er tenslotte voor betaald.’

Feestelijk

Om onze dichter niet met schuld op te 

zadelen, de beste man moest immers 

behalve die zaterdagmiddag, hier 

ook nog de godganse zondagmiddag 

zien uit te zitten, lieten we hem maar 

vrolijk begaan. Ik herinner me van 

die voordracht geen woord, maar wel 

dat het feestelijk was, de klanken van 

Brahms’ Feestouverture, of iets in die 

geest. Ik herinner mij nu, 25 jaar later, 

toch opeens dat de poëet naar de naam 

Manuel Kneepkens luisterde.

Denneweg

Wim en ik vonden dit geen slecht 

begin van de dag, en om dat te vieren 

lunchten wij op ons vertrouwde adres 

aan de Denneweg. Een tikkeltje rozig 

deden wij later in de middag het 

volgende adres aan, waar we helaas 

niet terecht konden, immers vol was 

vol, maar gelukkig bleek er een goed 

alternatief verderop in die straat. En 

jawel, daar zetelde nu net de dichter 

van mijn voorkeur. Oei! Er was 

amper nog plaats in de uitgebroken 

kamer-en-suite. Alleen bij het raam 

in de serre was er nog staanplaats, en 

vandaar af overzagen wij het strijd-

perk  ma ones , uisterde illem, 
en inderdaad, andere heren behalve 

ons tweeën zagen wij er niet. In het 

midden van de kamer troonde een 

corpulente, heerszuchtig om zich heen 

blikkende matrone, pen en papier in 

de aanslag. Zou zij het zijn?

Op een tweezitsbankje vlak voor ons 

schoof een tenger vrouwtje heen en 

weer. Nerveus? ‘Heren’, sprak ze ons 

half omkijkend toe, kom wat naar 

voren, want ik ga meteen beginnen 

met voorlezen

En zo belandde ik op dat kleine bankje 

naast de dichteres van mijn keuze, 

die prompt een boekje uit haar schoot 

liet glijden: losse blaadjes dwarrelden 

over de vloer...

Handschriftjes

‘Dank u, zo raakt een mens 

zijn handschriftjes nog eens 

kwijt’, lachte ze mij toe, 

nadat ik bukkend de boel 

bij elkaar had gescharreld. 

Uit dit boekje, met zijn 

lila omslag, had ik onlangs 

haar gedichten voor het 

eerst zitten lezen. ‘Niet 

meer in de boekhandel 

erkri gbaar , apte ik 

eruit. Om die opmerking moest ze 

uitbundig lachen. ‘Mijnheer toch’, zei 

ze, ‘de uitgever is er bijna failliet aan 

gegaan, dozen vol heeft hij er nog van 

staan, zijn zolder bezwijkt er bijna 

onder.’ Ik was gerustgesteld, maar nu 

kwam Willem in het geweer, die haar 

zo nodig moest vertellen dat vriend 

Theo hier ook best aardige gedich-

ten schreef, vaak ook net als zij met 

mythische toespelingen. En nu zat ik 

klem, de dichteres duwde me plots een 

visitekaartje in de hand. Ik moest haar 

dan maar gauw eens werk toesturen en 

vriend Willem drong meteen na haar 

voorleesbeurt op actie aan. Ik zie hem 

nog in het tuintje druk staan te gebaren 

toen ik de boel wat relativeerde. 

En jawel, Willem bleef aandringen, 

aanhoudend, tot zo’n anderhalf jaar 

later, toen ik het niet alleen aandurfde, 

maar het ook eindelijk gepast vond 

haar eens te schrijven. Intussen had 

Christine D’haen alle tijd gehad om de 

Grote Prijs der Nederlandse Letteren 

in ontvangt te nemen en heerlijk na te 

genieten van alle eerbetuigingen zon-

der door mijn mythisch geïnspireerde 

gedichtjes te worden gehinderd. Later 

sprak ik haar nog een keer kort bij een 

volgende Dichter aan huis, dezelfde 

waar mijn overleden vriend Peter Pol-

derman van alle deelnemende dichters 

het portret mocht tekenen.

Dat portretteren van Christine D’haen 

ging om de een of andere reden niet 

door. Peter vond toen dat ik die open-

gevallen plaats maar moest innemen, 

ook al behoorde ik niet tot de stoet 

deelnemers. ‘Maar dat kon best nog 

eens anders worden. Je wist het maar 

nooit’, was de mening van Peter.

Theo van der Wacht

twacht@casema.nl

Den Haag en zijn
dichters aan huis
Het is dat vriend Willem mij destijds mee vroeg, want voor dich-

ters die uit eigen werk voorlezen, loop ik op een enkele uitzon-

dering na, weinig warm. Maar aan de andere kant leek het me 

wel wat gezelligs zo’n zaterdagje samen op stap. Bovendien zag 

je weer eens hoe andere mensen bivakkeerden, en wist je maar 

nooit wie je onderweg nog eens tegenkwam. ‘s Avonds was er 

een soort dichtersbal, maar hiervoor werd ik niet gevraagd, dat 

was weggelegd voor Wim zijn verloofde, die wel zin had in een 

dansje en een drankje te midden van al die mallotige dichters en 

hun idolate vereerders. Maar luisteren naar wat die aan dichter-

lijks hadden te melden, nee, dat hoefde voor haar niet. Alvorens 

Wim en ik afreisden, vlooiden we zowel de adres- als deelnemer-

slijst door. Daar kon je volgens ons niet kieskeurig genoeg mee 

zijn. Een aardige dichter op een minder adres of omgekeerd, dat 

moesten we als het even kon zien te vermijden. Voor mij zat er 

eigenlijk maar één dichter tussen naar wie ik uitkeek. En niet 

eens zozeer om het werk, waar ik onlangs toevallig in de in de 

bibliotheek tegen aanliep, maar om de persoon zelf. Hoe zou de 

flamboyante taal van die poëzie uit diens eigen mond klinken? 

Vriend Wim koos er een paar meer uit, van wie mij vooral de eer-

ste is bijgebleven, een dichtend politicus nog wel.
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DEZE WEEK OP 

maandag t/m vrijdag

06.00  Ochtendshow 
Wakker worden met Andre Koolen, het nieuws, weer en verkeer.

09.00  Aan de Bak
Met Patrick van Houten (foto) start je altijd vrolijk en actief je werkdag. 

12.00  SuperDebby
Kirsten van Dissel gaat aan de slag om luisteraars te helpen, zoekt antwoor-
den op vragen en lost problemen op. Dát en natuurlijk heerlijke muziek. 

14.00  Jouw Middagshow
Verzoekplaten en oproepjes van luisteraars. Doe mee en bel 070 307 88 66. 

16.00 Studio Haagsche Bluf
Met Tjeerd Spoor ben je in een avondspits weer bij. 

19.00 Rudo
Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid. Op 
maandag hoor je hier WestBusiness Radio waarin Rudo met regionale on-
dernemers praat over hun passie en bedrijf. 

Op vrijdag vanaf 20.00 uur Parkroad Café met heel veel live muziek 
voor de veertigplusser. 

Alle programma’s van 89.3 Radio West zitten bomvol heerlijke muziek!

maandag t/m vrijdag

15.15 Tijd voor Nostalgie Met prachtige oude regionale films.

17.00  maandag: Diplomat TV Een kijkje achter de schermen bij  

 internationale instellingen en ambassades.

 dinsdag: Team West Opsporingsprogramma i.s.m. de  

 politie, met Kirsten van Dissel. 

 woensdag: Goud voor Oud Johan Overdevest laat  

 wensen van ouderen in vervulling gaan. 

 donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een een rechte  

 lijn door de regio en komt bijzondere mensen en verhalen tegen.  

 vrijdag: TV West Sport Een vooruitblik naar het sport 

 weekend, met Menno Tamming. 

17.30  TV West Nieuws Het nieuws uit de regio met onder meer 

Martine Boerkamp. 

Vanaf 18.00 uur herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.  

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht 
van de programmering, inclusief het weekend. 

Mis niks! 
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws 
en kijk en luister naar de programma’s: down-
load nu de gratis Omroep West app en/of 
schrijf je in voor de nieuwsbrief met program-
mainformatie via Omroepwest.nl/nieuwsbrief 



  De Oud-Hagenaar -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 17 oktober 2017pagina 8

Alles over
zorg en ondersteuning

bij u in de buurt

Kom en
ontdek
uw eigen
wijk

De koffie
staat
klaar!

Toegang
is gratis

Kom tussen 12.00 en 17.00 uur

naar het Goed voor Elkaar festival:

voor informatie, advies of gewoon

voor de gezelligheid. 

vrijdag 27 oktober
Leidschenveen-Ypenburg

Parkeerterrein hoek 

Plesmanlaan/Frits Diepenlaan
(achter wijkcentrum Piet Vink)

zondag 5 november
Centrum

Stadhuis
(Spui 70)

Goed voor Elkaar

Heel
Den Haag
doet
mee!

Het festival is de ontmoetingsplek

 voor meer informatie over zorg en 

ondersteuning in uw buurt. U kunt er 

terecht met vragen, voor een persoonlijk 

advies of gewoon voor de gezelligheid. 

Maak kennis met de verschillende 

organisaties in uw wijk, doe mee met 

leuke activiteiten en geniet samen met 

uw buurtgenoten van leuke optredens.

D E N H A A G . N L / V O O R E L K A A R

G O E D V O O R E L K A A R F E S T I V A L

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden 
op te zadelen met hoge uitvaartkosten. En 
begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart kost 
al snel meer dan € 5.000. Deelname aan 
het Depositofonds van De Volharding kan 
voor u de juiste oplossing zijn.

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting

Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Word ook lid van De Volharding 
en neem deel aan het Depositofonds! 

Bel 070 221 05 80 of ga naar 
www.devolharding.nl/depositofonds



land werden dergelijke bonden opge-

richt en in 1947 verenigden deze bon-

den zich onder de naam van Algemene 

Bond van Ouden van Dagen. Doel was 

de landelijke politiek op de hoogte te 

brengen van de slechte positie van de 

ouderen in ons land.

Het secretariaat van al deze plaatse-

lijke bonden was lange tijd gevestigd 

aan de Hoefkade in Den Haag. In 1951 

waren er 28.000 leden. Er kwamen 

ook onderafdelingen in Loosduinen 

(1949) en Scheveningen (1951).

Vanaf het begin heeft bij de plaatse-

lijke Haagse vereniging belangenbe-

hartiging en emancipatie van ouderen 

hoog in het vaandel gestaan. Er 

werden weliswaar activiteiten georga-

niseerd zoals het organiseren van een 

zogenaamde ‘soos’ of ‘ontspannings-

lokaliteiten’ waar leden met elkaar 

konden sjoelen, kaarten of jokeren 

konden spelen, de nadruk bleef echter 

liggen op de belangenbehartiging, 

vooral omdat veel van dergelijke 

activiteiten door de welzijnswerkor-

ganisaties werden overgenomen. De 

kracht van de plaatselijke afdeling van 

de ouderenbond was meer maat-

schappelijk; de inzet van senioren als 

vrijwilligers op een breed terrein van 

belangenbehartiging, voorlichting en 

dienstverlening.

Ontstaan ANBO

In 1978 fuseerde de Bond voor Staats-

pensioenen met de Algemene Bond 

van Ouden van Dagen en werd de 

nieuwe naam de Algemene Nederland-

se Bond voor Ouderen, de A.N.B.O. 

Voor Den Haag (en Loosduinen en 

Scheveningen) mondde de fusie uit in 

een Haags stadsgewest van de ANBO. 

In de daaropvolgende tientallen jaren 

bleven de vrijwilligers zich inzetten 

voor belangenbehartiging, vaak samen 

met de andere ouderenbonden. Nieu-

we initiatieven waren een telefonische 

hulp -en advieslijn en belangenbehar-

tiging bij de gemeentelijke diensten en 

gemeenteraad.

Tot diep in de jaren tachtig was 

de ANBO landelijk en lokaal een 

organisatie voor en door senioren 

en vrijwilligers. Ook de landelijke 

verenigingsraad en de uiteindelijke 

bestuurlijke verantwoordelijkheid was 

een vrijwillig georganiseerd struc-

tuur. Bij de fusie in 1978 met de bond 

voor staatspensioenen was er wel een 

landelijk administrateur met assistente 

in dienst. Tevens werd vrij snel een 

beleidsmedewerker aangenomen. Het 

verengingsbureau, dat als ondersteu-

ning diende voor de afdelingen en 

gewesten, breidde zich met het groeien 

van de landelijke organisatie zich 

meer en meer uit. De ANBO werd een 

groot succes.

Er werd een directeur benoemd die 

de zorg kreeg voor het functioneren 

van het bureau en ook als taak had het 

landelijk bestuur van de vereniging te 

ondersteunen en samen te werken met 

het landelijk bestuur met vrijwilligers 

en bestuursleden uit het land.

ANBO ontworstelde zich niet aan de 

hype om te professionaliseren. Er wer-

den op het centrale bureau steeds meer 

betaalde krachten in dienst genomen 

en zoals dit wel vaker het geval was in 

de begin jaren negentig, hadden deze 

betaalde krachten minder oog voor 

vrijwilligers. Bij ANBO resulteerde 

dat in een organisatie van beroeps-

krachten die steeds meer gingen uit-

maken wat goed is voor ANBO-leden 

en ouderen in het algemeen.

Commercie en de marketing kwamen 

steeds meer centraal te staan. De 

decentrale directe ledenbelangenbe-

hartiging werd meer een last dan een 

uitgangspunt.

Tenslotte werd in 2012 de vereni-

gingsstructuur zo veranderd dat 

er geen plaats meer was voor een 

landelijke verenigingsraad en de on-

derliggende verenigingsstructuur van 

afdeling en regio. Een ontwikkeling 

die bij de woningbouwverenigingen in 

de jaren daarvoor ook al zo rampzalig 

had uitgepakt. De democratie werd on-

dergeschikt gemaakt aan de e fici ntie 
van de directie.

Centralisatie

De directeur van het landelijk bureau 

werd een alleen- bestuurder en de in-

vloed van leden en vrijwilligers werd 

tot een minimum beperkt. De afron-

ding van deze ontwikkeling was dat 

alle 387 afdelingen werden opgehe-

ven. De medewerkers van het bureau 

bepaalden voortaan hoe belangenbe-

hartiging van senioren vorm diende 

te krijgen. Opmerkelijk als men ziet 

hoe de centrale overheid steeds meer 

taken, waaronder de WMO, decentra-

liseert en bij de gemeenten legt.

ANBO Den Haag wist zich een 

jaar deze centralisatie van zich af te 

houden. Met vijftig vrijwilligers kon 

men onze bijdrage leveren aan het 

Haagse WMO-beleid, het plan Senior 

Vriendelijke Stad, armoedebestrijding 

door deelname aan ‘Delen achter de 

Duinen’ en deelname aan de onafhan-

keli ke cli ntenondersteuning

ANBO Den Haag kreeg geen contri-

butieafdracht meer. De lokale afdeling 

was ten opzichte van zijn activiteiten 

en plannen geheel afhankelijk van 

Woerden (vestiging ANBO-hoofdkan-

toor) geworden. Lokale verworven of 

ont angen financi le bi drage ielen 
toe aan Woerden.

Echter zonder een juridische status 

was het niet mogelijk om fondsen en 

subsidies te verkrijgen. Vanuit ANBO 

Lokaal werden herhaaldelijk brieven 

en verzoeken aan Woerden gericht om 

onze activiteiten voor de Haagse oude-

ren te kunnen voortzetten. Antwoord 

werd nooit klip en klaar gegeven.

De vrijwilligers van Haagse ANBO 

beseften uiteindelijk toe dat er niets 

anders opzat dan het voorbeeld van 

andere afdelingen te volgen en zelf-

standig verder te gaan.

Ontstaan nieuwe bond

Deze zomer werd het Senioren Col-

lectief Haaglanden (SCH) opgericht. 

Het Collectief heeft nog getracht een 

redelijke scheiding mogelijk te maken, 

maar vanuit Woerden werd er een 

‘njet’ afgegeven en begon er een kruis-

tocht tegen het Collectief Haaglanden. 

Bizar is dat de landelijke ANBO 

vervolgens in strijd met zijn eigen 

statuten besloot om ANBO Lokaal in 

stand te houden.

Landelijk waren vrijwilligers al 

weggepest en lokale belangenbehar-

tiging is geen deelprioriteit meer. De 

lokale reserves van ANBO Lokaal 

zijn vervolgens gebruikt om een goed 

functionerende kantoor en verblijfs-

ruimte voor de lokale leden geheel te 

restylen. En zo verdween er onnodig 

geld in gebouwen dat bedoeld was om 

te gebruiken voor de leden.

De ex-vrijwilligers betreuren het dat 

men bij landelijke ANBO blijkbaar 

nog steeds niet door heeft, dat men 

zonder lokale vrijwillige belangen-

behartigers landelijk een organisatie 

‘op lemen voeten’ wordt. Je mist de 

relatie met het grondvlak en je mist 

informatie voor de landelijke belan-

genbehartiging.

Collectief Haaglanden

Het Senioren Collectief Haaglanden 

is in de eerste plaats een belangen-

organisatie, die vanuit een sterke 

lokale borging wil opereren en niet 

een machtige landelijke lobbyclub die 

vanuit een sterk centrum een model 

van een multinational nastreeft, waar-

bij zowel leden als vrijwilligers geen 

inspraak hebben. Het is te betreuren 

dat een eerst zo sterke democratisch 

georganiseerde ouderenbond als de 

ANBO is verworden tot een organi-

satie met een beleidsbepalend bureau 

met beroepskrachten die vooral langs 

de lijn van marketing en commercie 

beleid voorstaan en de vereniging met 

leden daaraan ondergeschikt maken. 

Tekenend daarbij is dat de ANBO 

onlangs lid is geworden van de Vak-

centrale voor professionals (VCP).

Oprichtingsvergadering

De ouderen in onze omgeving, in 

Haaglanden verdienen beter. Daarom 

gaat het Senioren Collectief niet bij 

de pakken neerzitten om toe te zien 

hoe de belangen van senioren worden 

verkwanseld voor allerlei landelijk 

gemarchandeer.

De ex-vrijwilligers van ANBO Lokaal 

en verzoeken u het volgende: op 7 

november organiseert het Senioren 

Collectief haar eerste openbare ver-

gadering. Plaats: Restaurant Verzor-

gingshuis Zamen, Esperantostraat 12. 

Te bereiken met Randstadrail 4 en 2. 

Halte Monstersestraat en tramlijn 11. 

Aanvang 14.00 uur.

Leden en geïnteresseerden worden 

uitgenodigd. Bent u geïnteresseerd, 

meld u aan bij Senioren Collectief 

Haaglanden. Voor de pauze zal bij een 

kop ko fie een uitleg gege en worden 
over de gang van zaken en kunnen er 

vragen gesteld worden. Na de pauze 

kunnen de aanwezigen die zich uit-

spreken over de nieuwe vereniging en 

zal het bestuur zich voorstellen.

Het tijdelijke adres van het 

Senioren Collectief Haaglan-

den is Bautersemstraat 3, 

2518 PC, Den Haag. Tele-

foonnummer: 070-2211660. 

Mailadres: info@seniorencol-

lectiefhaaglanden.nl.

Het lidmaatschap van het 

Senioren collectief Haaglan-

den kost 30.00 euro per jaar. 

Ooievaarpashouders krijgen 

50 procent korting.

Senioren Collectief Haaglanden van start
In 1946 nam een groep ha-

venarbeiders in Rotterdam 

het initiatief tot de oprichting 

van een ouderenbond met als 

doel aandacht te vestigen op 

de slechte levensstandaard 

van veel ouderen. De oprich-

ting van de Algemene Bond 

van Ouden van Dagen in Den 

Haag vond in 1946 plaats in 

het gebouw van de Haagse 

Dierentuin.

Ook op diverse andere plaatsen in het 
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Vrijwilligers aan het werk

Voorlichting voor senioren
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De Hofpas is de nieuwe gratis voordeelkaart voor Den Haag en 
omstreken. Niet alleen voordeel  voor inwoners, maar ook voor 
ondernemers en de buurt.

Het idee achter de Hofpas is even simpel als doeltreffend: onderne-
mers geven voordeel aan buurtbewoners die daardoor vaker bij hen 
over de vloer komen. Zo helpen we elkaar. En een gevarieerd aanbod 

van winkels, horeca en diensten zorgt voor een prettige sfeer in de 

wijk en stimuleert sociale contacten. En dat is waar het uiteindelijk 
allemaal om te doen is.

Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en 
omstreken vandaag nog aan op www.dehofpas.nl. En geniet van de 
hoffelijkheid van de buurt. Doe je mee?

Voor meer aanbiedingen kijk op www.dehofpas.nl

WWW.DEHOFPAS.NL

HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

ONZE NIEUWE PARTNERS
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

D
e

 H
o

fp
a

s 
is

 e
e

n
 in

it
ia

ti
e

f 
va

n
 D

e
 V

o
lh

a
rd

in
g

 e
n

 F
lo

re
n

ce
.

FLOATCENTER KATWIJK
Tramstraat 112 A Katwijk
3 x floaten €85,- (normaal €124,45), gratis potje Epsom 
zout, €20,- korting op Single Float icm 14 min. Spacapsule

FLOATCENTER HAAGLANDEN 
Volendamlaan 1162 Den Haag - Escamp
3 x floaten €85,- (normaal €124,45), gratis potje Epsom 
zout, €20,- korting op Single Float icm 14 min. Spacapsule 

DE PRINSEKELDER
Scheveningseveer 11 Den Haag - Willemspark
10% korting op drankjes en broodjes bij afhalen of koffie of 
thee gratis bij lunch in de zaak.

MINIMARKET HAAGS HOFKWARTIER
Hogewal 1 Den Haag - Centrum
10% korting op het hele assortiment (m.u.v. sigaretten, 
telefoonkaarten, money transfer en OV)

DA LINA LITTLE ITALY
Noordeinde 119 Den Haag - Hofkwartier
10% korting op afhalen (hele assortiment) of gratis een 
kopje koffie of thee bij de lunch bij Da Lina

ARTWINGS
Noordeinde 109A Den Haag - Hofkwartier
10% korting op de hele collectie (m.u.v. sale en sieraden)

SELFINE KAPPERSOPLEIDINGEN
Aagje Dekenlaan 51  Den Haag - Moerwijk
€25,- korting op het cursusgeld van de Selfline beginners-
cursus haarknippen te Moerwijk. 

ALTIJD VOORHANDEN
Loosduinse Hoofdstraat 76 Den Haag - Loosduinen
10% korting op alle ophangklusjes

AVONTURIA DE VOGELKELDER
Kerketuinenweg 3 Den Haag - Escamp
Bij een bezoek aan Avonturion een gratis kopje koffie/thee 
of glaasje limonade (maximaal 4 pers. per Hofpas)

BOGAARD KLINIEK
Prins Johan Friso Promenade 32 Rijswijk
€125,- retour op de eigen bijdrage bij een klikgebit of ‘all 
on 4/6’

BAB MANSOUR
Leyweg 797-799  Den Haag - Leyenburg
10% korting op de rekening en op alle ambachtelijke 
lekkernijen. 

STOMERIJ WASSERIJ HAAGLANDEN
Kerketuinenweg 73  Den Haag -Loosduinen
20% korting op al uw stoomgoederen

VGC VITRAGE GORDIJN CLEANING
Kerketuinenweg 73 Den Haag - Loosduinen
20% korting op de reinigings prijs.

LEKKER BROOD
Herengracht 16 Den Haag - Centrum
50% korting op uw verse aankopen Brood en Banket, tus-
sen 16.00 en 18.00 u

PARTYZZ!
Lulofstraat 78 Den Haag - Laak
10% korting op aankopen boven de €15,00 Latexballonnen 
gevuld met helium €1,00 per stuk ipv €1,25, bij kopen van 
10stuks of meer.

BETTER BAGELS
Lange Mare 96 Leiden
15% korting op de weekcombo (bagel en drankje) of op de 
bagel van de week

THE CHOCOLATE SHOP
Limoenhof 1 Den Haag - Vruchtenbuurt
10% korting op je eerste aankoop in de winkel, gratis 
verzending binnen Den Haag

UITVAARTBLOEMIST MOMENTUM 

FLORUM DEN HAAG
Laan van Meerdervoort 7 Den Haag - Zeeheldenbuurt
10% korting bij bestelling van minimaal € 50,-

BUITENGOED DORREPAAL
Westvlietweg 115  Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg
10% korting op alle planten

OMAR MUNIE CLOTHING
Noordeinde 43T Den Haag - Centrum
10% korting op de hele collectie in de winkel en 
20% korting op de tassenclinics



p a was de firma d  ans, daar 
rook het naar paardenmest, e er-
huurden koetsen oor trouweri en en 
begra enissen  ater hadden e een 
mooi wagenpark  p  had e ui e 

roppen, daar keken we stiekem naar 
binnen  at was een trieste bedoening  
allemaal oud es die triest oor ich uit 
aten te staren o  moei aam langs het 

raam schui elden  et had de naam 

an rusthuis, in de buurt eiden e  
aar kom e als e kinds bent  u 

benoemen e het als dementie o  al -

heimer  ets erder had e ammerse, 
een lampenkappenatelier  aar werden 
enorme el gemaakte lampenkappen 
gemaakt en wat een gedoe om die kap-

pen in een eel te kleine auto te er-
oeren i  de firma ost kon e fietsen 

kopen, huren en laten repareren  en 
eigen fiets was toen een lu e  e keek 
e ogen uit oor al dat moois wat in de 

etalage stond  ok kon e er terecht 
oor kolenkachels, waar e alti d een 

grote collectie in oorraad hadden  
an kwam opeens een walm an uur 

bier e tegemoet an ca  ap, waar 
ik menig dronken klant lallend naar 
buiten heb ien manoeu reren  an 
uur bier naar leer en li maroma, wat 

toebehoorde aan on e schoenmaker, 
die he ig aan het timmeren was op 

n schoenleest  i  binnenkomst 
knikte hi , want n mond at ol 
met spi kert es  e buur rouw was 

ilhelmina, wi  noemden haar il-
lemient e  e winkel was heel donker 
en sober  eral hing stalen sto  en 

itrage en muren ol met bak es en 
laat es met ournituren  adam had 
weinig geduld en keek alti d heel uur, 

ooral als e niet precies wist wat e 
moest hebben  eerli k, de lucht an 

ers gebakken brood an het bakkert e 
waar e ook moorkoppen, tompoucen, 
chocola, etcetera erkochten  at 
was een nagosie om te watertanden  
ets erderop  groenteboer oog liet  

ier liggen de wortels an groot-
grutter oog liet  e hadden twee 
dochters en twee onen  et een o  

iet mocht ik wel eens mee naar de 
groente eiling in het estland  at 
een bele enis, al die indrukken op de 

eiling  n dan nog meeri den in een 
rachtauto  amilie ogels runde een 

melkwinkel, ma stond alti d met een 
hagelwit schort en een keurig perma-

nent e, pa en oon reden hun melkwi k 
met de bakfiets  en grote poort ga  
toegang tot gasmeter abriek eorge 

ilson, die streng bewaakt werd door 
een portier  egelmatig kwam daar de 
brandweer langs om een bedri sbrand 
te blussen  aar werkten ook de eerste 
gastarbeiders uit urki e, mannen met 
grote snorren  irma eus, specia-

list in inkwerk oor dakbedekking  
etroleum, par um, l sol en nog meer 
reemde lucht es bi  drogist oosten, 

een medici nman ten oeten uit  e 
moest daar wel geduld hebben, maar 
e kreeg er wel een gratis consult oor 

al e kwaalt es  amilie an der inde, 
een groot ge in met alleen maar doch-

ters, die allemaal werk aam waren in 

de wasseri  an pa  k was be riend 
met een an de dochters, we speelden 

aak erstoppert e op de droog older 
an wasseri  d  alk

m de hoek was de entree an de 
gemeentereiniging, wi  noemde dat de 

l  ot nu toe nooit begrepen, 
de e naam  nmogeli k om daar 
binnen te komen  wee portiers aan 
beide kanten  idden in de nacht 

ertrokken treinen met aags huis uil 
naar renthe om daar tot compost te 
worden erwerkt  e geluiden an 
de rangerende treinen s nachts was 
een erschrikkeli k geluid waar an e 
als kind diep onder de dekens dook  

asseri  oos was de wasseri  oor 
instellingen en iekenhui en  ls e s 
nachts de brandweer hoorde, dan ei-
den we  at al weer bi  oos i n  

i  sigarenwinkel eekhuis was het 

alti d warm  at moest om de struc-

tuur an de sigaren goed te houden  r 
stond ook een uit hout gesneden uilt e 
waar uit n bek een lammet e kwam 
om e sigaar o  sigaret aan te steken  

amilie os, handel in melk, boter, 
kaas, eieren en andere kruidenierswa-

ren  p de hoek was de uinderslaan 
met heel eel ho es, kleine huis es 
en aak met grote ge innen, waar 
iedereen oor elkaar klaar stond, al 
hadden e het niet breed  itbater 

em, moeder en oon erkochten 
groente en ruit  noep was hot, ooral 
duimdrop, ellet es ouwel, wart wit, 
to er  en wi nballen, kandi , uurstok-

ken, kaneelstaa es, honingbrokken, 
en o oorts  et gebeurde weleens, 
als de snoepdeur open ging, dat de 
mui en o er de snoep renden  e 
firma hilips  lampen uit indho-

en  had een filiaal waar autoradio s 

werden erkocht en ter plekke konden 
e worden ingebouwd  loemen aak 
ergreen, specialist in bruidsboeket-

ten  rukkeri  emper anti, daar 
werd nog gewerkt met loden letters  

en paar medewerkers woonden in de 
uinderslaan  lageri  an lphen, de 
aak an m n ader met specialiteiten 

als gebraden uierboord, gekookte ar-
kenspoot es en staart es, etkaant es 
en ballen gehakt  n pa had de eerste 
automatiek in en aag ier ri t es 
maar  ot diep in de nacht moesten de 
ballen gehakt warm worden gehouden 
en kwart es gewisseld, naast ons huis 

et leine aant e  n dan ui e 
roenestei n, waar ik ook het nodige 

o er kan ertellen  at misschien een 
andere keer

Rob van Olphen

robvolphen@hotmail.nl

De Loosduinseweg in de jaren vijftig
Geboren op de Loosduinseweg, naast Huize Groenesteijn, heb 

ik met m’n 74 jaar nog dierbare herinneringen aan m’n jeugd. 

We zaten op De Meester Schabergschool, in het Westeinde. Als 

we uit school kwamen, dan passeerde je heel veel interessante, 

winkels, huizen en bedrijven, ieder met z’n eigen verhaal. Bij de 

kruising Loosduinseweg en de Noord-West Buitensingel ston-

den kleine huisjes met prachtige voortuintjes, bevolkt met alle 

soorten kabouters en met zelfgemaakte windmolens. Voor hun 

huisjes zaten de bewoners, als het even kon op hun bankje, een 

pijp te roken en de passanten te observeren.
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Voetballen was een meer voor de hand 

liggende keuze. “Maar bij dat voetbal 

was verder niet veel te beleven buiten 

de sport, dat was bij korfbal beter 

geregeld en bovendien waren mijn 

moeder en mijn zus lid van Achilles 

(dat zijn domein aan de Mient had en 

nog heeft, ingang Pomonaplein). Bij 

voetbal werd weinig anders georga-

niseerd en hier was het altijd feest”, 

typeert hij de sfeer bij het in die jaren 

niet echt ambitieuze Achilles. Hij had 

talent, was bloedfanatiek en deed zijn 

entree in het eerste team al op 19-ja-

rige leeftijd.

Maar daaraan voorafgaande speelde 

hij in een Achilles-jeugdteam en ging 

hij kijken bij andere wedstrijden, 

zoals een keer bij de hoofdklasse-

’thriller’ die Haghe - HKV. Hij vond 

de scheidsrechter bij die wedstrijd en 

bij andere lagere korfbalwedstrijden 

zo slecht, dat hij voor zichzelf con-

cludeerde: dat moet ik beter kunnen. 

Overigens: na zijn scheidsrechtersexa-

men op een zaterdagochtend te hebben 

gehaald, oot i n eigen e aminator 
diezelfde middag zo slecht dat hij het 

diploma wilde terug geven. “Want als 

i  o slecht uit, is mi n diploma niks 
waard.”

Ton van der Laaken is ook daarna niet 

bekend geworden als iemand, die met 

de ‘rem op de mond’ praat, hij staat 

bekend als iemand die bepaald geen 

om oerst taalgebruik hanteert  a 
het volgen van de scheidsrechtercur-

sus begon hij met een wedstrijd van 

Emma. “Hoger mocht ik nog niet, 

want je kon toen niet tegelijkertijd 

als speler acteren en op hetzelfde of 

op hoger niveau scheidsrechter zijn.” 

Dus besloot hij de koers te verleggen, 

stopte voor iedereen onverwacht na 

een wedstrijd van het derde, “omdat 

ik het zat was dat iedereen mij aan het 

zoeken was”, gaf iedereen netjes een 

hand en ging zich volledig toeleg-

gen op het uiten an wedstri den, 
waarbij hij snel doorstootte naar de 

overgangsklasse en kort daarna naar 

de hoofdklasse.

Hij werd bekend als de scheidsrechter 

die nooit gele kaarten gaf, maar ook 

commentaar van spelers accepteerde. 

ee, geen uit oerige discussies in 
een soort werkoverleg tijdens een 

wedstrijd, maar hij liet voortdurend 

merken het spelletje heel goed te 

begrijpen en met name de emoties van 

spelers te snappen. Hij was immers 

ook zelf een speler geweest, die uiterst 

emotioneel kon reageren. Maar hij was 

wel ‘de baas’ en werd nooit beïnvloed 

door enige twijfel in zijn beslissingen. 

Zo werd hij in die tijd vrijwel zonder 

enig voorbehoud de beste scheidsrech-

ter in de korfbaltop. Hij had natuurlijk 

weleens een mindere dag, maar stond 

wel open voor kritiek. Zoals hij eens 

kreeg van Eric Wolsink (destijds top-

speler bij Oost Arnhem), die hem na 

a oop an een wedstri d toebeet  e-

zus man, wat was je slecht vandaag, 

het lijkt wel of je mij kwalijk neemt 

dat ik tevoren vaak weet waar de bal 

komt, want uist in die situaties uit e 
me heel vaak af voor een overtreding.” 

on daaro er  a die wedstri d heb-

ben we nog heel lang nagepraat en met 

de gla en en de bier es es op ta el de 
situaties waar hij op doelde helemaal 

nagespeeld. Ik was nu eenmaal heel 

prestatiegericht en kon dit wel, zeker 

van zo’n speler, accepteren. Ik kon er 

immers ook van leren.” Enerzijds kon 

hij het accepteren als een speler com-

mentaar gaf, anderzijds schuwde hij 

ook geen pittige opmerkingen richting 

speler of speelster. Hij geeft nog een 

boeiend voorbeeld. Want, dat hij een 

hekel had aan het trekken van de gele 

kaart, wist dus iedereen. Maar dat gaf, 

incidenteel, ook wel irritatie. Zoals 

bij Marco Lauf van Rohda, die vond 

dat hij bij een overtreding van een 

tegenstander had moeten ingrijpen met 

een kaart. Om dat duidelijk te maken, 

trok Marco Lauf een gele kaart uit de 

borstzak van Van der Laaken en smeet 

die op de grond met de woorden: “Die 

heb je toch niet nodig.” Ton reageerde 

meteen en droeg Lauf op de kaart 

weer op te rapen, schoon te maken 

en weer netjes in zijn borstzak te 

doen. En dat deed de Amsterdammer 

prompt, de kaart werd zelfs demon-

stratief opgepoetst langs de mouw 

van het Rohda-shirt voorzien van 

de woorden “Sorry, Ton.” Zijn losse 

manier an uiten iel bi  iedereen 
op. Ook bij Mario van der Ende, die 

eens een korfbalwedstrijd bezocht en 

hem na a oop complimenteerde met 
i n geheel eigen manier an uiten  

los, veel accepterend, maar wel de 

baas. “Ach”, zegt hij, “in een volgend 

leven, als dat er al zou zijn, zou ik 

best voetbalscheidsrechter willen zijn, 

verdien je nog veel meer mee ook.” In 

de waardering van zowel spelers en 

speelsters als buitenstaanders speelde 

overigens wel mee, dat Van der 

Laaken een enorm goede conditie had: 

hij sprintte van vak naar vak en stond 

al lang weer in de punt van het aan-

valsvak als de aanvallende ploeg nog 

moest beginnen met opbouwen. Ton: 

“Ik had een enorme conditie, trainde 

er ook vier keer per week voor.”

Overigens kreeg zijn eergevoel een 

enorme impuls toen hij eens ‘gepas-

seerd  werd oor de aalfinale eo 
van Huet werd toen een keer aangewe-

en  en ti dens die finale een spandoek 
uitgerold zag worden op de tribune 

met de tekst ‘Is V.d. Laaken ziek of 

o  iet leuk oor an uet, maar 
Ton heeft er met terugwerkende kracht 

nog steeds plezier over. Overigens 

ging Ton van der Laaken zich na zijn 

carrière als scheidsrechter richten op 

het trainersvak. Hij bracht de Achilles 

eugdploeg een keer in de finale 
tegen PKC en die wedstrijd werd 

nog gewonnen ook. Hij trainde twee 

jaar het eerste team van Achilles (dat 

toen overgangsklasse speelde), maar 

ook e eks uit i swi k, eer o-

gels (Zoetermeer), dat een keer in de 

pla o s an  erloor en de finale 
miste,  uit s ra en ande, 
ALO uit Den Haag, KVS eveneens 

Den Haag , Excelsior (Delft) en KCC 

apelle aan de ssel  ortom  an 
der Laaken is geen sportman, die het 

gauw rustig aan zal doen. Op 64-jarige 

leeftijd is hij nog volop bezig: niet 

alleen al  aar bi  het  k houd 
mij daar bezig met onderzoek naar 

middelen die in het terrorisme worden 

gebruikt, maar ik kan daar verder niets 

over zeggen”), maar volop als tennis-

ser bij de recreanten van ‘zijn’ Achil-

les. En inmiddels heeft hij zijn rentree 

gemaakt als trainer-coach van het 

eerste team, nadat Robèr Pronk zich 

teruggetrokken had. Tja, als er zoiets 

als Achilles-bloed zou bestaan heeft 

Van der Laaken het in z’n aderen.

Met de ingang aan het Pomonaplein 

en het terrein aan de Mient is Achilles 

volledig met de Vruchtenbuurt verwe-

ven. Het kan niet eens als bijzonder 

worden aangemerkt als in een van de 

aan het terrein grenzende tuinen een 

heuse korfbalpaal staat. Daar moet wel 

een heel anatiek lid wonen  et als 
 en ns ibernest hee t 

ook Achilles het concept Buurthuis 

van de Toekomst omarmd. Want in dit 

‘drieluik’ van sportverenigingen komt 

ook duidelijk de grote verandering 

aan de orde van ‘toen naar nu’. Want 

de keuzemogelijkheden zijn immers 

veranderd: van de enige keuzeoptie 

naar een van de vele mogelijkheden. 

Dat beseft ook Harald Braakman, 

eveneens oud-speler van het eerste 

team van Achilles, gedeeltelijk samen 

met Ton van der Laaken. Braakman 

speelde op dat niveau van 1981-1993 

in de overgangsklasse, net onder het 

‘korfbalwalhalla’, de hoofdklasse 

(huidige Top League). “Kijk, de relatie 

met de buurt was er altijd en is er 

nog steeds, maar het is niet meer 

uitsluitend het korfbal, dat die relatie 

kleur geeft.” Ook hier heeft wethou-

der Karsten Klein in 2012 het vignet 

Buurthuis van de Toekomst aan de 

muur van ons clubhuis geschroefd.

“We werkten ook daarvoor al samen 

met de wijkvereniging, nu doen we 

meer in overleg met het wijkberaad en 

kunnen we ons al veelzijdige organi-

satie ook profileren bi  buurtwinkels 
en zo. De belangrijkste activiteit is 

het Senioren Fit-concept, een opzet 

die door de gemeente in de persoon 

van Kitty v.d. Schaft is opgezet. Dat 

gebeurt eigenlijk onder de koepel van 

de SWSDH (Stichting Werkgever 

Sportclubs Den Haag) die jeugd-

sportcoördinatoren aanstelt met een 

HALO-achtergrond, die de activiteiten 

in het kader van het Buurthuis van de 

Toekomst ondersteunen”, aldus Harald 

Braakman, die ook nog en passant 

refereert naar de betrokkenheid van 

Ton van der Laaken bij het tennis-

sen, dat plaatsvindt op het sinds 2001 

bestaande kunstgrasveld en dat een zo-

mer- en winterabonnement kent. “En 

we doen aan jeu de boules of petanque 

 oals het eigenli k o ficieel heet  er 
is een club 55-plussers die al meer dan 

tien jaar twee keer week actief is.” De 

accommodatie aan de Mient (sinds de 

ophe fing an het aan de scamplaan 
spelende Ready is Achilles overigens 

gegroeid met honderd mensen) oogt 

overigens niet helemaal van deze tijd. 

Eerder gedateerd. Braakman meteen: 

“Het clubhuis gaat tegen de vlakte, 

er komt iets moois met twee lagen 

voor terug (een verdubbeling van de 

oppervlakte van de huidige kantine), 

met kleedkamers op de begane grond 

en boven de kantine ruimte voor extra 

faciliteiten zoals een kaartclub en 

het terras. We zitten nu in de laatste 

fase van ontwerp en overleg met de 

gemeente, waar ook een deel van de 

financiering andaan komt  e ouden 
eerst tijdens de bouw uitwijken naar 

de Escamplaan, maar we prefereren 

toch liever een noodvoorziening, 

omdat de gang naar een tijdelijk ter-

rein elders, ook al praat je over nog 

geen kilometer hemelsbreed, te veel 

schade kan aanbrengen aan de relatie, 

die we met de wijk hebben.” Wat die 

relatie met de wijk betreft verwijst 

hij nog naar een nieuw initiatief: “Er 

komen kookworkshops voor kinderen, 

gericht op gezond eten. Iemand uit de 

buurt gaat dat leiden. In dat verband 

zijn de goede relaties, die we hebben 

met scholen zoals De Vlierboom en 

de Vliermeent van groot belang. Die 

moeten we vasthouden tijdens de grote 

verbouwing.” Overigens onderhoudt 

Achilles ook een prima relatie met 

de Stichting Semmy, die ten doel 

heeft het verlengen van de levens-

verwachting en de vergroting van de 

overlevingskansen van kinderen met 

hersenstamkanker. In dit verband 

wordt aan de Mient een jaarlijkse 

Semmydag georganiseerd.”

Zo is Achilles in de loop der jaren 

veranderd van een typische korfbal-

vereniging in een multifunctionele 

activiteitenorganisatie. Met als kernac-

tiviteit nog altijd korfbalclub. In Den 

Haag de grootste met circa 400 leden.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnplanet.nl

Ton van der Laaken deelde nooit gele kaarten uit
Hij was een absolute topper als scheidsrechter in de toenmalige hoofdklasse korfbal in de jaren 80, 

floot zelfs 11 jaar op het hoogste niveau, waarbij hij liefst 5 keer de zaalfinale toegewezen kreeg. 

Als bijna 30-jarige kwam hij terecht in een kwalitatief goede groep fluitisten met onder meer Wim 

Dirksen, Leo van Huet en Ton Trumpi. De laatste twee zijn ook Hagenaars. Maar voordat het zover 

was, speelde hij voetbal tot z’n 14e bij Quick. Het was in de tijd, waarin een keuze door een jongen 

voor korfbal nog moeilijk uit te leggen was.
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Liggen uw filmbeelden op de digitale plank? Wat jammer!

Velen van u filmen met een telefoon, tablet of een filmcamera de leukste beelden van vakanties 
en (klein)kinderen. Maar wat doe je met al die losse stukjes film?

Filmclub Maassluis helpt u op weg om daar een mooie film van samen te stellen (montage). 
Op woensdagavond 1, 8 en 15 november organiseren wij een basiscursus films monteren. De 
avonden beginnen om 20.00 uur in ons verenigingsgebouw het Luxor Theater, Van der Horst-
straat 29 in Maassluis. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Voor 45 euro krijgt u niet alleen 
drie avonden instructie, maar ook een uitvoerig cursusboek en een instructiefilm.

Voor informatie of aanmelden: bel met 06-51828037 (Rien van der Vlist) of 06-28901132 

(Henk Boose). Of stuur een email naar basiscursus@filmclubmaassluis.nl.

U kunt meer over onze club vinden op filmclubmaassluis.nl.

Historische tramrondrit met kleine Blauwe en Gele Tram

Op zaterdag 21 oktober rijden we met de kleine Blauwe Tram en de Gele HTM 77 rondritten ten 
bate van de restauratie het oudste inzetbare Nederlandse tramrijtuig, de HTM 402. Deze open 
ex-paardentramwagen uit 1896 wordt gerestaureerd als aanhangwagen voor de elektrische 
tram (zo gereden van 1905-1947).

De rit van bijna 1,5 uur gaat vanaf de Statenlaan naast het eind/beginpunt lijn 16 - via lijn 16 
naar CS; dan via Koekamp en Voorhout, Kalvermarkt en lijn 9 naar Scheveningen Noorderstrand 
(fotostop). Vandaar naar het eindpunt van lijn 11 aan zee voor een fotostop, daarna naar het 
begin/eindpunt lijn 16. Eerste rit om 11.00 uur, tweede rit om 13.00 uur en derde rit om 15.00 
uur.

Deze Blauwe Tram heeft 17 zitplaatsen, de Gele Tram 20 zitplaatsen. Ritprijs rondrit: 10 euro 
per persoon. U kunt intekenen via rit-ts-schev15@hotmail.com voor uw plaatsreservering. 
Daarna ontvangt u bericht voor de betaling, na betaling bent u zeker van uw plaats. Voor meer 
informatie zie tramwegstichting.nl.

Om plusminus 17.30 uur de remiseritten via het Haagse centrum: met de Gele naar Kurhaus en 
de Blauwe naar de halte Gouden Regenstraat. Ritduur: ongeveer 45 minuten. Prijs: 7,5 euro per 
persoon.

Munten, postzegels, bankbiljetten & ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.

De zorg: hoe ging dat vroeger?

Het regeerakkoord is nog maar net gepresenteerd en de discussies laaien al weer op. Onder 
meer over de gezondheidszorg, een sector waarin de kosten in toenemende mate stijgen. Maar 
hoe ging het vroeger? Hoe was het om te werken in de Haagse zorg en waren er toen ook al 
bezuinigingen? Bibliotheek Den Haag is voor de Haagse Herinneringen verhalentafel ‘Werken in 
de zorg’ benieuwd naar de herin-
neringen van ervaringsdeskundi-
gen. Hun verhalen worden in een 
reeks bijeenkomsten in de Centrale 
Bibliotheek besproken, vastgelegd en 
uiteindelijk verwerkt tot een Digi-Tale 
(een superkort filmpje).

De bijeenkomsten zijn vanaf 27 
oktober bij te wonen. Opgeven kan 

bij: Saskia Kuus, via saskia.kuus@

denhaag.nl of 070-3534442. Meer 
informatie via bibliotheekdenhaag.nl.

ADO Den Haag Old Stars start inzamelactie voor De Haagse Hoed

De spelers van ADO Den Haag Old Stars starten een grote inzamelactie voor De Haagse Hoed (onder-
deel van de Daniel den Hoed Stichting). De opbrengst van deze actie is voor baanbrekend onderzoek in 
het Erasmus MC Kanker Instituut.

Alle inwoners van Den Haag en omgeving worden opgeroepen om hun spaarpunten (bijvoorbeeld 
Douwe Egberts, Pickwick en/of AH Perla), tegoedbonnen en/of cadeaubonnen (bijvoorbeeld VVV bon-
nen) in te leveren ten behoeve van De Haagse Hoed.

Met de ingeleverde spaarpunten, tegoedbonnen en cadeaubonnen worden gratis producten verkregen, 
welke door ADO Den Haag Old Stars verkocht zullen worden. De opbrengst van de verkochte produc-
ten komt voor de volle 100 procent ten goede aan De Haagse Hoed. Met deze actie helpen de spelers 
mee in de strijd om kanker kansloos te maken. Aan het eind van dit jaar hopen de spelers een flink 
bedrag te kunnen overhandigen aan De Haagse Hoed.

De Haagse Hoed is een onderdeel van de Daniel den Hoed Stichting. De grootste wens van de Haagse 
Hoed is het overwinnen van kanker. Daar draagt zij aan bij door baanbrekend kankeronderzoek te steu-
nen in het Erasmus MC Kanker Instituut: het grootste kankercentrum van Nederland! Onderzoek zorgt 
ervoor dat steeds meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven van patiënten met kanker 
verbetert. www.dehaagsehoed.nl

ADO Den Haag Old stars is een onderdeel van ADO Den Haag in de Maatschappij en promoot onder 
andere Walking Football. www.adodenhaagindemaatschappij.nl

Help mee in de strijd om kanker kansloos te maken door uw spaarpunten, tegoedbonnen en/of cadeau-
bonnen te sturen naar:

De Haagse Hoed / Daniel den Hoed Stichting
Antwoordnummer 55
3000 WB Rotterdam 

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij ADO Old Star Bert (06-41035872) of bij de Daniel den 
Hoed Stichting (010-7032381).

De Laatste Eer neemt beheer begraafplaatsen Delft over

Met een symbolische 
overhandiging van de sleutel 
heeft wethouder Stephan 
Brandligt vandaag bekrach-
tigd dat De Laatste Eer vanaf 
1 oktober het beheer en 
onderhoud van de gemeente 
heeft overgenomen op de 
begraafplaatsen Iepenhof, 
Jaffa en de rooms-katholie-
ke begraafplaats Kanaalweg. 
De sleutel werd in ontvangst 
genomen door Paul de Bree, 
voorzitter van de coöpera-
tieve uitvaartvereniging De 
Laatste Eer en Frank Franse, 
directeur van De Laatste Eer B.V.

Behalve voor het beheer en onderhoud wordt De Laatste Eer ook verantwoordelijk voor de exploitatie 
van de begraafplaatsen. De gemeente Delft heeft enkele jaren geleden besloten om meer zaken op 
basis van regie uit te voeren. Daar valt ook het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen onder. De 
Laatste Eer verzorgt al jarenlang de crematies en begrafenissen van veel Delftenaren. Dat is ook een 
van de redenen geweest van de gemeente Delft om de samenwerking aan te gaan. De Laatste Eer is 
daarnaast ook de eigenaar en beheerder van crematorium Iepenhof.

“Het beheer van de begraafplaatsen ligt nadrukkelijk in het verlengde van deze dienstverlening”, aldus 
Paul de Bree, voorzitter van De Laatste Eer. Wij hebben een jarenlange historie met de stad en streven 
ernaar om van de begraafplaatsen in Delft nog mooiere gedenkplaatsen te maken.”

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
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• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00-17.00 uur

Schroeder en Stichting Zorgkringloop steunen

Stichting Sovata ww.stichtingsovata.nl (beddengoed en kinderkleding)

Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl

Het Rode Kruis www.rodekruis.nl/denhaag

Leger des Heils www.legerdesheils.nl (kleding)

Weggeefwinkel Jonckbloetplein

Mensen in Nederland zonder budget  (gratis zorgartikelen)

De winkels van Kringloop Holland www.schroeder.nl

Buurthuizen van de Toekomst

• Ontruimingen

• Bezemschoon opleveren

06 - 482 040 60

maandag - vrijdag  09.00-18.00 uur

www.stichtingzorgkringloop.nl

www.schroeder.nl

Schuldbemiddeling

WWW.DEVOLHARDING.NL

Kunt u uw vaste lasten niet meer betalen?  

Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau?  

Ervaart u problemen met een of meerdere schuldeisers?

De Volharding helpt mensen die dit nodig hebben.  

Of u nu problemen heeft met de Belastingdienst, 

incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. Wij kunnen u 

ondersteunen en begeleiden. Gratis!

Ook voor gratis hulp bij het aanvragen van  

schuldhulpverlening bij de gemeente. 

Onze professionele ombudswerkers waarborgen uw privacy. 

Wij geven zonder toestemming nooit uw gegevens vrij.  

U bepaalt altijd wat we doen. U houdt de regie. 

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Roggeveenstraat 141, 2518 TM Den Haag

Tel. 070-221 05 82  |  email: raadendaad@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl

Meer informatie: bel tijdens kantooruren 070-221 05 82  

of mail: raadendaad@devolharding.nl

Hulp bij schulden? 
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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

Al 45 jaar samen; géén

samenlevingscontract

Mijn vrouw en ik wonen al vanaf 1982 

samen op één adres en doen ook al 

vanaf die tijd gezamenlijk belasting-

aangifte. We hebben een eigen rijtjes-

huis en een stukje land met een schuur 

(die beide vrij zijn van schulden) en 

wat spaargeld.

We hebben uit onze relatie vijf kinde-

ren. We hebben géén samenlevings-

contract. Als mijn vrouw en ik komen 

te overlijden, wordt dan voor de fiscus 

de erfbelasting gelijkgesteld aan die 

van gehuwden? En welke vrijstellingen 

zijn er?

Om te beginnen nemen we aan dat 

ullie w l fiscale partners i n an-

wege het eit dat u samen aangi te 
doet  aak kan dat nuttig i n  et 
enige dat ontbreekt is een notarieel 
samenle ingscontract  at is aak 
nodig oor ekerheid o er wetteli ke 
er rechten  et is meestal ook in het 
eigen belang an u en uw rouw 

anwege de astgelegde er rechten

r is nameli k een erschil tussen 
wetteli ke er rechten en fiscale 
partners, een begrip dat ooral de 

elastingdienst hanteert  at betre t 
er belasting en schenkbelasting 
hebt u geli k  aar er is nog m r 
en daarin neemt estate planning  
onder meer een testament  een 

belangri ke rol in  e ien uw poten-

tieel ermogen hoe t u daarop niet te 
beknibbelen.

e biologische  kinderen kri gen 
dan een ordering op de langstle en-

de die pas ge ectueerd wordt als 
de langstle ende ook is gestor en  

ussen partners is de ri stelling 
oor er belasting tot ma imaal 

 euro dit aar  oor eigen 
kinderen geldt een ri stelling oor 
het er recht an  euro ieder

raag de notaris in uw buurt om 
opheldering  m op uw raag terug 
te komen, als u niet gehuwd bent 
dan li kt het ons erstandig om o 
snel mogeli k een geregistreerd part-

nerschap aan te gaan  te huwen  
n het eerste ge al hebt u toch een 

notaris nodig die u op weg helpt  
n het tweede ge al moet u contact 

opnemen met uw gemeente en naar 
de oorwaarden ki ken op de site 

an de i kso erheid  o endien 
kan de notaris u helpen bi  het doen 

an gunstige er rechtregelingen  
at kost wel wat, maar hee t soms 

fiscaal gunstige regelingen oor uw 
nabestaanden

Samenlevingskwesties

Bij VvE eigen raam

aanbrengen 

Wij hebben een koophuis en maken 

deel uit van een Vereniging van Eige-

naren (VvE) met 65 appartementen. 

Zoals in onze splitsingsakte staat zijn 

de ramen aan de voorkant gezamenlijk 

eigendom van de VvE. Nu is het hang 

en sluitwerk van deze ramen heel erg 

inbraakgevoelig. Bij ongeveer zeven 

mensen is al ingebroken. Dit schijnt 

heel erg makkelijk te kunnen door mid-

del van een schroevendraaier te steken 

in de ruimte tussen de ramen. Nu wil 

ik zelf het raam vervangen, maar dat 

mag niet van de VvE. Kan ik nu de VvE 

verplichten om het hang en sluitwerk 

te vervangen door veiliger hang en 

sluitwerk en is de VvE aansprakelijk 

te stellen bij een eventuele inbraak via 

deze ramen?

it ligt uridisch behoorli k lastig  
i k op www nederland e nl en

o  op www ebelang nl  er uw 
eigen belang en het in esteringen 
doen op eigen kosten moet binnen 
de  an u te onderhandelen i n  

i k daar oor ook naar de oorwaar-
den an uw ereniging

 u de  aansprakeli k kunt 
stellen, als er t ch ingebroken wordt 
als u de oor iening el  aanbrengt, 
hebben we on e twi els  aar daar-
o er kunt u misschien iets erder 

inden op de aanbe olen sites

lk ge al con ict  staat wel op 
ich el  en we ermoeden dat u als u 

er met de  niet uitkomt, de rech-

ter in het ge al an schade  om een 
uitspraak moet ragen  isschien 

is het dan oor u wel goedkoper 
om de e entuele schade oor eigen 
rekening te nemen

Fiscale zaken

Belastingheffing in

box 3 boven 25.000 euro

Ik heb een vermogen boven de € 

25.000 waar je belasting over moet 

betalen dat ik nu op een beleggingsre-

kening heb staan. Maar daarover moet 

ik ook belasting betalen. Ik zou gaarne 

advies van u willen hebben waar ik een 

groot deel van mijn vermogen ergens 

neer kan zetten om zo minder belasting 

te hoeven te betalen.

 ou kunnen denken aan onder 
meer banksparen  raag naar de 

oorwaarden daar oor bi  uw bank 
o  ki k op nibud nl consumenten
banksparen  nders kunt u niet om 
de belastinghe fing in bo   heen  

erigens li kt het laatste in de 
nieuwe kabinetscoalitie aangepast te 
worden  et li kt me niet erstandig 
om uw geld wart  in een oude 
sok  te bewaren

Bezuidenhouters op school

Mijn naam is Jopie Jansen-Kemmers. Ik ben geboren en ge-

togen in het Bezuidenhout, een veelbesproken wijk, zoals 

blijkt uit voorgaande uitgaven van De Oud-Hagenaar.

k denk dat eel e uidenhouters ich nog op de e oto s herkennen

Jopie Jansen-kemmers

laurode@ziggo.nl 

De openbare lagere school Prinses Irene in De Sillestraat, 1944-1945. Rechts het 

hoofd van de school, dhr. Polee. Links juffrouw De Zwaan, de handwerkonderwijzeres.

De kleuterschool in de Van der Wyckstraat 1940-1941. Links juffrouw Holland, het hoofd van de school. Van de juffrouw aan de rechterkant weet ik helaas de naam niet meer.

De openbare MULO, de Hannie Schaftschool in de Van der Parrastraat. Dit zijn de 
twee eerste klassen op schoolreis in Vierhouten in 1948. Derde rij rechts het hoofd 

van de school, dhr. V.d. Ree met dhr. Balkenende. Derde rij links juffrouw Borgmeijer, 
de gymnastiekondsrwijzeres, achter haar staat juffrouw Dijkstra, de handwerkonder-
wijzeres, daarachter dhr. Van Delden en de concierge dhr. Van Min. Achterste rij: dhr. 

Ten Berge, leraar Frans.



Na de capitulatie van de Nederlandse 

strijdkrachten begon de bezetter 

onmiddellijk met het herstel en uit-

breiding van het zo zwaar getroffen 

vliegterrein. Het vliegveld dat door de 

Duitsers de naam Flugplatz Den Haag 

kreeg, zou tijdens de oorlog echter 

maar een bescheiden rol spelen. Dat 

was met name een gevolg van de 

slechte drainage waardoor het voor 

zware en grote Duitse vrachtvliegtui-

gen, maar ook voor gevechtsvliegtui-

gen onbruikbaar was. Om die reden 

konden slechts lichte vliegtuigen, die 

voornamelijk werden ingezet voor het 

vervoeren van hooggeplaatste Duitse 

functionarissen, post en goederen, 

van Ypenburg gebruik maken. Maar 

ook dat was geen lang leven bescho-

ren, want in 1943 maakte de bezetter 

door het graven van talrijke sloten en 

het plaatsen van palen en hekken het 

vliegterrein totaal onbruikbaar. In het 

laatste oorlogsjaar werd Ypenburg 

door de Duitsers nog wel gebruikt 

als lanceerbasis voor de gevreesde 

V1-wapens.

Tegen het einde van de oorlog kwam 

Ypenburg bij de geallieerden in beeld. 

Het door de Hongerwinter zo zwaar 

getroffen westen van ons land moest 

geholpen worden en om die reden 

fungeerde Ypenburg, in het kader van 

de geallieerde operatie Manna, als 

één van de afwerpterreinen voor de 

voedseldroppings. Voor de uitge-

hongerde bevolking van Den Haag 

en omstreken zouden de geallieerde 

luchtmachten tussen 29 april en 8 

mei 1945 ruim 1.500 ton voedsel 

uitwerpen.

Wederopbouw

Na de Duitse capitulatie in mei 1945 

werd de wederopbouw van het vlieg-

veld voortvarend ter hand genomen. 

Dat gebeurde door de vooroorlogse 

N.V. Grondmaatschappij Ypenburg, 

in samenwerking met de stichting 

Landelijke Bezettingsschade en de 

Heide Maatschappij. Inmid-

dels was de exploitatie 

van het vliegveld 

in handen 

was 

gekomen van de Brabantse zakenman 

F. (Frits) Diepen. Die had op 1 de-

cember 1945 het bedrijf Frits Diepen 

Vliegtuigen N.V. opgericht en al snel 

met de Grondmaatschappij Ypenburg 

een pachtcontract afgesloten om ver-

volgens op 1 april 1947 alle aandelen 

van die maatschappij over te nemen. 

In diezelfde maand kon het gehele 

vliegveld in zijn oude vorm worden 

opgeleverd, terwijl aan de inmiddels 

aangekochte gronden voor uitbreiding 

naarstig werd doorgewerkt.

Voor 

zover deze 

aangekochte ter-

reinen niet direct voor 

het vliegveld benodigd waren 

werd in eerste instantie gezocht 

naar andere bestemmingen die niet 

zo zeer met de vliegsport te maken 

hadden maar wel met andere sporten. 

Zo stonden in de planning niet alleen 

de aanleg van een sintelbaan maar 

ook vier voetbalterreinen. Bovendien 

zouden de start- en rolbanen zodra 

de aanleg gereed was ook 

gebruikt kunnen worden 

door de liefhebbers van 

de auto- en motorsport. 

Al snel waren, dankzij 

grote investeringen, het 

restaurant, de kantine, 

douchecellen, kleedka-

mers, luidsprekerinstal-

laties enzovoorts gereed 

en in vol bedrijf terwijl 

er zelfs een, voor die tijd 

moderne kapsalon, werd 

geopend.

Opening

Nadat het grootste deel 

van de herstelwerk-

zaamheden was verricht, 

opende prinses Juliana, 

vergezeld van prins Bern-

hard, op 16 mei 1947 het 

lieg eld o ficieel door 
middel van het hijsen van 

een vlag. Deze feestelijke 

opening ging gepaard met 

grote vliegfeesten die op 

zaterdag 17 en zondag 18 

mei plaatsvonden. Het 

destijds vooraanstaande 

luchtvaarttijdschrift Vlieg-

wereld meldde: ‘Ypenburg 

heropent! Het wordt u toe-

geroepen van de aantrek-

kelijke aanplakbiljetten, 

niet alleen op het Haagse vliegveld 

zelf, maar ook op Schiphol en andere 

plaatsen waar luchtvaartminnend 

Nederland zich pleegt te verzamelen.’ 

Het tijdschrift wist te melden dat ‘... 

deze dagen in het bijzonder voor ve-

len interessant zijn omdat men vrijwel 

alle vliegtuigtypen die in Nederland 

aanwezig zijn, in de lucht zal zien 

en tevens een groot aantal Engelse 

en Franse sportvliegtuigen. Zaterdag 

zal voor het eerst de Fokker F-25 

Promotor demonstreren, gevlogen 

door de invlieger van Fokker, Gerben 

Sonderman. Stuntvliegen met Har-

vards en met een Bücker Jungmann, 

eveneens gevlogen door Sonderman, 

zal evenmin ontbreken terwijl ook 

zweefvliegtuigen zich in dit opzicht 

ullen doen gelden  ire ies ullen 
deklandingen uit oeren, pitfires ul-
len overdaveren, Tiger Moths zullen 

ballonnetjes rammen, kortom er zal 

voortdurend veel interessants te zien 

en te horen zijn. Ook te horen, want 

door middel van de luidsprekerinstal-

latie wordt men op de hoogte gehou-

den van alles wat zich afspeelt. Een 

bijzonder attractie is de komst van de 

Franse parachutiste Madame Michelle 

Bellu, omdat wij op dit gebied in Ne-

derland nog niet veel hebben gezien. 

Ten slotte zal er voor sportvliegers 

Zondag een navigatiewedstrijd over 

ons land worden georganiseerd met 

als eindpunt Ypenburg, waarvoor de 

firma iepen als pri s een il eren 
beker uitlooft. Het zal “Vliegwereld” 

een groot voorrecht zijn om hieraan 

een tweede prijs toe te voegen voor 

het escadrille dat zich bij deze wed-

strijd speciaal onderscheidt.’

Grootse plannen

In het artikel Dit is Ypenburg! Het 

Haagse vliegveld wordt een belangrijk 

centrum dat verscheen in Vliegwereld 

van 15 mei 1947 stelde de toenma-

lige publiciteitsche  an de firma 
Frits Diepen Vliegtuigen N.V., Bert 

Prinsen Geerligs, dat het naoorlogse 

Ypenburg een geheel ander karak-

ter zou krijgen dan het Ypenburg 

van vóór 1940. Weliswaar zou de 

sport- en zweefvlieger er zijn domein 

blijven vinden maar daarnaast zou het 

vliegveld van veel groter belang voor 

het luchttoerisme in West-Europa 

worden. Als basis van de luchttaxi-

onderneming van Frits Diepen 

Vliegtuigen N.V. zou Ypenburg 

ook een meer commercieel karakter 

krijgen. Door middel van de lucht-

taxi’s zouden de hofstad, Rotterdam, 

Leiden, het Westland, Schiedam en 

veel andere steden rechtstreeks in ver-

binding komen te staan met alle West-

Europese vliegvelden, zodat deze 

steden en de regio dankzij de snelle 

aansluitingen op de intercontinentale 

luchthavens in het wereldluchtnet 

konden worden betrokken.

Prinsen Geerligs stelde vervolgens 

dat Ypenburg niet alleen door kleine 

vliegtuigen gebruikt zou kunnen wor-

De wederopbouw van Ypenburg
In mijn vorige artikel ‘Het ontstaan van het Haagse vliegveld Ypen-

burg’ dat verscheen in De Oud-Hagenaar van 8 augustus eindigde 

ik met de verwoesting van Ypenburg door het oorlogsgeweld in de 

meidagen van 1940.
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den, maar inmiddels ook voldeed aan 

de internationale voorschriften voor 

het luchtverkeer met toestellen tot en 

met de klasse van de Douglas DC-3. 

Dat betekende dat de residentie zijn 

rechtstreekse luchtlijnen zou kunnen 

hebben. Hij vermeldde vervolgens dat 

van buitenlandse ondernemingen al 

aanvragen waren ontvangen voor het 

vestigen van vaste verbindingen voor 

zowel passagiers als vrachtvervoer. 

Bovendien zouden de in Den Haag 

gevestigde ambassades met smart 

wachten tot er voldoende hangar-

ruimte beschikbaar zou komen, zodat 

zij hun toestellen van Schiphol naar 

Ypenburg konden overbrengen.

Bedrijvigheid

Blijkbaar had de Rijksoverheid in 

het een en ander veel vertrouwen, 

want al snel kreeg Ypenburg van het 

ministerie an inanci n de o fici le 
status van douanevliegveld. Boven-

dien vestigde de Rijksluchtvaartdienst 

op het terrein een permanente post 

voor de luchtverkeersbeveiliging, niet 

alleen voor het nationale, maar tevens 

voor het internationale en interconti-

nentale luchtverkeer. Al snel keerde 

de Nationale Luchtvaartschool terug, 

die de opleiding tot sportvlieger ver-

zorgde, niet veel later gevolgd door de 

Rijksluchtvaartschool (RLS) die belast 

was met de opleidingen tot verkeers-

vlieger. Die school had op het vlieg-

veld een internaat gehuurd waarin de 

tachtig leerlingen, de instructeurs, de 

leraren en de huishoudelijke dienst, bij 

elkaar zo’n 150 personen, huisvesting 

vonden. Voor de voeding kon men 

bij het kantinebedrijf van Ypenburg 

terecht. Ook verzorgde het vliegveld 

de stalling en het onderhoud van de 

24 vliegtuigen waarover deze school 

beschikte. Het Bureau voor Luchttoe-

risme, een samenwerkingsverband van 

de Koninklijke Nederlandse Vereni-

ging voor Luchtvaart (KNVvL) en de 

ANWB, vond eveneens onderdak op 

het vliegveld.

Ypenburg werd tevens de basis voor 

proefnemingen met een helikopter. 

Om te kijken of het hefschroefvlieg-

tuig ook in ons land gebruikt zou 

kunnen worden was in oktober 1946 

de Studiecommissie Hefschroefvlieg-

tuigen opgericht. In deze commissie 

namen vertegenwoordigers zitting van 

ondermeer de PTT, de Nederlandse 

poorwegen, de opografische ienst, 
de ministeries van Land-

bouw, Oorlog en Marine 

en de Rijksluchtvaart-

dienst.

Nadat deze commissie de mogelijkhe-

den voor ons land had bestudeerd en 

een rapport had uitgebracht kreeg het 

in februari 1947 van de minister van 

Verkeer de opdracht om een syndicaat 

voor proefnemingen met helikopters 

tot stand te brengen. Aan dat syndicaat 

werd deelgenomen door de ministeries 

van Marine, Oorlog en Landbouw, 

de PTT, de Rijksluchtvaartdienst, 

de Nederlandse Spoorwegen, de 

KLM, het Nederlands Instituut voor 

Vliegtuigontwikkeling, het Directo-

raat-Generaal voor de Scheepvaart 

en de firma rits iepen liegtuigen 
N.V. Dit bedrijf kocht in Amerika een 

vierpersoonshelikopter, de Sikorsky 

S-51, die op Ypenburg werd gestati-

oneerd en waarmee allerlei proeven 

werden uitgevoerd zoals personen- en 

postvervoer, verkenning en kartering, 

besproeiing en bestuiving van land- en 

tuinbouwgewassen, reddingsoperaties 

en militaire acties.

De grote bedrijvigheid op het vlieg-

veld maakte van Ypenburg in die eer-

ste naoorlogse jaren dan ook een grote 

attractie die op zonnige zaterdagen 

en zondagen door duizenden mensen 

werd bezocht.

Wim Lutgert

wlutgert@planet.nl
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

  Voor echte avonturen moet je in het 

verzorgingshuis zijn. Mijn moeder 

zit daar nu al bijna weer drie jaar met 

naar binnen gerichte zintuigen die als 

blinde vingers tasten in een onnoe-

melijk duister waar ze voortdurend 

struikelt over de ruïnes van haar eigen 

trots, boosheid en wilskracht.

    De uitbundige bloei in het Zuider-

park waar ik haar wekelijks in haar 

rolstoel doorheen duw dwingen mijn 

gedachten een halve eeuw terug naar 

haar eigen bloeiperiode. Uitbundig 

was die niet.

    Zelfs toen moesten we dikwijls raden 

naar haar gemoedsbewegingen die, als 

ze zich al kleurden, vaak tot ons kwa-

men in de vorm van de iets te harde 

geluiden waarmee ze het bestek in 

de keukenla deed als ik weer eens te 

beroerd was geweest haar uit mezelf 

te helpen bij de afwas.

    De Tweede Wereldoorlog had een he-

leboel jonge ouders getransformeerd 

tot beschouwende bejaarden die 

zichzelf niet zelden tot belangrijkste 

doel hadden gesteld herhaling van het 

oorlogsleed te voorkomen.

    Zo ook mijn moeder, die haar kin-

deren via onderhuidse zinspelingen 

en rammelend bestek het naamloze 

verband trachtte bij te brengen tussen 

spontane hulpvaardigheid en een 

wereld onder con  icten

    En nu, bijna driekwart eeuw later, zo 

peins ik verder, wordt de samenleving 

vooral gekenmerkt door het eigen-

aardige verschijnsel dat wijsheid en 

inzicht in de samenhang der dingen 

worden afgedaan als tijdelijke, zinle-

dige producten van de ouderdom.

     Cynisch gepeins 

‘Hou toch eens op’, hoor ik plots 

iemand reageren op mijn sombere 

bespiegelingen. En omdat er niemand 

in de buurt is, veronderstel ik gemaks-

halve dat mijn moeder haar spraak-

vermogen als door een wonder ineens 

weer terug heeft gekregen.

  ‘Hou toch eens op’, hoor ik haar weer. 

Maar als ik goed luister, hoor ik haar 

dat in mijzelf zeggen. En ze vervolgt 

met: ‘Je cynische gepeins heeft ver-

dacht veel weg van mijn gerammel in 

de keukenla.’

    Verbluft ga ik op een bankje zitten en 

controleer of haar handen niet al te 

zeer zijn afgekoeld tijdens de wande-

ling. Ze zijn nog warm.

    Maar als ze straks, onverhoopt de 

stilte an de defi nitie e kou omhel
zen, hoor ik dat bestek in de keukenla 

voorlopig nog wel even rammelen.

    Weer terug in het verzorgingshuis 

wordt mevrouw Phlox een paar 

tafeltjes verder door een verpleegster 

gevoerd. Mevrouw Phlox is een wat 

oudere, blijmoedige dame met kleine, 

feestelijke, witte krulletjes. Ze is op 

tamelijk omslachtige wijze de weg 

kwijt. Hoe de verpleegster het ook 

probeert, de bloemkool gaat er bij haar 

niet in.

    ‘Deze bloemkool is schadelijk voor de 

gezondheid en kan kanker veroorza-

ken’, zegt mevrouw Phlox resoluut.

    ‘Nou’, antwoordt de verpleegster blij 

van zin. ‘Laten we dan nog één hapje 

proberen.’

    ‘Weet u wat we doen met iemand die 

een dergelijk onzinnig voorstel te 

berde brengt?’, vraagt mevrouw Phlox 

vriendelijk, maar zeer beslist.

    Nee, dat weet de verpleegster niet. En 

oma Pasgeld en ik, die de ontwik-

kelingen op enige afstand geboeid 

volgen evenmin. Maar dat duurt niet 

lang. Mevrouw Phlox brengt enige 

stukjes bloemkool op haar lepel, spant 

de lepel als een soort middeleeuwse 

blijde tussen de duim van de ene hand 

en de wijsvinger van de andere, telt 

zorgvuldig tot drie en schiet de stukjes 

bloemkool pardoes in het gezicht van 

de verpleegster.

     ‘Socialisten sluit de rijen!’ 

De apotheose die daarop volgt tart 

iedere beschrijving.

  Mevrouw Phlox staat op en vangt, na 

zich te hebben verzekerd van ieders 

aandacht, plechtig, haarzuiver en 

angstwekkend hoog, een gezang aan.

    ‘Socialisten sluit de rijen! Kom soci-

alisten, wees paraat!’, schalt het door 

de eetkamer van de demente oudjes.

    Oma Pasgeld haakt, in haar anti-om-

valstoel, met een verbazingwekkend 

gevoel voor anarchie in met duidelijk 

gearticuleerde, maar verder onsa-

menhangende klanken zoals ‘Aaarch! 

Oooink!’ en ‘Ohee!’

    Het geheel wordt opgeluisterd met een 

striptease act, uitgevoerd door me-

vrouw Violet. Want gecombineerd met 

haar eigen gekwelde geestesleven, 

ziet zij onmiddellijk een gelegenheid 

zich weer eens van haar rok, panty en 

plasluier te ontdoen.

    Hier helpt geen lieve moedertje meer 

aan.

    Het verplegend personeel weet met 

forse hand de orde weer te herstellen. 

Zonder het respect en de menselijk-

heid uit het oog te verliezen. Mijn 

bewondering voor hen wordt er in 

die paar jaar dat ik hun werk nu van 

dichtbij mag aanschouwen alleen maar 

groter op.

     Muur van het verzorgingshuis 

Even later is het weer rustig. Alleen 

meneer Van Baarsel is om de een of 

andere reden nog niet geheel in balans. 

Meneer Van Baarsel was vroeger 

tuinder in De Strijp en slijt zijn dagen 

thans in riemen gesnoerd in een stoel. 

Voor zijn eigen bestwil uiteraard. Want 

als hij gaat staan valt hij om.

  Geagiteerd wijst hij bij voortduring 

naar de muur.

    ‘Die staat scheef’, zegt hij steeds. 

‘Straks valt het gebouw nog om.’

    Ik leg mijn hoofd tegen de muur en 

kijk er met een scheef oog langs.

    ‘Nee, hoor’, zeg ik. ‘Volgens mij valt 

het erg mee.’

    Maar meneer Van Baarsel houdt vol. 

De muur staat scheef en er dreigt 

gevaar voor instorting. Ik beloof hem 

de volgende week een schietlood mee 

nemen. Dat is een metalen ding aan 

een touwtje. Als je dat langs de muur 

houdt, kan je zien of hij scheef is. En 

dan kunnen we samen bepalen of hij 

gelijk heeft.

    Want in de gezondheidszorg kan je 

tegenwoordig maar beter het zekere 

voor het onzekere nemen.

    Als de week daarop na herhaalde 

metingen blijkt dat het verpleeghuis 

er kaarsrecht en vlekkeloos bijstaat, 

meent de heer Van Baarsel zonder 

blikken of blozen, dat het dan bin-

nenkort wel scheef zal staan. Hetgeen 

ik zeker niet uitsluit.

     ‘Vraaggestuurd zorgstelsel’ 

Het is inmiddels 2004. In de krant 

lees ik, dat de overheid meent dat we 

patiënten moeten gaan beschouwen 

als cliënten. Want alleen zo kan goed 

worden ingespeeld op hun wensen. 

En alleen zo heeft het ‘vraaggestuurde 

zorgstelsel’ waar het kabinet op uit 

is, kans van slagen. Prachtig! Maar 

tussen droom en daad staat een wereld 

vol bezwaren. Hoe moet dat dan bij-

voorbeeld met dementen. Als je gaat 

inspelen op de wensen van dementen 

liggen binnen de kortste keren alle 

vloeren van alle verzorgingshuizen vol 

met bloemkool. Dan moeten de ramen 

op één dag 580 keer open en dicht. 

Dan loopt men gedurende de hele 

dag spiernaakt en blij van zin overal 

in de gangen te piesen en te poepen. 

Nee, dus. Liever niet. De wensen van 

demente bejaarden dienen daarom in 

alle redelijkheid te worden ‘vertaald’ 

door ervaringsdeskundigen. En wie 

kunnen dat beter zijn dan het huidige 

verplegende en verzorgend personeel 

dat iedere dag maar weer voor de 

patiënten klaarstaat.

  De week daarop verneem ik, dat de 

afdeling van het verzorgingshuis waar 

mijn moeder verblijft moet sluiten. 

Ze zal, na vier jaar vallen en opstaan, 

moeten verhuizen naar elders. Waar 

nieuw verplegend personeel opnieuw 

alles over haar zal moeten leren.

    e olgende en laatste a  e ering an 
de e serie gaat ero er hoe dat a  iep

    Reageren? Mail naar  julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email . 

 De laatste jaren van oma Pasgeld (4)
  Dementerende ouders. Wat gaat er in ze om? Zullen we dat ooit weten? Misschien maken we het 

wel erger dan het is. Want tijdens die dementie zijn er toch ook momenten om te koesteren.  

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.

 In 1919 op het strand in Callantsoog: dienstbode Ali van Gunst, de moeder en vader van oma Pasgeld, Johanna en Jacobus Ravensteijn en een 
vriendinnetje. Onder: een vijfjarige oma Pasgeld en haar zusje Catherine   

 Het schietlood als symbool van de hulp aan demente bejaarden.   
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per om hem aan te slingeren. Eén 

van de eerste auto’s naast de R16 als 

een vijfdeurs. Ramen voor en achter 

als schuifraampjes en de deur van 

binnen openen vond plaats door je 

hand in een donker gat te stoppen en 

een metalen strip omlaag te duwen. 

Vederlichte kwaliteit natuurlijk, 

hoewel ik mij nog kan herinneren dat 

ik er toch een bloedende vinger aan 

overhield, maar dat terzijde. Je kon 

kiezen tussen twee stoelen voorin of 

een bank, zodat je er met drie perso-

nen op kon zitten. Zitten achter het 

stuur was ook bijzonder. Het stuur 

was laag geplaatst en was van een 

donker bruinrode plastic kwaliteit. 

Een kaal dashboard met links de 

knop voor de ruitensproeier en drie 

wat goedkoop aandoende tuimel-

schakelaars voor de verlichting, de 

ruitenwissers en de ventilatormotor 

en hij had het bekende duw-, draai 

en trekhendel als versnellingspook in 

het midden. Renault sprak zelf van 

‘een sobere distinctie’. Een stengeltje 

links en rechts van het stuur, met 

daaronder het stuur- en contactslot 

voor de universele Neiman-sleutel. 

Spiegel bovenop het dashboard, 

dat prettig meetrilde met de auto en 

niet zo’n goed zicht naar achteren 

gaf. En vóór de passagier een breed 

open vak voor kaarten, kranten en 

zonnebrillen, met daaronder een 

breed plateau voor, zoals Renault 

zelf suggereerde, een fototoestel (!). 

Maar ach, wat gaf dat nou helemaal 

in die tijd. Leuk was wel het typische 

Renault-geluid. Als je de motorkap 

opende zag je de versnellingsstang 

met het toch wel heel eenvoudige 

motortje. Ja, we kunnen er nu wat 

meewarig naar kijken, maar het was 

toen wel een heel bijzonder ruimte-

autootje. Uniek voor die tijd was 

die vijfde deur die toegang gaf tot 

een enorme bagageruimte, waarbij 

ook nog de achterbank opgeklapt 

kon worden. Een laadvloer zonder 

drempel, volkomen vlakke vloer en 

rechte zijwanden, met ook nog een 

uitneembare hoedenplank. Uniek 

voor die tijd. Typisch Frans was de 

plaatsing van het reservewiel in een 

klem onder de auto. Het slimme was 

dat het wiel geen ruimte innam in 

de bagageruimte, maar naar mijn 

idee moet het wiel toch uiterst goor 

worden in de loop van de tijd, dus 

lekker klusje als je een lekke band 

moest wisselen. Eigenlijk zijn dit 

soort karakteristieke auto’s niet meer 

vertoond in deze jaren. Zo apart en 

ongecompliceerd.

Hoe heette ze ook al weer, die pronte 

brunette uit de Vogelwijk in Den 

Haag in de jaren tachtig met die rode 

R4, waarmee ik een tijdje danste bij 

dansschool Van der Meulen aan de 

Laan van Meerdervoort op die zon-

dagavondsoirees en een biertje dronk 

na a oop in de atharinahoe e, een 
paar deuren verder op de hoek van 

de Van der Spiegelstraat? Haar vader 

had een aantal brillenzaken, waaron-

der één In de Bogaard in Rijswijk. 

Sweet memories!

John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl

Renault R4
Het waren toch wel heel 

bijzondere auto’s voor 

die tijd. De Renault R4. 

Ongetwijfeld bedacht als 

tegenhanger van de Eend, 

maar dan toch wel weer 

heel bijzonder. Het model 

is natuurlijk zeer herken-

baar.

Zelfs nog een gat in de voorbum-

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

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 

ak e een  in  een  in  een  en in 
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar van 3 oktober vond u 

vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede 

antwoorden, maar ook enkele foute. De goede 

oplossing luidde de vorige keer: 7-4-1-9.

Het boek De liegende rechter van Hugo Smit 

(ter waarde van 29,95 euro) gaat naar de vol-

gende inzenders:

• Maarten Roeleveld, te Scheveningen

• J.F. Ammerlaan, te Houten

• Lucienne van Zijl, te ‘s-Gravenzande

Inzenden

Voor de puzzel van deze week wordt wederom 

drie keer het boek De liegende rechter verloot. 

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending 

natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We 

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel, 

dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben 

op vrijdag 27 oktober.

Stuur per mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 21

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!

8 6 2 7
7 4 1 6 9
2

7 8 4
4 9

1 6 9 7
5

9 2 5
4 1 8

8 3 4 7
5 3 1
1 6 8

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

9 4 1
2 4 6 7

5 3
3 9 7

8 7 4 5 2
2 1 6

8
6 2 4

3 7
7 4 1 5

5 6

3 2 4 8
4 5 7

5 3
1 4 3

2 6 4 5
3 5 2

5 7
7 1 8

7 8 9 4



het Haagse erfgoed van de 

Koude Oorlog.

De Stichting Militair Erfgoed heeft 

in samenwerking met de afdeling 

Monumentenzorg van de gemeente 

Den Haag onderzoek gedaan naar dit 

erfgoed. De resultaten hiervan zijn 

gepubliceerd in een fraai vormgegeven 

uitgave in de bekende VOM-reeks. 

De publicatie bevat een uitgebreide 

inventarisatie van (Haags) militair 

erfgoed, erfgoed van de Bescherming 

Bevolking (BB), schuilkelders die op 

initiatief van bedrijven en bewoners 

zijn opgericht en noodzetels onder de 

ministeries.

De Koude Oorlog was een botsing van 

ideologieën. Aan de ene kant stonden 

de kapitalistische Verenigde Staten 

en hun bondgenoten en aan de andere 

kant de communistische Sovjet-Unie 

en haar vazalstaten. Het IJzeren 

Gordijn werd neergelaten, er ontstond 

een bijna niet te stuiten wapenwedloop 

tussen beide wereldmachten en de 

dreiging van een kernoorlog nam toe. 

Ook onder de Nederlandse bevolking 

groeide in de beginjaren van de Koude 

Oorlog de angst voor een nieuwe 

wereldoorlog. Het was tegen de ach-

tergrond van deze internationale span-

ningen dat de Nederlandse regering 

maatregelen nam ter voorbereiding op 

een bezetting of een aanval waarbij 

mogelijk nucleaire wapens zouden 

worden gebruikt. Zo verrees in 1954 

aan het Zwarte Pad op Scheveningen 

een bakstenen luchtwachttoren. Op 

deze en op nog 275 andere uitkijk-

posten in het land keken in de jaren 

vijftig en zestig van de vorige eeuw 

luchtwachters van het Korps Lucht-

wachtdienst uit naar laagvliegende 

vijandelijke vliegtuigen, die beneden 

het toenmalige radarbereik zouden 

kunnen vliegen. De Scheveningse 

luchtwachttoren verloor haar militaire 

functie rond 1970 en is tegenwoor-

dig o.a. in gebruik als meteostation. 

In 1989 is er een nieuw radiobaken 

voor radioamateurs gevestigd. Het 

baken met de roepnaam PI7CIS zendt 

uit op 144.416 en 432.816 MHz en 

maakt onderdeel uit van een reeks 

bakens van Noord-Scandinavië tot de 

Pyreneeën. Ook is de toren in gebruik 

als waarnemingspost voor vogels. 

Sinds 2009 is de luchtwachttoren een 

gemeentelijk monument. Meer infor-

matie is te vinden op de website www.

meteotoren.nl.

Een ander bijzonder militair erfgoed 

is de bunker die Arthur Seyss-Inquart, 

rijkscommissaris van het door de Duit-

sers bezette Nederland, liet bouwen op 

landgoed Clingendael aan het einde 

van de Wassenaarseweg. De bunker is 

gecamou eerd als boerderi  met een 
groot puntdak en twee zogenaamde 

schoorstenen die dienst deden als 

uitkijktorens en als opstellocatie van 

afweergeschut. De bunker telt twee 

verdiepingen, is ruim 70 bij 30 meter 

groot en 15 meter hoog. Het dak is 

vier meter dik. Na de oorlog werd de 

bunker ingericht voor gebruik door 

het ministerie van Oorlog (dat pas in 

1959 ministerie van Defensie ging 

heten). Tijdens het hoogtepunt van de 

Koude Oorlog was in de bunker het 

nationaal communicatiecentrum voor 

de Koninklijke Landmacht gevestigd. 

Sinds 2012 heeft de bunker de status 

van rijksmonument.

Niet ver van de Seyss-Inquartbunker 

bevindt zich aan de Van Ouwenlaan 

11 een andere, eveneens uitzonderlijk 

grote bunker. De bunker is in 1942 ge-

bouwd als hospitaalbunker en in 1952 

verbouwd tot Anti-Aircraft Operations 

Centre. Hier werd het luchtruim in 

de sector Den Haag-Rotterdam-Dor-

drecht bewaakt. Tegenwoordig is de 

bunker in gebruik bij een (particulier) 

databedrijf.

In de Nieuwe Scheveningse Bosjes 

heeft de Duitse bezetter een uitge-

breid bunkercomplex aangelegd dat 

grotendeels bewaard is gebleven. 

Tussen de Badhuisweg en de Nieuwe 

Parklaan lagen te midden van de be-

staande bebouwing drie bunkers: een 

groepsschuilplaats in de achtertuin van 

atgebouw enneho e, een centraal 
munitiedepot en een kleine woon-

schuilplaats op het perceel Nieuwe 

Parklaan 73. De munitiebunker aan de 

Badhuisweg 139a is van 1951 tot 1977 

in gebruik geweest bij het ministerie 

van Marine (dat in 1959 opging in het 

ministerie van Defensie). In de jaren 

negentig raakte de bunker in verval. In 

2007 is het perceel verkocht aan een 

particulier, die een villa bovenop de 

bunker heeft gebouwd. Hij noemde de 

villa, met een verwijzing naar de vo-

rige eigenaar, La Défense. De bunker 

heeft de status van monument en was 

tijdens de afgelopen Open Monumen-

tendagen op afspraak te bezichtigen.

et al genoemde atgebouw en-

nehove aan de Badhuisweg is na de 

oorlog jarenlang in gebruik geweest 

bij de Koninklijke Marine. Tot 1947 

was er het hoofdkwartier gevestigd 

en nadien waren de Marineradio-

dienst en de Marinecodedienst in het 

gebouw ondergebracht. Ook waren er 

in het gebouw appartementen voor de 

ge innen an hoge marineo ficieren  
Na 1962 verlieten de marinediensten 

het gebouw en kreeg Dennehove 

uitsluitend een woonfunctie voor 

marinepersoneel. Geen wonder dat het 

gebouw in de omgeving bekendstond 

als de arine at  n  hee t 
de Marine het gebouw verlaten en 

sindsdien wordt het atgebouw door 
particulieren bewoond. Dennehove is 

ontworpen door architect Jan Wils en 

is een rijksmonument.

De auteurs besteden ook veel aandacht 

aan de oprichting en organisatie van 

de Bescherming Bevolking. De opzet 

was dat de BB voornamelijk uit vrij-

willige noodwachters zou bestaan. Bij 

de inwerkingtreding van de Wet BB in 

1952 ging men er vanuit dat voor de 

kring Den Haag e.o. 19.000 man per-

soneel nodig was. In 1957 telde Den 

Haag echter slecht 7.798 vrijwillige 

noodwachters, minder dan de helft van 

het benodigde aantal. Om die reden 

besloot de regering in 1958 alsnog 

de noodwachtplicht in te voeren. Die 

plicht gold voor dienstplichtigen die 

geen mobilisatiebestemming hadden. 

In de praktijk kwam het er op neer 

dat met name Indië-veteranen als 

noodwachters bij de BB werden inge-

lijfd, wat voor veel weerstand zorgde. 

Op veel plaatsen werden schuilplaat-

sen gebouwd, die de bevolking zouden 

moeten beschermen ingeval van een 

atoomoorlog. Onder andere op het 

Veluweplein en de Delftselaan zijn in 

het plantsoen nog de luiken zichtbaar 

die toegang gaven tot de schuilplaat-

sen. Een triest voorval deed zich op 8 

juli 1967 voor in de Gerard Doustraat, 

toen drie monteurs in de daar gelegen 

schuilplaats waren afgedaald voor 

onderhoudswerkzaamheden. Er ont-

stond als gevolg van lekkend aardgas 

een enorme explosie, die aan twee 

monteurs het leven kostte.

Tijdens de Koude Oorlog telde Den 

Haag ook ten minste één privéschuil-

kelder: die van Paleis Huis ten Bosch. 

Deze bunker is gebouwd onder de ten-

nisbaan, die bij de grote verbouwing 

van het paleis in 1980 werd aangelegd. 

De oppervlakte van de tennisbaan 

is vrij groot en aan de zijkant van 

de baan staat een klein kleedhuisje 

waarin zich de trap naar de schuilkel-

der bevindt. Aan de andere kant van 

de tennisbaan is een haag met een 

vreemde hoek waar de nooduitgang is. 

De bunker zelf heeft een oppervlakte 

van 34 bij 22 meter.

Het laatste hoofdstuk van het boek is 

gewijd aan de zogenaamde noodze-

tels die onder alle ministeries zijn 

aangebracht. Elk ministerie had zijn 

eigen bunker met eigen voorzieningen. 

Dit ging zo ver dat er twee afzonder-

lijke bunkers zijn gebouwd onder het 

ministerie van Financiën. Dit waren 

de noodzetels van het ministerie van 

Financiën en van Algemene Zaken 

(de regeringsnoodzetel). In het trottoir 

naar de ingang van het ministerie aan 

het Korte Voorhout zijn twee kleine 

noodluiken te zien. Dit zijn de enige 

objecten van de noodzetel die aan de 

buitenkant nog zichtbaar zijn.

Hans Lingen

hrlingen@gmail.com

Schuilen in Den Haag, erfgoed 

van de Koude Oorlog, Uitgave 

van de gemeente Den Haag in 

samenwerking met Uitgeverij 

De Nieuwe Haagsche en de 

Stichting Militair Erfgoed

Prijs: 27 euro

Haagse schuilplaatsen in de Koude Oorlog
De Koude Oorlog (1948-1989) 

ligt al weer geruime tijd ach-

ter ons, maar op vele plaat-

sen in Den Haag bevinden 

zich nog de stille getuigen 

van dit tijdperk. De lucht-

wachttoren op Scheveningen, 

de Seyss-Inquartbunker op 

het landgoed Clingendael, de 

schuilkelder onder Huis ten 

Bosch, compleet ingerichte 

noodzetels onder de verschil-

lende ministeries en nog vele 

andere bouwwerken vormen 

Foto: Hans Lingen
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Tussen 2010 en eind 2016 zijn zo’n 

75.000 woningen gebouwd binnen 

Haaglanden, Rotterdamse Regio, 

Holland Rijnland, Drechtsteden en 

Midden-Holland. Maar dat is nog lang 

niet genoeg. Daarom heeft de ‘allian-

tie Oude Lijn’ (Den Haag, Rijswijk, 

Delft, Schiedam en Rotterdam) bij 

de provincie het aanbod gedaan om 

binnenstedelijk 120.000 woningen 

te bouwen. Zoetermeer wil 15.000 

huizen erbij, in Leiden gaat het om 

15.000 woningen. Tot zover de plan-

nen van de gemeenten.

Volgens de provincie zijn er nu genoeg 

woningbouwplannen om aan de extra 

vraag van ongeveer 140.000 woningen 

tot aan 2025 te kunnen voldoen. 

Zuid-Holland riep begin oktober ge-

meenten en woningcorporaties op de 

woningbouw te versnellen, omdat er 

woningnood in de provincie dreigt te 

ontstaan. Bij gemeenten is die urgentie 

ook doorgedrongen.

Tussen de start van de bouw van 

een woning en de daadwerkelijke 

realisatie ervan gaan er jaren voorbij. 

Gedeputeerde Bom-Lemstra: “De druk 

is hoog, dus we hebben ruim een jaar 

geleden een ‘Citydeal’ gesloten tussen 

Rijk, provincie Zuid-Holland, Bou-

wend Nederland en ontwikkelaars. In 

de tijd van de crisis is de woningbouw 

stil komen te liggen. Het duurt even 

om dit proces weer aan de praat te 

krijgen, om die bulk weer in beweging 

te krijgen.”

Minder van afstand toekijken

Ook al heeft de provincie niet de 

taak om te bouwen, ze heeft wel een 

wettelijke verantwoordelijkheid bij 

een goede programmering van de 

woningbouw”We hebben een coördi-

nerende kant: we vragen gemeenten 

om woonvisies te maken. Gemeenten 

krijgen van ons input over ontwik-

kelingen op het gebied van bevolking 

en woningbehoeftecijfers. Gemeenten 

moeten daarop hun woonvisies schrij-

ven, zodat wij in kaart hebben of er 

voldoende plannen worden gemaakt. 

Het gaat niet alleen om aantallen, 

maar ook om de plek en de kwaliteit 

van woningen. Aan ons is de taak om 

de visies te beoordelen die in regionaal 

verband worden opgesteld. Daarmee 

krijgen we oog voor de aantallen, de 

kwaliteit en waar er een tandje bij 

moet. Maar we zijn niet alleen van het 

monitoren en het aanspreken, we gaan 

ook steeds minder van een afstand 

toekijken of zij het goed doen. We 

gaan ook helpen.”

De provincie is niet alleen betrok-

ken bij de plannenmakerij. Ook kijkt 

Zuid-Holland naar de regelgeving. 

Gedeputeerde Bom-Lemstra noemt 

gemeentelijke regelgeving, zoals een 

parkeerverordening, als voorbeeld. “In 

gemeenten geldt een parkeernorm van 

1,8 parkeerplaats per huishouden. De 

grote trend is dat tachtig procent van 

de woningbouwopgave binnenstede-

lijk moet plaatsvinden, maar daar zit 

ook veel openbaar vervoer en mensen 

die bij veel openbaar vervoer wonen, 

hebben niet 1,8 auto. Wij hebben 

onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 

veel parkeerruimte onbenut blijft en 

binnenstedelijke woningbouw soms 

niet van grond komt omdat het maken 

van genormeerde parkeerplekken te 

duur is. Dus zou je die norm dan niet 

kunnen moeten versoepelen?”, vraagt 

de provinciebestuurster zich hardop af.

Zuid-Holland richt zich ook op lande-

lijke regelgeving, zoals milieunormen. 

“Het ministerie van Sociale Zaken zit 

in een prachtig hoog gebouw. Omdat 

het ministerie uit het gebouw ging, 

leek het een geweldige locatie om 

woningbouw toe te passen. Minister 

Blok (destijds belast met Wonen en 

Rijksdienst): ‘Nou, gemeente Den 

aag, dan ga e daar toch e en ink 
woningen bouwen?’ De Haagse wet-

houder Joris Wijsmuller wilde dat wel 

doen, maar de regelgeving liet het niet 

toe. ‘De regelgeving?’, vroeg Blok 

toen. Er bleek een zendmast naast te 

staan, dus dan mag je niet hoger dan 

zestig meter bouwen.”

Steentje bijdragen

Verder probeert de provincie ook een 

steentje bij te dragen aan ontwikkelin-

gen in de woningbouw. “De trend is 

dus dat tachtig procent binnenstedelijk 

wordt gebouwd, omdat mensen daar 

willen wonen en omdat het ook handig 

is vanuit het oogpunt van openbaar 

vervoer. Maar als je daar wilt bouwen: 

ik heb geen steden met openliggende 

weilandjes in het centrum, waarvan 

je zegt: doe die maar. Dat zijn de 

stadsparken en die open ruimte wil 

je als stad openhouden. Dat betekent 

dat je niet alles vol moet bouwen, 

maar dat je ook groen en water moet 

hebben. Dus als je in de binnenstad 

wilt bouwen, zal je iets moeten slopen 

of transformeren.” Dat is het moment 

waar de provincie wil bijdragen. Bom-

Lemstra: “Die business cases zijn 

moeilijk rond te rekenen. Dus wij zijn 

bezig met het rijk en gemeenten om te 

kijken hoe we die middelen op tafel 

krijgen. Ik vind dat ook de provincie 

zich daar niet aan kan onttrekken, dus 

ook wij zijn aan het kijken welke mid-

delen we kunnen aanwenden.”

Geen leegstand van woningen

“Heel veel niet-stedelijke regio’s 

vragen nu aan mij: laat ons nu maar 

die woningbouwbehoefte van de 

grote stad opvangen, want zo houden 

wij onze kernen vitaal. Maar neem 

het voorbeeld van Rotterdam: als 

mensen in Rotterdam werken en daar 

ook willen wonen, maar daar geen 

woning kunnen vinden, dan komen ze 

misschien wel even tijdelijk naar een 

kleinere gemeente in de omgeving, 

maar uiteindelijk wil men dan toch in 

Rotterdam wonen. Dus ik wil ook niet 

woningen op allerlei plekken laten 

bouwen, die over tien tot twintig jaar 

weer leeg komen te staan. Want ik heb 

al leegstand in kantoren en detail-

handel; waarom zou ik het probleem 

van leegstand van woningen ook 

faciliteren?”

Bouwen waar de vraag is

Het vestigingsklimaat is gebaat bij 

woningen, maar is ook gebaat bij 

een omgeving waar mensen kunnen 

recreëren. Dus ook het Groene Hart 

en idden el and, open rond en om 
de stad, is van levensbelang, vertelt de 

gedeputeerde. “Dat wil niet zeggen dat 

er in het Groene Hart geen wonin-

gen bij komen, maar je gaat niet de 

verstedelijkingsopgave in het Groene 

Hart neerleggen. Want dan hebben 

we straks niets meer van het groen of 

ons fraaie landschap over. Wij worden 

in het buitenland geroemd om onze 

ruimtelijke ordening. En een goede 

ruimtelijke ordening betekent de juiste 

woning, op de juiste plek. Dus daar 

bouwen waar de vraag is en waar de 

nieuwbouw ook duurzaam is.”

Zuid-Holland heeft met veel gemeen-

ten te maken waar woningen staan 

van woningcorporatie Vestia. Rond 

 kwam estia in grote finan-

ciële problemen en dreigde andere 

woningcorporaties mee te sleuren in 

zijn val. Hoe gaat de provincie om met 

deze gemeenten? “Dat is best wel een 

uitdaging”, vindt Bom-Lemstra, “want 

Vestia heeft minder geld, moet ook in-

vesteren in energietransitie en nieuwe 

woningen. Vestia heeft dus keuzes 

moeten maken waar ze gaan inves-

teren. Dat is Rotterdam geworden, 

maar wat betekent dat voor Delft en 

nog een stuk of acht gemeenten? Om 

investeringen te kunnen doen, zullen 

ze hun eigen bezit moeten verkopen. 

In Barendrecht verkoopt Vestia 600 

woningen, maar als het wordt gelibe-

raliseerd, gaan de prijzen omhoog en 

zijn de woningen niet meer toegan-

kelijk voor de doelgroep waar wij het 

voor doen. Uiteindelijk zijn er 600 

woningen in dat segment verdwenen, 

maar Vestia heeft het geld ook nodig 

om te kunnen investeren. Kortom: het 

is een lastig probleem waar wij op dit 

moment proberen te helpen.”

Welke toekomstvisie heeft Zuid-

Holland als het gaat om het huisvesten 

van alle inwoners? Is iedereen welkom 

om in onze provincie te komen wonen 

of heeft Zuid-Holland bepaalde voor-

keuren? Het antwoord op die vragen 

luidt heel simpel, als het aan gedepu-

teerde Bom-Lemstra ligt: “Vraag en 

aanbod moet in balans zijn.” Ze legt 

uit: “We moeten onze eigen mensen 

huisvesten en we moeten ervoor 

zorgen dat onze economische clusters 

voldoende mensen hebben die daar 

kunnen werken. Als de bedrijven in 

onze provincie willen groeien, hebben 

ze mensen nodig die goed opgeleid 

zijn en die mensen hebben een huis 

nodig.Alle groepen moeten een plek 

krijgen. Sociale huur maar ook bij-

voorbeeld de dure appartementen voor 

het toenemend aantal ouderen.”

Over de ouderen gesproken, stelt de 

gedeputeerde zichzelf hardop de vol-

gende vragen: “De bejaardentehuizen 

zijn weg, dus hoe ga je er in de diverse 

gemeenten ervoor zorgen dat er echt 

aandacht is voor mensen die zorg 

nodig hebben? Ga je die bij elkaar 

zetten? Verspreid je die over de wijk? 

Hoe komen ze bij hun voorzieningen? 

We zijn nu begonnen om in kaart te 

brengen waar de zorgvragers zitten en 

of zij voldoende voorzieningen hebben 

om dat meer op elkaar af te stemmen. 

De kennis die we daaruit opdoen, 

wordt straks landelijk gebruikt.”

Niet langer navelstaren

Aan het einde van dit interview blijkt: 

Bom-Lemstra wil niet langer praten 

over de woningbouw, maar vooral 

aan de slag. “We kunnen heel lang 

blijven navelstaren. Maar we weten nu 

de grote trends, we kennen de grote 

behoefte, dus ik zou veel meer onze 

energie willen zetten op realisatie van 

woningen. Dus zet je energie daarop, 

in plaats van nog een onderzoekje te 

doen of het een onsje meer of minder 

mag zijn. Als je naar de grote lijnen 

kijkt, denk ik: wat we ook gaan doen, 

als we nu maar gaan realiseren.”

Ivar Lingen (hoofdredacteur)

redactie@deoud-hagenaar.email

‘We kunnen blijven navelstaren, maar we moeten realiseren’
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek verwachten nog 

tientallen jaren een sterke bevolkingsgroei voor de grote steden, zoals Den Haag. Wat doet de 

provincie Zuid-Holland om vraag en aanbod op de woningmarkt tot elkaar te laten komen? In deze 

Woonspecial van De Oud-Hagenaar schetst gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) haar rol en de 

visie van de provincie Zuid-Holland.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA). Foto: Provincie Zuid-Holland
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Een betaalbare traplift 
voor iedereen!

Comfortland heeft een groot aantal van deze 

producten bij elkaar gebracht en is continu actief 

om het assortiment uit te breiden en te verfi jnen. 

De trapliften van Smienk Trapliften en het 

bijbehorende advies, service en onderhoud zijn 

daarop een welkome aanvulling. Hiermee kan in 

de sterk groeiende behoefte van ouderen worden 

voorzien, aangezien er een duidelijke verschuiving 

plaatsvindt naar het zo lang mogelijk thuis blijven 

wonen. De aanschaf van een voordelige gebruikte 

traplift maakt dit nu voor een grote groep 

mensen bereikbaar.

Duurzaam 

Het in Nunspeet gevestigde Smienk Trapliften 

reviseert trapliften volledig en voorziet ze van onder 

NIEUW bij Comfortland.nl

Duurzame samen werking Comfortland en Smienk Trapliften van start!

meer een geheel nieuwe poedercoating, nieuwe 

accu’s, stoff ering en eventuele software-updates. 

Kostbare grondstoff en voor de productie van een 

nieuwe traplift worden bespaard en gebruikte 

trapliften krijgen een geheel nieuw lang leven. 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

Tot wel de helft goedkoper 

Een gereviseerde traplift biedt ten opzichte 

van een nieuw exemplaar een prijsvoordeel 

dat kan oplopen tot wel 50 procent, zonder 

daarbij concessies te doen aan kwaliteit en 

betrouwbaarheid. Dit bespaart de consument 

al snel duizenden euro’s. De trapliften voldoen 

aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen zoals 

die in Nederland gelden. 

Maatwerk

Omdat bijna geen trap hetzelfde is, dient een 

traplift vrijwel altijd op maat gemaakt te worden.  

Comfortland zorgt ervoor dat een adviseur van 

Smienk Trapliften de klant geheel vrijblijvend thuis 

bezoekt, waarbij de mogelijkheden tot plaatsing 

van een traplift onderzocht worden en indien 

gewenst al direct een passende off erte kan 

worden aangeboden.

Meer weten of interesse in een voordelige 

traplift? Kom langs in het fi liaal van Comfortland 

aan de Prins Hendrikstraat 159 in Den Haag, of ga 

naar www.comfortland.nl voor meer informatie.

Blijf langer 
thuis wonen 

met een goede 
& betaalbare 

traplift!

Een hulpmiddel verkopen kan iedereen. 

Maar zorgen voor deskundige hulp bij aanschaf, 

een snelle afhandeling en goede service is iets 

wat niet voor elke thuiszorgwinkel is weggelegd.

U vindt bij ons een breed en uniek assortiment 

comfortproducten en hulpmiddelen voor jongeren 

en ouderen. En we kunnen deze aanbieden tegen 

de scherpste prijzen.

Dus voor vakkundig advies, gunstige prijzen 

en uitstekende service ga je naar Comfortland, 

de grootste thuiszorgwinkel van Nederland.

Welkom bij Comfortland!

Smienk Trapliften en Comfortland gaan een uitgebreide samenwerking aan en bundelen daarmee hun krachten. Smienk Trapliften 

is de nummer één leverancier van gebruikte trapliften in Nederland en biedt iedereen voor wie de trap niet meer begaanbaar 

is een uitstekende en betaalbare oplossing. Comfortland B.V. is een Haagse onderneming, specialist in thuishulpmiddelen.

WWW.COMFORTLAND.NL
Prins Hendrikstraat 159, Den Haag

Telefoon: 070 - 22 10 580

50% voordeliger dan nieuw levering binnen 48 uur 5 jaar garantie* Alle merken huren mogelijk v.a. € 90,- p/m**
*I.c.m. jaarlijks onderhoud. **Excl. eenmalige 

installatiekosten, verschillend per traplift.



kostbare en breekbare spullen, modern en antiek. 

e i n oor ichtig, maar ook e fici nt  iet oor 
niets geven klanten ons een tevredenheidscijfer 

van 9,3!

Luisteren en meedenken

UTS Van der Geest kan grote projecten uitstekend 

aan en verhuist de inhoud van uw woning, school, 

zorginstelling of kantoor professioneel en snel. 

Onze gedreven verhuisdirigentes nemen desge-

wenst de gehele organisatie rond het verhuizen 

voor hun rekening. We hebben ruime ervaring 

in de seniorensector. Geduld, tact en een gepast 

tempo stellen on e cli nten op hun gemak  e 
verhuisdirigent is vaak hun steun en toeverlaat. 

Begrip voor de situatie, luisteren en meedenken. 

aar draait het om  ee t uw erhui ing een 
specifieke aanpak nodig  i  staan oor u klaar  
Met onze moderne verhuiswagens dragen we bij 

aan een beter milieu, ook op internationale ritten. 

eem ri bli end contact met ons op en ontdek 
de service die UTS Van der Geest Verhuizingen u 

kan bieden.

T 070 399 42 41

E info@utsvandergeest.nl

u iet alles er dan ook spik en span uit en is het 
een overzichtelijk en goed ingerichte showroom 

geworden. In 2015 begonnen zij met 150 m2 aan 

ruimte met allerlei soorten hulpmiddelen welke 

vooral voor de senioren het functioneren vaak een 

stuk aangenamer kan maken  u i n er nog eens 
300 m2 bijkomen, in een mooi opgeknapte en 

overzichtelijke hal.

Producten

Sta-op stoelen, rollators (alleen nieuw), scoot-

mobielen, verpleegbedden (hoog/laag), hulpmid-

delen voor op het toilet en onder de douche, 

(elektrische) rolstoelen, krukken, wandelstokken, 

looprekjes, trippel-stoel allemaal verkrijgbaar bij 

de Zorghulpmiddelen Outlet. En de meeste pro-

ducten kunnen direct (indien op voorraad) worden 

meegenomen.

Werkplaats in huis

Tijdens de verbouwing is er ook ruimte vrijgehou-

den voor een werkplaats waar de onderhoud en 

reparatie aan scootmobielen ‘in huis’ kan worden 

gedaan.

Service, kwaliteit en goed advies staan hoog 

in het vaandel bij Manuela en Marco. Zelfs de 

bezorgservice is in eigen beheer zodat u het snel 

in huis kan hebben. Vaak nog dezelfde dag!

Nieuwsgierig geworden?

e orghulpmiddelen utlet is te inden aan de 
Turfschipper 5 in Wateringen. Bereikbaar via 

openbaar er oer eindhalte li n  en  e ope-

ningstijden zijn ma. 12.00-17.00 uur, di. t/m vr. 

van 10.00-17.00 uur en zat. van 10.00-16.00 uur. 

Tel. 0174-621544 of mail naar info@zorghulp-

middelenoutlet.nl. Gratis en voldoende parkeer-

plaatsen voor de deur. Kijk voor meer informatie 

op www.zorghulpmiddelenoutlet.nl

Zorgeloos verhuizen met UTS Uitbreiding van assortiment 

bij de Zorghulpmiddelen Outlet 
Familiebedrijf UTS Van der Geest Ver-

huizingen biedt verhuizingen op maat 

voor particulieren, bedrijven, zorgin-

stellingen en scholen. Wij bestaan als 

erkende verhuizer al meer dan 90 jaar! 

De middelen zijn vernieuwd, maar onze 

betrokkenheid en service zijn nog als 

vanouds.

et erhui en an persoonli ke spullen kan eel 
stress geven. Je geeft je huisraad toch in handen 

van een vreemde. UTS Van der Geest neemt die 

zorgen graag weg. Onze vakmensen zijn zeer er-

varen in het inpakken en vervoeren van dierbare, 

Na 2 maanden van hard werken, 

verbouwen, vloer coaten, plafond erin 

zetten, voorraad op orde krijgen en 

schoonmaken is het dan eindelijk he-

lemaal af. Op de Turfschipper hebben 

Manuela en Marco met veel hulp van 

vrienden en familie heel wat uurtjes 

doorgebracht om de uitbreiding van 

de Zorghulpmiddelen Outlet helemaal 

klaar te hebben. 
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Op een selectie van de modellen 

met een ‘hoge zit’ wordt nu een zeer 

aantrekkelijk voordeel geboden. Bij de 

Ford B-Max (met die handige schuif-

deuren!), de Ford C-Max én de Ford 

EcoSport krijgt de koper bovendien 

een sportieve e-bike ter waarde van 

€ 1.599,- cadeau, bij aankoop van 

een auto uit de rdea oorraad  e e 

modellen zijn in de luxe en zeer com-

plete Titanium-uitvoering, inclusief 

a igation ack en ele e tra s

e erkoopad iseurs an rdea uto 
hebben nóg een verrassing in petto: 

op de Ford Kuga, die deze zomer 

geheel werd gerestyled, geldt nu een 

super-voordelig privé lease tarief. 

Wie de Kuga uit voorraad koopt, rijdt 

m al ana   ,  per maand  aar 
zitten alle vaste kosten in, u betaalt 

zelf alleen de brandstof. Is dat even 

handig en overzichtelijk! Ook bij de 

andere actiemodellen kan privé lease 

zeer aantrekkelijk zijn, informeer er 

vrijblijvend naar.

Een hoge korting op modellen met 

een ‘hoge zit’: hoog tijd om naar 

Ford-dealer Ardea Auto te gaan! U 

bent welkom op www.ardeaauto.nl 

en in de showroom!

‘Max voordeel’ bij Ardea Auto
We naderen alweer de laatste weken van het jaar. Tijd om op te 

ruimen, vinden de verkoopadviseurs bij Ford-dealer Ardea Auto. 

Want de modellenlijn 2018 staat alweer klaar om blinkend en 

wel gepresenteerd te worden. Daarvoor is wel ruimte in de show-

rooms nodig…. Daarom ruimt Ardea Auto nu spectaculair op!
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e e posanten i n geen an allen 
onbekenden in de kunstwereld. Flory 

o and e poseert een aantal an haar 
schilderijen die speciaal voor ‘10 voor 

2’ zijn gemaakt. Sandra Simonis toont 

i  raaie bron en beelden  ebbie 
Boender presenteert een nieuwe serie 

glaskunst en assemblage. Evert van 

Rijssel heeft een aantal beelden op de 

sokkels geplaatst. Annelies Koeleman 

komt met exclusieve textielkunst. To-

sca Rossewij verrast met indrukwek-

kende nieuwe keramische beelden. 

Marianne den Otter heeft hard moeten 

werken aan nieuwe marmeren sculp-

turen, vanwege de snelle verkoop van 

een deel van haar huidige collectie. 

Rob de Boer en Merlijn Kolkman to-

nen enkele van hun zeer fraaie, nieuwe 

schilderijen En van de fotograaf Joop 

Schepers hangt een kleine doorsnee 

van zijn werk.

De expositie ‘10 voor 2’ is tot 

en met zondag 5 november 

elke donderdag tot en met 

zondag open van 12.00 tot 

17.00 uur. Toegang is gratis.

Ook boeiende kunst 
náást Mauritshuis
In samenwer-

king met Anna 

Vastgoed en 

Cultuur orga-

niseert een 

groep van tien 

Scheveningse 

kunstenaars 

- allen leden 

van KopS - een 

tentoonstelling 

op een wel heel geëigende locatie: de Korte Vijverberg 2, schuin 

tegenover het Mauritshuis. In dat statige vroegere bankgebouw 

van MeesPierson, midden in het hart van het Haagse museum- 

en kunstkwartier wil de groep met voornamelijk hedendaags 

recent werk, een contrast vormen met de omliggende musea en 

gebouwen waar vooral de klassiek de boventoon voert. 
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Vroeg of laat krijgen veel echtparen te maken met een opname van de partner omdat de zorg 
thuis niet meer haalbaar is. Helaas kan het voorkomen dat het op een gegeven moment niet 
meer mogelijk is om samen onder één dak te wonen, omdat beide partners zorgbehoevend zijn 
geworden, maar allebei andere zorg nodig hebben. 

Stichting Eykenburg biedt uitkomst!

2-kamerappartementen voor echtparen en stellen 
In Huize Eykenburg zijn onlangs 2-kamerappartementen opgeleverd, specifi ek voor 
echtparen en stellen.
•  Eigen huiskamer, slaapkamer en badkamer
•  Geschikt voor verlenen zware lichamelijke zorg
•  Gemeenschappelijke huiskamer met andere appartementbewoners
•  U houdt de regie in eigen handen
•  Vele mogelijkheden zoals maaltijden in eigen appartement of gezamenlijke huiskamer, 

afspraken over zorgmomenten, plaatsen eigen wasmachine of eigen keuken.

Stichting Eykenburg is trots op dit vooruitstrevende project en hoopt hiermee te kunnen 
voorzien in de wens van vele echtparen of stellen om samen de oude dag door te brengen.

Wilt u weten of u voor één van deze appartementen in aanmerking komt?
Omdat iedere situatie anders is staat het transferbureau u graag persoonlijk te woord dus bel 
gerust via telefoonnummer 070-7507000 en vraag naar Chama Bishesar of Leonie de Roo. 

Meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Andere zorg nodig, toch samen wonen 

Wij helpen u op doeltreffende, efficiënte 

en persoonlijke wijze aan een nieuwe of 

gedeeltelijk nieuwe gebitsprothese. Ook 

kunt u bij ons terecht voor het uitvoeren 

van reparaties aan de protheses en andere 

tandtechnische behandelingen. 

Novodent, een begrip in Den Haag
Door de jaren heen hebben we een groot 

klantenbestand opgebouwd. Klanten 

komen graag bij ons terug, door onze 

persoonlijke aanpak en de kwaliteit van 

onze behandelingen. We zijn een begrip 

geworden in Den Haag. Veel Hagenaars 

kiezen graag voor ons wanneer zij een 

behandeling moeten of willen ondergaan. 

Nieuwste technieken
We houden de ontwikkelingen op het 

vakgebied altijd nauwlettend in de gaten. 

Nieuwe technieken en methodes worden 

toegepast waar dat mogelijk is, zodat wij 

onze klanten altijd optimaal van dienst 

kunnen zijn. Daarnaast nemen we graag 

de tijd voor u. Geen vraag is te gek, u kunt 

altijd op ons rekenen voor gedegen advies 

en een warm welkom. We zien u graag in 

onze praktijk!

Valkenboskade 466  •  2563 JK Den Haag

Tel: 070 - 355 57 90  •  info@novodent.nl www.novodent.nl   

Novodent, specialist op het gebied van gebitsprotheses

Bij Novodent vindt u meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van tandtechniek.  

We zijn een familiebedrijf en dat voelt u zodra u bij ons binnenstapt. Dat de medewer-

kers van Novodent meer van elkaar zijn dan slechts collega’s, zorgt niet alleen voor een 

prettige sfeer, maar komt ook de onderlinge communicatie ten goede. 

Foto v.l.n.r.: Jasper, John en Martijn Jellema

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.

Kijk voor meer

www.cato-wwz.nl

In de groene wijken

Vrederust-West, Segbroek en 

Bezuidenhout, vlakbij zee en strand, 

verhuurt Cato senioren- 

en aanleunwoningen

De kale huurprijzen liggen rond de € 500,00.

De woningen worden verhuurd aan

alleenstaanden met een inkomen tot € 22.200

of tweepersoonshuishoudens met een

inkomen tot € 30.150

Cato kan de complete dienstverlening

aan senioren leveren van de verhuur

tot en met de zorgverlening.

Belangstellenden kunnen contact

opnemen met Marleen Gerritse,

telefoon 070 - 321 01 57.



  e ellig met anderen eens een kop e ko fi e 
drinken of de maaltijd nuttigen of zelfs een 

kaart e leggen o  een fi lm ki ken maakt het le en 
helemaal prettig  o n woonplek is gelukkig 
te inden in eidschendam  ls er kunt 
u terecht bi  tichting ui en oorde oor een 
com ortabele en geli k loerse sociale sectorwo
ning in een wooncomple  met li t   kunt wonen 
aan de rekeweg o  in de wi k ui en oorde  et 
persoonli ke aandacht oor de bewoners, aandacht 

oor eiligheid n di erse wel i nsgemakken  
e e traat es op het gebied an wel i n kunt u 
inden in het ienstencentrum an de tichting in 

het comple  ui en oorde  d  ontmoetingsplek 
oor een kop e ko fi e o  een warme maalti d   

kunt hier ook bil arten, schilderen, computerles 
olgen, een boek lenen uit de eigen bibliotheek, 

bridgen, bingo n, fi lm ki ken, genieten an een 
mu iekuit oering, een modeshow bi wonen, een 
creamarkt be oeken en nog eel meer  eregeld 
wordt er el s een busreis georganiseerd  ee t 
u een dienst erlener nodig  ok hier oor kunt 
u in het ienstencentrum terecht  o is er onder 
andere een siotherapeut, een di tiste, kapper, 
pedicure n een ersmarkt oor de dageli kse 

boodschappen  ieuwsgierig geworden  om 
gerust eens binnenlopen om de s eer te proe en o  
een gesprek e aan te gaan o er de mogeli kheden 

oor een  o  kamerwoning

     Bent u geïnteresseerd in een woning 

bij Stichting Duivenvoorde? Kom 

eens langs op het adres Duiven-

voorde 262 in Leidschendam, bel 

met ons op 070 3203736 of neem 

een kijkje op onze website www.

stichting-duivenvoorde.nl 

a  k ben toen eerst op dit plein terechtgekomen  
n ik dacht  wat een antastisch mooi plein, 

want ik kende het niet  at was s a onds op een 
omera ond  oen dacht ik al  ammer an al die 

auto s

    i n oon obert is nu tien aar oud  oen hi  
iets onger was, oetbalde hi  met riend es op 
het weelinckplein , egt ans  mdat dat hi  

oor i n baan eel in russel en traatsburg 
moet i n, kan hi  niet aak genieten an i n  

weelinckplein  ls obert oetbalde, dan moest 
daar natuurli k wel toe icht op i n, dus dan ging 
ik er bi oorbeeld twee uur bi  itten  n als het 
echt een mooie omermiddag is, dan kun e daar 
heerli k niets doen  isschien een boek hal  uitle
en en een beet e in het gras liggen  e politicus 

bli t trouwens niet alti d alleen maar itten o  lig
gen als obert speelt, ook oetbalt de prominente 

er regelmatig mee  at is wel de mooiste 
herinnering aan dit plein  als kinderen o n drie  

ier aar i n, dan i n e heel spontaan en alti d 
in beweging  us dat is oor mi  de betekenis an 
het weelinckplein  obbert die met n riend es 

oetbalt

    ans komt superlatie en tekort om het plein te 
beschri en  antastisch , historisch , prachtig  
en romantisch  noemt hi  onder andere de plek 
die sinds  de naam weelinckplein draagt  

en noemt het ook wel het mooiste plein an 
en aag  aar misschien is het wel het mooiste 

plein an ederland , egt hi  oor ichtig  enk 
de auto s en wat containers weg, en dan waan e 
e op een plein an o n  aar geleden  at is 

een antastische er aring  e iet ana  dit plein 
de einkenstraat  een prettige winkelstraat met 
ouderwetse slagers en bakkers  et is eigenli k 
een dorp in een stad  e ou ook niet eggen dat 
dit ormeel een deel an che eningen is  aar 
het groen, de rust, dat e toch in en aag it en  
le end erleden  als het aan ons ligt, gaan we 

hier niet weg  

   eer le en  a naar mi ndenhaag com   

Zelfstandig wonen met welzijn 
en zorg binnen handbereik

‘Ik was eerder verliefd op het plein dan op het huis’

  De overheid wil dat we langer zelfstandig wonen. Dan wil je wel een woning 

zonder barrières op een plek waar het openbaar vervoer, een ziekenhuis en een 

winkelcentrum gemakkelijk te bereiken is. En het zou ook fijn zijn als er door me-

debewoners of professionals een beetje op je gelet wordt. 

  Hans van Baalen (57) is delegatie-

leider van de VVD in het Europees 

Parlement. Daarnaast is hij voorzitter 

van de ALDE-Party. Zijn favoriete plek 

in Den Haag is ook zijn ‘thuis’: het 

Sweelinckplein. 

  k was eerder erlie d op het plein dan op het 
huis  k was op het plein wel eens eerder geweest  

el grappig  ik was toen net student a  k wilde 
een koelkast kopen, maar at krap bi  kas  us 
dan ging e ki ken in die speurders an ad erten
ties in de aagsche ourant  r was iemand in de 

ollanderstraat die ei  ik wil an mi n koelkast 
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 Annekoos Littel    

  eamleider nouk i nings  it bleek de enige 
locatie in en aag waar plaats was oor lle 
bewoners  at was wat we graag wilden  een plek 
waar we bewoners n medewerkers  bi  elkaar 
ouden kunnen bli en  et is hier eel lichter en 

ruimer dan de edemblikstraat  n  we hebben 
een mooie tuin met kippen en een bewegingspar
cour

oos woont al heel wat aren op e rug  ok i  
is bli  met de nieuwe locatie  ooral o er de tuin 

is e te spreken  ant daar rookt e het lie st haar 
sigaret e  er de erhui ing egt e  k had me 

oorgenomen om het eerst aan te ki ken oor er 
iets o er te eggen  n a  het is meege allen  e 
hebt meer ruimte  n er is eel groen  k ga elke 
dag naar buiten, dus dat is erg fi n

 Rudolf Steiner Zorg biedt oude-

ren- en gehandicaptenzorg op vier 

locaties in Den Haag. www.rudolf-

steinerzorg.nl  

Nieuwe locatie voor Rudolf Steiner Zorg:

Anouk Wijnings: “Het is hier 

lichter, ruimer en groener.”
  Onlangs verhuisden de bewoners van Rudolf Steiner Zorg - afdeling de Brug van de 

Medemblikstraat naar een nieuwe locatie in de ‘Lozerhof’, aan de zuidkant van Den 

Haag. Een verhuizing is nooit prettig en zeker niet voor ouderen met dementie en 

Alzheimer. 
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    et model en s steem is astgelegd en be
schermd  et als de merknaam ofi ben

    e dekbedo ertrekken worden gewoon in eder
land gemaakt en daar ben ik best en beet e trots 

op  i komend oordeel oor u is dat wi  garantie 
kunnen ge en op het naaiwerk en de werking an 
de rits, maar ook dat bi na alle indi iduele wensen 
inge uld kunnen worden  robeer het maar

    eki k de ad ertentie elders in de e krant o  ga 
naar de website www ofi ben com om alle dessins 
te beki ken

    oor de le ers an de ude aagse hebben wi  
een speciale aanbieding 

     Wanneer u in de maand novem-

ber via de website www.sofiben.

com een dekbedovertrek bestelt 

en u gebruikt de kortingscode 

Okt2017mo#3 of u neemt dit artikel 

of de advertentie naar onze show-

room Oudemoerstraatsebaan 64 te 

Bergen op Zoom De kortingscode 

is niet van toepassing op actiepro-

ducten.  

SOFIBEN, het handige dekbedovertrek 

met rits systeem
 et idee oor een dekbedo ertrek met rits 
s steem is onge eer  aar geleden ontstaan  a 
een aar nadenken, het maken an proe modellen 
en ooral testen door gebruikers is een oektocht 
naar sto en, ritsen en een kwalitatie  goed atelier 
gestart

    e eerste introductie was ti dens de  beurs 
in trecht in  k ben gestart anuit on e 
pri e woning maar na twee aar erhuisd naar een 
gedeelteli k gehuurd bedri spand  inds dit aar 
is daar ook een showroom in gemaakt waar u an 
harte welkom bent  el wel e en eerst, want wi  
i n niet alti d aanwe ig

Hans van Baalen:
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T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Heeft u verhuis-

plannen? 

Bent u 55+ en heeft 

u geen inwonende 

kinderen?

Stichting Duivenvoorde te Leidschen-

dam heeft sociale huurwoningen. Er 

komen geregeld woningen vrij voor 

verhuur in de complexen Duivenvoor-

de, Duivenpad en Prinsenvoorde.

Stichting Duivenvoorde heeft een 

eigen toewijzingsbeleid en werkt niet 

samen met Woonnet Haaglanden. 

Een woonpas is niet nodig.

Bekijk onze woningen op 

www.stichting-duivenvoorde.nl 

of maak een afspraak met onze 

consulente. 

Bel op maandag t/m donderdag 

tussen 9.00 en 12.00 uur, 

telefoon (070) 320 3736.

Scroogecroogecroogecroogecroogecrooge
Een muziektheater-winterwandeling

23 t/m 28 december 2017   www.zuiderparktheater.nl

croogecrooge

Iedereen kan 
Parkinson krijgen

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. 

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. 

IBAN: NL10ABNA0504201530



i  bieden u een fi ne woonomge ing en als dat 
nodig is begeleiding, er orging en erpleging 
op maat   indt bi  ons een ge arieerd aanbod 
betaalbare woningen  e i n goed bereikbaar met 
de auto o  het openbaar er oer en be inden ich 
in de buurt an oor ieningen  e woningen i n 
uiteraard drempelloos, geli k loers en met de li t 
bereikbaar

ns woningbe it bestaat uit sociale huurwoningen 
en orgwoningen  e huurwoningen i n bedoeld 

oor mensen die el standig en betaalbaar wil-
len wonen met org oor ieningen in de directe 
nabi heid  e orgwoningen i n uist bedoeld 

oor mensen die behoe te hebben aan een eilige 

en beschermde omge ing, bi oorbeeld omdat e 
lichameli ke o  ps chiatrische klachten hebben, o  

anwege dementie

n al on e woningen kunt u naar behoe te ge-

bruikmaken an on e org  en dienst erlening  
e e arieert per wooncomple  er situatie 

wordt bekeken welke org men nodig hee t  i  
de huurwoningen stelt de wi k erpleegkundige de 
indicatie die nodig is oor de gewenste org

Bij vragen kunt u contact opnemen 

met Marleen Gerritse, 070-321 01 57.

emen is nu donderdag, ri dag en aterdag ook 
op de e weg aanwe ig  e usie biedt alleen 
maar oordelen  r ontstaat een bedri , dat i n 
kennis en er aring hee t gebundeld en ook i n 
mogeli kheden hee t uitgebreid  ie uitgebreide 
mogeli kheden ontstaan omdat beide bedri en 
elkaar naadloos aan ullen  et de irma red 

an i n waren we alti d gespecialiseerd in bui-
ten onwering, behang en binnen onwering  n 
de laatste aren i n we ook aak be ig woningen 
compleet met wandbekleding, loer en raambe-

kleding klaar te maken oordat mensen erhui en  
ernard emen doet heel eel loerbedekkingen, 

traplopers, gordi nen en marmoleum  aarmee is 
die er aring straks ook op de e weg aanwe ig

irma red an i n hee t  aar er aring, en 
it al  aar op de e weg  ernard emen hee t 

 aar er aring  at is samen  aar er aring 
en deskundigheid  e hebben nu een groter as-

sortiment, odat iedereen wel iets in i n smaak en 
pri sklasse kan inden  us het is niet alleen een 
win winsituatie oor ons, maar eker ook oor de 
klant

Voor meer informatie:

Leyweg 1150 1152

2545 HH Den Haag

Zorgeloos wonen bij Cato

Firma Fred van Rijn en Bernard Gemen fuseren:

Completer door 
de krachten te bundelen

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat kan als er goede 

voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening beschik-

baar 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. 

Firma Fred van Rijn Zonwering-Wo-

ninginrichting en Bernard Gemen zijn 

gefuseerd. Eigenaresse Julia Gemen 

van Bernard Gemen wilde na tiental-

len jaren het familiebedrijf niet meer 

alleen voortzetten. En opvolging was 

er ook niet. Kees-Jan Bil en zijn broer 

Wilko van de Firma Fred van Rijn za-

gen een aankondiging en ondernamen 

actie. “Binnen twee gesprekken waren 

we eruit”, zegt Kees-Jan Bil. “Het 

klikte meteen.” 

inds enige maanden i n alle stalen en acti itei-
ten erhuisd naar de e weg  anuit de e 
enige estiging wordt nu geopereerd want ulia 
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kwamen an ouders en andere amilieleden, maar 
werden ook opgeraapt an de straat  ooral als 
de apparaten abriek habur in de uilingstraat 
uitging werd de orenstraat a gespeurd o  iemand 
een leeg doos e had weggegooid rec cling a ant 
la lettre  r waren o erigens ook hal e doos es 
in omloop met  sigaretten  et kaarten leek op 
pesten, i  het dat het niet de bedoeling was om 
o eel mogeli k kaarten kwi t te raken, maar uist 

om o eel mogeli k kaarten te winnen  at roken 
die kaarten lekker naar tabak

erwi l ik dit schri  komen nog eel herinnerin-

gen aan die ti d bo en, oals op de step naar de 
kleuterschool aan de aan met een buitenspeel-
plaats aan de an endrikstraat, u rouw an ui-
nen, de waterbak en de her stta el  fietsen leren op 
het doortrap fiets e an ineke on  menigmaal 
ging ik onderuit als de bocht naar het esteinde 

o  de leerstraat te scherp werd genomen  het 
igeunerpark e aan de leerstraat  de lucht an de 

ko fiebranderi  ok op de hoek an het esteinde 
en de ssendel tstraat  s omers het geluid an 
het a slaan op de mat door de udoka s an de 
school op de eerste erdieping an micitia  ook 
het geluid an de motoren oor lorencia niet a-

lencia  als ik an de warmte niet kon slapen klinkt 
me nog in de oren  n de blauwe stacara an tussen 
de uilingstraat en het badhuis werden dageli ks 
rieten gebakken  aan de o erkant in de obel-

straat was aan de i kant een raam an lorencia 
an waar uit we a  en toe een ak koekkruimels 

konden kri gen    

Joop Bakker 

joop.bakker49@gmail.com

De jaren ‘50 in de Torenstraat
Geboren in 1949 woonde ik tussen 

1952 en 1959 in de Torenstraat 122 d, 

op de bovenste verdieping boven de 

fietsenwinkel van Ton op de hoek van 

de Zuilingstraat.

n de uilingstraat was een plaats die toegang 
ga  tot de werkplaats an de fietsenwinkel, waar 
knecht laas aan het werk was  p de plaats 
waren mi n riend es iebren en arel en ik 

ri wel dageli ks aan het kaarten  met in twee n 
geknipte oorkanten an sigarettendoos es  iet 
alleen die an iss lanche en hie  hip, maar 
ook die an hree astles, ur on, olden ic-

tion en wellicht nog andere merken  e doos es Torenstraat ter hoogte van de Zuilingstraat gezien rich-
ting Noordwal. Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling 

(collectie Haags Gemeentearchief)
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n en aag bestaan al ruim dertig pro ecten 
oor groepswonen door ouderen  et is een 

woonconcept dat enorm actueel en in beweging 
is  roepswonen bli kt in een enorme behoe te 
te oor ien, niet alleen bi  alleenstaanden  r 
i n ook eel echtparen die oor de e woon orm 

kie en

ls u meer wil weten o er dit concept, ga nu 

uw licht opsteken bi  het entrum roepswonen 
tel   o  ki k op de website an het 

, de ereniging roepswonen door uderen 
gdo denhaag nl  et entrum roepswonen 

organiseert regelmatig in ormatiebi eenkomsten 
oor iedereen met belangstelling oor groeps-

wonen, dus niet alleen oor ouderen   bent an 
harte welkom

Informatie:

info@centrumgroepswonen.nl of be-

zoek www.centrumgroepswonen.nl

Groepswonen - iets voor u?
ent u an plan om op een prettige en itale 

manier oud te worden  a groepswonen
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Dat is verleden tijd. 
Met een Sofiben dekbedovertrek hoeft
u niet meer te worstelen.
Lees het redactioneel stuk hier in de krant.

Gebruik de code VJ2017OH en krijg 10% korting op uw dekbedovertrek.
Niet geldig op actieproducten.
Of vraag naar de brochure en gebruik het bestelformulier.
U kunt deze via de telefoon 0164 686 071 aanvragen.

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

Heeft u ook
zoveel moeite
om het
dekbedovertrek
in de hoes
te krijgen? 

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

WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL

Behang(werk)•Vloerbedekking•Laminaat•BinnenZonwering•BuitenZonwering

Samen ruim 
123 jaar ervaring

en een begrip 
in de regio

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES OP 

MAAT

• Méér vermogen

• 16 inch velgen

• Schoner

• Nóg zuiniger dan 

voorheen

• Nieuwe, volwassen  

uitstraling

• Nieuw chassis en  

meer gewicht voor  

een betere wegligging. 

 

AIXAM is tevens de  

eerste brommobiel- 

fabrikant die al aan de  

Europese regelgeving 

van 2018 voldoet. 

 

Zelf uitproberen?  

Maak nu vrijblijvend  

een afspraak!

De nieuwe
AIXAM  
sensation 
klaar voor 
een nieuwe 
generatie.

Vollebregt Brommobiel
Edisonlaan 30
2665 JC Bleiswijk

EINDELIJK  

VOLWASSEN! 
v.a. €11.248,- inclusief kosten rijklaar. 

Financiering behoort tot de mogelijkheden.

Tel 010-521 92 18
info@vollebregtbrommobiel.nl
www.vollebregtbrommobiel.nl



willen gebruiken, slaan zij de pc en tablet over en 

doen dit via de mobiele telefoon. Deze ontwik-

keling is vanaf 2012 aan de gang. Sinds dit jaar 

is het gebruik van de mobiele telefoon onder de 

ouderen met 200% toegenomen.

Een senioren mobieltje op maat

De SeniorenMOB is een slimme telefoon die door 

stichting BOP, met het oog op de groep senioren 

met een achterstand op digitaliseren, op de markt 

is gebracht. Deze mobiele telefoon voor ouderen 

is voorzien van een aanraakscherm, waarop zes 

grote knoppen in hoog contrast zichtbaar zijn. 

Hierdoor kan de gebruiker duidelijk zien wat er 

op de knoppen wordt weergegeven. Elk van deze 

knoppen staat op een vaste plek en geeft toegang 

tot n specifiek onderdeel an de smartphone  
Zo kan de gebruiker van de mobiele telefoon voor 

ouderen gemakkelijk terugvinden waar bijvoor-

beeld de e-mails kunnen worden gelezen of waar 

de foto’s van de familie kunnen worden bekeken. 

Stichting BOP heeft met betrekking tot deze vraag 

de SeniorenMOB speciaal laten ontwikkelen. Aan 

de hand van de jaren lange ervaring in het geven 

van computertrainingen voor senioren is de roep 

om een gemakkelijk te bedienen mobieltje dui-

delijk naar voren gekomen. Er bestaat ook al een 

tablet voor senioren. De ouderen gebruiken deze 

in plaats van de PC. Maar nu veel van de kinderen 

en kleinkinderen gebruik maken van een mobiele 

telefoon en de sterke stijging in het gebruik van 

WhatsApp, is de SeniorenMOB toegevoegd aan 

het assortiment, aldus de woordvoerder van de 

stichting.

 

Iedereen mobiel

De SeniorenMOB is voor €249,- te verkrijgen 

op de website van seniorentablet.nl. Voor 

telefonische bestellen of eventuele vragen 

omtrent het gebruik van een smartphone is 

stichting BOP te bereiken via 070-3085504.

Den Haag Doet Burenhulp zorgt er op een 

eigentijdse manier voor dat mensen die iets nodig 

hebben op een makkelijke manier in contact kun-

nen komen met mensen uit de buurt die hebben 

aangegeven wel eens iets voor een ander te willen 

doen. Dat kan via de telefoon, maar ook de web-

site www.denhaagdoet.nl/burenhulp.

emand kunnen helpen is fi n  ee t u wat ti d 
over, meld u dan aan als vrijwilliger bij Den Haag 

Doet Burenhulp.

Als u zich aanmeldt krijgt u bovendien korting 

op onder andere films, theater oorstellingen en 
horeca.

Hoe vaak kun je worden gebeld om 

iets voor iemand te doen?

Dat is onbekend, de praktijk zal het leren. Het 

hangt af van het aantal mensen dat zich heeft aan-

geboden en het aantal dat burenhulp nodig heeft. 

We schatten dat als u zich aanmeldt u misschien 

eens in de 6 tot 10 weken gebeld wordt.

Kan je ook nee zeggen als het niet uitkomt? Ja-

zeker. De mogelijkheid om nee te zeggen is zelfs 

een belangrijk uitgangspunt!

Worden mijn gegevens nog ergens 

anders voor gebruikt?

Nee. Uw gegevens staan in een computer en er 

zijn maar een paar mensen van de deelnemende 

organisaties gemachtigd om gegevens in te 

voeren. De gegevens worden nergens anders 

voor gebruikt dan voor de burenhulp en ook aan 

niemand anders gegeven of verkocht.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over 

de Den Haag Doet Burenhulp? Kijk dan op 

www.denhaagdoet.nl/burenhulp of neem 

contact op via 070 - 205 3333.

Senioren op stoom met mobieltje

Tijd over?

Steeds meer mensen communiceren 

via een smartphone. Even een bericht 

sturen met WhatsApp of een e-mail 

lezen, een website bezoeken of online 

shoppen. Voor veel mensen is het de 

normaalste zaak van de wereld, maar 

niet voor iedereen. Sommige senio-

ren bijvoorbeeld, hebben van huis uit 

nooit digitale kennis meegekregen. 

Speciaal voor deze groep is er nu een 

nieuw apparaat op de markt gebracht. 

De SeniorenMOB. Deze smartphone is 

specifiek gemaakt voor ouderen met 

een achterstand op digitalisering.

Uit onderzoek van CBS is naar voren gekomen 

dat onze ouderen steeds vaker gebruik maken van 

een smartphone. Op het moment dat zij internet 

Burenhulp is van alle tijden. Het is niets meer of minder dan iemand uit de eigen 

straat of buurt een handje helpen. Een keer een boodschap doen of de hond uitla-

ten, een kastje naar boven helpen sjouwen of een TV programmeren. De mooiste 

vorm van burenhulp is natuurlijk als dat vanzelf(sprekend) gaat. Maar ja, je weet 

niet altijd wie je daar in de buurt voor kan vragen. Of wie iets nodig heeft.
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Vooral in de herfst-ochtendnevel is 

die sfeer sterk. Als een waas om de 

takken en stammen hangt, zweeft 

er een mysterie omheen, een zich 

overgeven aan de loop der dingen. 

De bomen komen niet in opstand, 

zo van: ‘Ik wil niet dood! Ik wil die 

kou en sneeuw niet! Ik wil gewoon 

dóórleven! Ik wil niet hier staan, maar 

ergens anders!’ Nee, ze zijn bereid om 

zich te onderwerpen aan de levensloop 

waaraan ze onderworpen zijn: de 

ontbladering en hun uiterlijk van kale 

takken. En juist door deze bereidheid 

verspreiden ze schoonheid, de schoon-

heid van overgave en ‘ja’ zeggen tegen 

hun bomenleven. En wij die door de 

paden lopen, zien vol bewondering en 

respect alle pracht, alle kleuren, alle 

schone vormen, en raken eveneens 

ingekeerd en vol aandacht naar het 

innerlijk.

Trouwens, ze gaan helemaal niet 

dood. Ze maken een winterslaap.

Heeft de herfst ons iets te leren? Is 

een herfstwandeling een les voor de 

wandelaar? Hoor, de bomen zeggen 

iets, hun goud/rood/bronskleurige 

bladeren ruisen me iets toe. Wat zeg-

gen ze? Eens bloeit iemand in een 

leven vol zomer, maar daarna komt 

onvermijdelijk de herfst, met zijn 

nevel en stormen, maar ook met 

prachtige momenten en hopelijk een 

bereidheid om een winter-uiterlijk te 

krijgen. Als iemand dat kan, verspreidt 

hij prachtige levenskleuren, waar een 

ander van genieten kan, en die hem 

tot hulp en troost kunnen zijn. Mooi 

toch? De herfstschoonheid van een 

mensenleven.

Maar ja. Altijd met je ogen naar de 

bomen en met je hoofd in de wolken 

lopen, is niet altijd aangeraden. Al 

pein end en filoso erend, met mi n 
hoofd in mijn nek, zag ik niet dat er 

op het bospad een dikke uitstekende 

wortelstronk lag, en hup... een bijna-

salto. Dat was schrikken! Maar mijn 

engelbeschermer hield me nog net 

tegen, uitkijken dus. En ik wist het 

toen: je mijmeringen over het hogere 

denken combineren met de praktische 

dingen van het gewone leven van al-

ledag, dat is het beste!

Renee van Alphen

r.j.a.alphen@gmail.com

Een gouden wandeling door landgoed Clingendael
De herfst is een heel mooi jaargetijde voor iemand die graag 

tussen bomen loopt en zijn ogen weet te gebruiken. De zomerse 

natuur die ons een paar maanden verrukte met haar bloemen, 

wuivende halmen en waterlelies, trekt zich terug. Ze keert zich 

in. Als je, wandelend op de bospaden, naar de bomen kijkt, zie 

je hoe ze zich voorbereiden op de winter. In zichzelf terugge-

trokken, nadenkend, staan ze zichzelf te zijn, in meditatie als 

voorbereiding op het afsterven.
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Welzijn in de wijk
meetellen en meedoen!

www.stichtingmooi.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van 

Xtra, www.xtra.nl

Als Haagse welzijnsorganisatie ondersteunen we bewoners van 

jong tot oud. Onze voorzieningen en diensten voor 50-plussers zijn 

divers. Zo bieden we o.a.:

 Begeleiden en Rijden

Kunt u vanwege uw gezondheid of beperkte mobiliteit geen gebruik maken van 

het openbaar vervoer? Vrijwilligers van ‘Begeleiden en Rijden’ brengen u met hun 

eigen auto naar uw afspraak, een familiebezoek of waar u heen wilt. Indien nodig 

begeleiden ze u.

 De klusjes- en servicedienst van de Burenhulp

De Burenhulp is een eigentijdse manier om mensen in de wijk op eenvoudige 

wijze van dienst te zijn.

Het betreft kleine klusjes die snel uitgevoerd kunnen worden. De dienst is er 

voor iedereen die door omstandigheden een klus niet zelf kan uitvoeren.

Kijk op www.denhaagdoet.nl/burenhulp

Vanaf 1 juli 2016 zal de Burenhulpcentrale  

DENHAAGdoetBurenhulp.nl gaan heten!

 Heeft u een computer, laptop of tablet? 

Haagseouderen.nl is een informatieve site vol met interessante nieuwtjes en  

activiteiten voor 55-plussers op het gebied van lifestyle, wonen, zorg, geldzaken 

en vervoer.

 Bent u een mantelzorger?

In onze Wijkcentra kunt u als mantelzorger terecht voor Mantelzorgondersteuning. 

U kunt u bij ons terecht voor vragen, hulp bij het regelen van praktische zaken of als 

u de zorg af en toe aan iemand anders over wilt dragen.

 Het Servicepunt XL, informatie op gebied van 

wonen, financiën, welzijn en zorg

In al onze Wijkcentra is een Servicepunt XL gevestigd. 

- veranderingen in de zorg

- aanvraag voorzieningen op maat

- wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- administratieve hulp en hulp bij geldzorgen

- ontspanning en sociale contacten

Wilt u hierover meer weten? 

Neem contact op met één van onze Wijkcentra.

Bel 070 205 33 33 en vraag naar het dichtstbijzijnde 

Wijkcentrum bij u in de buurt of kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Heeft  u een eigen auto en vindt 

         u het leuk om 60-plussers te rijden 

   en te begeleiden? Meld u aan!

Ook incidenteel iets doen voor uw 

             buur
tbewoners? Meld u aan!

Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actiemodellen zijn voorzien van kenteken. Privelease aanbieding o.b.v. 60 mnd/10.000 km/jaar. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld 

brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: liter/100 km: 4,9-5,4; CO

2
 gr/km: van 114-125. *Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele niet genoemde fabrieksopties.

Ford C-Max 
Titanium - 125 pk

Navigation Pack, metaallak, ‘hoge zit’, 

voorruitverwarming, privacy glass, l.m. velgen

RIJKLAAR ACTIEPRIJS 

INCLUSIEF E-BIKE:

€ 27.445,-
VOORDEEL € 3.250,-

Ford B-Max 
Titanium - 100 pk

Navigation Pack, metaallak, ‘hoge zit’, handige 

schuifdeuren, voorruitverwarming, l.m. velgen

RIJKLAAR ACTIEPRIJS 

INCLUSIEF E-BIKE:

€ 21.435,-
VOORDEEL € 3.750,-

Ford Kuga 
Ultimate - 120 pk

 17” l.m. velgen, voorruitverwarming, 

metaallak

RIJKLAAR ACTIEPRIJS 

€ 27.840,-
VOORDEEL € 4.000,-

Een GRATIS e-bike (m/v) T.W.V. € 1.599,- of € 799,- contante korting
(bij aankoop van een B-Max of C-Max uit voorraad)

VOORDEEL 

“OP & TOP”  MOBIEL
MET VOORDEEL

Privé Lease
v.a. € 459,- p/m

VOORDEEL 

Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl

Bel voor meer informatie: Den Haag - 070 304 1400 | Naaldwijk - 0174 636 444 

Zoetermeer - 079 351 7000



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 klein-

zonen 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 interieurad-

viseur.

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 da-

gen 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

Reinkenstraat 111, 2517CT Den Haag

Tel. 070-3922344

glühwein, warme dekentjes en Christmas Carols, 

die elke avond door een ander koor uit de regio 

gezongen worden. Na een introductie in het 

openluchttheater wandelt het publiek naar negen 

verschillende locaties in het Zuiderpark, alwaar de 

Kerstgeesten Scrooges leven in Verleden, Heden 

en Toekomst tot verbeelding brengen. Eén van de 

locaties is Manege De Eendenkooi, waar een ope-

razangers te paard licht werpt op het liefdesleven 

van Scrooge.

Kijk voor meer informatie en tickets 

op www.zuiderparktheater.nl

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk: 
Voor uw ‘totale meubelrestauratie’

Scrooge: een muziektheater-
winterwandeling
23 t/m 28 december 2017 | Zuiderpark-

theater, Den Haag

Het Zuiderparktheater presenteert op en rond de 

kerstdagen een unieke eigentijdse uitvoering van 

het klassieke kerstverhaal A Christmas Carol van 

Charles Dickens, op verschillende buitenlocaties 

in het Zuiderpark. Zie, hoor, ruik en voel hoe 

vrekkige mensenhater Scrooge, reizend door Ver-

leden, Heden, Toekomst en Zuiderpark, tot inkeer 

komt. Deze unieke interactieve muziektheater-

winterwandeling is een combinatie van locatiethe-

ater met kinderen en volwassenen, opera, musical, 

koor, dans, percussie en dressuur.

De voorstelling start in het Zuiderparkthea-

ter, waar het publiek wordt verwelkomd met 
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(c) De Schaapjesfabriek

Inmiddels is er binnen de muren van Huize 

Eykenburg aan de Kruisbessenstraat in Den Haag 

dan ook een geheel nieuwe afdeling gecreëerd 

met een tiental kamerappartementen, specifiek 
bestemd voor echtparen met een verschillende 

zorgbehoefte. Een gemeenschappelijke huiskamer 

op dezelfde afdeling geeft daarnaast de mogelijk-

heid om cliënten die aan bijvoorbeeld beginnende 

dementie lijden een structureel dagprogramma te 

bieden.

Wonen in een van de appartementen betekent 

dat de regie in handen blijft van de cliënt zelf en 

daarmee wordt dat belangrijke stukje zelfstandig-

heid zoveel mogelijk behouden.

Een stel dat voor de afdeling in aanmerking wil 

komen hoe t niet per definitie een echtpaar te i n  
Samen wonen met een goede vriend(in), broer/

zus, etc. is ook mogelijk.

Omdat iedere situatie anders is 

staat het transferbureau geïnteres-

seerden graag persoonlijk te woord 

dus bel gerust naar telefoonnummer 

070-7507000.

Andere zorg, toch samen wonen
Zoveel jaren samen en dan toch nog ‘uit elkaar’ moeten omdat beide partners hulp-

behoevend zijn, maar allebei andere zorg nodig hebben. Dat is voor vele echtparen 

niet het toekomstbeeld zoals zij zich dat vooraf voorstelden. Ook Stichting Eyken-

burg zag de noodzaak om een oplossing te zoeken voor dit steeds vaker voorko-

mende probleem.
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‘De maan is rond’ is een bijzondere 

winkel. Een winkel met karakter. 

En zoals elk karakter vele kanten 

heeft,  is ‘de maan is rond’ ook 

een veelzijdige winkel. Je vindt er 

woonaccessoires, kinderspeelgoed 

met een nadruk op ontdekken, 

heel veel zelf-maak-dingen op het 

gebied van sieraden en papier en 

nog veel meer. Toch is de winkel 

geen allegaartje. Het is de winkel 

die eigenaar Maud Schroth met 

liefde heeft samengesteld. Maud 

drukt haar persoonlijke stempel 

op de collectie en daardoor is de 

winkel weer een geheel. ‘De maan 

is rond’ is een kijkje in het hart van 

de eigenaresse.

‘Mijn winkel is echt míjn winkel. 

Ik heb alleen dingen in mijn win-

kel waar ik zelf blij van wordt en 

waarvan ik hoop dat anderen er ook 

blij worden. Vooral de combinatie 

van spullen maakt het uniek. Ik ben 

eerlijk gezegd niet zo heel erg bezig 

met wat hip of trendy is. Ik koop in 

wat ik tegenkom en wil ook steeds 

meer dat er een goed verhaal aan 

zit en/of dat ze duurzaam gepro-

duceerd zijn. Ik hou van producen-

ten met oog voor duurzaamheid 

en eerlijke prijzen en van merken 

met een goed verhaal. Maar ik hou 

vooral ook van keuze. Mensen die 

in mijn winkel komen moeten elke 

keer iets nieuws kunnen ontdek-

ken. Daarom wissel ik ook vaak 

mijn etalages en de indeling van 

mijn winkel. Ik wil het voor mezelf 

fris houden, maar ik wil vooral ook 

dat je altijd verrast wordt als je in 

mijn winkel komt.’

Lees het hele verhaal van Maud op

 www.dehofpas.nl

HOFPASPARTNER 

MAUD SCHROTH 

DE LEUKSTE VOORDEELKAART VAN 

DEN HAAG EN OMSTREKEN! 

VRAAG ‘M GRATIS AAN OP WWW.DEHOFPAS.NL

30+ 40+ 50+ 60+ 70plusser? 
Gestopt met Sporten? 
En wil je weer bewegen?
 

Kom op 28 oktober tussen 9.30 en 11.30 naar de open dag in de 

nieuwe sportcampus in het Zuiderpark.

Heb je geen zin meer in wedstrijdsport, maar wel in 

bewegen in verenigingsverband? Dat kan en je bent niet de 

enige! Veel sportverenigingen, waaronder korfbalverenigingen, 

bieden een breed scala aan recreatieve 

mogelijkheden om te sporten. Overdag en ’s avonds en vaak ook 

met andere activiteiten dan de ‘hoofdsport’. 

Tennis bij de korfbalvereniging, zeg maar. 

Kom naar de open dag en laat je informeren of doe mee met een 

proefles. Als hofpashouder (of aanvrager) maak je kans op te-

goedbon ter waarde van € 39,50 voor 1 uur gratis Floaten in een 

van de Floatcenter in Den Haag.

Neem (klein)kinderen mee. Er zijn volop kinderactiviteiten. Pa-

ra-medische dienstverleners aanwezig voor advies. 

 Kijk voor meer info op: 

www.haagsekorfbaldagen.nl

Het gaat goed met De Hofpas! Ruim 50.000 mensen genieten inmiddels 

van de kortingen van De Hofpas en dagelijks sluiten nieuwe onderne-

mers zich bij De Hofpas aan. Ook zij zien de meerwaarde van De Hofpas. 

Als we ons geld lokaal uitgeven profiteren we daar allemaal van. 

De Hofpas is een moderne sociale onderneming. Een bedrijfsmatig 

gerund bedrijf met een sociale doelstelling. Daarmee is de Hofpas uniek 

en echt onderscheidend van andere voordeel-initiatieven.  

Verbonden en actief

Uit onderzoek blijkt dat mensen gelukkiger zijn als ze zich opgenomen 

voelen in een lokale gemeenschap. Mensen blijven ook actiever bij 

voldoende mogelijkheden in de buurt, dat weer een positief effect heeft 

op de gezondheid. Belangrijke overwegingen voor de initiatiefnemers 

Florence en de Volharding.

Arbeidsmarkt en ervaring

De Hofpas besteedt sommige klussen aan het sociaal uitzendbureau 

Building Better People. Andere klussen besteden we uit aan scholen of 

studenten zodat zij relevante werkervaring kunnen opdoen. 

Maatwerk voor ondernemers

De Hofpas is ook een steun in de rug zijn voor de lokale ondernemer. 

Ondernemers bepalen bij de Hofpas zelf welk voordeel zij willen bieden, 

zo kunnen we maatwerk bieden en levert de ondernemers niet in op 

bestaande omzet.

Dit is in het kort het sociale profiel van De Hofpas: enthousiast gewor-

den? Doe dan mee! Vraag de leukste voordeelpas van Den Haag en 

omstreken vandaag nog aan op www.dehofpas.nl

DE HOFPAS IS EEN 

SOCIALE ONDERNEMING

MEER PARTNERS IN ONZE DE ADVERTENTIE OP PAG 10


