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Maranathakerk: van bouwpakket tot monument
In de wijk Duinoord staat de
Maranathakerk. Op het eerste
gezicht geen spectaculair
gebouw, maar schijn bedriegt.
De kerk is gemeentelijk
monument geworden - en
met reden. Bovendien is nu
een boek verschenen dat de
boeiende historie tot in detail
vertelt.

Deze week o.a.:

Terug naar
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Op bedevaart
naar het oude
Eikenduinen
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Om de historie van de Maranathakerk
te begrijpen, moeten we terug gaan
naar de Tweede Wereldoorlog en
de jaren daarna. Een groot deel van
Den Haag was rond 1945 ontvolkt en
gesloopt. Op last van de Duitse bezetter was de Atlantikwall aangelegd.
Een groot gebied tussen Den Haag en
Scheveningen was daarmee niemandsland geworden. Op dat terrein, aan de
2e Sweelinckstraat, verrees in 1949
een hervormde (protestantse) kerk.
In die tijd was er grote behoefte aan
nieuwe kerken. De dichtstbijzijnde

De metamorfose van
Scheveningen
Pag. 8-9

John Vroom
over Trabant
601 Kombi
Pag. 15
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grote kerk stond aan het Regentesseplein, maar daar zaten de bezoekers
zo opgepropt, dat er boze brieven naar
het bestuur werden geschreven door
mensen die vanwege zuurstoftekort
flauw waren gevallen.
Frits Eschauzier
Er was dus behoefte aan nieuwbouw.
Nu waren er contacten met Zwitserland. Daar was de Wereldraad van
kerken gevestigd, een organisatie die
geld te verdelen had onder landen die
sterk door de oorlog geleden hadden.
Zo ontstond het plan om Den Haag
aan een nieuw kerkgebouw te helpen.
Dat werd een bouwpakket: een groot
dak met gebogen houten spanten,
houtwerk, ramen met glas erin, deuren
enzovoorts. Alles keurig op maat
gezaagd. Per trein werd de vracht naar
Den Haag gebracht. Daar zorgde een
ervaren architect, Frits Eschauzier,
ervoor dat het dak uit Zürich werd
ingepast in een nieuw, fraai gebouw.
Voilà, de nieuwe kerk met ruim vijfhonderd zitplaatsen was een feit.
Interieur in 1949. Fotograaf onbekend

Pas tien jaar geleden is ontdekt waar
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dat ‘Zwitserse dak’ eigenlijk vandaan
kwam. Het blijkt een prototype geweest te zijn van een serie noodkerken die dezelfde firma had geleverd
aan verwoeste steden in Duitsland.
In Duitsland zijn ruim veertig van
deze noodkerken gebouwd. Ze lijken
allemaal op de Maranathakerk, zij
het dat ze iets kleiner zijn en dat de
bouwwijze iets verschilt. In Duitsland
moesten de muren worden gemaakt
van het puin van de geallieerde bombardementen. De mensen moesten zelf
de handen uit de mouwen steken; dat
was goed om na de oorlog een nieuw
gevoel van saamhorigheid te kweken.
Maar de gelijkenis met Den Haag
is verbluffend, ook al konden aan
de Sweelinckstraat gewoon nieuwe
bouwmaterialen worden gebruikt.

tieus was om na de bevrijding een
nieuwe start te maken. De wereld kon
opnieuw worden opgebouwd. Dat
oorlogsverleden was ook de motivatie
voor de Maranathakerk om enkele
jaren geleden mee te werken aan de
herinneringsroute Atlantikwall voor
fietsers en wandelaars door Duinoord
en andere wijken. Begrippen als
vrede, hoop en geloof in de toekomst
zijn constante aandachtspunten bij
haar activiteiten.

Het is opvallend dat iedereen, in
Duitsland en in Den Haag, zo ambi-

Jan Goossensen
jangoossensen@ziggo.nl

Op vrijdag 7 september van 16 tot
17 uur viert de Maranathakerk de
monumentenstatus met een feestje:
een mini-symposium met Claartje
Kruijff, psycholoog en ‘theoloog des
vaderlands’, met columnisten en met
muziek. De toegang is vrij.

Boek over historie van Maranathakerk
Over de boeiende historie van de Maranathakerk wordt op het symposium een
boek gepresenteerd, Een nieuw begin in Den Haag. 70 jaar Maranathakerk 19492019. Schrijver is Jan Goossensen. Uitgever is De Nieuwe Haagsche. Het is
verkrijgbaar in de boekhandel, via bol.com en bij de kerk.

Zorgeloos
samen
zijn.
Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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

In mijn herinnering was het een gezellige klas in een gezellige klas.
Leraren: Sayes (geschiedenis) Kok
en Heyligers (natuurkunde) Verheyen
(aardrijkskunde), mevr. Lotsy (frans)
en Lehne (duits)
Inmiddels ben ik zelf zo’n 84 jaar, dus
ook deze medeleerlingen zullen wel
geen tieners meer zijn
Verjaardag in Den Haag
Een lange smalle hoge woonkamer
Naast het bankstel stoelen in een lange rij
Ooms en tantes, neven en nichten, zij aan zij
Later op de avond, lallend en veel spraakzamer

Ruud Hofstede
ruudhofstede33@ziggo.nl
Bob Stam
Zijn er kinderen of kleinkinderen of
is er andere familie van Bob Stam, de
voetballer in het kampioenselftal van
VUC in 1944 (en later) en weten zij
dat er een zeer lovende passage over
deze Bob als voetballer voorkomt in
het boek van Chris Willemsen, Het
beste Nederlands elftal aller tijden (pag.
85-86)?

Houtje onder het grote schuifraam, voor frisse lucht
Asbakken en sigaretten in ronde glazen gewoon op tafel
erst twee koffieronden met ge ak of een stroo wafel
Jaarlijkse rituelen met telkens dezelfde klucht
Flesjes bier, advocaatje, borrel, blokjes kaas, leverworst
Sterke verhalen, schuine moppen, roddels over de buurt
me an die had na fles es nog steeds zo n dorst
Op de pick-up een elpee met alle 13 goed gestuurd
Polonaise door de gang, nog een kratje naar binnen getorst
Toen was geluk nog gewoon had z’n langste tijd geduurd

Rolf van Laer
rolfvanlaer@outlook.com

Cor.Welbergen@minbzk.nl
Cor van Welbergen
Mijn Den Haag
Den Haag, met zijn Haagse toren,
Den Haag, stad waar ik ben geboren.
Den Haag, met zijn Schilderswijk,
Daar voelde ik mij als kind heel rijk.
Ik kon bij iedereen naar binnen lopen,
De deuren stonden altijd open.
Wij waren vreselijk arm,
Maar de harten klopte warm.
Den Haag, ik bleef je altijd trouw,
Mijn Den Haag, ik hou van jou.

(sortering) en waar werd dat geladen?
Vanwaar die betonsokkels? Waarom
werd het niet verzameld bij een grotere stad dichterbij Drente? Haags vuil
superieur?! Iemand thans een idee?
Naar welk gebied ging het toe? Hielp
het en zo ja, waarom is het gestopt?
Ted Wetselaar
wetselaar@casema.nl

Treinen met Haags huisvuil
Na de Tweede Wereldoorlog stonden
er aan de spoorwegkant van de kruising Fruitweg-Parallelweg speciale
wagons op een railsegment met hoge
betonsokkels. Mij is verteld dat die
wagons Haags huisvuil vervoerden
naar Drente, om daar de schrale grond
te verbeteren.

HBS-Beeklaan
Van 1946 tot 1951 zat ik op de HBSBeeklaan, een houten noodgebouw
aan het einde vaan de Beeklaan. Van
mijn toenmalige klasgenoten weet ik
weliswaar niet alle namen meer, maar
toch nog wel een groot aantal: Nico
Poelgeest, Hans Schut, John Dacunha,
Cees Boutmy, Kees Zwaan en Nico
Reule. Ook de meisjes (het was een
gemengde klas) waren ruimschoots
aanwezig. Mariette Savelkoul, Elsje
(?), Maud Dijk en Louky Zonneveld.

Wie weet hoe dat zat? Bijvoorbeeld:
wanneer begon en eindigde het? Hoe

Ik ben benieuwd of er nog mensen van
die klas (o.a. 5a) in onze stad wonen.

Colofon

Jo Spaargaren
aad.jo.spaargaren@gmail.com
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artikelen gerust opsturen.
Op 4 oktober is het dierendag. Dierendag is een dag die wereldwijd op de
agenda staat als een moment waarop
extra aandacht wordt besteed aan de
dieren. Ook in De Oud-Hagenaar
willen we hier graag aandacht aan
besteden, maar ook hierbij is uw hulp
geboden. U kunt denken aan de dieren
op de Haagse kinderboerderijen, maar
ook aan muizen, ratten en duiven. Verhalen over honden, kanaries en katten
zijn natuurlijk ook welkom.
Vergeet niet vooral ook (oude) foto’s
mee te sturen! Het liefst via de mail.
We zijn benieuwd naar uw creativiteit!
Ivar Lingen (hoofdredacteur)
redactie@deoud-hagenaar.email
Haagse bioscopen
Helemaal mee eens, Cor van Welbergen! In die tijd was de bioscoop een
uitje. Je kocht een kaartje bij de kassa
en vervolgens keurig naar je plaats
gebracht. Bioscopen hadden sfeer en
een soort schouwburgachtige uitstra-

ling. Het licht doofde en dan volgde
het voorprogramma bestaande uit Nederlandse Actualiteiten van Polygoon
en het buitenlandse nieuws, zoals ‘De
Wereld van week tot week’ en/of het
‘Fox Movietone’ nieuws, gevolgd
door een do umentaire of tekenfilm
alsmede de trailer van het daaropvolgende programma, waardoor je vaak
het gevoel had een week te vroeg in de
bioscoop te zitten.
Tegenwoordig is de bioscoop een
soort McDonald’s, maar dan voor
een film. ervolgens vers hi nen veel
reclame spots, waarmee je op de tv als
wordt doodgegooid.
Den Haag telde 25 bioscopen; alle
op verschillende locaties, dus geen
betonnen sfeerloze bunkers met zeven
of meer zalen. De premièretheaters
waren Asta, City, Metropole en Apollo
en dan volgde de navertoners, zoals
Hollywood, Roxy, Rembrandt, Rex,
etc.
Wim van Megchelen
wcvm@telfort.nl

Haagse cafés
Tussen de middag kregen we bij de
technische dienst nogal eens een telefoontje dat de lift ‘aan de achterkant’
het weer niet deed. Dan wisten we dat
de jongens uit de papierkelder gingen
schaften bij Willem Koek, cafe op
de hoek van de Achterraamstraat en
de Grote Marktstraat, en de liftdeur
op een kier hadden gezet voor de
terugtocht.
Na de ‘schaft’ wilden ze nog wel eens
baldadig zijn en gooiden ze een prop
papier tussen de banen papier omhoog
naar de persen met als gevolg dat dat
de banen scheurden en de persen met
veel gepiep tot stilstand kwamen.
Konden ze weer opnieuw beginnen.
Piet Smelt
pietsmelt@casema.nl
Dierendag
De oproep in De Oud-Hagenaar over
oude Haagse cafés heeft veel reacties
opgeleverd. Het waren er zelfs zoveel,
dat we ook de komende tijd nog artikelen hierover kunnen plaatsen. Mocht
u uw herinneringen aan oude Haagse
cafés nog willen delen, dan kunt u uw

Klas 6 van de Broederschool in de Herschelstraat
Ik (voorste rij links) zat rond 1942 in deze klas 6 van de Broederschool in de
Herschelstraat in Den Haag. Ik vond deze foto laatst terug en kan zich de namen van de meesten nog herinneren (van achter naar voren en van links naar
rechts). Teunissen, Van Weert, Muien, Van der Meer, Wijlenburg; Romein,
Koomen, Koot, Willik, Maurik; Kees Kurfers, (?), Helwig, Verhulst, Zalm;
Kees Jansen, De Vries, Bom, Bon. Ik wil graag in contact komen met mijn
oude klasgenoten. Herkent u zichzelf of iemand anders van de foto?
Kees Jansen
kees.rikie@ziggo.nl

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur

De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant
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thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere
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weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email
Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
F.J.A.M van der Helm
John Vroom
Postadres
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
Telefoon: 070-360 76 76
deoudhagenaar@bruckel.nl
www.bruckel.nl

Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Terug naar de Kritzingerstraat
In De Oud-Hagenaar van 3 april 2018 stond het artikel ‘Herinneringen aan de Kaapstraat’ van Rob Eijsackers. Zelf woonde ik zo’n 25 jaar in het deel van de Kritzingerstraat, dat nu Bloemhofstraat heet.
kochten wel eens anjers, waar onze
moeder gek op was.

Bij de naam Kaapstraat is mijn persoonlijke eerste terugblik nog steeds
via de Paardenbergstraat, langs de
Julianatoren, naar de halte van tramlijn
13. Je kon opstappen aan de Schalk
Burgerstraat, daar waar de Kaapstraat
met een zijstraatje eindigde in een
plantsoentje. Naast de vele door Rob

Van de Tarcisiusschool A weet ik nog,
dat mijn eerste juf van Rijn heette,
maar binnen een paar maanden werd
ik zo maar overgeplaatst naar de andere eerste klas bij juf Eijkman.
bij de Julianakerk in de Kempstraat en
de beide Tarcisiusscholen. Dat ging
dan van “Protestanten olifanten en
Katholieken elastieken.”

genoemde winkels denk ik zelf aan de
kapperszaak in de Schalk Burgerstraat,
waar ik eens als 9-jarige jongen door
mijn moeder heen was gestuurd. Toen
ik daarvan terugkwam, had zij zelf
spijt als haren op haar hoofd, want de
kapper had er volgens haar iets te veel
afgehaald.
Rob zag verderop in de Schalk
Burgerstraat op de hoek met de
Viljoenstraat een aardappel- en
groentenhandel, maar die heette toch
echt ‘Verlaan’. Je kon daar machinaal
je aardappelen laten schrappen en dat
was voor die tijd fascinerend om te
zien.

Over de Kempstraat gesproken: daar
moest ik voor mijn vader naar de
sigarenzaak Van Tuijl. Eerst kwam je
dan langs de Volharding, waar onze
huisarts spreekuur hield en even verder op de hoek zat bakkerij Hus met
zijn puddingstukken op maandag. Van
Tuijl op de volgende hoek verpakte de
rookwaren in een papieren zakje met
het opschrift: ‘een tevreden roker is
geen onruststoker’.
Ook daar aan het eind van de straat,
in de richting van het Hobbemaplein,
was een kapper gevestigd en als je
daar je haar liet knippen, werd je niet
in de maling genomen, terwijl hij nota
bene Foppe heette.

Ook daar was het van korte duur, omdat ik eind januari 1945 ‘naar de Boeren’ werd gestuurd. Tot eind augustus
bleef ik daar en toen ik terugkwam in
zat de (M)ULO.
Na 3 jaar mocht ik examen doen in
toen nog de Dierentuin en in 1953
ging ik naar de Bisschoppelijke
Kweekschool voor Onderwijzers aan

Den Haag werd ik ‘voorwaardelijk’
naar de 2e klas van dhr. Jan Schellart
bevorderd.
In mijn lagere schooltijd was meneer
Linnebank het hoofd der school op

de Paramaribostraat. Dat duurde toen
5 jaar en voordat ik moest opkomen
voor militaire dienst, kreeg ik van 2
oktober tot 2 december mijn eerste
baan bij meneer Punt/Bertels op
Tarcisius 75.

Aan de overkant was ‘de Zwarte
Vogel’ te vinden, die onlangs is weggevlogen.
Over zijn schooltijd vertelt Rob over
zijn ervaringen op de Tarcisiusschool
B op nr. 75.
Verderop in de Kritzingerstraat op nr.
71 was de Tarcisiusschool A gevestigd
en er was wel enige onderlinge naijver, hetgeen ten gehore werd gebracht
via de leuze: “A pen slapen, B eren
leren.”
Zo was er ook voortdurend gekift tussen de Protestantse Comeniusschool

naar Kritzingerstraat 75. Later heeft
er nog een fusie plaatsgevonden. Dat
heb ik daar niet meer meegemaakt en
sinds de negentiger jaren is er van de
totale oude Kritzingerstraat alleen het
stukje van de Paul Krugerlaan tot aan
de Scheeperstraat overgebleven.

Op de terugweg langs de andere kant
van de Kempstraat kwam je langs de
fietsens e iaalzaak van i o rens
de vroegere baanwielrenner. Ook
aan die kant zat het IJspaleis, waar
we in die jaren maar mondjesmaat
van konden genieten. Uit Engeland
overgewaaid de winkel waar fish and
chips’ werd verkocht.

Militaire kloffie
Tussentijds kon ik tijdens mijn verlofdagen in mi n militaire kloffie nog
even invallen en dat vonden de leerlingen natuurlijk wel apart. Eigenlijk

De kapper in dit oudste stukje Kritzingerstraat heette Hoek en hij was
enthousiast koorlid van Die Haghe
Sanghers, zodat hij zingend je haar
kon knippen.
VVP
Net als de door Rob genoemde
meester Lucas ben ik ook nog actief
geweest als elftalleider van de A1junioren en in mijn geval was dat niet
bij RAVA (Rotte Appelen Vallen Af),
maar bij VVP (Vullis Van Pastoor).
De echte betekenissen waren St. Raphael Voetbal en Atletiek en Voetbal
Vereniging Pancratius.

Tarcisius A. Heette dhr. Bertels van
school B met zijn bijnaam ‘Punt’; dhr.
F.A. Linnebank van klas 6 had in de
wandeling de naam ‘Eitje’.

Toen op een clubavond bij VVP de befaamde Ir. Ad van Emmenes ten tonele
verscheen om een lezing te geven en
mij naar de betekenis van de afkorting
VVP vroeg, stond ik met de mond vol
tanden, want ik wist het even niet.

Bij de bloemenzaak ‘de Anemoon’
Verder waren daar in klas 3 meneer
Dullaart, in klas 4 dhr. Hockx en in de
vijfde stond meester Krauss.
Meneer De Vries
Minimaal een keer in de week verscheen meneer De Vries in de klassen
van Tarcisius A en B. Hij sjouwde zijn
slingerkist met zich mee om de muziekles te verzorgen. Een van de jongens
werd dan uitgenodigd om lucht in de
kist te pompen, zodat meneer De Vries
via zijn toetsen muziekgeluiden kon
produceren.
Zelf ging ik na de 6e klas een verdieping hoger op nummer 71, want daar

moest ik 21 maanden dienen, maar na
20,5 maand zat mijn militaire dienst
er op, omdat de school twee weken
eerder begon.
Mijn terugkeer op Tarcisius B was
onder een nieuw hoofd der school,
dhr. ‘t Hoen.
Fusie
Toen de V.G.L.O.-school op 75
verhuisde naar de Brandtstraat kwam
Tarcisius A van 71 o.l.v. de eerder
genoemde dhr. hellart ook definitief

Hans de Bruijn
brunobrac@live.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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WOONSPECIAL

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

OPLAGE 75.000 EXEMPLAREN!

Een team van
prothesespecialisten

Op 16 oktober verschijnt onze
Woonspecial. In deze special
besteden we aandacht aan
alle facetten van wonen.

GRATIS REDACTIE BIJ
AFNAME VANAF 1/8
ADVERTENTIEPAGINA:
1/8 pagina € 300,00 + gratis 1/8
pagina redactie t.w.v. € 300,00
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

1/2 pagina € 1.100,00 + gratis 1/3
pagina redactie t.w.v. € 850,00
1/1 pagina € 2.100,00 + gratis 1/3
pagina redactie t.w.v. € 850,00
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en
opmaakkosten. Informeer naar de speciale
doorplaatstarieven.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
More All Inclusive autovakanties met Veel Voordeel

Wunderland Kalkar *** / Duitsland
Voordeel Midweken t/m 17 dec.
van € 288,288,- nu voor € 259,259,- p.p.
Speciale 65+ KORTING € 5,5,- p.p. p.n.

Hotel Altastenberg *** / Sauerland

1/4 pagina € 575,00 + gratis 1/4
pagina redactie t.w.v. € 575,00

Voor al uw verdere vragen en
wensen kunt u contact opnemen met
Daphne of Jolanda: 070 - 360 76 76
of via deoudhagenaar@bruckel.nl.

055 - 5059500

4 dagen t/m dec. 30% KORTING
195,- p.p.
van € 279,279,- nu voor slechts € 195,-

Hotel De Elderschans *** / Zeeland
3 dagen t/m 20 dec. 50% KORTING
van € 258258- nu voor slechts € 129,129,- p.p.

De Bonte Wever **** Assen / Drenthe
2018 GEHEEL VERNIEUWD
3 dagen € 169,169,- p.p. 4 dagen € 229,229,- p.p.

ook met Kerst te boeken

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
Heeft u onze Facebook
al bezocht, geliket
en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker
nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest
dat ons leven er door veranderd is. De Oud-Hagenaar is ook heel actief op
social media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
Ook via
Twitter: @DeOudHagenaar

Ook via
instagram.com/deoudhagenaar

‘Wij zijn er voor u.’
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u graag bij het
organiseren van een persoonlijk afscheid van uw

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,
Mieke van Bergenhenegouwen
en Tanja Schouten

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.
Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Wilt u een overlijden melden?

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

S��i�����
Ne���l�n���
�

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
T 070 325 7955

Medewerkers nodig? Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar. Vele tienduizenden 50-plussers lezen elke 14 dagen ons blad.
De totale oplage is 75.000 exemplaren.
Breng uw vacature onder de aandacht in De Oud-Hagenaar en nodig 50-plussers uit om te kijken wat zij voor uw
instelling, bedrijf of stichting kunnen betekenen.

Nieuwe rubriek: ‘Personeel gevraagd’
De Oud-Hagenaars staan voor u klaar om voor u aan het werk te gaan, zowel parttime als fulltime.
Of heeft u misschien vrijwilligers nodig? Ook dan is De Oud-Hagenaar een prima krant om uw wens en behoefte
onder de aandacht te brengen.
De Oud-Hagenaar start met een aparte rubriek: ‘Personeel gevraagd’. Daarin kunt u uw vacatures opgeven voor
zowel betaald personeel als vrijwilligere medewerkers.
Geinteresseerd? Neem contact op met ons advertentiebureau Brückel
Reclame BV, Jolanda en Daphne helpen u graag verder.
Bel naar 070 360 76 76 of mail naar deoudhagenaar@bruckel.nl.

AD.225.JUN18
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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 personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Op bedevaart naar het oude Eikenduinen
Op de historische begraafplaats Eikenduinen zijn de ruïnes te vinden van het oude kapelletje dat
daar vanaf de Middeleeuwen heeft gestaan. Het stukje Den Haag is thans geheel geïntegreerd
met de omliggende stad. Eens was het echter een gehuchtje, dat onder Haagambacht viel en
waarvan de geschiedenis mogelijk ouder is dan Den Haag zelve!
Eikenduinen was een zeer oude
buurtschap, gelegen op een strandwal: een door de natuur gevormde
hooggelegen plaats, waar mensen
een veilig heenkomen konden vinden
voor de zee. Begroeid met eiken
en andere loofbomen, gras, riet en
struiken.
Hoewel het aantal bewoners wel
eens wisselde, is de kuststreek sinds
haar vorming nooit ontvolkt geweest.
De bevolking hield zich bezig met
jagen, visvangst en landbouw. Toen
de Romeinen ons land binnenvielen,
werd Eikenduinen bewoond door Kaninefaten (mensen, die van konijnen
leefden), zo heeft bodemonderzoek
bevestigd.
In de middeleeuwen viel dit buurtschap bestuurlijk onder Monster.
De mensen woonden aan de Mient
(meent, gemeenschappelijke plaats).
De bevolking was groot genoeg om
een kapel te laten bouwen tussen

1247 en 1256, die bediend werd door
een kapelaan van de parochiekerk te
Monster. Monster was een invloedrijke en belangrijke plaats in die tijd.
Den Haag bestond nog niet. Wel
werd er door Floris IV in 1229 een
plaats gezocht om een boerderij (het
latere Binnenhof) neer te zetten in
deze bosrijke omgeving. Evenals de
bevolking van Eikenduinen bleven
de bewoners van Die Haghe, zoals
het gehucht ging heten, onder bestuur
van Monster. Doch, daar kwam
reeds in 1273 een einde aan. Floris V
vergrootte zijn bestuurlijke invloed
door Eikenduinen, Scheveningen en
een stuk Loosduinen bij Die Haghe
te voegen
In 1396 maakt gravin Margaretha
van Holland een pelgrimstocht naar
de kapel. Het is echter onbekend, op
welk moment en bij welke gelegenheid Eikenduinen bedevaartsoord
werd. Er zal zich wel een of ander
wonder hebben voltrokken, waardoor

bedevaartgangers van heinde en
verre naar het kapelletje kwamen.
Al deze extra bezoekers zullen voor
de bewoners van Eikenduinen een
aardige bron van inkomsten hebben
betekend.
Wel wordt vermeld, dat in de kapel
een bijzonder Mariabeeld zou hebben
gestaan. Wat er voor bijzonders aan
het beeld is geweest en over de aard
der wonderen, tast de geschiedenis
helaas in het duister.
Reformatie
Tot zelfs nog na de Reformatie
bleven pelgrimstochten Eikenduinen
grote bekendheid opleveren. Rondom
de kapel met zijn vrij hoge toren was
het een drukte van belang. Het was
tot de Reformatie beslist niet slecht
wonen aan de Mient. Toen de Staten
van Holland in 1580 besloten dat er
een einde gemaakt moest worden aan
alle Roomse erediensten en “paapse
stoutigheden”, was het lot van Eiken-

duinen bezegeld. De kapel werd met
de grond gelijk gemaakt: de toren
uitgezonderd.

en vandaag de dag is vrijwel niemand
zich nog bewust van de vermaardheid
van dit buurtschap.

Verhaagst
De pelgrimstochten gaan overigens tot op heden nog steeds door!
Het economische leven was voor
Eikenduinen naar een dieptepunt
gedaald. Door de expansiedrang van
Den Haag werd er steeds meer van
Loosduinen afgeknaagd. Zo werd
in 1903 Eikenduinen bij Den Haag
ingelijfd. De bevolking “verhaagste”

Als stille getuige van de grote
bekendheid van Eikenduinen bestaat
er echter nog steeds te midden van
de begraafplaats de solide toren van
de kapel uit de 13e eeuw! Ook de
nabijgelegen Mient herinnert ons nog
aan het roemrijke verleden.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Over een hofkok en een huursoldaat
‘Cuisinier de Son Altesse of wel Kok van Zijne Hoogheid’. Met die
woorden wordt de uit het Franse stadje Orange afkomstige kok
aangeduid, die vanaf oktober 1650 tot zijn overlijden staat ingeschreven als lidmaat van de Waalse Kerk in Den Haag. Hij werkt
in de keuken van het Prinselijk hof en uit een bewaard gebleven
tekst uit die tijd blijkt dat de Haagse bevolking hoge verwachtingen had van deze Fransman.
Een deel van die tekst luidt vrij
vertaald: “Aan het hof van de Oranjes
verkeren niet alleen hooggeplaatsten.
Prins Willem II heeft in zijn keuken
ook een kok die uit de Franse stad
Orange afkomstig is en die hier ongetwijfeld de vele culinaire specialiteiten
uit de Provence zal kunnen introduceren...”
Die kok heet Antoine Duran en nadat
hij zich blijvend in Den Haag gevestigd heeft, trouwt hij met een Haagse
jongedame en zij stichten een gezin.
In dat gezin worden zeven kinderen
geboren. De mannelijke nazaten brengen de naam Duran tot vandaag de
geschiedenis door. Die naam komt dus
nog steeds ongewijzigd voor in Den
Haag. De vrouwen dragen door hun
huwelijk de namen van hun respectievelijke mannen.
Zo ook dochter Susanna. Zij trouwt
met een soldaat uit Henegouwen

waardoor het Susanna Roelofswaard
wordt, in plaats van Susanna Duran.
Het echtpaar gaat met veel resultaat te
werk. Susanna krijgt negen kinderen
waaronder de tweeling Alida en Henderina Roelofswaard. Kleinkinderen
dus van de hofkok Antoine Duran.
Hans Heinrich Widmer
Een Zwitserse huursoldaat Hans Heinrich Widmer von Horgen is afkomstig
uit het dorpje Diessenhofen bij Zürich.
Zijn ouders komen uit Horgen dat in
dezelfde streek ligt. Dat verklaart die
onderscheidende toevoeging achter die
naam Widmer. Hans Heinrich komt,
na actief te zijn geweest op een aantal
slagvelden in Europa, uiteindelijk in
Den Haag terecht. Hij krijgt een relatie
met de eerder genoemde Alida Roelofswaard, één van de kleindochters
van hofkok Antoine Duran. Daarbij is
het niet onmogelijk dat de vader van
Alida en Hans Heinrich Widmer, die
beiden militair zijn, elkaar al langer

kenden. Hans Heinrich Widmer en
Alida Roelofswaard treden in het
huwelijk en er worden zes kinderen
geboren.

leden dezelfde achternaam dragen. Die
versie staat onder dit artikel.

Door zijn huwelijk met een kleinkind
van grootvader Antoine Duran is Hans
Heinrich nu dus diens aangetrouwde
kleinzoon. De uit het huwelijk van
Hans Heinrich met Alida geboren
kinderen zijn dus achterkleinkinderen
van Antoine.

In januari 1931 worden er in dezelfde
Haagse omgeving 13 dagen na elkaar
twee jongetjes geboren. Die twee
groeien gescheiden op en kennen elkaar niet, totdat zij onafhankelijk van
elkaar lid worden van dezelfde Haagse
voetbalclub. Zij worden teamgenoten
en voetballen een aantal jaren met
elkaar in hetzelfde jeugdelftal.

Hans Heinrich Widmer spreekt nauwelijks verstaanbaar Nederlands. Er
ontstaan daardoor allerlei problemen
bij de geboorteaangiften van de kinderen. Het gevolg is een veelheid aan
spellingvormen van de achternaam
van de kinderen. Zo komt de naam
Widmer op alle manieren verbasterd
op de verschillende geboorteakten van
die kinderen voor. Ongetwijfeld zal
dat ook wel het gevolg zijn geweest
van het feit dat Hans Heinrich vóór de
geboorteaangiften uitbundig zijn dorst
heeft gelest.

Na die gezamenlijke periode in het
jeugdvoetbal verliezen zij elkaar weer
uit het oog. De één wordt als keeper
lange tijd de sluitpost van het eerste
elftal van die club en treedt onder
andere ook als zodanig op voor een
vertegenwoordigend legerteam. De
ander wordt na enkele optredens in het
eerste elftal van die club in een ander
verband zodanig geblesseerd, dat dit
het eind betekent van zijn voetballoopbaan. Hij beëindigt zijn lidmaatschap
en voor zijn werk vertrekt hij naar
elders.

In de loop van de geschiedenis is er
uiteindelijk toch een eensluidende
schrijfwijze van de namen van de
nazaten van Hans Heinrich Widmer
ontstaan, zodat nu vrijwel alle familie-

Het contact wordt na ruim zestig jaar
toevallig hernieuwd door een reactie
op een artikeltje in De Oud-Hagenaar
over een luik in een huis in de
Vlierboomstraat. Bij dat hernieuwde

contact komt de bovenbeschreven
familieband van die Huursoldaat met
die Hofkok ter sprake.
De verrassende ontdekking is dat die
twee oud-teamgenoten (terwijl er geen
enkele naamsovereenkomst is) - door
het huwelijk van Hans Heinrich von
Horgen met Alida Roelofswaard,
de kleindochter van Antoine Duran
- in een hofkok aan het hof van
Zijne Hoogheid de Prins van Oranje,
ongemerkt een gemeenschappelijke
voorouder blijken te hebben.
Gé C. Witmaar
gc.witmaar@gmail.com
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
SERVER ROLLATOR – MODERNE LICHTGEWICHT
ROLLATOR
ﬁ

- Stijlvolle lichtgewicht rollator met de laatste
trends: in 11 modieuze kleuren en alle accessoires.
- Met een eigen gewicht van ca. 6,6 kg een van
de lichtste rollators
- Uniek oersterk frame voor extra veiligheid,
comfort, licht wendbaar, kleine draaicirkel en
stabiliteit.
Met de Hofpas

€ 239,

20

Normale prijs € 299,-

BOODSCHAPPENTROLLEY ALU
STAR BLOM GRIJS
De complete
boodschappentrolley
bestaat uit het lichtgewicht
trolley
f rame Alu Star
met de (afneembare)
boodschappentas Blom Grijs.
De trekbeugel is in hoogte
verstelbaar en daarom voor
iedereen geschikt.
De trolleyi s eenvoudig
in te klappen en is
Met de Hofpas
daardoor makkelijk
mee te nemen. De tas
heeft een inhoud van
49 liter.

€ 87,95

Normale prijs € 109,95

De stijlvolle Server rollator biedt veel
comfort, is goed wendbaar en is met
een gewicht van slechts 6,6 kg een van
de lichtste rollators.
De Server is bovendien eenvoudig in/
uit te klappen en blijft gesloten door
het eenvoudige vergrendelingssysteem.
Verkrijgbaar in 3 zithoogtes en maar
liefst 11 prachtige kleuren (zwart,
antraciet, champagne, ijsblauw,
olijfgroen, bruin, wijnrood, wit, lila,
blauw en turquoise).
Deze rollator is standaard voorzien van
een bagagetas (met open bovenkant)
en een stokhouder.
U kunt de rollator naar wens
uitbreiden met diverse handige
accessoires zoals ultrasoft-banden voor
nog meer comfort tijdens het lopen op
straat, een ruggordel, opberg-/reistas,
dienblad en comfortabel zitkussen.

LINIDO WAND-DOUCHESTOEL LET’S GO INDOOR BINNENOPKLAPBAAR MET
ROLLATOR
ARMLEUNINGEN
De zitting, rugleuning en armleuningen
stimuleren een actieve en ergonomische
zithouding.
De ronde voorzijde van de
zitting stimuleert
de bloedsomloop
en voorkomt
rusteloze benen.
Eenvoudige
muurbevestiging Met de Hofpas
via rugleuning,
afgestemd op
de eigen
lichaamslengte.

€ 207,

95

Lichtgewicht binnenrollator in stijlvolle
beuken/zilver uitvoering. Met afneembaar
dienblad en een rem.
Eenvoudig in- en
uitklapbaar en zeer
wendbaar.
Ook verkrijgbaar in
de
kleuren rood/antraciet en mat zwart/
wit.

Wordt dan snel gratis lid van

de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

20% KORTING

€ 151,20
Normale prijs € 189,-

Normale prijs € 259,95

Nog geen Hofpas?

Met de Hofpas

BIG BUTTON FOTOKIEZER FX-500
Een handige fotokiezer van Fy
s ic om in
plaats van met intoetsen van telefoonnummers via foto’s het te bellen nummer
te kiezen. De fotokiezer is eenvoudig te
koppelen aan ieder ty
pe telefoontoestel
(huistelefoon), voor een groter communicatiegemak.
Met de Hofpas

op meer dan 1800 producten
die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.
Verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling (bij bestellingen boven € 75,- is de verzending gratis).
Wilt u langskomen in onze winkel? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

€ 19,95
Normale prijs € 24,95
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Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen die over Den Haag gaan. Het
gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen.
Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik maken van deze digitale boekwinkel.

Hofpasbezitte
rs en pashoude
rs
van de Volhard
ing krijgen (ond
vermelding va
er
n hun pas en
nu
mm
er)
het boek grati
s thuisbezorgd
.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
De Hondenkop: Een roman met twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van een prostituee, opgevoed door een dubieuze peetmoeder,
wordt in een vijandige omgeving geen prettig mens. De vlucht naar een Fries
dorp verandert zijn leven in positieve zin. Toch wordt hij achterhaald door zijn
verleden. aat u zi h door de afloo van dit fi tieve verhaal verrassen.

Den Haag zoals het nu is - The Hague as it is now
Piet Gispen
Den Haag zoals het nu is presenteert het mooie en historische Den Haag
zoals dat vandaag de dag te zien en te bezoeken is, in ieder seizoen. Piet
Gispen heeft niet gestreefd naar een volledig overzicht, maar wel wil
hij de stad laten zien zoals hij deze dagelijks tijdens wandelingen of
fietsto hten ontmoet.

Beschouwing&Beleving
Filosofische wandelingen door Den Haag
et oek e evat vi f filosofis he wandelingen door Den aag inoza in Den
aag an inoza naar oltaire en aagse reis door de erli hting ond e
ofvi ver grondleggers van de demo ratie ark orghvliet heveningen.

De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg
Marcel Teunissen, met bijdrage van Hans Janssen en Gerard van Otterloo
De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende tuinstadwijkje
uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese tussen de esthetiek
van De ti l en de ku is he aksteenar hite tuur van de ieuwe
aagse hool.

€ 34,95

€ 14,50

€ 29,95

€ 15,95
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor van
el ergen zi n refle ties vastlegt o markante momenten in en rond de ofstad.
Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO,
het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

Post Den Haag
Piet van der Eijk
Columns van het dagblad De Tijd, zoals die bijna vijftig jaar geleden waren
verschenen in de rubriek Post Den Haag. De hoofdredacteur verordonneerde
dat er regelmatig stuk es moesten vers hi nen met maar n onderwer Den
Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk aangewezen. De knipsels zijn nu
digitaal tot leven gewekt.

€ 15,95

€ 19,95

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding van de
naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij. Na ontvangst van dit bedrag
kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

De Oud-Hagenaar bestaat bijna 10 jaar
In februari 2019 bestaat De Oud-Hagenaar tien jaar en zijn er
250 exemplaren verschenen. De oplage van De Oud-Hagenaar
groeide van 33.000 exemplaren per 14 dagen naar 75.000. En het
aantal afhaalpunten bereikte in dit jaar de 400.
De waardering en de enthousiaste
commentaren en brieven zijn er in
groten getale. Hoe gaan we verder in
2019? Dat is afhankelijk van u. Als u
doorgaat met het insturen van verhalen
over hoe het leven in de stad vroeger
was, dan zit dat wel goed. We hebben
eigenlijk wel paar adverteerders meer
nodig. Zeker als we meer bijzondere
nummers willen maken.

Om de toekomst met groter vertrouwen tegemoet te zien neem een steun
abonnement op De Oud-Hagenaar en
ontvang 26 nummers een heel jaar bij
u thuis. De abonnementsprijs voor dit
steun-abonnement is 60,00 euro.
Wilt u een donatie doen of een gift
geven t.b.v. het 10-jarige bestaan van
onze gratis krant, dan zijn we u ook

de bankrekeningnummer
worden overgemaakt.
Vermeld op uw overschrijving ‘ja’ of ‘nee’
als u in het Kerstnummer als donateur van
onze krant wilt worden
vermeld.

ontzettend dankbaar. Alle donateurs
en steunabonnementhouders worden als ze dat willen - dan vermeld op de
Kerstbijdrage van 2018.
Vul voor het steunabonnement
onderstaande bon in of maak 60,00
euro over op rekeningnummer NL44
t.n.v.
. .

De Oud-Hagenaar
Vermeld dan wel ‘steunabonnement’
en ‘ja’ of ‘nee’ als u in het Kerstnummer vermeld wilt worden.
Donaties en giften kunnen op hetzelf-

De Oud-Hagenaar kan uw steun goed gebruiken!!
De Oud-Hagenaar bestaat volgend jaar 10 jaar en wij hebben uw steun
én hulp hard nodig.
Hulp geven doet u al door middel van verhalen over vroegâh maar u
kunt ons ook extra STEUNEN door een abonnement te nemen op De
Oud-Hagenaar of door VRIEND te worden van De Oud-Hagenaar.
Een STEUN-jaarabonnement voor Nederland komt op € 60,00.
U ontvangt dan iedere 2 weken De Oud-Hagenaar in de brievenbus.

Of word Vriend van de Oud-Hagenaar
U kunt de krant ook extra ondersteunen, alle beetjes helpen.Wanneer u
echter meer dan € 100,- doneert, krijgt u ook nog eens de krant iedere
tweee weken in de brievenbus.
Als extra krijgt u een vermelding als steun en toeverlaat in het Kerstnummer.
Wilt u de krant in het buitenland ontvangen? Ook dat kan, stuur ons
een mail naar martini@deoud-hagenaar.email

Naam:
Straat + huisnr.:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Betaling:

Ja, ik STEUN De Oud-Hagenaar, ik ontvang na overmaking van € 60,00 naar banknr.
NL 44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT/Oud Hagenaar een jaar lang De Oud-Hagenaar
in mijn brievenbus.
Ja, ik wordt VRIEND van De Oud-Hagenaar en ik doe een eenmalige donatie van
................... naar banknr. NL 44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT/Oud Hagenaar
En ik vind het daarnaast leuk om vermeld te worden in het kerstnummer

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
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De metamorfose van Scheveningen (deel 3)
Het jaar 2018 is het jaar van ‘Feest aan Zee’, waarbij herdacht wordt dat Jacob Pronk tweehonderd
jaar geleden het eerste badhuisje in Scheveningen introduceerde. Het vormt het summiere begin
van Scheveningen als badplaats. Echter, de werkelijke groei als badplaats, komt meer gelegen
rond het jaar 1900, waarin enkele grootse werken tot stand komen die een verdere opwaartse
stoot gaven aan Scheveningen als internationaal georiënteerde badplaats.
Dankzij de aanwezigheid van een
Wandelhoofd, gevolgd door de
Oranjegalerij, een verbouwing van
het Kurhaus-restaurant, verplaatsing
van de Kurhaus-bar, de bouw van een
Elektriciteitscentrale, Circusgebouw
en verder een luxe ingericht Palace
Hotel. Werken die tot stand kwamen
onder geniale leiding van architect
. . an iefland
. n
deze vervolgreeks ditmaal aandacht
voor de Oranjegalerij.
n het kader van de ouw voor een
lu e hotel ala e otel in
zal
het aanleggen van een winkelgalerij,
aangeduid als Oranjegalerij, eerder
nodig zi n. ver een lengte van
meter vormt zich een overdekte
winkelgalerij naast enkele horecazaken, zoals een ‘Wiener’ en ‘Palace’
Café en zal verder voorzien worden
van kleine winkelunits in het type
‘Bazar’. Daarboven komt een rijbaan,
voorbij het nog te bouwen Palace Ho-

Oranjegalerij met hoofdtrap. Foto: Haags Gemeentearchief

blauwdrukken. Opnieuw wordt dit
werk toebedeeld aan de Scheveningse
aannemer Jacobus van den Elshout
Gzn. Met een aanbestedingssom van
. gulden gerekend uiten
de gewapend beton-, hardsteen- en
asfaltwerkzaamheden die nog eens
ruim . gulden zullen vorderen.
n de oreren van enkele anelen in
sectieltegelwerk, gaat deze opdracht

Detail decoratie bij de hoofdtrap. Foto: Haags Gemeentearchief

tel en huidige entree van het Oranje
Hotel. Aan de boulevardkant komt
verder een ingang naar dit hotel in
voorbereiding. De hoofdingang zal
komen aan de Gevers Deynootweg.
fe ruari
vond voor
de Oranjegalerij een aanbesteding
laats welke wordt egeleid door

naar dolf le omte
verbonden als leraar aan de Polytechnische school in Delft, en uitgevoerd
door de aardewerkfabriek van Joost,
hooft en a ou h re de or ele ne les in Delft. De ar hite t en
ontwerper kiezen uit elementen die
te maken he en met het zeeleven

Opname van de bouw op 24 juni 1903. Foto: Haags Gemeentearchief

vogels golfen medusen zeekwallen
en overige schelpdieren.
De opening van het eerste gedeelte
van deze Oranjegalerij vindt plaats
o uli
. adat o
fe ruari
met de voor ereidende
werkzaamheden wordt gestart. Dit
enorme werk zal uiteindelijk voltooid
worden o augustus
na een
intensieve ouw eriode van weken. Met voornamelijk een inzet van
ruim
ouwvakkers die zi n
ingedeeld in dag- en nachtploegen, en
zoals de dagbladen ons informeren,
met ‘vrouw en kroost’ in loodsen zijn
ondergebracht, die beschikbaar zijn
gesteld door de opdrachtgever, de
‘Exploitatie Maatschappij Scheveningen
. n deze eriode van
bouwactiviteit is sprake van een
golvende beweging in uitgebroken
werkstakingen onder de bouwvakkers
met als eis gesteld, voor meer loon en
tijdens de werkdag het inlassen van
een auze. erkdagen van
uur rond
waren heel normaal
met uurlonen van
ent. andaar
dat dit bouwterrein hermetisch wordt
afgesloten om verdere escalatie te
voorkomen en in het ernstige geval
als er sprake zou zijn van geweld
of bedreiging, wordt in het Kurhaus
daarvoor een peloton militairen voorlopig achter de hand gehouden. Dit
werk staat onder leiding van M.J. van
der Schilden, die als hoofdopzichter
werkzaam is, namens zijn werkgever de ar hite t . . van iefland.
Op de hoek van de Oranjegalerij
ala estraat vormt zi h een la ier
i ssalon met daarnaast ingeri ht een
onfiserie anket akkerswinkel en
onderling door glazen deuren verbonden. De inwendige architectuur
bestaat uit een ‘Empire’-stijl. De stijl
die nauw verwant is aan de classicistis he odewi k
sti l. erend
in ge ruik van verguldingen sfin en
palmetten en in felle, rijke pastelkleuren uitgevoerd. Het plafond daarbij
in vakwerk ingedeeld, en rijkelijk
decoratief bewerkt. Aan de achterkant

Oranjeg

Ontwerptekening gevels van enkele winkels in januari 1903. Foto: Haags Gemeentearchief

voorzien van een spiegelwand om
daarmee vergroting voor te stellen
van de lokaalruimte, dat voorziet in
‘Empire’-gerelateerde meubelen en
elektrische lichtkroontjes. De Glacier
zal voor de wanden en vloergedeelte
met marmer worden bekleed en met

verguld koperwerk uitgerust. Dit
laatste is verzorgd door de firma
Braat uit Delft. Hierbij zit verlichting verborgen achter de rondgaande
bekroning en dit licht weerkaatst
vervolgens door middel van refle tors
in deze lokaalruimte. Destijds werd

Oranjegalerij, hoek Palacestraat. Foto: Haags Gemeentear
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Oranjegalerij en Oranje Hotel. Foto: Haags Gemeentearchief

aanzien van heveningen oulevard
zal anno 2018 opnieuw geconfronteerd worden met een verdere modernisering. Alleen de vele verschenen
ansichtkaarten en archieffoto’s zullen
zorgdragen - voor wat betreft de Oranjegalerij - voor een blijvend historisch
besef onder de liefhebbers.

galerij

rchief

Peter van Dam
vandam.peter@gmail.com

Opname van de bouw op 24 juni 1903. Foto: Haags Gemeentearchief

Oranjegalerij in augustus 1903. Foto: Haags Gemeentearchief

dit lichtexperiment aangemerkt als
een primeur en zorgt daarbij voor een
rustige en gedempte verlichting.
Het café ernaast krijgt bijvoorbeeld
een zorgvuldig aangeklede toiletinrichting door marmeren wanden en

vloeren! Een vijf meter brede gang
dient als toegang tot de later geprojecteerde bouw van het ‘Palace’ Hotel.
Vanaf de rotonde (Palacestraat) tot aan
de ingang van het hotel is deze winkelgalerij voorzien van elf winkelsbazaars die o.a. zijn verhuurd aan
sigarenmagazijn, Weinthal & Co, koek
en banketbakkerij J.A. Krul, artistieke
fotografie . trau h snel fotografie
H. van Westerborg, bloemenwinkel
Van Houwelingen en Ijsselstijn, luxe
en galanterieartikelen, C. Hoyng,
onfiserie . van uiden i outerieën, Louis Weber, Dameshoeden, H.

van Dooren & Co, fantasieartikelen
C. Fortmann. Achter het winkelgedeelte is verder ruimte aanwezig voor
gebruik als atelier, of ingericht als
monsterkamer.
De Oranjegalerij beschikt in totaal
over 35 kleine bazaar-type winkels.
Het schilderwerk binnen en overige
decoratiewerken zal hierbij verzorgd
worden door het decoratieatelier Van
oe k rassine uit russel. erder
verzorgt dit atelier al het decoratiewerk in de Kurhaus-bar, Kurhausrestaurant en het restaurantgedeelte op
het Wandelhoofd, ‘Koningin Wilhelmina’. Achter de galerijbouw zal een
doorlopende koker zorgdragen voor de
ventilatie, naast het aanleggen van een

Boven de Oranjegalerij de rijbaan. Foto: Haags Gemeentearchief

kabelnet in de elektrische verlichting.
Het open karakter van de winkelgalerij zal na de oorlog in zijn geheel
verdwijnen, en het tegenwoordige

Meer informatie over de bouwwerken
die in Scheveningen tot stand kwamen,
valt te lezen in de volgende uitgave;
Peter van Dam; W.B. van Liefland
1857-1919, eigenzinnig Haags architect
en stedenbouwkundige, De Nieuwe
Haagsche, 2016.

Detail decoratie plafond in de wijnsalon van het Palace café. Foto: Haags Gemeentearchief

Met trappartij naar het terras op de galerie. Foto: Haags Gemeentearchief
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels
• Bezemschoon opleveren
• Kleine verhuizingen
• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding
• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24
maandag - vrijdag 08.00 -17.00 uur

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196

ZORGSPECIAL
OPLAGE 75.000 EXEMPLAREN!

Op 18 september verschijnt
onze Zorgspecial. In deze special
besteden wij aandacht aan de recente
ontwikkelingen in de zorgsector.

IK NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
VAN DE VOLHARDING.
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
biedt hiervoor een passende oplossing.

Voor al uw verdere vragen en wensen
kunt u contact opnemen met Daphne
of Jolanda: 070 - 360 76 76 of via
deoudhagenaar@bruckel.nl.
GRATIS REDACTIE BIJ AFNAME VANAF 1/8 ADVERTENTIEPAGINA:
1/8 pagina € 300,00 + gratis 1/8 pagina redactie t.w.v. € 300,00
1/4 pagina € 575,00 + gratis 1/4 pagina redactie t.w.v. € 575,00
1/2 pagina € 1.100,00 + gratis 1/3 pagina redactie t.w.v. € 850,00
1/1 pagina € 2.100,00 + gratis 1/3 pagina redactie t.w.v. € 850,00
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en opmaakkosten. Informeer naar de speciale doorplaatstarieven.

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
Jaarlijks een mooie rente
U kunt flexibel bijstorten

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 141,
hoek Prins Hendrikstraat.

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met
iedere natura uitvaartpolis

070 345 48 10
Word ook lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

Mirella

Peter

Carola
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Criminaliteit aan je voordeur
In september houden we, Stichting Caribbean Angels en een aantal vrijwilligers, met Interactief
theater de toeschouwers een spiegel voor. Dit gebeurt in vier buurthuizen in Loosduinen. Het
kan plaatsvinden dank zij een gift van Fonds 1818 in het kader om een buurtinitiatief aan te
dragen tijdens een bijeenkomst met Fonds 1818, die erg leerzaam was.
We laten zien hoe het werkt als men met een babbeltruc aanbelt en hopen zo een discussie
te voeren met de toeschouwers. Want met name in Loosduinen gebeurt het redelijk vaak dat
ze met allerlei smoezen aanbellen, van thuiszorg tot politie. We willen dus wat voorbeelden
aandragen. en een goede oplossing laten zien, zodat met name ouderen weerbaarder worden
en er niet in trappen. Zodat je niet aan de deur geconfronteerd wordt met evt een gewelddadige
overval of een smoes, waardoor een tweede persoon in de gelegenheid is om je spullen te stelen. We zullen foto’s tonen van een hulpmiddel dat niet zo duur is als alles wat er al aangeboden
wordt en dat tevens veel veiliger is.

Data in Loosduinen
Dinsdag 5 september 2018, 13.30 inloop, 14.00 - 16.00 Voorstelling en discussie, Wijkcentrum
De Geest, George Bizetstraat 25
Dinsdag 11 september 2018, 13.30 inloop, 14.00 - 16.00 Voorstelling en discussie, Centrum
het Bokkefort, Dr H.E. van Gelderlaan 262
Dinsdag 18 september 2018, 13.30 inloop, 14.00 - 16.00 Voorstelling en discussie, De Henneberg, Tramstraat 15
Dinsdag 25 september 2018, 9.30 inloop, 10.00 - 12.00 Voorstelling en discussie, De Wiekslag,
Molenbrink 68A
Graag aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er komen, i.v.m. de catering. Per mail:
stichtingcaribbeanangels@gmail.com. Informatie en aanmelden: Sharline de Windt: 06 17 90
76 46.

Symphonic Seniors
Symphonic Seniors is een Haags leerorkest met ruim 35 leden. Het bijzondere van dit orkest is dat de
leeftijd rond de 65 jaar ligt en dat de meesten nog maar recent zijn begonnen met het bespelen van
muziekinstrument: van violen tot fagotten en van hoorns tot contrabas en alles wat er verder bij een
orkest met klassiek repertoire hoort. Dit orkest verwelkomt graag nieuwe leden!
Symphonic Seniors is drie jaar geleden ontstaan als een voortreffelijk initiatief van het Residentie
Orkest . Het doel was om mensen op latere leeftijd met liefde voor zelf muziek maken alsnog die gelegenheid in een professionele omgeving te bieden. Dat doel is gelet op de belangstelling en bezetting
uitstekend geslaagd. Helaas heeft het RO zich om financiële redenen als begeleider moeten terug trekken. De leden waren echter zo enthousiast dat zij op eigen kracht zijn doorgaan met de doelstelling om
onder professionele begeleiding zich steeds verder te verbeteren. Zo heeft het orkest een eigen dirigent
aangetrokken en oefenen de leden iedere twee weken op maandagmiddag in een plezierige ruimte in
Zorgcentrum Florence aan de Hoflaan in Mariahoeve. Op individuele basis nemen de leden van het
orkest ook muzieklessen. Naar gelang de Symphonic Seniors zich met hun repertoire verbeteren zijn
zij ook bereid om openbare uitvoeringen op uiteenlopende lokaties te geven.
Het is algemeen bekend dat activiteiten als zelf muziek maken en instrumenten bespelen de geest - en
het lichaam - jong houden. Zoals uit de foto blijkt zijn de leden van het Leerorkest erg “Happy”met
elkaar en met hun prestaties. Zij staan echter helemaal open voor nieuwe leden. De leeftijd mag gemiddeld 65 jaar zijn maar ook jongere en oudere nieuwe leden zijn welkom. Zeker voor hen die…………
spelen. Gelet op het al bereikte niveau van het orkest is wel enige vaardigheid op het instrument vereist
die het absolute beginnersniveau ontstijgt. Een uitgangspunt als 2 jaar ervaring met het regelmatig
spelen op een instrument strekt tot aanbeveling.
Indien u interesse hebt kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van een repetitie bij Mevrouw Bertien
Dekker (bertien.dekker@planet.nl). U kunt dan zelf proeven wat Symphonic Seniors u te bieden heeft,
namelijk met veel plezier met elkaar samen musiceren!

Exposities Monumentendag Oude Kerk
Wie rouwt, doet dat op eigen wijze
Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Wie rouwt doet dat op eigen wijze en in eigen tempo.
In een lotgenotengroep ontmoet je mensen die jouw verhaal en gevoelens herkennen. We praten onder andere over persoonlijke ervaringen rond afscheid nemen, reacties uit de omgeving
en hoe verder te gaan. Twee deskundige vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten in alle vertrouwelijkheid. Op 8 november 2018 start Humanitas een lotgenotengroep op acht donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. De groep bestaat uit maximaal acht personen en komt bijeen
op het kantoor van Humanitas op De Laan 20 in Den Haag. Vooraf vindt er een persoonlijk
kennismakingsgesprek plaats. De kosten voor deelname bedragen eenmalig 25 euro. Informatie
en aanmelding: Humanitas Haagland tel. 06-83810131 of sbr.haagland@humanitas.nl

Akoestische lied-concerten

Op zaterdag 8 september op Monumentendag exposeert Evert de Niet - verzamelaar van de Scheveningse geschiedenis - in de Oude Kerk, Keizerstraat 8 te
Scheveningen.
In de Kerk is een unieke tentoonstelling
over het “Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen.” In deze expositie zal Evert de
Niet allerlei foto’s tentoonstellen van de
grote verscheidenheid van kerkgebouwen , predikanten, en ander kerkelijk
leven op Scheveningen.
Ook diverse beelden van de Oude Kerk,
Pnielkerk, Immanuelkerk, Nieuwe Kerk,
Oude Bethelkerk, Prins Willemkerk,
Nieuwe Badkapel, Ichtuskerk, Hennephofkerkje, Thaborkerk , Eben Haezerkerk ,
Lourdeskerk en St. Antonius Abt.

Al vanaf 1961 beijvert de Vereniging Vrienden van het Lied zich
om de liedkunst te bevorderen
door sfeervolle zangconcerten
met gerenommeerde of talentvolle
professionele musici in stijlvolle
huiskamers te houden en informatie over het kunstlied te geven in
tijdschrift De Liedvriend. Dit blad
bevat artikelen over het lied, repertoiresuggesties, een cd-rubriek en
een concertagenda. De Liedvriend
biedt professionele beoefenaars en
gepassioneerde liefhebbers veel
nuttigs en interessants.
Er zijn 23 regionale afdelingen
waaronder regio Den Haag die het
klassieke lied onder vakmusici,
componisten, amateurs en het publiek onder de aandacht brengen.
Elk jaar zijn voor de leden zo’n 60
liederenrecitals gratis te beluisteren!
Op zondag 16 september 2018 komen de Russische jongedames Varvara Tishina
(sopraan) en Victoria Dmitrieva (piano) met hun programma From Russia, with Love naar Den
Haag. Op de website en in de laatste Liedvriend, van mei 2018, staat een uitgebreide introductie
over hen.
Op zondag 9 december 2018 zal de humorvolle operavedette en inmiddels internationale
coryfee van Haagse bodem Francis van Broekhuizen (sopraan) met Femke de Graaf (piano) acte
de présence geven met een zeer kleurrijk programma.
Bij beide concerten is de concertaanvang om 16.00 uur, de ontvangst vanaf 15.30 uur; de
locatie is het herenhuis aan de Riouwstraat 145, 2585 HP Den Haag. Na aanmelding voor het
bijwonen van deze concerten via haverha@casema.nl, contactpersoon voor de afdeling Den
Haag, kan men deze bijwonen. Informatie van en over de vereniging staat op website www.vvhl.
nl en is ook te vinden op Facebook.

Tevens een historische tentoonstelling
over Oud- Scheveningen zal in de Kerk te
bezichtigen zijn. Foto’s o.a. van Scheveningen Dorp, Visserij, Klederdrachten,
Badplaats, Havenkwartier, Geuzenwijk
en Duindorp uit vroegere tijden en het
Eiland, kortom vele historische beelden
van Scheveningen.

Tentoonstelling Beelden in de Hof 2018
Van 1 september tot en met 14 oktober 2018 is er de beeldententoonstelling in het Hofje van Nieuwkoop in Den Haag. Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur is de tentoonstelling gratis te bezoeken.
Het is voor de vierde keer dat deze tweejaarlijkse tentoonstelling wordt gehouden, nu aanzienlijk groter
dan daarvoor. Maar liefst 34 Kunstenaars, leden van Pulchri Studio en de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers, laten er beelden en installaties zien in een veelheid aan materialen: brons, steen, hout,
expoxy, staal en glas.
De oude gevels van het hofje vormen een statige ambiance voor de zeer uiteenlopende beelden. De
rozenperken hebben door de afgelopen hete zomer zwaar te lijden gehad, maar de hof is mooi groen,
een speels decor voor Beelden in de Hof 2018.

Speelhuys
Gedurende de Open Monumentendagen op zaterdag 8 en 9 september is tevens het onlangs gerestaureerde Speelhuys te bezichtigen. Dit is het oudste gebouw van het Hofje van Nieukoop, dat rond
1660 als buitenhuis diende voor Johan de Bruyn van Buytewech, heer van Nieuwkoop, Noorden en
Achttienhoven.
De entree van de hof is aan de Warmoezierstraat, pal naast het HMC (ziekenhuis Westeinde).
Voor meer info: Jos van den Berg, curator (josberg@ziggo.nl of 06 5196 4738)
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PRIJS WINNEN MET EEN
LEUKE CREATIEVE FOTO
Maak een SELFIE of andere
leuke CREATIEVE foto’s
met de rode VOLHARDING
zonnebril en

win
on
b
e
d
r
a
a
een w euro!
van 50

WAT ZIJN DE
SPELREGELS
 Op de foto moet de naam van
DE VOLHARDING op de zonnebril
duidelijk zichtbaar zijn.
 Meerdere foto’s insturen mag.
 Stuur de foto(’s) in bijlage naar
john@devolharding.nl in jpegformaat.
 Begin oktober belonen we de
leukste foto met een waardebon
van 50 euro te besteden in onze
Voordeelwinkel of een winkel
aangesloten bij DE HOFPAS.
 Uw foto zullen wij publiceren op de
website van DE VOLHARDING met
een leuk redactioneel artikeltje.
 Foto(’s) moet uiterlijk 4 oktober in
ons bezit zijn.
Een gratis zonnebril kunt u krijgen
in een van onze
winkels in de
Roggeveenstraat
en op het Festival
Loosduinen op 1 september, en op het
Escamp Festival op 8 september, in het
Zuiderpark bij het promotieteam van
De Volharding.

SUCCES!
DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

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

PERSONEELS-ADVERTENTIES
Heeft u personeel of vrijwilligers nodig? In De Oud-Hagenaar kunt u uw wens en behoefte onder de
aandacht te brengen. De Oud Hagenaar begint met een aparte advertentierubriek; Personeel
gevraagd. Daarin kunt u uw vacatures voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers
opgeven. Voor meer informatie, bel Jolanda of Daphne, tel. 070 360 76 76

De specialist in

CV-installaties
Sanitair
Toilet
Badkamers
Keukens
Dak- en zinkwerk
Riolering
Elektra
Airconditioning

Hennink installatietechniek BV is al bijna 50 jaar een begrip in Haaglanden als totaalinstallateur. Wij bezoeken dagelijks meer dan 150 trouwe klanten om onze diensten aan te
bieden. Van het vervangen van een rubbertje van een buitenkraan tot complete daken en
verbouwingen van hele woningen, badkamers en keukens.

WIJ ZOEKEN OP KORTE TERMIJN:
LOODGIETER/CV INSTALLATEUR M/V
• Gemotiveerd, betrouwbaar.
• In het bezit van een rijbewijs.
• Uitstekend Nederlands in woord en geschrift, Engels een Pré.

ASSISTENT MONTEURS LOODGIETER/CV INSTALLATEUR M/V
• Assistent/leerling
• Interne opleiding mogelijk gecombineerd met eventueel externe opleiding.
• Uitstekend Nederlands in woord en geschrift, Engels een Pré.

ALLROUND TIMMERMAN M/V
• In het bezit van een rijbewijs.
• Uitstekend Nederlands in woord en geschrift, Engels een Pré.
Zinkwerf 45 • 2544 EC • Den Haag

www.hennink.info

Heb je interesse in één van deze vacatures?
Stuur je mail naar info@hennink.info of indien je jezelf liever in een persoonlijk gesprek toelicht,
bel ons op 0900-0105 voor een afspraak met Sascha van den Bosch.

Hier had uw personeelsadvertentie
kunnen staan.
Vele tienduizenden 50pl ussers lezen elke 14 dagen ons blad
(totale oplage is 75.00)
. Adverteren? Jolanda en Daphne van
Brückel Reclame BV helpen u graag verder. Bel naar 070360
76 76 of mail naar deoudhagenaar@bruckel.nl.

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser
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Vakantiebaantjes in Den Haag
Met veel interesse lees ik altijd De Oud-Hagenaar. De verhalen
van ‘lotgenoten’ die ook de oorlog hebben meegemaakt: het
zijn vaak levensverhalen. Zelf kom ik (1933) uit een gezin van
elf personen. Nu zal ik het niet hebben over hoe wij de oorlog
doorgekomen zijn. Mijn ouders bestierden in die tijd een kruidenierswinkel aan de Zuid Buitensingel, die nu de Houtzagerssingel heet. Dat bood een kleine mogelijkheid om voor een groot
gezin toch elke dag weer een verse hap op tafel te zetten. Niet
royaal, maar wel genoeg om de dag door te komen en in leven te
blijven.
In april 1945 verhuisden wij naar de
Schenkweg en ging ik naar een andere
school. De Prof. Gunnningschool aan
de Prinsegracht werd verruild voor de
Oranje Nassauschool in de Weissenbruchstraat.

van zijn eerste werkdag kon hij al zijn
kleren en zichzelf in de was doen. Hij
en alles rook naar gedroogd kattenvoer. Prompt heb ik mijn aanstaande
werkgever opgebeld dat ik er toch
maar van af zag.

Ook mijn dagelijkse wandeling van
huis naar school werd een andere. Ik
liep voortaan mee met een klasgenoot
Jan, die woonde in de Jan van Nassaustraat.

Maar wat dan? Bij de Loosduinse
groente- en tuindersveiling was plek
voor een administratief baantje. Vooral
in de zomer was het druk met de
aanvoer van groente. Gezeten boven
de veilingklok moest ik, wanneer de
schuit met groente geveild was, snel
rekenen en de veilingbonnen invullen.

Zoals voor velen gold, moesten wij als
kinderen in een groot gezin zelf onze
zomervakantie invullen. Dat betekende een vakantiebaantje zoeken. Mijn
vriend Jan had al er al een geregeld:
bij de fabriek van Felix’ Kattenbrood
in de Binckhorst. Nou, dat leek mij
ook wel wat en ik werd aangenomen.
Jan begon eerst en ik zou een week
later beginnen. Benieuwd naar zijn
ervaringen, ging ik bij hem langs.
Hij vertelde dat hij de ketels moest
schoonmaken waarin de vis gekookt
en gedroogd werd. Thuisgekomen

Zoals gezegd, mijn moeder moest
voor veel hongerige magen steeds een
flink maal klaar maken. u was er to
aanvoer van bloemkool en er werd een
deel ‘doorgedraaid’. De prijs was te
laag en dat deel van de voorraad werd
niet verkocht. Je mocht dan een bak
met bloemkolen mee naar huis nemen.
Aan het eind van de dag reed ik
naar huis. Schenkweg 45, één hoog.

Leeghwaterstraat, achterzijde van bedrijven aan de 1e Van der Kunstraat, o.a. Felix' Kattenbrood (1952). Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling
(Haags Gemeentearchief)

Aanbellen en met een touw werd de
deur geopend. Nu had ik twee dagen
al bloemkolen meegebracht. Daar was
ik best trots op. Maar toen ik de derde
dag weer aanbelde en mijn broer boven aan het touw trok om mij binnen
te laten, riep hij dat ik alleen boven
mocht komen als ik geen bloemkolen
bij me had. Ze vonden het na twee dagen bloemkool eten wel mooi genoeg
geweest.
Spartakamp
Een jaar later kwam ik in contact met
de organisatie van het Spartakamp.
Dat kamp werd jaarlijks vanuit Den
Haag georganiseerd door meneer
J.J. ‘t Hart, een privéleraar die in de

Egelantierstraat woonde. Met dat
kamp gingen wel een paar honderd
Haagse kinderen mee, dus er was een
grote staf van begeleiders en technisch
vrijwilligers. Het kamp was heel goed
opgezet, er waren allerlei voorzieningen. Zo gingen er bijvoorbeeld
hoornblazers mee om ‘s morgens de
reveille te blazen en ook bij andere
gelegenheden waren ze actief. Er was
ook een kok met een goed geoutilleerde kamp-keuken. De kok, meneer
Van Peppen, had drie hulpen - van wie
ik er een was. Vroeg op, want er werd
tussen de middag warm gegeten. De
grote ketels werden op hout gestookt,
natuurlijk uit het bos en door kampkinderen gesprokkeld. Er was een

grote tent waarin voor avondvermaak
zelfs films als in in in vertoond
werden.
Wij zorgden dus zelf voor ons vakantieplezier. Ook mijn broers waren
vindingrijk om als vrijwilliger een
mooie vakantie te beleven. Niet naar
het buitenland, de Veluwe was ook al
mooi.
En kwam je weer thuis, dan was het
ook weer gezellig. In een groot gezin.
Om te horen van elkaars vakantiebaantjes.
Bertram Versluis
indover@ziggo.nl

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere ﬁnanciële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

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

dochter overlijdt, uw nalatenschap
zal worden doorgegeven aan uw
kleinzoon. Die kunt u trouwens ook
uitsluiten. Alleen kan hij dan een
beroep doen op zijn legitieme portie
van zijn moeder. Bespreek met uw
notaris of uw huidige testament in
uw tegenwoordige wensen voorziet.

Financiële zaken
Verhuizen naar een
ander EU-land
Per 1 november ga ik naar België
verhuizen. De bedoeling is dat ik ook
met enige regelmaat in Nederland
zal zijn. Voorlopig wil ik mijn post in
Nederland laten bezorgen. Mijn zus
en zwager (woonachtig in Nederland)
gaan akkoord om mijn post op hun
woonadres te laten bezorgen. Zij hebben een koophuis. Heeft dit consequenties voor mijn zus/zwager en misschien
ook voor mij? Ik ontvang maandelijks
zorgtoeslag.
Als u een briefadres achterlaat in
Nederland dan kan dat hooguit
gevolgen hebben voor de bijstand

voor uw zus en zwager. Als zij
daarvan afstand nemen - en dat kan
makkelijk - dan hebben zij er géén
last meer van. Uw zorgtoeslag stopt
in Nederland want u valt onder de
fis ale wetgeving van elgi tenzi u
hoofdinkomen, bijvoorbeeld AOW,
uit Nederland blijft komen. Dan
wordt het wat ingewikkelder en omslachtiger. Kijk ook op de Rijksoverheid met het zoekwoord ‘briefadres’
als u geen vast woonadres hebt.

Familierecht
Medische wetenschap
krijgt lichaam
Mijn vrouw en ik overwegen na ons
overlijden ons lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. Wij
hebben een begrafenisverzekering en
onze vraag is, of wij, of erfgenamen de
op de polis vermelde bedragen dan ook
uitgekeerd krijgen of dat er niets wordt
uitgekeerd omdat er geen begrafenis
volgt. Hebben wij voldoende aan een
met de handgeschreven verklaring over
ons plan, of dient dit door een notaris
geregistreerd te worden?

De uitkering van de begrafenisverzekering wordt alleen gedaan als u
bent overleden. Meestal staat in de
begrafenisverzekering aangegeven
welk bedrag er na overlijden wordt
uitgekeerd en waarmee in principe
de begrafenis- of crematiekosten
moeten worden betaald.
Echter indien uw lichaam geheel
aan de medische wetenschap
wordt beschikbaar gesteld, dan is
het mogelijk dat er helemaal geen
uitvaartkosten zijn gemaakt. Dan is
het ‘gewoon’ een uitkering aan nabestaanden. Wellicht kunnen daaraan
ook nog fis ale as e ten kleven.
De wetenschap wil overigens vaak
niet uw lichaam na overlijden. Er
is namelijk een groter aanbod dan
de wetenschap nodig heeft. In een
codicil kunt u aangeven wat er met
uw overleden lichaam moet gebeuren. Het is aan te bevelen om daarin
ook op te nemen wat u uiteindelijk
wil: begraven of cremeren. Of
iemand in een codicil onbeholpen
(zelf) schrijft, is niet zo relevant.

Als de bedoeling maar duidelijk is.
Een korte verklaring zoals ‘Ik wil
dat na mijn dood mijn lichaam naar
de wetenschap gaat’ is voldoende.
Wie zijn lichaam na overlijden
ter beschikking wil stellen van de
wetenschap, moet ook eerst contact
opnemen met een anatomisch
instituut van een medische faculteit
van een universiteit. Deze instituten
geven informatie over de gang van
zaken vóór en na overlijden. Zij zullen u onder meer vragen een codicil
te maken. Dit is een eigenhandig
geschreven verklaring - ondertekend
en met datum - waarin staat dat u uw
lichaam ter beschikking wilt stellen
van de wetenschap. Dit codicil wordt
bewaard op het anatomisch instituut.
U en uw huisarts krijgen een kopie.
Een andere zaak is om donor te
worden. Er zitten heel veel kanten
aan deze kwestie. Bovendien is de
politiek hiermee ook bezig. Als u
daarover meer wil weten dan verwijzen wij u naar transplantatiestichting.nl of haar informatienummer
0900-8212166.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie ‘Als je je ogen indruppelt met
hondentranen, kan je geesten zien’
met Julius Pasgeld

Bijgeloof en bakerpraatjes zijn van alle tijden. Of het nou gaat om je schoen bij de kachel zetten of
om je focus op het mindfullness omgaan met de relatie tussen jezelf en je holistische detox. Soms
kan bijgeloof een geweldige steun en troost zijn in een moeilijke wereld. Maar evengoed kan het
leiden tot dwaalsporen, waar men moeilijk meer op terug kan keren.
ongelukken in het verkeer, om maar
eens wat te noemen.

Interessant is het natuurlijk wel.
En hoe verder in het verleden, hoe
grappiger en ongeloofwaardiger die
bakerpraatjes ons voorkomen.

En in 1985 stond er nog in een
artsentijdschrift, dat gelovige mensen
minder vaak kanker krijger en een
langere levensverwachting hebben dan
ongelovige mensen.

Een paar voorbeelden:
- Eet nooit een vissenkop. Want dan
word je krankzinnig.

En worden de horoscopen in de
kranten van vandaag niet nog stééds
verslonden?

- Je eigen urine, vermengd met het
oorsmeer van kleine meisjes werkt
goed als anticonceptiemiddel.
- Rol in je nakie door de ochtenddauw.
Eindelijk zal je aantrekkelijk en knap
worden!

Om nog maar te zwijgen van de
kranten zelf. Daarin zie je steeds meer
artikelen waarin wordt gecheckt of het

den in ons leven.
Droom je bijvoorbeeld herhaaldelijk
van een mond, dan kan je er zeker
van zijn, dat er gehuicheld wordt in
je naaste omgeving. Word je tijdens
je droom overvallen door een vlaag
van eetlust, dan zullen er binnenkort
bloedverwanten of innige vrienden
vertrekken uit je leven. En komt er
een Engelsman voor in je droom, dan
duidt dat óf op gevaarlijke vrienden óf
op grimmige schuldeisers.
bijgeloof?
Nog een paar voorbeelden uit dat
boekje:
- Droom je dat je dronken
bent geworden van teveel
water, dan leid je aan de valse
verbeelding dat je rijk bent.

- Als je verjaardagstaart is
mislukt,
of als je gele vlekken op je
vingers krijg,
of als er een schilderij of spiegel van de muur valt,
of als de wespen in je huis een
nest bouwen,
ga je hoogstwaarschijnlijk binnenkort dood.

- Een doodskist in je droom is
een uitnodiging om je leven
te veranderen.
- Als je een brand aan het
blussen bent, kan je er vrijwel
zeker van zijn dat je binnenkort een erfenis krijgt.

- Als mannen hun potentie willen opvoeren doen ze er goed
aan ergens in het bos een plas
te doen en vervolgens op de
plek van die plas met drie slagen een
eikentak in de grond te slaan.

- Over een brug lopen
betekent: een (nieuwe) baan
eigenlijk geen bakerpraatjes waren die
daarvóór in de krant hadden gestaan.

- Maar ze kunnen natuurlijk ook veel
eieren eten en dan vooral het velletje
onder de eierschaal.
- En als dat ook al niet helpt, kunnen
ze hun geval altijd nog insmeren met
het vet van een geitenbok.
Lachen dus om het bijgeloof van weleer. Maar ho, ho. Hoe zit dat eigenlijk
als vandaag de dag vrijdag op de
dertiende valt? Jawel, 30 procent meer

Dromen
Voor me ligt een oud, verfomfaaid
boekje met de titel ‘Uitlegkundig
dromenboek, uitvoerige beteekenis van alle Droomen, Gezigten,
Verschijningen, enz’. Het is rond 1825
geschreven en bevat een alfabetische
lijst van allerlei zaken waar je van
kan dromen met daarachter wat dat
allemaal betekent. Ook weer zoiets.
Bakerpraatjes die ons moeten bijstaan
bij het overwinnen van de onzekerhe-

Horoscoop

Handlijn

krijgen.

Wetenschappelijk gezien wordt geloof
een institutionele religie genoemd.
Dus door erkende organisaties geregeld en beheerd. Terwijl bijgeloof,
bakerpraterij, sektarische dwang,
het in contact komen met overledenen - maar ook de meer hedendaagse
vormen van spiritualiteit zoals soulshooting retreat en het anderszins (al
dan niet begeleid) op het spoor komen
van je eigen innerlijke kompas - juist
níet door erkende organisaties worden
geregeld en/of beheerd.
Soms is het moeilijk om te weten welke geloven institutioneel zijn en welke
niet. Zo zijn sommige gereformeerde
stromingen wél en andere weer níet
institutioneel. Zelf zou ik niet graag

- En komt er een advocaat voor
in je droom, dan voorspelt dat
een kostbaar tijdverlies (!)

Geloven houdt de mogelijkheid van
een betere toekomst in. Maar wat
is dan het verschil tussen geloof en

- Als een meisje onder een regenboog
doorloopt, verandert ze in een jongen.
- Om je keelpijn te bestrijden, dien je
wijdbeens boven een beekje te gaan
staan met het gezicht stroomopwaarts
en vervolgens in het water te plassen.
- Als een man zijn vrouw grof en
onvriendelijk behandelt, moet zij wat
regenwater door zijn soep mengen: dat
zal hem zeker kalmeren!
- Als je je ogen indruppelt met hondentranen kan je geesten zien.
- Om een hond aan zijn nieuwe
baas te laten wennen, moet de
baas zichzelf een paar okselharen uittrekken en die tussen
twee boterhammen aan de hond
te eten geven.

- Herhaaldelijk dromen over
het beklimmen van bergen,
duidt erop dat men door liefde
wordt gekweld.

Geloof en bijgeloof
Hierboven werd al gesteld, dat
geloof (zowel als bijgeloof)
tot steun kan zijn voor velen.
Zeker weten is immers altijd
eindig. Dan staat het vast. Als
je zeker weet, dat je nooit de man of
de vrouw van je dromen zult ontmoeten, maakt dat je leven er een stuk
minder leuk op. Maar als je gelooft
dat je iedere dag weer een goeie kans
maakt op een ontmoeting met die
enig-zaligmakende partner, dan hou
je jezelf misschien wel voor de gek,
maar sta je toch ook iedere dag weer
blij van zin op. En daar ligt het feitelijke bestaansrecht van bakerpraatjes.

over het boze oog. Zij kunnen bijvoorbeeld dwars door een spiegel kijken
en alleen al hun blik doet vruchten
verwelken.

Soms creëert men z’n eigen
bakerpraatjes.

verantwoordelijk willen zijn voor een
keuze in dat subtiele onderscheid. In
het kader van de ‘Kleine Nostalgie’
houd ik het dus maar bij grappige of
tot de verbeelding sprekende voorbeelden van bakerpraatjes en bijgeloof.
Regenwater door de soep
Nog maar een paar voorbeelden:
- Mieren zijn eigenlijk betoverde goddelozen. Door het luiden van een klok
kunnen ze worden verdreven.
- Menstruerende vrouwen beschikken

Ik, bijvoorbeeld. Iedere ochtend
vul ik een glas met water en
laat daar van grote hoogte
mijn dagelijkse Ascal-tablet in
vallen. Vaak valt-ie er de eerste
keer al in. Dat betekent, dat de
dag zonder noemenswaardige problemen zal verlopen. Maar als-ie er naast
valt, zijn er die dag problemen op
komst. Als de pil er daarna wéér naast
valt moet ik me maar eens flink a hter
de oren krabben. En bij de derde keer
mis kan ik maar beter weer teruggaan
naar bed. Koning, keizer, admiraal.
Onszelf voor de gek houden doen we
allemaal.
Wie nog meer idioot bijgeloof weet,
en dan bij voorkeur wat actueler, kan
terecht bij julius.pasgeld@deoudhagenaar.email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Trabant 601 Kombi
Je ziet ze bijna nooit meer rijden: Oost-Europese merken zoals
de Trabant, Wartburg, Lada en Volga. Maar recentelijk zag
ik nog een witte Trabant 601 Kombi in Oegstgeest rijden en
moest gelijk denken aan een schoolvriend van de Van Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat, Peter Glas. Zijn ouders
hadden er zo een en daar kwam hij wel eens mee naar school.
Bijzondere auto’s waren dat.
Je kocht hem voornamelijk voor de
prettige prijsstelling, want voor de
rest was het toch wel erg Spartaans,
maar wel met een eigen karakter.
Wat mij nog het meest bijstaat van
dit model, was de omgekeerde volgorde van de stuurschakeling. Naar
achteren omhoog was één, omlaag
naar twee, naar je toehalen omhoog
was drie en omlaag vier. Niet
logisch, maar ja, alles went. Milieu
was in die tijd was geen issue, want
deze twee-takt pruttelpotjes hadden
waarschijnlijk een CO2-uitstoot waar
een milieu-activist een hartverzakking van zou krijgen. Eigenlijk was
het wel een lollig autootje, meestal
in de kleur wit. Grappig is dat ik de
sleutelset van deze toch bijzondere
auto in mijn verzameling heb. Maar
laten we hem eens bekijken. Tja, ik
begin er nu wel over, maar zoveel

bijzonders was het nu ook weer niet.
Zelf kreeg ik altijd een koud gevoel
bij dit soort Oostblok-auto’s. Geen
enkele vorm van emotie, anders dan
starre functionaliteit vanuit een land
waarvan ik slechts kille beelden
zag in barre weersomstandigheden.
Vergeet niet, met de kennis van nu,
kijken we al meewarig naar het comfort en luxe van auto’s uit de jaren
zestig en zeventig en toen vonden
we de auto’s uit de Oostblok-landen
al Spartaans, dus kan je nagaan hoe
dat was.
U weet dat ik een emotie-schrijver
ben, dus kost het mij moeite om over
de Trabant enthousiast te schrijven,
maar hij was er en reed ook door
Den Haag. Deze Trabant werd in
1965 geïntroduceerd en de productie
stopte in 1969. In 1965 stond hij in

de prijslijst voor 3.675 gulden. Hij
was voor Oost-Europa bedoeld als
een soort tegenhanger van de Volkswagen Kever. Een auto voor het volk
die betaalbaar was en makkelijk te
onderhouden. De motor was een
tweecilinder tweetakt met 594 cc en
een vermogen van 26 pk, met een gewicht van 630 kilo. Eigenlijk zag hij
er in de combi-uitvoering best grap-

pig uit. Nu zouden we het een Hatchback noemen. Een vierzitter met een
hoop bagageruimte. Alle basiszaken
zaten er op en aan en het handige
was dat je de leuning van de achterbank ook nog plat kon leggen, zodat
er nog meer bagageruimte ontstond.
De achterkant had ook wel iets aparts
door de wat schuin oplopende vinnen
waarin de verlichting zat. Doet mij

denken aan de soortgelijke vinnen
van de eerste Sunbeam Alpines. Toch
nog een beetje Engelse ‘touch’ dus.
Na de val van de Muur is deze Trabant een echte ‘cult car’ geworden
in het Westen, alleen worden ze wat
schaars - voor mijn gevoel.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

€

KADOBON

Inwisselbaar bij

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

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. M.M. v.d. Klooster, te Voorburg
2. Igo Steenman, te Hattemerbroek
3. C. Witte-v.d. Berg, te Den Haag

Prijswinnaars
In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 4-6-5-7. Drie winnaars ontvangen een waardebon van 15 euro (prijs 1),
10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden

Inzenden
Voor de puzzel van deze week worden wederom drie prijzen verloot verloot.

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

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 18

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 14 september.

comfortland.nl

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

Lekker bezig zijn helpt je fit te blijven, zowel fysiek als mentaal.
Zoek jij nog iets leuks te doen? Van een fiets- of wandeltocht tot aan
een dans- of schilderles? Met ruim 600 Hofpasaanbieders in de buurt
is er voor ieder wat wils. Bekijk het aanbod en ga erop uit!
1) WANDELTOUR RONDJE DEN HAAG –
WANDELTOUR VOOR €19,50 PER PERSOON (I.P.V. €22,50)

Een ludieke wandeltour door het oude centrum van Den Haag. Een komische
rondleiding van Sjors & Co door de Haagse binnenstad is er eentje om nooit
meer te vergeten. Meer info en reserveren kan via info@robandeweg.nl
2) DE HAAGSCHE STADSFIETS 5% KORTING OP HET HUREN VAN EEN FIETS.

Liever de stad zelf verkennen? Dat kan met de Haagsche Stadsfiets. Deze
prachtige groengele fietsen zijn op 8 locaties te huren en op 21 locaties weer
in te leveren. Ook leuk als groepsactiviteit.
3) JEU DE BOULESCLUB DE GOEDE WORP 3 KEER GRATIS BOULEN EN GEEN INSCHRIJFGELD T.W.V. €10!

Zin om af een toe eens een balletje te gooien en leuke mensen te ontmoeten?
Dan is dit een aanrader. Iedereen die zich wil bekwamen in het typisch Franse balspel is van harte welkom.
4) MARCELLO’S ART FACTORY AND ROCK GALLERY 10% KORTING OP TEKEN/SCHILDERLES.

Gek op tekenen/schilderen en wil je jouw vaardigheden verder uitbreiden?
Dan moet je zeker langs kunstenaarsechtpaar Marcello & Els. Deze ervaren
artiesten brengen je in meerdere lessen alles bij!
5) FLORENCE ACTIEF - EERSTE LES GRATIS!

,
,
Florence organiseert onder de naam Actief activiteiten die bijdragen aan een
actiever leven, specifiek voor 60-plussers. Ga aan de slag gaan met muziek,
zang, beeldende kunst, breien of dans. Je doet dit altijd onder leiding van
professionele vakdocenten. Bel voor meer info naar 070 - 41 31 000.

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
WESTVLIET FITNESS- & RACKETCLUB

BINCKSE BELOFTE

LIJSTENMAKERIJ DALEMAN

14 dagen GRATIS en vrijblijvend kennismaken en/of
1e maand GRATIS sporten (geen inschrijfkosten).
Westvlietweg 55, Den Haag - Voorburg

10% korting of 3 flessen Binckse Belofte bier voor €10!
Trekweg 121, Den Haag - Binckhorst

15% korting op al het inlijstwerk en op schoonmaak- en
restauratiewerkzaamheden.
Laan van Meerdervoort 542B, Den Haag Bomen- en Bloemenbuurt

ALEXANDERHOEVE LEYENBURG
BAKKERIJ KLINK
Alle volkorenbroden € 2,25 i.p.v. € 2,75.
Herenstraat 106, Voorburg - meerdere locaties

Bij aankoop van 250 gram nootjes naar keuze,
250 gram pinda’s cadeau
Escamplaan 285, Den Haag - Leyenburg

VOMFASS DEN HAAG

SUPERMARKT MIKROS

Een emmertje ballen om af te slaan
en de daghap samen voor €15!
Delftweg 59, Rijswijk - Wijk 11

Bij aankoop van twee producten,
20% korting op het goedkoopste product.
Fahrenheitstraat 648, Den Haag - Fahrenheitstraat /
Thomsonlaan

10% korting op al het groente en fruit!
Piet Heinstraat 136, Den Haag - Zeeheldenkwartier

CARSHOP FORTUIN

HAAGSEZWAM

10% korting, zowel in de winkel als online.
Weimarstraat 71 , Den Haag - Weimarstraat

WIJN & KUNST
Proeverij-actie: Als je komt met een groep van 8 personen of meer, betaal je €25,- per persoon i.p.v. €29,50!
Weimarstraat 24A Den Haag - Weimarstraat

Een growkit om zwammen te kweken en
een rondleiding voor €17,50.
Bij een rondleiding voor vier personen,
de 5e persoon GRATIS!
Televisiestraat 2 (nr 401), Den Haag - Groente-en Fruitmarkt

BRASSERIE HOLE 19 - RIJSWIJKSE GOLF CLUB

HOEVE BIESLAND
GRATIS een doosje van 6 biologische eieren
bij besteding boven de 10 euro.
Bieslandseweg 1, Delfgauw - Ypenburg

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen.
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

