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Dat vliegveld Ockenburg ook op 
het landgoed was en dat de Duit-
sers daar op 5 mei zijn geland en 
dat er dus gevochten is, wist ik 
dan weer wel. Later in de oorlog 
werd het ook door de Duitsers 
gebruikt.

Maar in 1946 was het landhuis 
dus alweer bewoonbaar en 
kon de jeugdherberg geopend 
worden. Hierbij een ansichtkaart 

uitgegeven door de jeugdherberg 
stichting. In dit gebouw was de 
jeugdherberg van 1946 tot 1996 
gevestigd. 

Wel werd er in 1972 een aan-
bouw bijgemaakt, een grote mo-
derne vleugel met een construc-
tie van staal en glas, ook wel de 
‘Van Klingeren-vleugel’ genoemd, 
die in 2011 werd verwijderd en 
opgeslagen. Tevens werd het 

landhuis toen geheel gemoder-
niseerd en van het oorspronke-
lijke interieur is niets bewaard 
gebleven.

Van de opening in 1946, die in de 
besloten achtertuin was, vond ik 
wat �ilmbeelden zonder geluid 
van mijn vader S.P. Hoekema, 
waarvan hierbij wat slechte 
a�beeldingen. De eerste foto is 
van de laatste man die een speech 
hield. Weet iemand wie die man 
was? Was het iemand van de ge-
meente Den Haag of was hij van 
de Jeugdherberg Stichting? En de 
tweede foto is uit het einde van 
de �ilm: het zingen onder leiding 
van Pommetje Schröder. 
    
Anje Hoekema
anjetig@gmail.com

n ons familiealbum vond ik bijgaan-
de foto van gezellig etende mensen, 
waarbij geschreven staat: jeugdher-

berg Ockenburgh, Pasen 1939. Mijn ouders 
zitten ergens achteraan. Toen ben ik op inter-
net gaan zoeken en vond dat de jeugdherberg 
pas in 1946 geopend is. In 1931 zou het land-
goed met villa door de gemeente Den Haag 
zijn aangekocht en in 1938 zouden er joodse 
kindervluchtelingen uit Duitsland en Oosten-
rijk gehuisvest zijn. Dus is deze foto een groot 
raadsel voor mij. Is er iemand die weet hoe 
het kan dat er in 1939 van een jeugdherberg 
wordt gesproken?

Vragen over Jeugdherberg Ockenburgh

Prins Hendrikstraat 132 
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

JOHAN WASSENAAR
VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

070 - 363 75 19

Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!

070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Ockenburg pasen 1939

Ockenburg jeugdherberg

Weet iemand wie deze man was? 

Zingen onder leiding van Pommetje Schröder. 
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Sigarenmagazijn Wiek
In het artikel Sigarenmagazijn 
Wiek in De Haagse Tijden van 
17 september van de heer Dirk. 
J. Schuurhof sr., naar aanlei-
ding van mijn artikel over 
Sigarenmagazijn Wiek van 11 
juni, staat een onjuistheid die 
ik graag wil vermelden. Het 
sigarenmagazijn was, zoals ik 
in mijn artikel schreef, van mijn 
opa Koos en niet van de vader 
van Jantje. De gebroeders Ber-
tus en Karel de Harder, die toen 
bij VUC voetbalden, kwamen 
ook in de winkel.

Koos Kreuger
kooskreuger@hotmail.com

De gemeentereiniging
Naar aanleiding van het artikel 
over de gemeentereiniging in 
De Haagse Tijden van dinsdag 
17 september, wil ik graag 
de aandacht vestigen op De 
geschiedenis van den Haag-
schen Reinigingsdienst, een 
rijk geïllustreerd gedenkboek, 
uitgegeven ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan in 1946. 
Het is geschreven door de 
toenmalige adjunct-directeur 
en een inspecteur. Het artikel 
van Carel Goseling, geschreven 
vanuit de positie van straat-
veger, vormt daar een goede 
aanvulling op.
  
Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl

Adrie Taal
Om oma te behoeden voor 
evacuatie trokken mijn ouders 
met hun vier jonge kinderen in 
1942 bij haar in, in de Theresi-
astraat, ik meen nummer 81, in 
het Bezuidenhout. 
In de middag van de dag dat 
ik naar de nieuwe school was 
gebracht, belde een buurmeisje 
van beneden, een viswinkel op 
de hoek van de Mariastraat, 
bij ons aan om me op te halen. 
Ik bleek bij haar in de klas te 
zitten en samen liepen we naar 
de Colignyschool in de Van 

Heutzstraat. 
Adrie Taal en ik werden 
vriendinnetjes. Na het bom-
bardement in 1945 ben ik 
haar uit het oog verloren. Haar 
ouders hebben, voor zover ik 
weet, na de verwoesting van 
de winkel in de Theresiastraat 
een viswinkel in de Rijklof van 
Goensstraat beheerd.
Ik heb nog diverse pogingen 
gedaan om Adrie op te sporen, 
maar dat is me helaas niet ge-
lukt. Toch denk ik nog vaak aan 
haar en zou dolgraag weten of 
ze nog leeft en hoe haar leven 
verlopen is. Wat zou het fijn 
zijn als iemand me iets meer 
zou kunnen vertellen. Ik heette 
in die tijd Beppie Moleveld, al 
bijna 64 jaar ben ik getrouwd 
en heet sindsdien Bep Krol-Mo-
leveld.

Bep Krol-Moleveld
C.krol@kpnplanet.nl

Sigarenmagazijn Wiek
In De Haagse Tijden van 17 
september staat op het voor-
blad een artikel over Sigaren-
magazijn Wiek aan de Hoef-
kade. Naar aanleiding hiervan 
heb twee kleine opmerkingen. 
Er wordt geschreven over de 
Preldat-woningen, dit moet 
zijn: Delprat-woningen. Tevens 
wordt er geschreven over de 
bekende voetballer Bertus de 
Harder. Deze heeft echter nooit 
bij ADO gespeeld, doch bij de 
vereniging VUC.

C.H. Heidt
kees@heidt.nl

Waterstokerij en 
borreluurtjes
Als reactie op het onderwerp 
van de waterstokerij enige we-
ken geleden wil ik alsnog mede 
delen dat mijn opa en oma ook 
een waterstokerij hadden in 
de Hondiusstraat en de hoek 
Teijlerstraat, dacht ik. Omdat 
dit geen vetpot was, had mijn 
opa een bijbaantje als porder. 
Hij moest iedere ochtend met 

een lange stok tegen de ramen 
tikken bij mensen om ze wak-
ker te maken.

Ook wil ik reageren op het 
artikel over borreluurtjes met 
hartige nootjes of een stuk-
je worst of kaas. Mijn vader 
dronk ‘s zondags altijd een 
borreltje met daarbij een bakje 
‘zouse mangeltjes’. Ik weet niet 
waar die uitdrukking vandaan 
kwam, maar de familie weet 
dat het gezouten amandeltjes 
waren. Ben benieuwd of het 
iemand bekend voorkomt.

L. Doesburg-Steinz
w.doesburg66@kpnplanet.nl

‘Onbevlekt ontvangen’
In het artikel over de kerk in de 
Brandtstraat van 3 september 
is de uitleg “onbevlekt ontvan-
gen” van de moeder van Jezus 
vermeld: “Zonder erfzonde 
geboren.” Maar de betekenis is 
totaal iets anders. Als de engel 
Gabriel aan Maria verschijnt 
met de blijde boodschap dat 
zij het kind Jezus, de zoon 
van God, zal baren, is Maria 
zwanger geworden zonder 
gemeenschap met Gabriel, dus 
de onbevlekte ontvangenis. Een 
groot wonder dus.

Cor van Leeuwen
cnor10@icloud.com

Geschiedenis van O.B.K.
Het ‘Stukje geschiedenis van 
O.B.K.’ heb ik met interesse 
gelezen. Maar het bevreemdt 
mij, dat in slechts een zinnetje 
Gerda Visser wordt genoemd 
als dirigent, zij was meer dan 
dat. Behalve mandolinespeler 
was zij ook bassist. Niet alleen 
Gerda Visser, maar ook haar 
man Bas Visser, hebben zich 
meer dan veertig jaar inge-
spannen voor de vereniging. 
Bas Visser was ook lange tijd 
voorzitter van O.B.K. en daar-
naast voorzitter van de lande-
lijke bond. Ook de naam van 
Ton Dissevelt had m.i. genoemd 

mogen worden.

Evert Schotpoort
evert.schotpoort@gmail.com

Kerk in de Brandtstraat
Even een korte reactie op het 
stukje van Johan Tetteroo (nr. 
17): 
De sloop van de kerk vond niet 
plaats in juli 1981, maar in de 
laatste twee maanden van dat 
jaar. 
Dat de torenspits met compleet 
uurwerk uit de takels van de 
kraan zou zijn gevallen, lijkt mij 
evenmin juist. Deze toren had 
namelijk geen uurwerk meer. 
Wellicht verwart hij deze kerk 
met een andere gesloopte kerk.

Wim Kok
fam_wakok@hotmail.com

Is het vriendje echt?
Onder de titel “Is het vriendje 
echt?” stond op 20 augustus 
jl. een artikeltje van mij in dit 
blad. En dat had succes. Door 
enkele familieleden werd Fred, 
die - net als ik - al lang niet 
meer in Den Haag woont, op dit 
artikel attent gemaakt, en hij 
reageerde snel. Inmiddels heb-
ben we al enkele mail-wisselin-
gen achter de rug. We hebben 
elkaar daarbij kunnen voorzien 
van enige extra herinneringen 
aan vroegâh. 
Wat daarbij vooral opviel, is 
dat we elkaar langer hebben 
meegemaakt dan we aanvan-
kelijk aannamen. We begonnen 
beiden in 1952 op de kleuter-
school in de Delagoastraat. 
Omdat ik vermoed dat er des-
tijds van elk leerjaar maar één 
klas zal zijn geweest, neem ik 
aan dat we op de kleuterschool 
(mogelijk bij juf Budding) in 
de zelfde klas hebben gezeten. 
Ook in de volgende jaren, want 
we verhuisden allebei van 
Transvaal naar Morgenstond. 
Daar zaten we eerst op de lage-
re school aan de Baambrugge-
straat, bij juf Ririmasse. Van de 
tweede klas in een noodlokaal 

in de Raaltestraat weten we al-
lebei niets meer. Weer wel van 
de derde en vierde klas (resp. 
juf De Groot en juf Beets) in de 
Tinaarlostraat, en van meester 
Koenders in de klassen daarna. 
Een beetje vreemd dus, dat ik 
me Fred alleen maar herinner 
van de laatste klas(sen).

Dank hierbij aan de redactie 
van De Haagse Tijden, aan 
Fred’s familie en aan enkele le-
zers die me tips stuurden voor 
het zoeken naar Fred.
 
Flip van Wensen
f.van.wensen@zonnet.nl

Felicitaties aan Brückel 
Reclame: vijftig jaar. 
Bij de start had Peter Brückel 
beslist geen telefoon. Moeilijk 
zaken doen op deze manier. 
Echter, door mijn relatie als 
medewerker bij de Plaatselijke 
Telefoondienst had Peter bin-
nen enkele dagen een telefoon. 
En wel op een zeer speciaal en 
makkelijk te onthouden num-
mer: 070 607676. Dit reeds 
meer dan vijftig jaren.

Ruud Vermeulen
ruud.ank.vermeulen@gmail.
com

Foto’s bunkerboot Bot
Mijn vader was vroeger schip-
per, met zijn schuit haalde hij 
veengrond vanuit Vinkeveen 
naar het Westland, dat bestemd 
was voor de tuinbouw. Vanuit 
Poeldijk vertrok hij om 03.00 
’s morgens en voer hij met 
zijn schuit via de Laakhaven 
naar Vinkeveen. Nu lag er in de 
Laakhaven een schip, dat schip 
was een ‘Bunkerboot’, dus een 
boot waar schepen konden 
tanken, als zij langs voeren. Dat 
kon dag en nacht. De eigenaar 
van dat schip was toen Niek 
Bot. Zijn er nog mensen die 
foto’s hebben van dat schip?
 
Hans Lelieveld
hans.lenie.lelieveld@hotmail.nl

Dinsdag 15 oktober 2019



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 3

De blinde muur waar we einde-
loos een balletje tegenaan trap-
ten staat nog steeds fier over-
eind. Er staan wel veel auto’s. De 
tijd is voorbij dat je een parkeer-
der kon vragen: Ach meneer, zet 
uw auto wat verderop...

Op zomeravonden kwam de Itali-
aan langs. Schepijs, met de altijd 
weer lastige keuze: wordt het ba-
naan of aardbei. Eén bolletje, tien 
cent. Het budget was beperkt. Bij 
snackbar De Plu aan het eind van 
de Goudenregenstraat kocht je 
voor een kwartje een zak frites. 
Voor vijf cent extra ging er een 
klodder piccalilly overheen. De 
meer gefortuneerden schakelden 
over op mayonaise.

De eerste automatiek daar bood 
de keus uit een slappe kroket 
of een overvette loempia. Op 
de olie die eruit droop kon je 
uitglijden. Het was een kinder-
rijke straat. Er werd veel buiten 
gespeeld. Weer of geen weer. 
Voetballen met een tennisbal 
waarbij de stoeprand het doel 
was, blikkie-trap, badminton, 
knikkeren, tollen.
 
De eerste sigaret werd aange-
stoken, stiekem, op tree zes van 
een van de vele portieken. Uit het 
zicht om niet betrapt te worden. 
“Jongens, kunnen jullie ergens 
anders gaan roken. Mijn huis gaat 
nu wel erg stinken.” Ja mevrouw! 
Niet elke beleefdheid ging op 
de schop in die onrustige tijd. 
Runner was een geliefd merk. 
Niet vanwege de smaak, maar 
voor de prijs.

De Puch verscheen in het straat-
beeld. Met zijn lage zit en hoge 

stuur beeldmerk van een nieuwe 
generatie die alles anders zou 
gaan doen. Het verzet begon 
klein. Niemand van ons ging 
meer naar de bejaarde kapper 
Keizer op de hoek van de straat, 
die elke jongen tegen betaling 
van een gulden met hetzelfde 
kortgeknipte model weer huis-
waarts stuurde.

De kerstvakantie stond helemaal 
in het teken van de jacht op 
kerstbomen. We pikten ze weg 
voordat de vuilnismannen kon-
den toeslaan. Het gebeurde dat 
onze geheime bergplaats ontdekt 
werd door jagers uit Sleedoorn- 
of Esdoornstraat. Dan moesten 
we aan de bak om onze buit te 
beschermen. Een enkele maal 
kwam daar een honkbalknuppel 
aan te pas. Niet om mee te slaan. 
Dat was een stap te ver. De drei-
ging ermee was genoeg voor een 
effectieve verdediging van ons 
eigendom. Op oudejaarsavond 
om middernacht staken we de 
bomen in de fik tegen het lage 
hekje aan de Valkenboskade. De 
bewoners van Sneeuwbalstraat 
nummer 2 moeten hun hart soms 
hebben vastgehouden. Als de 
wind verkeerd stond kwam de 
vonkenregen akelig dichtbij. De 
zondag was gereserveerd voor 
een bezoekje aan Houtrust of aan 
het Zuiderpark. Holland Sport 

was mijn club, ADO de uitwijk. 
Staantribune, jongensrang. Af 
en toe kwam zo’n wedstrijd in 
samenvatting op tv. Dan zag je 
pas goed hoe mooi het doelpunt 
was dat Sjaak Roggeveen had 
gemaakt of hoe knap Ton Thie 
een strafschop stopte. Als ik 
geluk had zag ik in het stadi-
on zomaar ineens voormalige 
Haagse meneren als Herman 
Kuiphof of Koen Verhoeff lopen. 
De mannen van Sport in Beeld/
Studio Sport Dat zou ik later 
ook wel willen. En dan het liefst 
op de radio. Verslag doen van 
een voetbalwedstrijd. Dromen 
hebben een begin. De liefde voor 
radio werd aangewakkerd door 
het geluid dat kwam aanwaaien 
uit zee. Veróónica. 192 Goed 
Idee! De zeezender riep een 
gevoel van vrijheid op. Nieuwe 
muziek drong onze oren binnen. 
Beatles, Stones, Kinks, Hollies, 
noem maar op. Of die herrie 
wat zachter kon, vroegen mijn 
ouders. Nee, dat kon niet. 

Bij de ziekenomroep RANO 
zette ik halfweg jaren zeventig 
mijn eerste stapjes op weg naar 
Hilversum. Wij draaiden vanuit 
onze studio in het Oogziekenhuis 
aan de Leyweg verzoekplaatjes 
voor de zieke medemens. Een 
muzikale opkikker in mindere 
tijden als hart onder de riem. 

Of we een groot luisterpubliek 
hadden weet ik niet. Het deed er 
ook niet toe. Te midden van zo’n 
veertig andere, voornamelijk 
jonge, vrijwilligers zocht ik onbe-
wust een weg naar de wereld van 
de media. Het was een verlangen 

dat in velen van ons opbloeide. 
Wij vonden ons radiowiel uit. Ik 
als presentator en verslaggever. 

Bij onze ziekenomroep werkte 
Leo Touw. Wij keken tegen hem 
op. Leo had Hilversum al bereikt. 
Hij was freelance voetbalver-
slaggever van het zaterdagse 
sportprogramma van de NCRV. 
Toen dat programma een keer 
verlegen zat om een verslaggever 
dacht Leo, met wie ik af en toe 
verslag deed van wedstrijden 
in het Zuiderpark, aan mij. Mijn 
eerste wedstrijdverslag klonk 
op 24 april 1976. Het ging om 
de voetbaltopper Huizen-IJssel-
meervogels. Ik was invaller voor 
één keer. Het liep wat uit. Pas 42 
jaar later zette ik een punt achter 

mijn loopbaan bij de radio. 
In Hilversum heb ik alles mogen 
doen waar ik als jong ventje ach-
ter de duinen van Den Haag ooit 
van heb gedroomd. Daar heb ik 
nu een boek over geschreven. Het 
geeft een kijkje vóór en áchter de 
schermen van de studio. Moet je 
horen... heet het. De ondertitel is: 
Verhalen en anekdotes uit 100 
jaar radio. 

De radio begon in 1919 in de 
Beukstraat. Hilversum ging 
ermee aan de haal. Maar het zal 
je verbazen hoeveel ‘Den Haag’ 
er in ‘Hilversum’ zit. 

Govert van Brakel
govertvanbrakel@gmail.com

Dinsdag 2 oktober 2019

en Haag en ik, wij zijn al veertig jaar ge-
scheiden. Niet dat de liefde over was, maar 
‘de radio’ bracht mij naar Hilversum. Soms 

dwaal ik nog even door mijn oude Bloemenbuurt. Ik 
ben opgegroeid in de Sneeuwbalstraat, om de hoek 
bij de Valkenboskade, in de jaren zestig. 

Een Haagse jongen in Hilversum
D

Anneke van der Stroom en ik, eind jaren zeventig in de NCRV-studio tijdens de zaterdagse Sportshow op Hilversum 3. 

Foto: Roland de Bruin. 

Met medepresentator Peter Blom (rechts)

Oudejaarsuitzending, met de pianist 
Louis van Dijk

Beukstraat 8, Den Haag. In het huis van radiopionier ir. Idzerda, de man die in 
1919 de eerste radio-uitzending verzorgde. De getoonde fotocollage is in het 

bezit van de kleinzoons Idzerda.
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Stofferen
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oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Carola Pim Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 
uitvaartwensen

• Uw uitvaartverzorger in regio 
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

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).

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

Laan van Meerdervoort 214
2517 BK Den Haag
Tel. 070 - 3925585

Pasta Menu 
Speciaal

Op zondag en maandag:

€ 13,75

Bruschetta

Vitello Tonnato
dun gesneden carpaccio van kalfsvlees 

met tonijn mayonaise saus
of 

Verdure
gegrilde groenten

Spaghetti aglio e olio
Olijfolie, knoflook, Spaanse peper en 

cherrytomaten
of

Spaghetti bolognese
Biolognese rundvlees met kaas en 

tomaten

Limoncello

Spaarpartner 
bij Hofpas

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

  

    

  

Nieuw 

  

All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***  
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 239,€ 239,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  
Epen  / ZuidEpen  / Zuid--LimburgLimburg  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   

   Kerstcruise over de romantische RijnKerstcruise over de romantische RijnKerstcruise over de romantische Rijn   
MS Oscar Wilde *****MS Oscar Wilde *****MS Oscar Wilde *****   

7 dagen 21 7 dagen 21 7 dagen 21 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 898,€ 898,€ 898,---   p.p.p.p.p.p.   

     Kerstcruise over majestueuze DonauKerstcruise over majestueuze DonauKerstcruise over majestueuze Donau   
MS Amadeus Queen *****MS Amadeus Queen *****MS Amadeus Queen *****   

8 dagen 21 8 dagen 21 8 dagen 21 ---   28 dec.  va. 28 dec.  va. 28 dec.  va. € 1.098,€ 1.098,€ 1.098,---   p.p.p.p.p.p.   

  

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed   
verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten  

  

  

  

  All Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantie   
De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen   

4 dagen 24 4 dagen 24 4 dagen 24 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   

  Kerstmarkten ValkenburgKerstmarkten ValkenburgKerstmarkten Valkenburg   
Hotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / Valkenburg   

3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. € 127,€ 127,€ 127,---   p.p.p.p.p.p.   

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels       

autovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitslandautovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland 

 

   All Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst en   ///   of Oud & Nieuwof Oud & Nieuwof Oud & Nieuw   
Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar   
3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  € 239,€ 239,€ 239,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel ‘t Holt ***All Inclusive Hotel ‘t Holt ***  
Diepenheim / TwenteDiepenheim / Twente  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 234,€ 234,--  p.p.p.p.   

  All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 279,€ 279,--  p.p.p.p.   

+ 65   Korting 

KerstKerst––  en Nieuwjaarreizen en Nieuwjaarreizen   

NIEUW    NIEUW    Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***  
  

              in Appelscha bij het Drentse en Friese Woldin Appelscha bij het Drentse en Friese Wold  
   

                                                                              Profiteer van de speciale Kerst KortingProfiteer van de speciale Kerst Korting  
                           4 dagen 4 dagen 4 dagen Kerst 24 Kerst 24 Kerst 24 ---   27 dec. van 27 dec. van 27 dec. van € 265,€ 265,€ 265,---   voor  voor  voor  € 210,€ 210,€ 210,---   p.p.p.p.p.p.   

                                          9 dagen 9 dagen 9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 675,€ 675,€ 675,---   voor  voor  voor  € 540,€ 540,€ 540,---   p.p.p.p.p.p.   
                                          3 dagen 3 dagen 3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 195,€ 195,€ 195,---   voor  voor  voor  € 155,€ 155,€ 155,---   p.p.p.p.p.p.   
                                       Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen   

20% Korting 

 voor alle 
vakanties zie 

   Kerst autovakantie BrabantKerst autovakantie BrabantKerst autovakantie Brabant   
Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten    

5 dagen 23 5 dagen 23 5 dagen 23 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 285,€ 285,€ 285,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotels Autovakanties All Inclusive Hotels Autovakanties   
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Het is zover

Menno ter Braak is op 26 
januari 1902 in Eibergen 
geboren. Hij was de oudste 
van vijf kinderen en zijn vader 
was huisarts. Na de lagere 
school ging hij naar de ULO in 
Winterswijk. Vervolgens ging 
hij bij een broer van zijn vader 
in Tiel wonen en hier ging hij 
naar het gymnasium. Van 1921 
tot 1928 studeerde hij aan de 
Gemeentelijke Universiteit in 
Amsterdam Nederlands en 
geschiedenis. Hij studeerde  
cum laude af en schreef een 
proefschrift. In 1927 was hij 
een van de medeoprichters 
van De Nederlandse Filmliga, 
die een lans wilde breken voor 
Europese �ilms en �ilms uit de 
Sovjet Unie als tegenhanger van 
de Amerikaanse amusements-
�ilms. Vanaf 1929 gaf hij les aan 
het Rotterdams Lyceum. Dit 
werd geen succes. Zelf zei hij 
hierover, dat hij zijn tijd verspil-
de met beuzelarijen. Hoewel 
hij enkele boeken geschreven 
heeft, lag zijn kracht toch meer 
in het schrijven voor literaire 
tijdschriften als De Vrije Bladen 
en Forum en in het publiceren 
van essays. Een essay is een 

korte tekst waarin de persoon-
lijke mening wordt weerge-
geven en daar was hij een 
meester in. Zijn boeken werden 
dan ook nauwelijks verkocht en 
omschreven als veel te moei-
lijk. Onder de titel: Dr. Dumey 
verliest, schreef hij een min of 
meer autobiogra�ische roman 
over het vak van leraar en ook 
dit boek werd geen succes. In 
1933 werd hij redacteur bij 
Het Vaderland en hoewel hij 
wel degelijk de nadelen van het 
beroep van journalist zag zoals 
het moeten bespreken van boe-
ken  die hij niet om door te ko-
men vond en het bezoeken van 
voorstellingen waarbij hij bijna 
in slaap viel, gaf dit beroep toch 
meer voldoening.

In 1933 ging hij in Den Haag 
wonen in een zojuist gebouwd 
huis op het adres Pomonaplein 
22. Op 2 augustus trouwde hij 
met Ant Faber en ze zouden 
geen kinderen krijgen. In deze 
periode van zijn leven maakt 
hij een afspraak met zijn broer 
Wim, die neuroloog was en 
ook in Den Haag woonde op 
het adres Statenplein 3b , dat 

mocht Menno het leven niet 
meer aankunnen, zijn broer 
hem hoe dan ook zou helpen. 

Hij ging zich al snel verzetten 
tegen het nationaal socialisme. 
Zo was hij in 1936 medeo-
prichter van het Comité van 
Waakzaamheid, dat onder meer 
stelde dat het nationaal socia-
lisme een gevaar vormde voor 
de vrijheid van meningsuiting. 

De directie van Het Vaderland 
vond dat hij hierin te ver ging 
en verbood hem om in deze 
krant nog langer over politiek 
te schrijven. Dit leverde het 
nodige protest op en Menno 
nam zijn ontslag bij de krant. 
Dit is overigens na enige tijd 
bijgelegd, maar het geeft wel 
aan dat zijn vlijmscherpe pen 
gevreesd werd. Toen duidelijk 
werd dat de Duitsers ons land 
zouden binnenvallen probeer-
de hij met een Scheveningse 
vissersboot naar Engeland te 
vluchten, maar dit mislukte. Op 
14 mei, na de capitulatie, ging 
Menno naar zijn broer Wim en 
zei volgens de overlevering: 
“Het is zover.” Met hulp van zijn 
broer heeft Menno ter Braak 
toen zelfmoord gepleegd. Nu ik 
dit zo opschrijf, realiseer ik me 
dat dat eigenlijk een volkomen 
verkeerd woord is. Hier is ab-
soluut geen sprake van moord. 
Zelfdoding lijkt me beter. 

Over dit besluit om niet langer 
te willen leven, is heel veel ge-
schreven. Is dit laf of juist niet? 
Dat het hier om een afgewogen 
besluit gaat, is me duidelijk 
geworden. Dit is zeker niet in 
een opwelling gebeurt en ook 
niet omdat hij bang was voor de 
gevolgen wanneer hij door de 
Duitsers gearresteerd zou wor-
den. Hij kon het niet opbrengen 
om onder een dergelijk regiem 
verder te leven. 

De vrouw van Menno ter Braak 
is in 1997 overleden. Zij heeft 
er samen met de vrouw van Du 

Perron voor gezorgd dat de vele 
brieven die Ter Braak en Du 
Perron naar elkaar schreven, 
gepubliceerd zijn.

Tijdens mijn zoektocht naar de 
gegevens voor dit artikel kwam 
ik twee uitzonderlijke zaken 
tegen die ik u niet wil onthou-
den. Ten eerste het bijgevoegde 
tegeltje. Wat hiermee precies 
bedoeld wordt, ontgaat me, 
maar misschien heeft één van 
de lezers hier een antwoord op. 
In het NRC Handelsblad van 2 
mei 1981 vond ik de volgende 
opmerkelijke tekst. Menno ter 
Braak geen kandidaat voor 

D’66. De centrale kiesraad van 
Gelderland heeft de kandi-
datuur van M. ter Braak als 
Kamerlid voor D’66 afgewezen. 
Men kan alleen levenden op de 
lijst zetten, aldus de kiesraad. 
Protesten van D’66 dat ook in 
andere partijen ‘dode zielen’ op 
de lijst staan, werden afgewe-
zen.

En dan te bedenken dat Ter 
Braak in 1934 het boek Politi-
cus zonder partij geschreven 
heeft.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

L enie van der Goes die met de oudste broer van mijn vader ge-
trouwd was, heeft vóór dit huwelijk een relatie met de bekende 
schrijver en dichter J.J. Slauerhoff gehad. Haar zoon vertelde mij 

dat mede hierdoor toen ze in de Annemoonstraat woonden, een andere 
bekende schrijver bij haar op bezoek kwam en dit artikel gaat over die 
schrijver.

Menno en Antje

Menno Menno ter Braak
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THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van De Volharding en De Hofpas en spaar voor extra korting. Bij elke aankoop bij De Volharding spaart 
u 15% aan kortingspunten van het aankoopbedrag. Deze punten kunt u direct bij een volgende aankoop inwisselen voor korting. Met uw 
lidmaatschap van de Volharding wordt u automatisch ook lid van De Hofpas. Uw opgespaarde punten kunt u derhalve ook inwisselen voor 
kortingen of speciale acties bij alle ondernemingen die aangesloten zijn bij het Hofpas spaarsysteem.  Voor een volledig overzicht van alle 
aangesloten bedrijven zie www.dehofpas.nl. Op bovenstaande producten ontvangt u direct 15% actiekorting in plaats van spaarpunten.  

Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.
Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.

PUCK KEYSAFE
SLEUTELKLUISJE

IJzersterk en inbraakbestendig! 
Officieel als enige sleutelkluisje erkend 
met twee sterren SKG-keurmerk. 

Jaarlijks krijgen ongeveer 800 hulpbehoevende 
ouderen te maken met inbraak, omdat ze een 
onveilig sleutelkluisje monteerden. Met de 
Puck Keysafe sleutelkluis kan de woningsleutel 
veilig buiten de woning worden opgeborgen, 
zodat u niet naar de deur hoeft te komen zodra 
zorgmedewerkers of familie voor de deur staan. 
De Puck Keysafe heeft een cijfercombinatie 
met het SKG-keurmerk. Daarmee voldoet het 
aan de strenge eisen van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. Elk onderdeel van het kluisje 
is uitgebreid getoetst op zijn bijdrage aan de 
veiligheid. Eenvoudig te monteren en in te 
stellen. 

Bekijk ook de productvideo op onze 
website!

Met de 
Volharding pas

 € 143,65
Normale prijs € 169,-

Met de 
Volharding pas

  € 109,65
Normale prijs € 129,-

ALARMKNOP MET GPS-TRACKER 

Deze Fysic FXA-100 alarmknop biedt u de 
mogelijkheid iemand te alarmeren in geval 
van nood. Eenvoudig in gebruik en zonder 
maandelijkse abonnementskosten van een 
centrale. Werkt in combinatie met een SIM-
kaart waardoor het overal bereikbaarheid geeft. 
Dit alarm biedt u de vrijheid om te gaan en 
staan waar u wilt, in de wetenschap dat u een 
bekende kunt alarmeren wanneer nodig waarbij 
uw locatie automatisch doorgegeven wordt. Met 
één druk op de knop krijgt u contact met een van 
de familieleden, vrienden of buren die u heeft 
voorgeprogrammeerd. 

WAND-DOUCHESTOEL 
OPKLAPBAAR MET ARMLEUNINGEN

Comfortabele douchezit voor aan de muur, met 
rugleuning en armleggers voor ontspannen en 
veilig douchen. De rugleuning en armleggers 
zorgen voor een ergonomische zithouding 
en bieden tijdens het zitten extra comfort. 
Door de lengte van de armleggers is het ook 
mogelijk er op te steunen tijdens het opstaan 
en gaan zitten. Optioneel uit te breiden 
met(meeklapbare) steunpoten, in verband met de 
belastbaarheid van de achterwand. Eenvoudige 
muurbevestiging.   

BADPLANK MET HANDGREEP   

Veilig in en uit bad stappen met deze brede 
badplank. Dankzij de stevige handgreep kunt u 
extra goed steunen bij het in en uit bad stappen. 

Ook geschikt om op te zitten. Verstelbaar van 39 
tot 63,5cm over de breedte van het bad.

Met de 
Volharding pas

 € 48,40
Normale prijs € 56,95

Met de 
Volharding pas

 € 84,95
Normale prijs € 99,95

TOILETBEUGEL OPKLAPBAAR

Veilig gaan zitten en opstaan vanaf het toilet 
gaat beter met deze opklapbare toiletbeugel. 
In opgeklapte stand vergrendelt de steun. Kan 
eenzijdig of als paar naast het toilet gemonteerd 
worden voor extra ondersteuning. De muur dient 
geschikt te zijn om het gewicht van de beugel en 
het gewicht van de gebruiker te dragen. Inclusief 
toiletrolhouder. Lengte 76 cm (muurplaat 30 x 
12,7 cm).

BOODSCHAPPENTROLLEY 
QUATTRO LOME 

Veilig over straat met uw boodschappen. Dat 
kan met deze 4-wiels trolley die extra stabiliteit 
geeft bij het lopen. U kunt de trolley zowel duwen 
als trekken. De ruime tas geeft mogelijk tot het 
meenemen van uw dagelijkse boodschappen 
en sluit met een trekkoord en overklep. De 
trekbeugel in is hoogte verstelbaar zodat u het 
kunt instellen naar uw lichaamslengte. Tas in 
lichtgrijs of zwart. 

website!

• 4-cijferig combinatieslot 
•  van gehard staal, niet open te breken
• anti-meeleeskap 
•  cijfers gaan terug naar nul-stand na openen
•  valt automatisch weer op slot na dichtdoen

• 5 noodnummers in te stellen 
• ingebouwde GPS 
• ontvangen van inkomende gesprekken 
• 3 snelkeuze toetsen voor uitgaande gesprekken
• handsfree bellen
• inclusief draagkoord• inclusief draagkoord

Met de 
Volharding pas

  € 44,15
Normale prijs € 51,95 

Met de 
Volharding pas

 € 239,-
Normale prijs € 289,90

HANDIGE HULPJES VOOR EXTRA VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS

NIEUW
in ons 

assortiment

Dinsdag 15 oktober 2019
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

Munten, postzegels, bankbiljetten en 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 
penningen. 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.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. 
Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben 
die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrek-
king tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke 
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u 
desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-
6063944.

Oktober: Maand van de geschiedenis!

Stadwandeling met gids van het Gilde  
“Markante vrouwen in de Residentie”.
Nog elke vrijdag, zaterdag en zondag in oktober om 13.30 
uur.
Na 100 jaar vrouwenkiesrecht zijn de meest markante 
vrouwen van Den Haag het onderwerp van deze histori-
sche wandeling. Kamerleden en prinsessen, feministes en 
avonturiersters passeren de revue. Een wandeling met 
boeiende verhalen langs huizen en paleizen van bijzonde-
re vrouwen. Een wandeling over vrouwen, voor vrouwen 
én mannen.
www.gildedenhaag.nl/markantevrouwen

WEG WEZEN! Den Haag in beweging

Met de tentoonstelling “WEG WEZEN! Den Haag in beweging” brengt het Haags 
Gemeentearchief een ode aan de bewegelijkheid van de stad. Aanleiding van de 
tentoonstelling is het 15 jarige bestaan van de Tramtunnel. 

Alles van mobiliteit
De tentoonstelling laat niet alleen een nostalgisch beeld 
van Den Haag zien met het veranderend stadsbeeld, maar 
ook alles van mobiliteit met beeldmateriaal uit de eigen 
collectie van het Haags Gemeentearchief. “WEG WEZEN!” 
verwijst dan ook naar zowel de ontwikkeling van de im-
mer groeiende verkeersdrukte in de stad, als de groeiende 
mogelijkheden van transport. 
Van de eerste trams en treinen, auto’s waar de chauffeurs 
nog kou moesten lijden tot elektrische bromfietsen en verkeersregelaars.  Maar ook  
de onstuimige groei van het verkeer na de oorlog met een ontplofte binnenstad tot 
gevolg. Na protesten volgt er verandering  en komt er ruimte voor de fiets.

De tentoonstelling “WEG WEZEN! Den Haag in beweging” is te zien vanaf 16 okto-
ber 2019 tot medio januari 2020.

Humanistisch Café Haaglanden: Dilemma’s in de Mantelzorg

Het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden organiseert op donder-
dag 24 oktober een Humanistisch Café waarin aandacht wordt besteed aan dilem-
ma’s in de mantelzorg. 
Een op de drie Nederlanders is voor kortere of langere tijd mantelzorger. Mantel-
zorg betekent een grote impact op het dagelijks leven van zowel de mantelzorger 
als degene die verzorgd wordt. Naast het oplossen van praktische vragen, spelen 
vaak ook morele dilemma’s een rol.  Zaken als afhankelijkheid en het moeten nemen 
van soms vergaande beslissingen zorgen voor onzekerheden en onrust.
Wat voor de mantelzorger de beste keuze is, is dat niet altijd voor degene voor wie 
gezorgd wordt. Want hoe neem je de beslissing voor een dierbare? Kan hij of zij nog 
thuis blijven wonen of niet? Ook vragen rond voltooid leven spelen soms een rol.

Donderdag 24 oktober 
Vrije toegang incl. soep en broodjes (drankjes voor eigen rekening)
Leden maar ook niet-leden zijn welkom
19.00 uur start bijeenkomst (18.00 uur inloop)
Grand café De Utopie, 
Waldeck Pyrmontkade 116 (halte lijn 3 Elandstraat) 2518 JR Den Haag

Club Lourdes aan zee

Van zaterdag 19 oktober t/m zondag 10 november 2019 is de Lour-
deskerk op Scheveningen opnieuw het toneel van Club Lourdes aan 
zee. Tijdens deze tweede editie zijn er zes verschillende producties 
op twaalf momenten te ervaren. Verbluffende magie, familiecircus en 
intieme optredens wisselen elkaar af in een tijdelijke clubsetting én 
zijn slechts vier weken te zien. Met René van Kooten, Brigitte Heitzer, 
Amsterdam Magic Show, Theaterkoor Dario Fo en meer. Deze bonte 
verzameling van performers brengen je een sprankelende ode aan 
het authentieke variété! Het volledige programma is te vinden op 
clublourdes.nl

PATHÉ OPERA

WWW.PATHE.NL/OPERA

SE IZOEN

Turandot
Manon
Madama Butterfly
Akhnaten
Wozzeck
Porgy and Bess 
Agrippina
Der Fliegende Holländer 
Tosca 
Maria Stuarda 

PATHÉ BALLET

WWW.PATHE.NL/BALLET

Raymonda 
Le Corsaire 
The Nutcracker 
Giselle 
Swan Lake
Romeo and Juliet
Jewels

Sinds 1935

Respectvolle en 
betaalbare crematies

www.cuvo.nl 070 - 346 95 71



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden Dinsdag 15 oktober 2019    pagina 8 

Onze huurder Lekker Brood is 
een ambachtelijke biologische 
bakker die ouderwets lekker 
brood bakt. De prachtige 
houten pui is al even 
ambachtelijk en wat te denken 
van die authentieke wandtegels 
met reliëf en organische 
patronen? Zo versterken 
Haagse kwaliteiten elkaar.

AD OVERGAAG
LEKKER BROOD
HERENGRACHT 16

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten en 
beeldbepalende panden. Want het historisch karakter van Den Haag en 
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel 
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed 
en werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in 
certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl

Sinds 1935

Respectvolle en 
betaalbare begrafenissen

www.cuvo.nl 070 - 346 95 71
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ZUIVERZIJDE DASSEN
POLYESTER DASSEN
STRIKKEN
BRETELS

ZIE ONZE WEBWINKEL WWW.BEAUTIE.NL

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
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&
Rechten
     Plichten

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere � nanciële 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 

Toch aanslag bij een
schenking aan kind
Ik heb in dit soort rubrieken vaak gele-
zen, dat ouders hun kind belastingvrij 
kunnen schenken. Wij hebben dit in dit 
jaar gedaan aan onze zelfstandig wo-
nende dochter. Zij is nog geen 35 jaar 
en toch krijg ik nu een aanslag van de 
Belastingdienst zijnde schenkingsrecht. 
Is dit een fout van de Belastingdienst?

Het gaat in dit geval om een maximale 
belastingvrije schenking aan kinderen 
van €5.428 in 2019. Ouders worden 
als één schenkingsgever beschouwd. 
Het belastingvrije totaalbedrag van 
de schenking is hoger als zij studeert, 
als zij nog niet veertig jaar is (de dag 
van de veertigste verjaardag telt nog 
mee), of zij dat voor aflossing van een 
huishypotheek gebruikt. Eenmalig!

Als u de extra vrijstelling van €26.040 
voor haar veertigste gebruikt, mag 
u niet ook nog eens kiezen voor de 
schenkingsvrijstelling voor koophuis 
of voor dure studie. U mag namelijk 
maar één keer in uw leven één van 
deze extra vrijstellingen gebruiken.

Er valt natuurlijk ook wat te sjoeme-
len als het om een paar honderd euro 
gaat of zelfs een paar duizend euro als 
u haar zwart uitbetaalt. De Belasting-
dienst heeft namelijk maar enkele 
controlemogelijkheden en die liggen 
vooral in box 3 van ons belastingstel-
sel (vermogen en spaargeld). Pas als 
die zwaar terugloopt, gaat een lichtje 
branden bij de Belastingdienst.
We weten niet of u zich aan de 
officiële regeling hebt gehouden. Is 
dat wel het geval dan moet u bezwaar 
aantekenen tegen de aanslag.

AOW en pensioen

Duits pensioen samen
met Nederlandse AOW
Vanaf eind 1975 woon en werk ik in 
Duitsland. Nu word ik over een paar 
maanden AOW-gerechtigd in Neder-
land. Ik ben getrouwd met een Duitse 
vrouw van thans 63 jaar. Zij heeft nooit 
gewerkt. Hoeveel AOW krijg ik uit 
Nederland?

U krijgt vanaf uw AOW-leeftijd de 
mogelijkheid voor gehuwden. Dat 
komt neer op ongeveer 100 euro per 

maand thans bruto. Elk halfjaar wordt 
de AOW aangepast (inflatiebestendig) 
aan prijsstijgingen. Uw vrouw, die 
nooit in Nederland heeft gewoond of 
gewerkt, krijgt niets uit Nederland.

Voor u en wellicht uw partner gelden 
nog wel de Duitse regeling ouder-
domsrente (‘Rentenversicherung’). 
Als u in Duitsland werkzaam bent 
geweest en premie betaald heeft voor 
de Duitse collectieve regeling, kan er 
voor u bij invaliditeit, ouderdom of 
overlijden aanspraak bestaan op de 
Duitse mogelijkheid van een uitkering.

We raden u aan daarover informatie 
te vragen bij de Duitse autoriteiten. 
U kunt al beginnen in uw Duitse 
gemeente. Het systeem zit nogal in-
gewikkeld in elkaar. U moet namelijk 
ook bij de Duitse instanties zijn om 
uw Nederlandse deel van de AOW op 
te strijken.

Nabestaandenpensioen
óf toch hoger eigen?
Binnenkort moet ik beslissen over een 
eventuele uitruil van mijn nabestaan-
denpensioen voor soms een hoger 
ouderdomspensioen van mijn werkge-

ver. Mijn vrouw krijgt een heel kleine 
aanvulling op haar AOW. Zij krijgt iets 
later dan ik haar AOW. Ik heb een eigen 
huis dat is afgelost. Stel dat ik overlijd, 
en mijn vrouw kan geen gebruik meer 
maken van het nabestaandenpensioen, 
dan kan zij toch een deel van het huis 
‘opeten’ of het ruime huis verkopen? 
Mijn vraag is of hier nog fiscale adder-
tjes onder het gras zitten?

Nee, hier zitten geen fiscale addertjes 
onder het gras. Behalve dat u of uw 
vrouw mogelijk belasting moeten 
betalen.  Zij kan de ‘overwaarde’ in 
het huis deels al ‘opeten’ of te gelde 
maken door verkoop.

Een andere en belangrijkere kwestie 
is echter of u van de mogelijkheid tot 
uitruil gebruik moet maken. Een hoger 
ouderdomspensioen uit de bedrijfs-
regeling lijkt aantrekkelijk, maar dat 
hangt helemaal af van uw gezamen-
lijke financiële omstandigheden en 
feitelijk hoe lang u inschat dat beiden 
nog te leven hebben.

We zijn niet zo’n groot voorstan-
der van uitruil. Immers volgens de 
statistieken leeft een vrouw normaal 
gesproken gemiddeld langer dan een 
man. Het is ook een kwestie of iemand 
ziek wordt en daarna overlijdt. We 
noemen dat in de pensioenwereld 
‘koopgedrag’. Vaak is het dus voor de 
achterblijvende partner een grote 
geruststelling om nog een nabestaan-
denpensioen te krijgen zolang zij (of 
hij!) nog leeft.

Wij kunnen niet voor u beslissen. 
Maar we raden u aan om in goed 
overleg met uw vrouw over een even-
tueel nabestaandenpensioen van u 
een knoop door te hakken. De meeste 
pensioenfondsen geven u advies of 
uitruil wel nodig en mogelijk is voor 
een hoger aanvullend pensioen.

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Mandarin Palace

Shared Dining
We beginnen met een prima 
glas Sedosa, een witte Verdejo / 
Sauvignon Blanc en we laten ons 
verrassen door de chef met een 
3-gangen shared dining menu. 
De eerste gerechtjes komen op 
tafel; een gestoomde dim sum 
met garnalen, kip en koriander, 
een gevulde Chinese paddestoel 
met kip�ilet en forel in een knof-
look-oestersaus en een kleine 
loempia met wolkoortjes, vlees en 
groente met een pittig sausje. Het 
ziet er allemaal geweldig uit en zo 
smaakt het ook.
De tweede gang is weer een 

plaatje! Een zeewierrol met vlees, 
garnalen en surimi crabstick ook 
weer in een kno�looksausje plus 
voor ieder een grote gepaneerde 
garnaal. De zeewierrol is verras-
send lekker en de garnalen zijn 
perfect gefrituurd. Heel anders 
allemaal en vooral veel lekkerder 
dan de dim sums in China Town.
We krijgen nu, want het hoofd-
gerecht is in aantocht, een glas 
Simonsig. Een oude bekende 
voor ons. Een mooie Chenin 
Blanc - ook wel Afrikaanse steen 
genoemd - met aroma’s van peer 
en abrikoos, kortom een prima 
begeleider van de Aziatische 

gerechten. Op tafel komt gewokte 
sliptong met �ive spice kruiden, 
de gewokte vis ligt op zijn eigen 
karkas en Angel vertelt dat als we 
goed op de graatjes letten alles 
kunnen op eten. Daarbij komt 
een knetterende en pruttelende 
teppan met dun gesneden ribeye 
in een honing-pepersaus, voor de 
vitamines ook nog een gewokte 
Shanghai paksoi met kno�look 
en natuurlijk als bijgerecht een 
lekkere eiermie. Verrukkelijk! 
Veel smaakjes bij elkaar en goed 
in balans want niks overheerst.
Voor het dessert worden we ver-
rast met mangopuree met door-
zichtige tapiocaballetjes, Malibu 
likeur, kokosroomijs, vruchtjes 
en een frambozen kletskop. Zelfs 
Marcello, normaal gesproken niet 
zo’n toetjesmens, eet het hele-
maal op.

Afhalen of een ster?
Wij vragen ons al jaren af waarom 
Mandarin Palace geen ster krijgt 
want de kwaliteit van het eten 
en de service zijn in onze ogen 

bijzonder sterwaardig. Maar 
Mandarin Palace heeft ook een 
a�haalmenu en de lekker eigen-
wijze Yip wil daar helemaal niet 
van af, en de hele buurt natuurlijk 
ook niet. Dan maar geen ster... 
Eerst was het alleen May Lye die 
de scepter zwaaide in de keu-
ken maar langzaam maar zeker 
neemt dochter Angel deze taken 
over. Onze complimenten voor de 
chefs, de service en het eten!

Op een rijtje
Mandarin Palace
Nicolaistraat 35, Den Haag
070 360 6616
Dinsdag gesloten

Dim Sum 4,30 - 5,90
Gerechten 6,90 - 20,50
Shared dining 34,50 pp
Fris, bier, kof�ie 2,50 - 3,20

Op een herfstige maandagavond gaan we naar Mandarin Palace, het Aziatische restaurant van Jason Yip, 
zijn vrouw May Lye en hun dochter Angel. Het restaurant zit al meer dan 21 jaar in de Nicolaistraat en lijkt in 
eerste instantie een ‘gewone Chinees’ maar niets is minder waar. Het is een ruim opgezette sfeervolle zaak. 
Donkere keurig ingedekte houten tafels met mooie rood gebloemde stoelen en een enorm Chinees olieverf 
schilderij maken direct duidelijk dat het een modern en eigentijds restaurant is.
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U ontvangt direct de hoogste
contantprijs voor sieraden,

heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens,

rijksdaalders, bestek, broodmanden,
diamant, briljant en horloges:

Cartier, Rolex, Breiling, Omega enz.

43 500,-

GROTE CLUBACTIE 2019 
Op zaterdag 14 september 2019 startte de landelijke Grote Clubactie. Wij gaan ons sterk maken 
minimaal 5000 euro binnen te halen voor compleet keukengerei voor ons Menuutje Blijmaker.

Door verdere uitbreiding van Menuutje Blijmaker willen wij 1000 mensen per jaar samenbrengen 
en een gezond en betaalbaar driegangenmenu serveren. 

Nu bezoeken 500 mensen de gezellige etentjes. Alles gemaakt door onze vrijwillige koks!

Koop loten en steun ons Menuutje Blijmaker!
Losse loten

Loten kunt u kopen voor 3 euro. Dat kan contant of via eenmalige machtiging. U kunt ook direct 
online een lot bestellen om menuutje Blijmaker te steunen.     

 Zie de link.  https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

Superlot
Er zijn ook superloten te koop voor 150 euro, met 50 losse loten die aan relaties of personeel 

gegeven kunnen worden. Ideaal voor bedrijven of voor familie en vrienden. 
Maar uiteraard ook voor particulieren.

Voor bedrijven die een SUPERLOT kopen hebben wij een aantal mooie tegenprestaties;

GRATIS advertentie op de website van De Volharding.
GRATIS eenmalige vermelding van uw sponsoring in onze maandelijkse nieuwsbrief naar enkele 

duizenden leden van de Volharding.
GRATIS waardebon voor 2 personen voor Menuutje Blijmaker en voorafgaand
GRATIS professionele wijnproeverij.

Wilt u een Superlot? Neem contact met ons op. 
Bel ons (070) 221 05 82 of mail steunentoeverlaat@devolharding.nl 

Of via de link online https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

GROTE CLUBACTIE 2019 BIJ DE VOLHARDING

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR
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Maar wat is nu precies een Haag-
se ooievaar? Sinds ons land een 
koninkrijk is (vanaf 1814) be-
hoort elke gemeente een wapen 
te hebben dat door de Hoge Raad 
van Adel is goedgekeurd. Zo ook 
de gemeente Den Haag. Vanaf 
1816 ligt het uiterlijk van het ge-
meentewapen officieel vast en de 
omschrijving ervan luidt sinds 
1954 - toen er een kleine 
aanpassing plaatsvond - 
als volgt:
 
‘In goud een stap-
pende ooievaar 
van natuur-
lijke kleur, 
houdende in 
deszelfs bek 
een paling van 
sabel (zwart). 
Het schild gedekt 
met een antieke 
gravenkroon en 
gehouden door twee 
ommeziende leeuwen van 
goud’. De meeste ooievaars 
voldoen niet aan deze beschrij-
ving. In de tijd vóór Napoleon 
stond onze ooievaar afgebeeld 
op een groen grasveldje. Helaas 
is dit na 1814 om onbegrijpelij-
ke redenen uit ons stadswapen 
verdwenen. Dat is wel jammer, 
want het groene veldje heeft sa-
men met de goudgele kleur van 
het wapenschild geleid tot het 
ontstaan van de Haagse kleuren 
groen/geel. In 2013 werd de 
wapenspreuk “Vrede en Recht” 
toegevoegd.

Een stukje geschiedenis
De ooievaar is altijd een beken-
de verschijning geweest in de 

omgeving van Den Haag. In de 
nabijheid van onze stad wa-
ren veel weide- en hooilanden 
waar de ooievaar voedsel in 
overvloed vond, bijvoorbeeld 
de Binckhorst. Bovendien werd 
deze vogel als geluksbrenger 
beschouwd, die huis en haard be-

schermde tegen onheil en moest 
daarom met eerbied worden 
behandeld. Ooievaars die op een 
woning nestelden zorgden voor 
voorspoed en geluk. Daarom 
werden er kunstnesten op daken 
en paalnesten in tuinen gemaakt 
om de ooievaar te lokken. In 
een grafelijke rekening uit 1354 
staat al een bedrag vermeld voor 
het maken van ooievaarsnesten 
bij het grafelijk kasteel op het 
Binnenhof. Bovendien werd de 
ooievaar gezien als symbool voor 
vruchtbaarheid. Iets wat tegen-

woordig nog steeds geldt. Denk 
maar aan de ooievaar op geboor-
tekaartjes. Ook werd de ooievaar 
gezien als brenger als brenger 
van nieuw leven. Wanneer de 
ooievaars terugkeerden van 
hun winterverblijf in Afrika en 
in maart/april een nest gingen 
maken, gebeurde dat in de tijd 
dat hier veel jonge dieren wor-

den geboren. Omdat er ook 
nog aal werd gekweekt in 

de Hofvijver, trok dat 
extra de aandacht van 

ooievaars. Er zijn 
schilderijen uit de 
16e eeuw, waarop 
te zien is dat 
ooievaarsnesten 
hebben gemaakt 
op gebouwen van 

het Binnenhof en 
de Gevangenpoort. 

Omdat de schoor-
stenen door de nesten 

nogal eens verstopt raak-
ten, werden er steeds meer 

kunstnesten geplaatst. 

De Visbanken
Tamme, gekortwiekte ooievaars 
werden op de Haagse vismarkt 
ingezet om visresten en onge-
dierte op te ruimen. Deze markt 
bevond zich aan het eind van de 
Schoolstraat, tegenover de Grote 
Kerk. Er werd door de gemeen-
te zelfs iemand aangesteld die 
de dieren na de marktdag in 
een hokje (gevuld met stro) 
stopte en ze er de volgende 
ochtend weer uitliet. Wanneer 
zo’n tamme ooievaar doodging, 
zorgde deze man weer voor een 
nieuw exemplaar. Dat haalde 
hij dan uit een nest in de stad. 
Het viel buitenlandse bezoekers 
op dat er rond de Grote Kerk 
ooievaars rondliepen en zelfs uit 
de hand aten. Toen men in 1902 
het chemische middel creosoot 
ging gebruiken om de vismarkt 
schoon te maken, was het snel 
afgelopen met de ooievaars bij 
de visbanken. 

Het Haagse stadswapen
Hoe is de ooievaar nu precies in 
het Haagse stadswapen terecht 

gekomen? We weten het niet 
zeker, want het is nergens vast-
gelegd, maar het is waarschijnlijk 
een combinatie van factoren.
1. De ooievaar als geluksbrenger 

en symbool van nieuw leven: 
de ooievaars als mascotte.

2. De aanwezigheid van tamme 
ooievaars op de vismarkt.

3. Ooievaars nestelden op hoge 
gebouwen in Den Haag.

In de 16e eeuw kwam de ooie-
vaar op het stadswapen van Den 
Haag terecht. Wij vinden zijn 

beeltenis op de “Jhesus” klok in 
de Haagse toren (1541). Dit is de 
oudste beeltenis van de ooievaar 
in Den Haag. Vanaf 1585 ging het 
stadbestuur gebruik maken van 
een zegelstempel, waarin een 
ooievaar was afgebeeld, staand in 
een poortdoorgang.

De ooievaar in Den Haag
In vroeger eeuwen was de ooie-
vaar veelal te zien in gevelstenen, 
op schilderijen (stadsgezichten) 

en op zegels van het Haagse 
stadsbestuur. Later gingen 
zilversmeden hun werk voorzien 
van een stempel met daarin een 
ooievaar. Er zijn ook brandijzers 
bekend met de beeltenis van 
de ooievaar om misdadigers te 
brandmerken en om bier- bo-
ter- en wijntonnen te merken. 
Fabrikanten gingen de ooievaar 
gebruiken om aan te geven dat 
hun producten uit Den Haag 
kwamen, zoals de porseleinfa-
brieken Lijncker en Rozenburg.

Boek en 
ooievaarswandeling
In 2011 kwam mijn boek De 
Haagse ooievaar uit. Ik verzorg 
iedere maand een ooievaarswan-
deling door het centrum van Den 
Haag langs 40 afbeeldingen van 
de Haagse ooievaar. Voor info 
over het boek of de wandeling 
kunt u mij mailen.

Frans Schmit
fschmit@ziggo.nl     

k maak al jaren foto’s in Den Haag, maar het viel me op dat er veel ooie-
vaars op gebouwen staan afgebeeld. Met name in gevelstenen. Ik besloot 
me toe te leggen op het vastleggen van de ooievaar in het Haagse straat-

beeld en dat heeft uiteindelijk geleid tot een fotoverzameling van ruim 4.000 
stuks. Toen ik de gevelstenen had vastgelegd ging ik mijn werkterrein verbreden. 
Glas-in-lood, tegeltableaus, souvenirs, gebruiksvoorwerpen, bedrijven die de 
ooievaar in hun logo voeren, beelden, muurschilderingen, logo’s van sportver-
enigingen, glaswerk, schilderijen en houtsnijwerk; wanneer er maar een Haagse 
ooievaar op staat, dan ben ik erbij om een foto te maken. 

De Haagse ooievaar
I

Haagse toren

Oude Molstraat

Boterwaag

Gemeentelijk  Laboratorium Prinsegracht
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In deze rol zorg je er samen met de collega’s voor dat het gebouw er goed en verzorgd uitziet. 
Je voert zelf kleine reparaties uit, helpt bij het openen en sluiten van het gebouw, verzorgt de 
catering van de vergaderingen die worden gehouden en zorgt ervoor dat alles ook weer netjes 
wordt opgeruimd. Daarnaast ben je beschikbaar voor allerlei voorkomende hand- en 
spandiensten en eventueel kun je ingezet worden voor receptiewerkzaamheden aan de 
centrale balie. 

Wij bieden je een leuke werkomgeving, fijne collega’s en een passende vrijwilligersvergoeding.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan telefonisch contact op met Greet Naber (070-445 22 22) of 
per e-mail via info@rubenshoek.nl

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? 
Stichting Gezondheidscentrum De Rubenshoek 

is dringend op zoek naar een vrijwilliger die een aantal uur per week beschikbaar is als

ASSISTENT BEHEERDER (m/v)
(Minimaal 8 uur per week)

Vrijwilligers gezocht 
voor onze ontmoetingscentra!

Florence heeft op verschillende plekken in  
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk 
en Voorschoten 17 ontmoetingscentra.  
Hier kunnen ouderen, veelal met de diagnose 
dementie, invulling geven aan hun dag.  
Er worden binnen deze ontmoetingscentra 
elke dag leuke en gezellige activiteiten 
georganiseerd, zoals gezamenlijk koffie drinken 
en lunchen, wandelen, het lezen en bespreken 
van de krant, bloemschikken, biljarten, kaarten 
of spelletjes doen. Ook uitstapjes staan 
regelmatig op het programma.
 
Voor het begeleiden van al deze activiteiten  
zijn we op zoek naar vrijwilligers!

Vrijwilliger worden?
Op zoek naar zinvol en prettig  
vrijwilligerswerk? Dan maken we 
graag kennis met u! 
Met 17 locaties is er altijd wel een 
ontmoetingscentrum bij u in de buurt. 
De werkzaamheden en tijden 
bepalen we in overleg.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jan Oosterling, 
jan.oosterling@florence.nl of 
06 - 39 85 07 88

Ronnie gaat 
weer op stap
mede dankzij Peter, een 
van onze 1100 vrijwilligers

Slachto� erhulp Nederland
Vandaag verder

Wij zoeken ambitieuze vrijwilligers
Als vrijwilliger van Slachto� erhulp Nederland ga je in gesprek met 
slachto� ers. Je informeert en ondersteunt hen zodat zij weer grip 
op hun leven krijgen. Ben jij:

■ 18 jaar of ouder, in bezit van minimaal MBO+ niveau en minimaal 
8 uur per week (ook buiten kantooruren) beschikbaar?

■  klantgericht, geduldig & objectief?

■  in staat vertrouwen op te bouwen én professionele afstand te 
behouden?

Meld je dan aan als vrijwilliger en maak ook het verschil!

We bieden veelzijdig en uitdagend werk met goede begeleiding, 
training en een onkostenregeling. Kijk voor meer informatie op 
www.slachto� erhulp.nl/vrijwilligerswerk en meld je aan. 

Gezocht: medewerker voor opknappen gereedschap (M/V)
Wat ga je doen
In de werkplaats in de Ju-
nostraat in Den Haag knappen 
wij allerhande handgereed-
schap op: sorteren, repareren, 
ontroesten, slijpen en oliën. 

Wat vragen wij?
Je bent enthousiast en hebt 
2 rechterhanden. Je kunt 
overweg met machines om 
gereedschap op te knappen of 
vindt het leuk om dit te leren. 
Inzet minimaal 2 werkdagen 
per week van 10.00-14.00 uur.

Wat bieden we?
Een prettige en informele 
werksfeer met gemotiveerde 
vrijwilligers, die zich voor een 
goede zaak inzetten en mooi 
vakwerk leveren.

Meer informatie?
Bel ons op 070 367 95 01  
op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tussen 
10.00 en 14.00 uur. 

Stichting Gered Gereedschap is een vrijwilligersorganisatie. 
Wij helpen mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Niet door geld te geven, maar door gereedschap te doneren waarmee iemand een vak 
kan leren om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Op aanvraag versturen wij het 
gereedschap verstuurd naar technische scholen en opleidingscentra in Afrika.

Of stuur een mail naar: 
denhaag@geredgereedschap.nl 
Meer informatie over Gered 
gereedschap vind je ook op: geredgereedschap-denhaag.nl

Reparatie van naaimachines in de werkplaats

   

Interessant en zinvol vrijwilligerswerk!

Gilde SamenSpraak heeft enthousiaste 
vrijwilligers nodig die een uur per 
week willen praten met een nieuwe 
Nederlander die onze taal beter wil 
leren spreken. Hiervoor is geen 
speciale opleiding of ervaring vereist. 
Vakanties zijn goed in te passen. 
Als u zich aanmeldt zoeken wij 
voor u een taalmaatje dat bij u past 
en bij u in de buurt woont.  

Belangstelling?
Kijk voor meer informatie op
gildedenhaag.nl/samenspraak.php 
U vindt daar een aanmeldingsformulier.

U kunt ook bellen naar het bureau 
van Gilde Den Haag 070 356 12 81 
op ma. t/m vr. van 9.30 - 12.30 uur.

Gilde Den Haag • Riviervismarkt 2 • 2513 AM Den Haag
T 070 356 12 81 • E info@gildedenhaag.nl • W www.gildedenhaag.nl

PERSONEELSADVERTENTIES
Bent u op zoek naar personeel 
of vrijwilligers nodig?
Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14 dagen ons 
blad. In De Haagse Tijden kunt u uw wens en behoefte 
onder de aandacht te brengen. 
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
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Het is een prachtig hardcover 
boek geworden in A4-formaat, 
dat een belangrijk en langdurig 
deel van de geschiedenis van het 
Haagse uitgaansleven omvat. 
Het idee om een boek over De 
Marathon te schrijven ontsproot 
aan de geest van Charles Brussee, 
een Haagse inwoner die bij de 
grote Marathonreünie aanwezig 
was in 2016, gehouden op het 
parkeerterrein naast het gebouw, 
dat luttele dagen erna aan de 
sloperskogel werd blootgesteld. 
Charles Brussee benaderde zijn 
‘Marathonvriend’ Marlon van 
Delden, die een groot netwerk 
heeft onder iedereen die bij 
de voormalige discotheek was 
betrokken.
Naast hun baan en andere be-
zigheden besteedden zij 2,5 jaar 
lang iedere beschikbare minuut 
aan een immense zoektocht 
om informatie en materiaal te 
vergaren dat zou moeten leiden 
tot een document met, naar eigen 
zeggen, ‘Betekenisvolle Haagse 
historie’. Tijdens het verzamelen 
van bronmateriaal betrokken 

zij Peter de Looff bij dit proces: 
een man die over fotomateriaal 
beschikte over De Marathon.
Voor het schrijven van het boek 
benaderden zij de Haagse auteur 
Theo van Daalhoff. Het viertal 
begon aan een ongelofelijke klus. 
Fragmentarisch materiaal, als-
mede documenten uit archieven, 
moesten tot een vloeiend geheel 
worden gebracht. Het pakkend 
maken van de vele facetten van 
deze 72-jarige historie diende 
zorgvuldig en met respect voor 
alle betrokkenen te worden 
verwezenlijkt. Daar zijn de heren, 
met hulp van Hans Vethman van 
uitgeverij De Nieuwe Haagsche in 

geslaagd. Het is een rijk gedocu-
menteerd verhaal geworden, dat 
zich enerzijds laat lezen als een 
spannend boek vol herkenbaar-
heid en anderzijds als een docu-
ment, dat historische betekenis 
heeft voor de stad Den Haag. De 
heren hebben gereisd in binnen- 
en buitenland. Zij hebben uniek 
bronmateriaal weten te verschaf-
fen. Dat geeft het boek cachet.
De opbouw van het boek
Het boek verhaalt over de 
Familie Ooms, sportievelingen, 
wielrenkampioenen, die in 
1946 beginnen met de aanleg 
van een rolschaatsbaan aan de 
De Savornin Lohmanlaan. Een 

sport die geliefd is in België en in 
Nederland totaal onbekend was. 
De pioniersgeest van de familie 
is later te lezen in het hoofdstuk 
over de Haagse Beatperiode. 
‘Den Haag, Beatstad nummer 
één’ is hier ontstaan. Dan volgt 
de verhuizing, in 1972, naar de 
Wijndaelerweg, waar geleidelijk 
aan één van de meest succesvolle 
discotheken van dit land ont-
staat. Vele betrokkenen getuigen 
van dit ontwikkelingsproces. In 

boeiende verhalen vertellen dj’s, 
portiers, bezoekers, de familie 
over het unieke karakter van 
De Marathon. Smeuïge verhalen 
worden afgewisseld met ver-
halen met emotie en diepgang. 
Het boek ademt warmte voor De 
Marathon; warmte die iedereen 
hier heeft ervaren. De Marathon 
was en is een begrip. Het boek 
over De Marathon is daarvan een 
authentiek bewijs. 

 WZH Oosterheem, Florence Nightingalelaan 92 
 Wijkpost Oosterheem , Oosterheemplein198 
 Jumbo Oosterheemplein , Oosterheemplein 548 
 Hoogvliet Oosterheem , Oosterheemplein 115 
 Aldi supermarkt, Oosterheemplein 51 
 Jumbo Meeuwenveld, Meeuwenveld 8 
 Petuniatuin Palet Welzijn Dienstencentrum, Petuniatuin 65\
 WelThuis Buytenhaghe, Bergmanstrook 45 
 Bruna Petuniatuin, Petuniatuin 43 

et boek over de 
fameuze disco-
theek De Mara-

thon heeft op 4 oktober 
2019 het levenslicht 
gezien. Het is een bele-
vingsboek dat 72 jaar 
Haagse geschiedenis 
omvat en als titel heeft: 
‘De Marathon, van Rol-
schaatsbaan tot Disco-
theek’.

Boek legendarische discotheek De Marathon

Afhaallocaties in Zoetermeer

H

O

Miss- en Misterverkiezing

 WelThuis ‘t Seghe Waert , Vaartdreef 115 
 WelThuis Vivaldi , Brechtzijde 45 
 Service-�lat , Fregatwerf 175 
 Palet Welzijn Gondelkade, Gondelkade 33 
 The Read Shop , Hanna Schaftrode 144 
 Jumbo Kentgensplein, Kentgensplein 3 
 WelThuis Monteverdi , Ondineschouw 15 
 De Leliënborgh , Duitslandlaan 2 
 Bibliotheek Zoetermeer, Stadhuisplein 11

 WelThuis De Morgenster, Nassaulaan 11 
 Hoogvliet Dorpsstraat, Dorpsstraat 88 
 Palet Welzijn Dienstencentrum Bijdorp, Bijdorplaan 471 
 Hoogvliet Van Stolberglaan, Van Stolberglaan 23 
 The Read Shop, Middelwaard  12 
 Palet Welzijn Albrandswaard, Albrandswaard 1 
 Jumbo Quirinegang, Quirinegang 201 
 Zweminstituut De Veur, Prismalaan 40 
 Buurtcentrum De Vlieger, Groenblauwlaan 133 

ZOETERMEER
mdat De Haagse Tijden benieuwd is of adressenlijst klopt voor de bezorgers die elke twee 
weken onze kranten verspreiden, roept de krant graag uw hulp in. In dit geval gaat het speci-
� ek om de afhaallocaties in Zoetermeer. Staat uw adres wel op de lijst, maar wordt de krant 

niet (meer) bij u bezorgd, dan horen wij het graag. Andersom ook: wordt De Haagse Tijden wel bij u 
bezorgd, maar staat u niet op de lijst, meld het dan bij de hoofdredactie van deze krant. Mocht er zich 
een onjuistheid in deze lijst voordoen, dan horen wij het ook graag. Ondernemingen of instanties die 
zich willen aanmelden als afhaallocatie moeten wij helaas teleurstellen: deze verzoeken worden niet 
in behandeling genomen.

Het boek is in kleine kring op 4 oktober gelanceerd. Het was op 5 ok-
tober beschikbaar bij de Marathonreünie in strandtent 14, Kijkduin. 
Verkoopprijs 25 euro. Bestel het boek via denieuwehaagsche.nl of 
koop het boek in de boekhandel.

 Dinsdag 15 oktober 2019   
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Een van de grootste winkels van 
de straat was op nummer 189 in 
een hoekpand de SPAR-winkel 
van de familie Lipman. Het �iliaal 
gaf wekelijks een buurtkrantje 
met aanbiedingen uit, trouw 
door de familie Van der Greft 
(vier man sterk) in weer en 
wind bezorgd in de omliggende 
wijken. De winkel was niet echt 
ruim bemeten, door het openen 
van een vloerluik kon de eenvou-
dige neringdoende Lipman de 
kelder bereiken waar de voor-
raad van de winkel was opgesla-
gen. Lipman was zeer inventief 
en voerde diverse verbouwingen 
uit, waaronder een aparte kaas 
en vleeswarenafdeling waar de 
echtgenote de scepter zwaaide. 
Bij de uitgang was één kassa aan 
te treffen, zodat de wachttijden 
nog wel eens opliepen. Uiter-
aard gaf de SPAR ook zegeltjes, 
zoals elke, zichzelf respecte-
rende supermarkt die dan in een 
bonnenboekje konden worden 
geplakt. Bij elke 10 gulden aan 
boodschappen kon voor 10 cent 
een zegeltje worden gekocht. 
Was er 47 gulden gespaard dan 
leverde het boekje 50 gulden op, 
wat een enorme binding met de 
klanten betekende. De SPAR was 

hierbij de eerste supermarktke-
ten die met een spaarzegelsys-
teem kwam. De Gruyter volgde 
met iets dergelijks, maar dan met 
oranje kassabonnen, en bij Albert 
Heijn plakt men vandaag de dag 
nog steeds zegeltjes.

Na hun vertrek was de winkel 
nog enkele jaren buurtsuper tot 
de sloophamer een einde maakte 
aan de ruim 50 jaar kleinschalige 

supermarktexploitatie.

De herinnering aan de SPAR 
deed mij besluiten ook aan deze 
supermarktketen eens aandacht 
te geven in De Haagse Tijden. 
Immers, mijn artikel over De 
Gruyter maakte zoveel los bij de 
lezers van onze krant dat er nog 
dagelijks mails en aanbiedingen 
voor De Gruyter-items mij wor-
den aangeboden.

Extra leuk is dat de oorsprong 
van de SPAR ligt in mijn woon-
plaats Zoetermeer. Een dorp 
dat vooral bekend stond om 
zijn zuivel. Landelijk bekend 
was margarinefabriek Brinkers 
met de lichtgele vrachtwagens 
en de merken Leeuwenzegel en 
Wajang. Nutricia was natuur-
lijk wereldberoemd door de 
babyvoeding en Chocomel (in 
mijn optiek veel lekkerder dan 

tegenwoordig na de overname 
door Campina) en aan het einde 
van de Dorpsstraat, waar zich 
nu een bescheiden restaurant 
bevindt, zat de SPAR, opgericht 
door grossier Van Well 
die in 1932 besloot 
een samenwerkings-
verband aan te gaan 
met zijn klanten, de 
kruideniers. Er was 
een economische cri-
sis en enkele tiental-
len kruideniers sloten 
zich bij de keten aan. 
Het logo van de Spar, 
altijd groen kwam tot 
stand.

Het concept werd een 
groot succes en in 1940 
waren er reeds 2.200 
SPAR-ondernemers, die 
hun nering zelfstandig 
runden aangesloten bij 
de keten. Het is niet te 
geloven hoe de formule 
zich tot in het buitenland 
uitbreidde. Ruim 35 lan-
den zijn inmiddels aange-
sloten bij de internatio-
nale SPAR-organisatie.
In 1950 ontwikkelde 
de SPAR, wederom als 
eerste, hun huismerk. 
Gestart werd met custard, 

bakmeel, jam en pudding. Men 
kon er op wachten dat dit tegen 
het zere been was van de grote 
producenten als Unilever die 
als protest de levering van hun 

et eerste artikel dat ik schreef in deze 
krant (toen nog De Oud-Hagenaar) was 
over de Haagse Zuidlarenstraat. Een ge-

zellig naoorlogs winkelcentrum, gebouwd tijdens 
de ontwikkeling van de wijk Morgenstond in 1956 
en in 2009 gesloopt om plaats te maken voor een 
moderne vinexwijk.

Kopen bij de SPAR is sparen bij de koop
H

Toonbankbedieningswinkel SPAR in de jaren ‘50

Spaarzegelboekje van de SPAR SPAR-reclame-uiting
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A-merken gingen 
boycotten. SPAR zette echter 
door en wist steeds meer eigen 
producten aan het assortiment 
toe te voegen, meestal met fraai 
ontworpen verpakkingen. Zoals 
het pakje vanillesuiker.

Tot dat moment was er nog 
toonbankbediening in de filialen, 
maar in 1948 was er in Nijmegen 
een eerste initiatief tot een zelf-
bedieningszaak. SPAR was hier 
terughoudend in en adviseerde 
de leden goed na te denken of 
verbouwing van hun filiaal een 
toegevoegde waarde zou heb-
ben. Maar vijf jaar later nemen 
de eerste SPAR-kruideniers de 
gok en gaan over tot zelfbedie-
ning.

De jaren ‘50 zijn de jaren van 
nieuwbouw en om aan de 
vraag van nieuwe klanten 
te voldoen wordt de zelfbe-
dieningsauto, een voorloper 
van de SRV-wagen geïntro-
duceerd. Uiteraard vindt het 
succes van SPAR navolging 
en zo ontstaan in de jaren ‘50 
ketens als VIVO, Tip, A&O, 
Vege en de Coöp-winkels.

Begin jaren ‘60 vindt een 
verruiming plaats van wet-

telijke voorschriften voor krui-
deniers en komen de verswaren 
op de markt. Uiteraard staat de 
SPAR hier weer vooraan met de 
verkoop van vlees, aardappelen 
groente en fruit en ontwikkelt 
zelfs een eigen keurmerk (1964).
In 1965 bereikt de keten zijn 
hoogtepunt met ca. 2.000 
winkels. Hierna loopt de omzet 
terug door concurrentie van o.a. 
Albert Heijn en De Gruyter. Een 
dieptepunt vormt 1974 als door 

de oliecrisis de 
bevoorrading 
van de winkels 
stagneert en pro-
ducten als koffie, 
toiletpapier, zeep 
en margarine 
moeilijk leverbaar 
zijn, mede door 
hamsteren van de 
klanten.

Het ontstaan van 
de grotere zelf-
bedieningszaken 
heeft zijn weerslag 
op de kleinere 
filialen, de winkels 
op de hoek. Door 
sluiting neemt het 
aantal winkels 
af tot ca. 750 in 
1982. Hoewel 
SPAR zich  ernstig 
zorgen maakt over 

het verdwijnen van buurt- en 
dorpssupermarkten worden 
er wel alternatieven gevonden; 
bijvoorbeeld op vakantieparken 
en als campingwinkels, maar de 
expansie is er uit.

De grondlegger, de heer Van Well, 
overlijdt in 1967. Hij laat echter 
zes zonen en twee dochters 
achter, waarvan vier zonen het 
roer over nemen. In Zevenhuizen 
ontstaat een nieuw distributie-
centrum dat op 4 juni 1973 de 
taken overneemt van Rotterdam, 
Loosduinen en Zoetermeer. En 
terwijl de SPAR floreert valt in 
1974 de keten van De Gruyter om 
en wordt Simon de Wit overge-
nomen door Albert Heijn. 

In 1985 besluit de familie Van 
Well de groothandel aan Schuite-
ma te verkopen, de bevoorrader 
van de C1000-winkels. In 1990 
worden de drie SPAR-grossiers 
verkocht aan Unigro. Laatstge-
noemde en Schuitema hebben 
weinig op met de SPAR-formule, 
waarna het SPAR-merk langzaam 
uit menig dorpsbeeld verdwijnt. 
In 1992 zijn er nog slechts 300 
SPAR-vestigingen. In 1997 be-
sluit Schuitema de laatste SPAR-
winkels om te bouwen naar de 
C1000-formule.
 Door overname door de Konmar, 
een concept dat volledig mislukte 
en de ondergang betekende in 
2002, bleek dit uiteindelijk de 
redding voor de SPAR die in 2002 
grotendeels werd overgenomen 
door de Sperwergroep. SPAR 
duikt dan in een concept dat 
door Albert Heijn al lang verlaten 
is en ontwikkelt, zoals eerder 
gesteld, de kleine winkels in de 
recreatiegebieden.

En met deze ontwikkeling heeft 
SPAR zich wederom op de kaart 

gezet en heeft alle overnames, 
prijzenoorlogen en mislukte con-
cepten overleefd. Een kleine spe-
ler op de markt, maar wereldwijd 
de grootste foodretailer onder 
een naam met zijn oorsprong in 
1932 bij de familie Van Well in 
Zegwaard in Zoetermeer. En daar 
feliciteren we deze ondernemers 
mee!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Met dank aan drs. Ton (A.J.C.) 
Vermeulen, die mij reeds in 2007 
bij het uitkomen van een boek 
over 75 jaar SPAR-informatie 
stuurde t.b.v. een recensie van het 
voornoemde boek op mijn website 
www.boekrecensies-vervoer.nl.

Kopen bij de SPAR is sparen bij de koop

Toonbankbedieningswinkel SPAR in de jaren ‘50

De voorloper van de zelfbedieningsauto-bakfietsbezorging

De kleinere winkels verdwijnen in rap tempo.

SPAR-reclame-uiting
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Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

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. 

Tijden
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. Laat 
u zich door de afloop 
van dit fictieve verhaal 

€ 14,50

Op deze plek te staan, een rond-
gang door Den Haag in 
gedichten
Gerrit Vennema
30 gedichten die, samen met 
de foto’s van Elvin Hage, 
lezen als een ontdekkings-
tocht langs Haagse locaties. 
Met veel verwijzingen naar 
de geschiedenis van de 
hofstad. Den Haag wordt 
belicht als stad aan zee, 
stad van paleizen, van 
vrede en recht en muse-
umstad. 

€ 12,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel

Den Haag, multiculturele en meertalige stad bij uitstek, vormt een 
uitdaging voor taalkundigen. Maar hoeveel talen er worden gesproken, 
is niet bekend. Ingrid Tieken-Boon van Ostade probeert daar achter 
te komen door de sprekers op te zoeken en ze te interviewen over 
hun moedertaal. Daarbij leert ze niet alleen van alles over de  
verschillende talen die ze tegenkomt – van Russisch tot Fins, Biaks 
en Fries, met allerlei talen hier tussenin – maar ontdekt ze ook wat 
veel van die sprekers bezighoudt, namelijk hoe ze hun taal aan hun 
kinderen kunnen doorgeven. Haagse Talen bevat een verzameling 
columns over talen en taal die tussen 2016 en 2018 in de weekkrant 
Den Haag Centraal zijn verschenen.

Ingrid Tieken-Boon van Ostade, geboren in Den Haag en sinds een 
aantal jaren weer terug in de stad, is hoogleraar sociohistorische  
taalkunde van het Engels, en is verbonden aan het Leiden University 
Centre for Linguistics.

H
aagse Talen                                                       Ingrid Tieken-B

oon van O
stade

9 789460 100895

ISBN 978-94-6010-089-5

Haagse Talen

Ingrid Tieken-Boon van Ostade

4817060 Omslag Haagse Talen.indd   1-3 05-06-19   09:57

Rond het jaar 1900 maakten zowel de Nederlandse letteren als de 
stad Den Haag ingrijpende ontwikkelingen door. De romans  
werden moderner, experimenteler, en vooral vrijmoediger. Deze 
bundel bespreekt romans van bekende Haagse auteurs als Louis 
Couperus en Marcellus Emants, maar ook van minder bekende, 
indertijd populaire schrijvers als Jeanne Reyneke van Stuwe, Henri 
Borel, en Cornélie Noordwal. Alle teksten, waaruit ter illustratie ook 
ruimhartig wordt geciteerd, spelen zich af in Den Haag. Ze geven 
een fascinerend inkijkje in met name het vaak nogal onstuimige 
liefdesleven van de hoofdpersonen, een ‘hartstocht’ die zich in het 
gezapige Haagse rond 1900 vaak in het geniep, als het ware ‘achter 
de horren’, moest afspelen. En passant komen ook aanverwante 
thema’s aan de orde, zoals Haagse straatbeelden, de ‘hartstochte-
lijke’ liefde voor of juist afkeer van de stad, en het leven van Haagse 
mensen uit de ‘hogere’ kringen, uit de Haagse politiek, maar ook 
uit de wereld van winkelpersoneel en dienstbodes.
Hartstocht achter de horren nodigt de lezer uit om zich te verplaatsen 
in de ‘couleur locale’ van het Haagse realisme van zo’n dikke eeuw 
geleden. Het beoogt evenzeer een mogelijk ‘feest der herkenning’ 
te zijn als een verlokking om nader met deze auteurs en hun werk 
kennis te maken — voor Hagenaars en Hagenezen, maar natuurlijk 
ook voor leesgrage belangstellenden van elders.

Wim Tigges, (gast)docent en onderzoeker Moderne Letterkunde in 
Leiden, onder meer gespecialiseerd in de esthetiek van de laat- 
19e-eeuwse roman, is geboren, getogen en woonachtig in Den Haag.
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Hartstocht
achter de horren 

Haagse romans rond 1900

Wim Tigges
9 789460 100888

ISBN 978-94-6010-088-8

4815073 Omslag Tigges .indd   Alle pagina's 04-04-19   10:57

9 789460 100871

ISBN 978-94-6010-087-1
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10 jaar De Oud-Hagenaar
Verhalen van de stad gebundeld

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit 
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –  
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar 
woorden te vatten.

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen 
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over 
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van 
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot 
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit 
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief 
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets 
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan 
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn  
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme 
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

4813658 Omslag Jubileumboek.indd   2-3 26-03-19   09:58

  

De Marathon, van rolschaatsbaan naar discotheek, 
dat is Den Haag. Pioniersstad op het gebied van de 
popmuziek, die gestalte kreeg op de eerste locatie 
van de Marathon: op de rolschaatsbaan die in 1947 
ontstond aan de De Savornin Lohmanlaan.

Dankzij de ondernemende en sportieve familie 
Ooms maakten de in  woners van Den Haag vlak na 
de oorlog kennis met rolhockey en kon men op de 

baan rolschaatsen. Later keek de buurt met argwaan naar jongelui met lange haren, die een 
nieuw geluid introduceerden: beat muziek. Het paviljoen de Marathon bood namelijk een 
podium aan deze nieuwe stroming. Zo werd de Marathon de kraamkamer van de Haagse 
beat, met bekende en minder bekende bands uit Den Haag en omstreken zoals The Golden 
Earring(s), The Q65, Shocking Blue, The Davies, Group1850 en The Tee Set.

Na de verhuizing naar de Wijndaelerweg begin jaren 70, veranderde de Marathon van 
beatpodium in een discotheek. De Marathon werd bekend in Nederland en daarbuiten,  
in belangrijke mate gevoed door trendsettende DJ’s met hun nieuwste importmuziek en 
diverse spraakmakende optredens van artiesten. Ook evenementen zoals de Miss en Mister 
Verkiezingen en de Midsummernight Party’s droegen daaraan bij. Vele duizenden bezoekers 
kwamen op het spektakel af, menig Haags huwelijk is hier ontstaan.

De Marathon was een plek waar de jeugd ‘los’ kon gaan en waar trendsetters in de muziek 
een bepalende rol hebben vervuld, die zich ook manifesteerde op radiozenders. Pioniers op 
het vlak van DJ-werk hebben hier nieuwe wegen gebaand voor Den Haag, de regio en zelfs 
heel Nederland. 

De Marathon werd, was en is een fenomeen.

9 789460 100918

ISBN 978-94-6010-091-8
Charles Brussee
Marlon van Delden
Peter de Looff
Theo van Daalhoff 
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De Marathon in Den Haag
Van rolschaatsbaan naar discotheek

4820639 Omslag Marathon.indd   1 19-09-19   11:45

Op het Zand

O
p het Zand

Tekst Lars Kuipers
Fotografie Gerhard van Roon

Lars Kuipers en Gerhard van Roon

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche

L
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oon

De eerste druk van Op het Zand verscheen in 2009,

deze geactualiseerde herdruk in 2012.

De auteurs zijn dank verschuldigd aan de leden van het comité van aanbeveling:

Lex Burgers van den Bogaert

Anja Overhoff

Helga Ruebsamen

Op het Zand
Typisch Haags. Iedereen heeft er een beeld bij. Maar wat is er 
nu ‘typisch Haags’? Het grappige is dat je het vaak pas weet als je 
het ziet. Café de Posthoorn op vrijdagmiddag. Een taxi die komt 
voorrijden, een hoog bejaarde mevrouw stapt uit, bestelt een 
kop koffie, blijft een half uur in haar eentje zitten en schuifelt 
dan weer naar buiten, waar de taxi alweer op haar wacht. Voilà: 
typisch Haags.

Wat typisch Haags is, stolt in sociale verbanden: in sociëteiten, 
in het verenigingsleven, in de winkels van het Hof  kwartier en 
het Benoordenhout, en in de levens verhalen van Hagenaars. Een 
zekere ingetogenheid hoort erbij, vormelijkheid, voortgekomen 
uit de traditie van de stad. En waar is in de 21ste eeuw de spreek-
woordelijke houten ham gebleven?

Op het Zand wil een beeld geven van het typisch Haagse van nu.  
In impressies met veel foto’s ontstaat een levendig beeld van het 
leven ‘op het zand’. Daarmee is het ook een hedendaags histo-
risch document.

Gerhard van Roon
Gerhard van Roon (1970) studeerde Fotografische 

Vorm geving aan de Koninklijke Academie voor 

Beeldende Kunsten te Den Haag. Na zijn  eindexamen 

Fotografie in 1994 vestigde hij zich als freelance foto-

graaf in Den Haag. De afgelopen jaren werd zijn 

werk acht maal onderscheiden met prijzen in de 

wedstrijd om de beste Nederlandse pers fotografie; 

de Zilveren Camera. In 2000 was hij in twee catego-

rieën genomineerd voor de PANL Award, een prijs 

van de Photographers Association of the Netherlands. 

Een portfolio van zijn werk is te zien op zijn website: 

gerhardvanroon.nl. 

Lars Kuipers
Lars Kuipers (1966) begon zijn carrière als journalist in 

1988 bij de Leeuwarder Courant. Begin 1996 verruilde 

hij Leeuwarden voor Den Haag, waar hij als eindredac-

teur aan de slag ging voor de landelijke voorlichting van 

het Openbaar Ministerie. In 2001 reisde hij een jaar 

door Midden- en Zuid-Amerika, om daarna weer terug 

te keren naar Den Haag. Hij werkte daarna vijf jaar als 

chef redactie voor de gemeente Den Haag en doceerde 

een jaar journa listiek aan de Hogeschool Windesheim 

te Zwolle. “Maar verhuizen? Geen denken aan.” 

Inmiddels is hij zelfstandig tekstschrijver/adviseur.

Copyright © 2009-2012 Stichting Eén en Ander

9 789491 168383

Stofomslag Op het Zand.indd   1 02-11-2012   17:50:36
Naamloos-1   1 05-11-12   09:59

De Marathon in Den Haag 
Van Rolschaatsbaan naar discotheek
ISBN: 978-94-6010-091-8  
Auteurs: Charles Brussee, Marlon van Delden, 
Peter de Looff, Theo van Daalhoff 
Uitvoering: 128 pagina’s hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 25,00   

Na een start als rolschaatsbaan in 1947 bood het oude paviljoen de Marathon aan de 
De Savornin Lohmanlaan in de jaren 60 een podium aan de beatmuziek: The Golden 
Earring(s), The Q65, Shocking Blue, The Davies, The Tee Set en The Who traden er 
onder andere op. Na de verhuizing naar de Wijndaelerweg veranderde de Marathon van 
beatpodium in een discotheek. Trendsettende DJ’s met hun nieuwste importmuziek en 
diverse spraakmakende optredens van artiesten maakten van de Marathon een disco-
theek van (inter-)nationale allure. Ook evenementen zoals de Miss en Mister Verkiezingen 
en de Midsummernight Party’s droegen daaraan bij. Voor vele duizenden Hagenezen is de 
Marathon een belangrijk deel van hun jeugd. De Marathon werd, was en is een fenomeen.

Haagse Talen 
(ook in de Engelse versie beschikbaar)
ISBN: 978-94-6010-089-5 
Auteur: Ingrid Tieken-Boon van Ostade
Uitvoering: 124 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 12,95  

Hoeveel talen er in Den Haag worden gesproken, is niet bekend. Ingrid Tieken-Boon 
van Ostade probeert daar achter te komen door de sprekers op te zoeken en ze te 
interviewen over hun moedertaal. Daarbij leert ze niet alleen van alles over de ver-
schillende talen die ze tegenkomt – van Russisch tot Fins, Biaks, Fries en Haags, met 
allerlei talen hier tussenin – maar ontdekt ze ook wat veel van die sprekers bezig-
houdt, namelijk hoe ze hun taal aan hun kinderen kunnen doorgeven. 

Hartstocht achter de horren
Haagse romans rond 1900
ISBN: 978-94-6010-088-8 
Auteur: Wim Tigges
Uitvoering: 168 pagina’s softcover, met illustraties 
Winkelprijs: € 16,50  

Het boek gaat uitgebreid in op de Haagse romans van ruim een eeuw geleden. 
Bekende maar ook minder bekende romanfi guren komen aan bod. Aan de hand van 
tekstgedeelten uit deze romans wordt een treffend beeld gegeven van de verande-
ringen in de Nederlandse letteren. De auteur brengt zo het Haags realisme weer tot 
leven. Interessant voor de liefhebber van Nederlandse schrijvers en voor de lezers 
met interesse voor de Haagse historie.

10 jaar De Oud-Hagenaar  
Verhalen van de stad gebundeld
ISBN: 978-94-6010-087-1
Redactie: Ivar Lingen
Uitvoering: 112 pagina’s hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50 

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten. 
De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien 
jaar getracht dat gevoel te vertolken. Dit boek is een selectie van verhalen die in de 
afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. 

Klassieker van De Nieuwe Haagsche   

Op het Zand
ISBN: 978-94-9116-838-3
Auteurs: Gerhard van Roon & Lars Kuipers 
Uitvoering: 80 pagina’s hardcover linnen, met illustraties 
Winkelprijs: € 14,95  

In woord en prachtige zwart-wit foto’s geeft “Op het Zand” een beeld van de typisch 
Haagse zeden, die in de 21ste eeuw in stand worden gehouden door typische 
Hagenaars. Klanten die vragen of “de knecht” er ook is -een middenstander die hard-
nekkig de deugden van de typemachine verdedigt- het zijn zomaar wat impressies 
uit “Op het Zand”. Wie binnentreedt in de wereld van de Haagse chic, waant zich niet 
zelden terug in de tijd van Louis Couperus. Tegelijk laat “Op het Zand” zien hoe die 
Haagse eigenaardigheden slijten of zich plooien naar de 21ste eeuw.

Advertentie 240x255 oktober.indd   1 08-10-19   13:09

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees
Iwan Kriens (1871-1957) 
groeide op in Den Haag. 
Na enige omzwervingen 
door Europa vestigde 
hij zich rond 1900 als 
chef-kok in Londen, 
waar hij aan de wieg 
stond van de allereerste 
Engelse kookschool voor 
professionals. 

 

Martinus Nijhoff n.v. 
(1853-2002). 
In Martinus Nijhoff n.v. 
(1853-2002). Opkomst, 
bloei en ondergang van een 
boekenimperium vertelt 
oud-medewerker Bob Jong-
schaap nauwgezet, chro-
nologisch en met een rijke 
hoeveelheid beeldmateriaal 
en anekdotes, het verhaal 
van Martinus Nijhoff als 
uitgever, boekhandel en 
legendarisch antiquariaat.
Verkrijgbaar in de boekhandel of via www.

€ 19,95 € 29,50
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

BMW 315

Wat een verschil was dat in die 
tijd vergeleken met het Itali-
aanse product. Bij Alfa wist ik 
dat van de tien garantieklach-
ten er vijf konden worden ver-
holpen en dat ik met de overige 
vijf zou moeten leren leven. Bij 
deze BMW geen enkele. Mooi 
strak model. Elegante lijnen. 
Herkenbaar frontje. Fraaie 
zijlijnen en een mooi kofferdek-
sel met in het midden het rijk 
ogende BMW-logo. Alles zag er 
zo degelijk en solide uit. Een 
verademing op dat moment.

De zit achter het mooie BMW 
stuur was ook anders. Grote 
stevige stoelen, waar je meer 
op dan in zat. Mooi ontworpen, 
typisch BMW-dashboard, dat 
je nog steeds herkent in de 
huidige modellen. Verlichtings-
knop links van het stuur. Grote 
duidelijke klokken. Ook typisch 
Duits was het door de fabriek 
meegeleverde leren BMW-sleu-
telhoesje. Mercedes had dat 
trouwens ook. Alles voelde rijk 

en solide aan.

Wat ik nog steeds briljant op 
deze 3-Serie vond en dat had 
BMW ook al bij de 2002 Serie, 
was het deurontgrendelings-
systeem. Aan de binnenkant 
van het portiereenhandgreep 
met direct daaronder het han-
del dat je met de hand in greep 
omhoog moest trekken om de 
deur te openen. Op die manier 
had je altijd de deur in je hand 
en kon dus bij storm nooit uit 
je hand waaien met alle ellende 
van dien. Echt zo doordacht!

Voor twee personen was deze 
315 voldoende ruim, maar 
achterin was de ruimte wat 
beperkt, maar dat was BMW 
policy, want als je meer ruimte 
wilde werd je zo automatisch 
naar de 5-Serie geleid.

Het rijden met de 315 was 
probleemloos. Geruisloos, vlot 
en lichte besturing. Hij helde 
wel wat over in snel bochten-

werk en was natuurlijk niet zo 
sportief als mijn eerdere Alfa’s. 
Wat ik ook een beetje miste 
was dat je bij Italiaanse merken 
met licht op kan rijden en dat 
ze bij het afzetten van het con-
tact automatisch uitgaan. Niet 
bij BMW, die bleven gewoon 
branden.

Wat ik echt ook zo doordacht 
vond was het gereedschaps-
setje dat aan de bovenkant 

van de achterklep bevestigd 
was en omlaag geschroefd kon 
worden. De 315 had dat nu 
net niet, maar de 316 wel. En 
BMW heeft het nog jaren gehad 
in haar modellen. Echt slim en 
gek dat andere merken dit niet 
overgenomen hebben. Na het 
aparte sportieve geluid van de 
Alfa’s vond ik toen de geruis-
loosheid van deze 3 heerlijk.

Na de 315 volgden nog twee 

316’s, een 5-Serie, een 3-Cabri-
olet en een 3-Coupé en daarna 
ben ik weer teruggegaan naar 
mijn eerste liefde, Alfa Romeo. 
Het bloed kruipt toch waar het 
niet gaan kan. Een BMW kies 
ik met mijn verstand, maar een 
Alfa Romeo toch met mijn hart.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

a jarenlang op jeugdige leeftijd met 
veel plezier Alfa Romeo te hebben gere-
den, was ik die forse afschrijving zat en 

ruilde mijn Alfa Romeo Sprint in voor een BMW. 
Heel slim had BMW een instapmodel bedacht 
voor de toch redelijk fors geprijsde 316. Het wat 
uitgeklede model heette 315 en daar stapte ik 
dus in. Een donkerblauwe.

N

Bij zo’n beeld komen 
ook automatisch 
de Italiaanse hits 
weer voorbij, zoals 
Come prima, 
Amore scusami, 
Volare en
 Una lacrima sul viso.

In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog on-
losmakelijk met 
elkaar verbonden 
in promotie- en re-
clame-uitingen en 
geven nu een nos-
talgische blik op 
het tijdsbeeld van 
toen. 

Beauties of the Sixties (11) John Vroom (autojournalist)
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                     Sudoku B                               
Raad het 
woord, stuur 
uw antwoord 
op naar puz-
zel@dehaagse-
tijden.nl en win! 
In de volgende 
krant leest u de 
juiste oplossing 
en worden de 
prijswinnaars 
bekendgemaakt

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de twee Sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daar-
in thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

39 83 73 55 26 1 29 79 63 31 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

39 83 73 55 26 1 29 79 63 31 17

Horizontaal
1. onverhard weggetje; 7. stellig; 12. pulverig; 13. positieve elektrode; 14. kever; 15. Amsterdams 
peil (a�k.); 17. betrekkelijk hoge temperatuur; 19. Grieks snaarinstrument; 21. langspeelplaat (a�k.); 
22. lijm; 24. groot muziekinstrument; 27. dierenverblijf; 28. listig; 30. gietvorm; 31. nachtroofvogel; 
32. Franse schrijver; 33. getemd; 35. afdruk (duplicaat); 37. koeienmaag; 38. van de lading ontdoen; 
41. deel van gelaat; 42. godvruchtig; 44. Frans modehuis; 46. honingdrank; 47. hemellichaam; 48. 
deel van een paardenhoofdstel; 49. kermislekkernij; 50. smeervloeistof; 52. deel van een stoel; 54. 
klein oorlogsschip; 56. rond voorwerp; 58. ijsstadion in Heerenveen; 61. scheepsvloer; 62. bede-
huis; 64. snijwerktuig; 65. onwrikbaar; 67. Raad voor Economische Aangelegenheden (a�k.); 68. 
vreemd; 70. ontkenning; 72. rekenopgave; 73. hoog lichtbaken aan de kust; 76. insect; 77. in memo-
riam (a�k.); 78. dunne twijg; 79. koraaleiland; 81. drugs anonymous (a�k.); 82. Sociaal Economisch 
Raad (a�k.); 83. dopheide; 84. smalle ondiepte in zee; 86. reuzenhagedis; 87. eerbied (ontzag).

Verticaal
1. poedervormig houtafval; 2. nummer (a�k.); 3. por; 4. kleefstof; 5. Amsterdamse beurs; 6. 
klimtolletje; 7. Europees land; 8. koppel; 9. oude lap; 10. titel (a�k.); 11. buffet in een café; 16. 
aardkluit; 18. vertragingstoestel; 20. tenger; 21. plezier; 23. hoofddeksel; 25. uurwerk; 26. 
gecastreerde hengst; 27. houten blaasinstrument; 29. huishoudelijk apparaat; 32. telwoord; 34. 
bloeimaand; 36. festival bij Landgraaf; 37. energiezuinig lampje; 39. marterachtig waterdier; 
40. nimmer; 42. bewaarplaats voor goederen; 43 gestold dierlijk vet; 45. gordijnrail; 46. klap; 
51. glansverf; 53. eenheid van elektrische weerstand; 54. versteend overblijfsel van plant of 
dier; 55. plaats in Noord-Holland; 56. staaf van goud; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. 
levenslucht; 60. iemand met veel verbeeldingskracht; 62. deel van huis; 63. onderwijzer; 66. 
jongensnaam; 67. grote toeloop; 69. klein paardje; 71. explosieven opruimingsdienst (a�k.); 
73. Nederlandse omroep; 74. gaard; 75. onaardig; 78. mannetjeshond; 80. deel van mond; 82. 
soortelijk gewicht (a�k.); 85. ijzer (scheik. a�k.).

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels ma-
ken. In de eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitge-
beeld. In de tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde 
puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden van de 
vorige krant. Woordraadsel: proefmodel. Sudoku: 2-6. Kruiswoordpuzzel: 
Amerikaanse eik.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 
10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen 
afzonderlijk mailen, maar u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. 

U kunt de oplossing mailen 
naar puzzel@dehaagsetijden.nl. 
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 25 
oktober.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Th. Heemskerk te Monster
2. Nico Wortèl te Monster
3. J. Geleijn te Oegstgeest

1 6 4 7 3

7 6

3 7 8

8 4 7 6

5 3 7

2 3 7 8 6 1

9 3 2

4 5 6 1

1 5

6 1 9

8 5 9

2 8 5

8 9

5

5 7 3 2 6 4

2 9 6

5 3

4 7
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Vraag naar de mogelijkheden.
www.deontzorgcentrale.nl • T: 0174-768888  

E: info@deontzorgcentrale.nl

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.
Van alle schilderwerkzaamheden, timmerwerk, elektra, 

renovatie badkamer en keuken, tot het ophangen 
van lampen en schilderijen.

Kom naar onze informatiebijeenkomsten

Veel mensen denken dat je minstens 80 jaar moet zijn voor groepswonen of dat 
je in een soort commune terecht komt zonder enige vorm van privacy. Het 
tegendeel is waar. Een andere definitie voor groepswonen zegt het duidelijker: 
“zelfstandig wonen in een sociaal verband”. Dus zelfstandig wonen achter je 
eigen voordeur. Met daarnaast een aantal gemeenschappelijke voorzieningen 
zoals een ontmoetingsruimte of een tuin. En dat gemeenschappelijke, dat 
samen delen, schept een band, waardoor er saamhorigheid en nabuurschap 
ontstaat. 

Centrum Groepswonen is voortdurend op zoek naar geschikte locaties in Den 
Haag. Momenteel werken wij o.a. mee aan Villa Futura, de Vroon en Plesman-
duin. Villa Futura wordt een sociaal duurzame woongemeenschap voor mensen 
van alle leeftijden. De Vroon is een vernieuwend woonzorgconcept. En in 
Plesmanduin, in het voormalige hoofdkantoor van KLM, komen woningen voor 
jongeren én ouderen. 

Iedere eerste woensdag van de maand houden we een informatiebijeenkomst. 

Meer informatie over deze bijeenkomsten alsmede over onze projecten
op www.centrumgroepswonen.nl. U kunt ook bellen naar 070-2170005. 

29 - 30 november 2019, Den Haag holland-dance.com

Met DanceAble wil Holland Dance Festival inclusiedans in 

Nederland stevig op de kaart zetten, drempels verlagen en 

vooroordelen weg nemen. Met een voorstelling inclusief 

wereldpremières, een internationaal symposium en een dans-

lab brengt Holland Dance Festival de kracht van inclusiedans 

overtuigend voor het voetlicht.

Dansen zonder beperking

#3DanceAble
Gespecialiseerd in:
* Herstofferen van banken 
 en fauteuils
* Stofferen van leren meubels
* Vernieuwen van binnenwerken
* Fauteuils op lengtemaat maken
* Fineren en politoeren
* Antiek-restauraties
* Biezen, Rieten en Rotan stoelen
* Leerrestaurateur/stylist
* Optimale service,
 garantie en 
 kwaliteit

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES U kunt ons bellen tijdens werkdagen van 10.00 - 18.00 uur
meubelstoffeerderijdrewes@live.nl

Fahrenheitstraat 273A, 2561 DV Den Haag - KvK 34223151

Voor informatie: 06 - 25314231

werkplaats van “toen”

werkplaats van “nu”

Geef uw meubels 
een tweede kans
Geef uw meubels 
een tweede kans

Betrouwbare specialist in

WWW.HENNINK.INFO

(0900)0105
BEL VOOR ADVIES

CV-installaties

 Sanitair

Badkamers

Keukens

Totale verbouwing

Daklekkage

Dak- en zinkwerk

Isolatie

Riolering

Loodgieters

Elektra

Ventilatie

Airconditioning

Duurzame energie

Warmtepomp

Tuin beregening (090(090( 0)0)0 0105Tuin beregening

STORINGEN

VERHOLPEN

BINNEN
24 UUR

Zinkwerf 45 • 2544 EC • Den Haag • info@hennink.info

Aangepast sanitair
Een badkamer of toilet moet u veilig, comfortabel en zelf- 
standig kunnen gebruiken. Soms is het daarbij handig als 
er enkele voorzieningen of aanpassingen worden gedaan. 
Heeft u een nieuwe woning, maar zijn er aanpassingen 
nodig in de badkamer of toilet? Wij helpen u graag!
Bel ons voor meer informatie.

TOTAAL-

VERBOUWING

LOODGIETERS-

WERKZAAMHEDEN

SANITAIR



Sinds jaar en dag is in het Zeehelden-
kwartier op de hoek van de Piet Hein-
straat en Zoutmanstraat het familie-
bedrijf Teximart gevestigd. Inmiddels 
staan de 2e en 3e generatie van de 
familie Nijhuis in hun karakteristieke 
winkel en het eigen atelier.

Teximart biedt sinds 1968 full-service oplossin-
gen met betrekking tot alle soorten raambekleding 
voor het interieur. U vindt hier alle disciplines 
onder één dak; inmeten, advies, vrijblijvende 
offerte, productie, installeren.
De collectie gordijnstoffen, vitrages en in-
betweens is ongekend groot. Tevens zijn er veel 
stoffen verkrijgbaar uit voorraad tegen een zeer 
aantrekkelijke eenheidsprijs van € 16,95 per 
meter.
Ook voor horizontale/verticale jaloezieën, 
rolgordijnen, plissé-gordijnen, vouwgordijnen, 
verduisterende gordijnen, gordijnrails, roedes, 
trekstangen en overige accessoires kunt u terecht 
bij Teximart.

De constante kwaliteit en snelle service die de 
familie levert is inmiddels wijd en zijd verspreid. 
De producten uit het atelier van Teximart zijn on-
der andere geïnstalleerd aan boord van de grootste 
cruiseschepen ter wereld, in vele hotelkamers en 
bed & breakfasts door heel Europa en uiteraard in 
heel veel Haagse woningen.

Teximart
Piet Heinstraat 139
2818CG Den Haag
Telefoon: 070-3647557
Email: info@teximart.nl

Teximart, speciaalzaak voor gordijnen, 
vitrages en overige binnen raambekleding
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Holland Dance Festival maakt deel uit van de top 
van de Nederlandse culturele wereld. Wij zijn van 
mening dat dans voor iedereen is: voor profes-
sionals en amateurs, voor mensen mét en zónder 
fysieke of verstandelijke beperking. Holland 
Dance Festival wil niet alleen iedereen de kans 
bieden om te dansen, maar vooral ook het idee 
onderuithalen dat schoonheid in dans gebaseerd is 
op motorische volmaaktheid.

Onder de overkoepelende term DanceAble wil 
Holland Dance Festival inclusiedans in Nederland 
stevig op de kaart zetten, drempels verlagen en 
vooroordelen wegnemen. Met een voorstelling in-
clusief wereldpremières, een internationaal sym-
posium en een dans-lab brengt Holland Dance 
Festival de kracht van inclusiedans overtuigend 

voor het voetlicht. 

Holland Dance Festival presenteert op vrijdag 29 
november een bijzondere kijk op inclusieve dan-
sproductie met Mixed Doubles-duetten van cho-
reografen van Nederlandse dansgezelschappen, 
waarin een danser mét een beperking optreedt 
met een danser zónder beperking. Daarnaast pre-
senteert Jasper van Luijk een voorproefje van zijn 
nieuwe, eerste inclusieve dansproductie: Sum of 
Us. Een unieke dansavond die je niet wilt missen!  

DanceAble #3: 29 en 30 november in het Korzo 
Theater 
Voor meer informatie & tickets: Holland-dance.
com/danceable

DansAble
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Residence Haganum biedt sinds 2013 een (tijdelijk) thuis aan ouderen die hoog-
waardige zorg en service behoeven. Bijzonder is dat Residence Haganum zich hier-
bij op een brede groep ouderen richt. Residence Haganum selecteert niet op de 
oorzaak/reden van de zorgvraag. De bewoner kiest zélf voor Residence Haganum.

Residence Haganum

Wonen met zorg en tijdelijk verblijf aan de 
rand van het Zeeheldenkwartier

Uiteraard omdat hij 
ondersteund wordt door 
professionals met hart voor 
hun werk en vooral omdat 
hij zich hier thuis voelt. 
In Residence Haganum 
gaan oprechte aandacht 
en professionaliteit hand 
in hand.

Ouderen die, om welke 
reden dan ook, zorg en 
begeleiding nodig hebben 
en een plek zoeken waarbij 
zij het leven kunnen blij-
ven leiden dat zij gewend 
zijn, kiezen voor wonen in Residence Haganum. 
Residence Haganum is een thuis. Het is sfeervol, 
veilig en tevens gezellig.

Deskundige en hartelijke medewerkers geven 
kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht aan 
zowel mensen met geheugenproblematiek als 
mensen met een somatische of gecombineerde 
zorgvraag. Er wordt een volledig zorgpakket 
geboden van basiszorg, geïndiceerde zorg en 
particuliere zorg.

De 28 appartementen die in grootte en ligging ver-
schillen zijn voorzien van ruime badkamers en een 
kitchenette. In de ruim opgezette woonkamer met 
open keuken genieten bewoners van Residence 
Haganum van heerlijke, door de kok bereidde 
maaltijden en worden geregeld diverse activiteiten 
georganiseerd.

Interesse? 
Neem dan contact op met Residence Haganum 
+31(0)70 31 849 00 of info@residencehaganum.nl

Als er iets geassocieerd wordt met een motorisch perfect functionerend lichaam, 
is het wel deze vorm van kunst en bewegen. En het is juist deze aanname die 
Holland Dance Festival wil doorbreken door in november voor de derde keer 
DanceAble te organiseren. Tijdens dit tweedaagse evenement in Den Haag wordt 
inclusiedans zichtbaar en tastbaar. Het biedt ontwikkelingskansen voor dansers 
met of zonder een beperking, toont voorstellingen en deelt kennis. 

Zoals de naam al doet vermoeden wordt tijdens 
de woonbeurs niet alleen het Haagse aanbod 
gepresenteerd, maar ook een representatief deel 
van het aanbod in de gemeenten rondom de stad. 
Daarnaast kunt u rekenen op een aantal vrije 
kavels waarop u naar eigen inzicht uw droomwo-
ning kunt realiseren. 

Behalve een unieke presentatie van het 
woningaanbod in Den Haag en regio zijn er ook 
financieel specialisten aanwezig. Geheel koste-
loos en uiteraard vrijblijvend kunnen zij u advise-

ren omtrent kopen of huren en welke bedragen tot 
uw mogelijkheden behoren. 
Kortom; een zaterdag gezellig winkelen uitbrei-
den met een bezoek aan de Grote Kerk is een 
echte aanrader. De toegang is gratis.

De Woonbeurs vindt plaats op zaterdag 2 no-
vember a.s. van 10.00 tot 17.00 uur in de Grote 
Kerk, Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den 
Haag. Meer informatie over de Woonmarkt kunt 
u vinden op www.woonbeursdenhaag.nl. 

Woonbeurs Den Haag + regio 
met meer aanbod dan ooit
Zaterdag 2 november 
a.s. vormt de bijzondere 
ambiance van de Grote 
Kerk in het centrum van 
Den Haag het decor voor 
de Woonbeurs Den Haag + 
regio. Makelaars, project-
ontwikkelaars, corporaties 
en hypotheekverstrek-
kers presenteren hier hun 
aanbod op het gebied van 
wonen in de regio Den 
Haag. Er wordt dit jaar een 
recordaantal woningen ge-
presenteerd in nieuwbouw, 
bestaande bouw en koop 
of huur. Gezellige drukte op alle stands



Een breed assortiment aan 
rijbewijsvrije (citycars) voertuigen. 

Canta, brommobielen en scootmobielen, 
diverse merken, gebruikt en nieuw.

Waaijenberg Mobiliteit Den Haag
De Savornin Lohmanplein 3A • 2566 AA Den Haag

070-325 65 05 • kevinsimons@waaijenberg.com

Voor kwaliteit en een deskundig
advies komt u naar 

Waaijenberg Mobiliteit Den Haag.

www.waaijenberg.com
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Gratis entree!

www. woonbeursdenhaag.nl

Zaterdag 2 november a.s. bent u van 10.00 tot 

17.00 uur van harte welkom in de Grote Kerk in 

het centrum van Den Haag voor de Woonbeurs 

Den Haag + Regio. 

Een gezellige beurs waar u een representatief 

overzicht vindt van het woningaanbod in 

Den Haag én de omliggende gemeenten. Be-

halve projectontwikkelaars en makelaars zijn 

tijdens de beurs ook de gemeente Den Haag en 

diverse adviseurs aanwezig die u gratis en vrij-

blijvend meer vertellen over uw mogelijkheden 

op allerlei gebied. Projectontwikkelaars, woning-

corporaties en makelaars presenteren deze dag 

hun woningaanbod dat bestaat uit zowel koop- 

als vrije sector huurwoningen, nieuwbouw en 

bestaande bouw, kavels en kluswoningen.

Veel exposanten zullen u tevens trakteren op een 

preview van hun toekomstige projecten en wel-

licht bent u zelfs al in de gelegenheid om hier als 

eerste op in te tekenen. 

De toegang is gratis. U bent van harte welkom.

• Koopwoningen  • Huurwoningen  • Nieuwbouw  • Bestaande bouw  

• Kavels  • Kluswoningen  • Financieel advies  • Info voor starters

Woonbeurs Den Haag + regio
Zaterdag 2 november 2019, van 10:00 tot 17:00

Grote Kerk Den Haag, Rond de Grote Kerk 12

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

“Wonen op Residence Haganum met alle zorg die u nodig heeft” 
Residence Haganum is onderdeel van Valuas Zorggroep

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM 
IN RESIDENCE HAGANUM

Residence Haganum biedt u een (tijdelijk) thuis met hoogwaardige zorg. 

Wilt u meer weten over ons, of over onze service, dan staan wij u graag 

persoonlijk te woord.

www.residencehaganum.nl  |  +31(0)70 - 31 849 00  |  Tasmanstraat 188-1, Den Haag



Rob Herrebout heeft in 2014 De Ont-
zorg Centrale opgericht. Gevestigd 
in Wateringen is de Ontzorg Centrale 
een bedrijf dat zich volledig focust 
op de veranderende samenleving en 
de daardoor ontstane behoefte naar 
ontzorging.

Voor álle kleine en grote klussen in en rondom 
huis en tuin. Onze focus ligt op het ontzorgen van 
ouderen, maar wij staan voor iedereen klaar die 
door gebrek aan tijd, kennis, technisch inzicht en/
of fysieke beperkingen behoefte heeft aan hulp.  
Kortom de ‘Ontzorg Centrale’ probeert een zo 
groot mogelijk aanbod van diensten aan te bieden. 
Voor al uw schilderwerk (zowel binnen als 
buiten), timmerwerk, elektra, tuinonderhoud tot 

het ophangen van lampen en schilderijen. Waar 
nodig kan ‘de Ontzorg Centrale’ ook – door haar 
uitgebreide netwerk - mensen in contact brengen 
met betrouwbare en betaalbare leveranciers en 
dienstverleners uit de regio. Alles in één hand. 
De dienstverlening is niet alleen gericht op het 
“technisch” ontzorgen, maar ook gericht op het 
sociale aspect, door het aanbieden van hulp- en 
gemak diensten. U kunt ook werkzaamheden 
combineren. U stelt zelf een wensenlijstje op en 
wij voeren het voor u uit! 

Bent u geïnteresseerd? Bekijk alle mogelijkheden 
op www.deontzorgcentrale.nl of neem – geheel 
vrijblijvend - contact met ons op via het contact-
formulier of bel 0174-76 88 88.

Waaijenberg Mobiliteit is in de jaren 
50/60 gestart als fietsenmaker. Na 
het importeur schap van Reliant in de 
jaren 70, is Waaijenberg Mobiliteit in 
1978 begonnen met de bouw van 45km 
voertuigen. Inmiddels is Waaijenberg 
Mobiliteit landelijk bekend als fabri-
kant van de Canta 1 en 2.

In Den Haag opende Waaijenberg Mobiliteit 
in 2007 de vestiging, gelegen aan De Savornin 
Lohmanplein 3A, te Den Haag zuid (omgeving 
Kijkduin) en wordt de vestiging als snel bekend 
als de 45km specialist van Den Haag. Met de ei-
gen Canta (gehandicaptenvoertuig), Brommobie-
len van de merken Microcar, Ligier en Chatenet, 
alsmede servicepunt voor Aixam en een breed 
assortiment aan Scootmobielen, kan men als snel 
spreken over een ruime keus aan rijbewijsvrije (B) 
voertuigen.

Voor verkoop, inkoop, inruil, service, reparatie, 
onderhoud & schade wordt u vakkundig en vrien-
delijk te woord gestaan. Een deskundig team staat 
tot uw beschikking. Ook voor rijlessen, financie-
ringen, verzekeringen en private lease kunt u bij 
Waaijenberg Mobiliteit Den Haag terecht.

Bent u op zoek naar een stadsauto (Citycar) ? U 
bent 6 dagen per week welkom voor een bezoek 
aan onze showroom. U voelt zich snel thuis in 
onze open en warme bedrijfscultuur.

Waaijenberg Mobiliteit Den Haag
De Savornin Lohmanplein 3A
2566AA Den Haag
T: 070-3256505
E: kevinsimons@waaijenberg.com
W: www.waaijenberg.com

“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg Centrale’ is een 
daverend succes!” aldus eigenaar Rob Herrebout

Waaijenberg Mobiliteit Den Haag 
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Bij Van der Geest draait verhuizen om gemak en 
een prettige beleving. Wij regelen uw complete 
verhuizing. Dat doen we al ruim 90 jaar, met 
betrouwbare en klantvriendelijke verhuizers. Dat 
gaat verder dan uw spullen van a naar b brengen. 
U kunt bij ons een verhuizing op maat afspreken.

Onze ‘verhuisdirigent’ kan bijvoorbeeld ook de 
verhuisberichten regelen of de opzegging van 
abonnementen, telefoon en internet. Daar-
naast kunt u bij Van der Geest een klusjesman 
inschakelen, die na de verhuizing de schilderijen, 
lampen en gordijnen ophangt of de wasmachine 
aansluit. Ook tapijt verwijderen, bezemschoon 
opleveren en het tijdelijk opslaan of afvoeren van 
meubilair nemen wij voor onze rekening. Soms 

kan een goed doel de spullen gebruiken of het 
gaat naar een afvalinzamelaar.

Bij een verhuizing naar een zorginstelling kunt 
u eveneens met een gerust hart Van der Geest 
bellen. Wij werken al ruim 35 jaar samen met 
tientallen zorgcentra in de regio Den Haag 
en omstreken. Wij kennen de regels, eisen en 
specifieke wensen en begeleiden u graag. Dus, 
stressvrij verhuizen? Bel gerust voor een vrijblij-
vend gesprek.

Zorgeloos verhuizen
Bij een verhuizing komt meestal veel kijken. Behalve de spanning die gepaard 
gaat met de verandering van woonomgeving, kan verhuizen gedoe en geregel 
betekenen. Niet als u kiest voor verhuizen met UTS Van der Geest. Dan wordt u 
namelijk helemaal ontzorgd. Verhuizen zonder stress, dus!

Zodra men op een leeftijd komt kan het ook 
moeilijker zijn om uit de stoel te komen. Hiervoor 
hebben wij een staop module, die kunnen wij 
plaatsen in bijna alle modellen. Een goede zit is 
daarom essentieel voor mensen die deze klachten 
reeds hebben.
De fauteuils van Meubelzorg worden geheel op 
uw maat gemaakt. Wij kunnen in elke fauteuil 
diverse opties monteren, zoals aparte motor voor 
de rug te bedienen, de zitting, de voetklep, hoofd-
steun en lendesteun kunnen bijvoorbeeld allen 

met een elektrische bediening worden uitgevoerd. 
Gemak dient de mens. Qua uitvoering is het 
ook mogelijk om diverse soorten armleuningen, 
rugleuningen, voeten en uiteraard hebben wij een 
enorm assortiment in keuze que leer en stoffen.
Massagestoelen kunnen zorgen voor ontspanning 
van de spieren na een lange dag werken, kom een 
keer proefzitten in onze showroom aan de Dudok-
weg 32 Heerhugowaard.

Fauteuils op maat, een vak apart. 
Zitten is voor veel mensen steeds belangrijker. Naarmate men ouder wordt al 
helemaal. Een te grote of te kleine stoel zorgt voor lichamelijke klachten. Denk 
aan dikke enkels, rugpijn, nekpijn en gewrichtspijnen. U kunt ook nog helemaal 
geen lichamelijke klachten hebben, maar deze op termijn krijgen door uw slechte 
fauteuil of bank. Voorkomen is beter dan genezen!

Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen!
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een 
mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In 
sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. 
TIP VAN DE POLITIE: 
De politie raadt iedereen sterk aan om onbekenden niet zomaar binnen te laten. 
Vraag mensen om een legitimatiebewijs en let goed op uw persoonlijke eigendommen. 
Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de politie.
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    Bel en bestel 070-2210580

   WWW.COMFORTLAND.NL

UW ADRES VOOR ZORGHULPMIDDELEN
BOODSCHAPPENTROLLEY GO UPVISOMAT BOVENARM BLOEDDRUKMETERS
Onze meest populaire boodschappentrolley! 
De handige Go Up trolley combineert 
design, mode, comfort tot één praktische 
trolley. Deze trolley is extra stabiel met 4 
wielen en kunt u zowel vooruit trekken als 
duwen, net als een winkelwagen. Zo geeft 
de trolley ook enige steun bij het lopen. 
De zwenkwielen aan de voorzijde maken 
de trolley zeer wendbaar, ook als hij wat 
zwaarder beladen is. Zo weet u zeker dat u 
comfortabel kunt winkelen. Het handvat is 
kantelbaar, de ruime tas is regenbestendig 
en heeft een inhoud van 40 liter en 
bovendien een apart koelvak. De Go Up 
trolley is inklapbaar en hierdoor goed mee te 
nemen in de auto.

 € 135,00
Normale prijs € 149,00

Klinisch gevalideerd en internationaal erkend 
Met deze bovenarm bloeddrukmeters meet u zeer nauwkeurig 
de bloeddruk op. Deze slimme bloeddrukmeters meten ook 
uw hartslag en de elasticiteit van uw bloedvaten. Eenvoudige 
bediening en duidelijk leesbaar display. Werken op batterijen 
(inbegrepen). Er is keuze uit diverse modellen: Comfort Eco, 

Comfort 20/40 en Comfort Form.

Verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling (bij bestellingen boven € 75,- is de verzending gratis). 
Wilt u langskomen in onze winkel aan de Roggeveenstraat 116 in Den Haag? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

Heerlijk voor de koude herfstavonden, een 
comfortabel warmtekussen voor op schoot, 
om op te zitten of voor om uw schouders en 
nek. 

DIVERSE MODELLEN 
WARMTEKUSSENS EN 
WARMTEDEKENS

Warmtekussen 
met temperatuur-
regelaar en 
automatische 
uitschakeling                

     € 34,95  € 30,00
Warmtekussen 
voor schouder 
en nek – 
4 temperatuur-
niveau’s 

               
     € 65,95  € 57,95
Warmtedeken 
(SGL4653, 
150x80cm) 
met tempera-
tuurregeling

     € 39,95  € 34,95
Warmtedeken 
(SGL4652,
150x80cm) 
met 3 tempera-
tuurzones, 
temperatuurregeling en 
automatische uitschakeling

     € 69,95  € 59,95

                

LET’S FLY ROLLATOR
LICHTGEWICHT EN ELEGANT SPORTIEF 

Het frame van de rollator is gemaakt van gegoten aluminium materiaal en ziet er spectaculair uit. Een elegant design zonder 
naden of verbindingen, waardoor het een sterke en unieke vorm heeft. Doordat de remkabels netjes zijn weggewerkt in het frame, 
kunt u nergens achter blijven haken. De grote voorwielen zorgen ervoor dat u gemakkelijk een drempel of stoeprand kunt nemen. 
De Let’s Fly heeft een comfortabele vering in de achterwielen die schokken opvangt op hobbelige wegen. De zachte rubberen 
handgrepen geven een comfortabele en ergonomische grip en hebben een sportief uiterlijk.
Met de Let’s Fly rollator kunt u gemakkelijk op pad of zelfs op reis gaan. Op de luxe kunstlederen zitting kunt u uitrusten tijdens een 
lange wandeling. Bovendien is het kunstleer een duurzaam en waterafstotend materiaal wat ook nog eens zacht 
aanvoelt en lekker zit. De rollator is eenvoudig inklapbaar waardoor hij gemakkelijk opgeborgen kan worden of mee 
in de auto. Gratis stevige rollatortas, zo kunt u altijd uw benodigde spullen meenemen. In kleuren: rood, zilver of wit.    

- Elegant en sportief design
- Voor binnen en buiten gebruik
- Lichtgewicht model 6,8 kg
- Sterk en compact frame met 
 weggewerkte kabels
- Eenvoudig inklapbaar en goed 
 wendbaar door de grote voorwielen
- Vanwege het exclusieve design is 
    de Let’s Fly rollator verkozen
    tot winnaar van de 
    prestigieuze Good Design Award 2018. 

NIEUW
MOBIELE KLAPTELEFOON F20 MET SOS-KNOP, 
WHATSAPP EN FACEBOOK
De Fysic F20 is een nieuwe mobiele klaptelefoon. Hij is geschikt voor iedereen die behoefte 
heeft aan een eenvoudig en handzaam toestel dat is voorzien van de belangrijkste moderne 
functionaliteiten.
Het eenvoudige menu heeft een touchscreen met grote iconen en tekst, en de grote toetsen 
maken de mobiele telefoon extra prettig in gebruik. 

Standaard geïnstalleerd met WhatsApp en Facebook, 
zodat u snel en makkelijk in contact blijft met uw familie 
en vrienden. De telefoon heeft een SOS-noodknop met 
nauwkeurige locatiebepaling via GPS, waarmee in geval 
van nood eenvoudig en snel hulp wordt ingeschakeld. De 
vele handige functies en extra’s, zoals een camera aan 
voor- en achterzijde, maken dit een ideaal toestel voor 
senioren van deze tijd.

Introductieprijs

€ 129,- 

Warmtedeken 
(SGL4653, 
150x80cm) 
met tempera-
tuurregeling

     € 39,95

Warmtedeken 
(SGL4652,
150x80cm) 
met 3 tempera-
tuurzones, 
temperatuurregeling en 
automatische uitschakeling

     € 69,95

Met de Let’s Fly rollator kunt u gemakkelijk op pad of zelfs op reis gaan. Op de luxe kunstlederen zitting kunt u uitrusten tijdens een 
lange wandeling. Bovendien is het kunstleer een duurzaam en waterafstotend materiaal wat ook nog eens zacht 
aanvoelt en lekker zit. De rollator is eenvoudig inklapbaar waardoor hij gemakkelijk opgeborgen kan worden of mee 
in de auto. Gratis stevige rollatortas, zo kunt u altijd uw benodigde spullen meenemen. In kleuren: rood, zilver of wit.    

Visomat Eco  
(voor 1 gebruiker)                                                  € 59,95  € 49,95
Visomat 20/40
(voor 2 gebruikers)                                                 € 69,95  € 59,95
Visomat Comfort Form*
(voor 2 gebruikers)                                                 € 79,95  € 69,95
* met voorgevormd manchet voor eenvoudige aanlegging om de arm 

          € 429,95  

€ 369,00
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“Als ik iemand een hand geef, weet ik al wat 
voor voeten iemand heeft.” Aan het woord is 
Rob Samson (58), gediplomeerd schoenconsu-
lent en podoloog. Hij is aangesloten bij stichting 
L.O.O.P (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor 
de Podologie), belangrijk voor mensen die een 
aanvullende verzekering hebben. Drie dagen per 
week ontvangt hij mensen aan de Prins Hendrik-
straat 132 voor een voetonderzoek, de rest van 
de week zit hij in zijn werkplaats, waar hij de 
gipsafdrukken corrigeert en aanpassingen maakt 
aan schoenen.
Zijn klanten zijn grotendeels 50+, maar de laatste 
jaren wordt de doelgroep jonger. 
Aanvankelijk was Samson helemaal niet geïnte-
resseerd in het onderste bewegingsapparaat van 
de mens. Hij hield zich liever bezig met de maag, 
en dan vooral met het vullen ervan: op zijn 21ste 
stond hij in de keuken van sterrenrestaurant De 
Boerderij in Amsterdam. 

Omscholen
Nadat er plek vrijkwam bij de schoenenspeci-
aalzaak ‘Johan Wassenaar’, de winkel van zijn 
schoonouders, liet hij zich omscholen. Trots wijst 
hij naar de vakdiploma’s die hij in vijf jaar haalde. 
In zijn podologisch atelier deed hij enige tijd ge-
leden een verrassende ontdekking: het Astronautic 
Comfort-voetbed, opgebouwd uit microcelmate-
riaal uit de ruimtevaart. Op tafel ligt zijn ontwerp 
naast een leren zool met wat opgedroogde 
zweetplekken. Paf. Met een klap slaat hij met de 
harde zool op tafel. “Hier loop je toch niet lekker 
op?” Daarna pakt hij zijn eigen ontdekking. “Met 
dit voetbed heb je het gevoel dat je in nat zand 
staat, overal steun en nergens druk. Het is zacht, 
wasbaar en licht.”
 “Veel voetklachten ontstaan door het dragen van 
verkeerde schoenen,” gaat Samson weer zittend 
verder. “Te smal, te breed, te spits, te plat. In de 
winkel hiernaast verkopen we zeven wijdtematen. 
Hoe verder van de ‘A’, hoe breder de schoen.” 
De schoenen moeten volgens hem aan een aantal 
voorwaarden voldoen: ze moeten diep genoeg zijn 
om er eventueel een steunzool in te kunnen leggen 
en de hiel en de fundering moeten stevig zijn. 
“Mensen zoeken vaak lichte schoenen die ze kun-
nen buigen. Lekker flexibel, denken ze dan. Daar 

kun je flinke afstanden op lopen.” Zijn gezicht 
spreekt boekdelen: niet dus. 

Hip
Maar ja, goede loopschoenen zijn vaak niet erg 
hip. Samson heeft zijn antwoord alweer klaar: 
“Je kunt beter mooi lopen op een lelijke schoen 
dan lelijk op een mooie schoen. Bovendien, onze 
fabrikanten gaan ook met hun tijd mee. ‘Hassia’ 
bijvoorbeeld is een toonaangevend Duits merk 
met Italiaanse ontwerpers. Elegant en volledig 
leer gevoerd. ‘Hartjes’ is van een Nederlandse 
familie die naar Oostenrijk is geëmigreerd. Die 
hebben een groot assortiment aan sneakers met 
schokdempende zolen die je gewrichten ontlasten, 
waardoor je een betere lichaamshouding krijgt. En 
Mephisto en Waldlaufer zijn natuurlijk ook goede 
merken.”
‘Johan Wassenaar’ bestaat inmiddels 125 jaar. Na-
dat zijn schoonvader, orthopedisch schoenmaker, 
met pensioen ging, namen Samson en zijn vrouw 
de zaak over. Intussen heeft hij al veel mensen 
mogen ontvangen in zijn werkruimte. “Ook BN-
ers en leden van het Koninklijk Huis. 

Johan Wassenaar, Prins Hendrikstraat 132. Meer 
informatie: www.johanwassenaar.nl

‘Je kunt beter mooi lopen op een lelijke 
schoen dan lelijk op een mooie schoen’
‘Johan Wassenaar’ bestaat 125 jaar en deze schoenenspeciaalzaak loopt nog 
altijd goed. Voetklachten? Let dan op je schoenen, zegt Rob Samson: “Te smal, te 
breed, te spits, te plat.”

Dat zit
wel goed!
Dat zit
wel goed!

Bent u op zoek naar een nieuwe, 
klassieke bank? Dit model is in meerdere ma-

ten en talloze stoffen leverbaar. In uitvoeringen met volant, 
maar ook zonder. De afgebeelde driezitsbank Elzas is voor-
zien van stof Victoria 62. Een tijdloze en stijlvolle look die uw 
interieur net dat beetje extra geeft. Verkrijgbaar vanaf 
€ 1.495 bij Star stijlmeubelen, de grootste in klassieke 
meubelen, of via starstijlmeubelen.nl. Tel. 070-3989779
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alle stoffen
op de rol*

• 1 week levertijd*
• Eigen atelier
• ambachtelijk 
• duurzaam

f a m i l i e b e d r i j f  s i n d s  1 9 6 8

Piet Heinstraat 139 • 2518 CG Den Haag
070-364 75 57 • info@teximart.nl

TEXIMART

€ 16,95 p/m

* vraag naar de voorwaarden

Bank versleten?
Fauteuil ingezakt?
Tafelblad beschadigd?
Stoelpoot kapot?

Dan bent uw bij meubelstoffeerderij Drewes aan 
het juiste adres! Wij zijn in staat om uw meubels 
weer als nieuw te krijgen.
Of het nou gaat om nieuwe bekleding of het repa-
reren en of vernieuwen van het binnenwerk, voor 
ons is geen klus te klein.
Ook voor het restaureren van kasten, dressoirs, 
tafels, stoelen enz,draaien wij onze hand niet om.
Het rieten en biezen van stoelen is voor ons ook 
geen probleem.
Alle werkzaamheden doen wij op een uiterst 

ambachtelijke en professionele manier om tot het 
mooiste resultaat te komen.
Klassiek, modern en design. Alle soorten meubels 
kunnen wij weer in een perfecte staat krijgen.
Heeft uw interesse in onze werkzaamheden of wilt 
u wat meer informatie, kijk dan snel op onze site: 
www.drewes-meubelstoffeerderij.nl

Of kom langs op ons adres.
Fahrenheitstraat 273A
Den Haag 
Bellen mag ook op: 0625314231

Geef uw meubels een tweede kans! 

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES

Ook als u ouder wordt, blijft u het liefst 
zelfstandig wonen. En dat is ook waar-
op het beleid van de overheid inzet met 
de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO). Deze wet zorgt ervoor dat 
iedereen zolang mogelijk mee (blijft) 
doen aan de maatschappij. Het aanpassen van uw woning is een van de maatrege-
len die kan bijdragen aan uw zelfstandigheid. U kunt denken aan maatwerkvoor-
zieningen als: het weghalen van drempels of het aanbrengen van leuningen in de 
badkamer. Wij beschikken over alle certificaten en kennis die nodig zijn voor het 
uitvoeren van WMO-aanpassingen in huis.

Wet Maatschappelijk Ondersteuning 
afgekort tot WMO

Woningaanpassing
P.H. Frauenfelder is preferred supplier van de ge-
meente Den Haag als het gaat om het installeren 
van reeds aangevraagde WMO-aanpassingen in 
uw woning. In sommige gevallen betaalt de over-
heid hieraan mee. 

Wij helpen u dan bij het aanvragen van een 
subsidie bij de gemeente voor woningaanpas-
singen. Vervolgens maken we uw woning veilig 
en comfortabel. U krijgt een oplossing op maat, 
passend bij uw wensen, uw smaak en uw huis. Op 
de website van de Rijksoverheid vindt u de meest 
actuele informatie over de WMO en de mogelijke 
vergoedingen.

Inloopdouche
Ook de badkamer kan zo worden ingericht dat u 
er op een gemakkelijke en veilige manier gebruik 

van blijft maken. Als installateur bouwen we uw 
oude bad of douche eenvoudig en snel om tot 
een ruime en toegankelijke inloopdouche. Uw 
nieuwe douche is binnen een dag te gebruiken en 
u voorkomt mogelijke ongelukken en ongemak-
ken. U hebt geen last meer van een (te) hoge 
badrand. Kies zelf de douche die bij u past: groot 
of klein, met decorglas, als walk-in model of 
met schuifdeuren. Desgewenst voorzien we uw 
douche van warmte- en geluidsisolatie en een 
thermostaatkraan. 

Uiteraard ontvangt u eerst een kosteloze en vrij-
blijvende prijsopgaaf.

 

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak



 Dinsdag 15 oktober 2019    pagina 26 OONSPECIAL
17
20

Huishoudelijke verzorging

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

Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden?
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!

Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.

Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl.

ER OP UIT MET DE NRGbike LOOPFIETS
DÉ LOOPFIETS VOOR VOLWASSENEN

Comfortabel lopen met de NRG loopfi ets 
Ervaart u moeite met lopen? Zou u graag weer 
zelfstandig een wandeling maken?  Probeert u 
dan de NRGbike loopfi ets eens, dé loopfi ets voor 
volwassenen. 
De NRGbike met lage instap combineert zitten, 
lopen en rijden op een unieke manier. Lopen met de 
NRG loopfi ets geeft u meer bewegingsvrijheid.

Uw lichaamsgewicht wordt niet door uw benen 
gedragen, maar door het zadel van de loopfi ets. 
De NRGbike rolt bijzonder licht, daardoor hoeft u 
minder inspanning te verrichten om een bepaalde 
afstand af te leggen. Deze loopfi ets is ideaal voor 
volwassenen die minder mobiel zijn door bijvoor-
beeld COPD, hartfalen, chronische pijnklachten of 
gewrichtsklachten.

Veiligheid boven alles
Omdat u met uw voeten bij de grond kunt is 
het rijden heel veilig. De eenvoudig te 
bedienen rem zorgt ervoor dat u gemakkelijk
en snel tot stilstand komt. Een lage instap en 
eenvoudige instelmogelijkheden maken de
NRGbike bijzonder gebruikersvriendelijk. 

Met de NRGbike loopfi ets kunt weer 
makkelijker een blokje om. Samen wandelen, 
boodschappen doen en uzelf gemakkelijker 
en zelfstandig verplaatsen.  De NRGbike is 
niet alleen praktisch en comfortabel maar 
bovendien ook lichtgewicht én compact en is 
daarom eenvoudig mee te nemen.

Nu bij Comfortland 

voor €519,-     
Heeft u een loopfi ets nodig? U krijgt 
hiervoor een vergoeding uit de basis-
verzekering. Informeer hiernaar bij uw 
zorgverzekeraar. 

Komt u gerust een proefritje maken in 
onze winkel aan de Roggeveenstraat 116 
in Den Haag. 

Wilt u langskomen? Belt u dan naar 070-221 05 80 
dan zetten wij de loopfi ets voor u klaar om te testen. 

10 jaar on l ine

COMFORTLAND.nl
comfortabel ouder worden

Bel en bestel 070 - 2210580

Bestel online via onze webwinkel

WWW.COMFORTLAND.NL
of kom langs: Roggeveenstraat 116/Hoek Prins Hendrikstraat

Begeleiding thuis    

Wat kan de begeleider thuis voor u 
betekenen?
Tegenwoordig wordt er veel van de maatschap-
pij verwacht en de mogelijkheden zijn eindeloos. 
Hierdoor kan het zijn dat u door de bomen het 
bos niet meer ziet en dat zelfstandig wonen voor 
u lastig is. Op deze momenten kan de begeleider 
thuis uitkomst voor u bieden. De begeleider thuis 
kan u ondersteunen bij:
- Het dagelijks inplannen van uw activiteiten. 

Hierbij kunt u denken aan het nakomen van 
afspraken met diverse instanties.

- Het opbouwen en onderhouden van een sociaal 
netwerk.

- Het regelen van uw fi nanciën.
- Het leren omgaan en accepteren van problemen 

van een lichamelijke of psychische aandoening.

Daarnaast kan de begeleider thuis gesprekken met 
u voeren, een wandeling maken of u begeleiden 
bij het doen van uw boodschappen. Indien wense-
lijk kan de begeleider thuis u ook ondersteunen bij 
het aanvragen van andere zorg- en ondersteuning. 

Contact
Wilt u meer weten over de begeleiding thuis of 
wilt u begeleiding thuis aanvragen? 

Neem dan contact op via telefoonnummer 070 – 
750 70 00 of stuur een mail naar zorgkruispunt@
eykenburg.nl. 

De begeleiding thuis wordt geboden vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de 
gemeente Den Haag. 
Indien wenselijk kunnen onze medewerkers u 
ondersteunen bij het aanvragen van de WMO 
indicatie. 

Hennink Totaalinstallatie

Het is fijn dat men steeds langer thuis kan blijven wonen. Hierbij is het wel van 
belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. De begeleiders thuis van 
Stichting Eykenburg bieden u de begeleiding die u nodig heeft om zo lang mogelijk 
op een verantwoorde manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, zonder dat dit te 
belastend voor u is. 

De Haagse onderneming is gespecialiseerd in alle 
vormen van installatietechniek. 90 tot 95% van de 
klanten bestaat uit particulieren. Het werk loopt 
uiteen van het plaatsen en het onderhoud aan de 
cv-ketel en airco-installaties, tot het installeren 
van badkamers en het vervangen van daken. 
Linda’s vader zette de onderneming in 1972 van-
uit huis op. De vestiging aan de Zinkwerf vormt 
het hoofdkantoor van waaruit Linda het bedrijf 
runt samen met haar man Sascha van den Bosch. 

Dat een vrouw een installatiebedrijf runt, is toch 
wel een unicum. Voor Linda was het eigenlijk een 
logische keuze om het technische vak in te gaan. 
Dus na de HAVO heeft ze zowel haar boekhoud-
diploma’s als de technische papieren voor water-
technisch- en gastechnisch-installateur gehaald.
Linda stelt hoge eisen aan haar personeel, want 
kwaliteit en service staan voorop bij het instal-
latiebedrijf. “Ons motto naar onze eigen mensen 
is: voer alle werkzaamheden uit, zoals je deze ook 

thuis verwacht. Dat begint bij een nette begroe-
ting en een verzorgde uitstraling en eindigt bij het 
opgeruimd achterlaten van het huis na afronding 
van de werkzaamheden.” Die kwaliteit uit zich 
ook in het up-to-date blijven van de laatste in-
novaties in het vak. “Onze medewerkers worden 
regelmatig bijgeschoold, want er gebeurt zoveel 
in deze branche. Ook zijn we op de hoogte van de 
nieuwste technische hoogstandjes en mogelijk-
heden.”

Hennink Totaalinstallatie: van onderhoud geisers 
en cv ketels, tot alle werkzaamheden in en om het 
huis, complete verbouwingen en/of badkameraan-
passingen voor oa de mindervalide, witgoedinstal-
latie en keukens incl. de inbouwapparatuur. 

Hennink Installatietechniek B.V.
Zinkwerf 45 Den Haag
0900 – 0105 (lokaal tarief)
www.hennink.info

Linda Hennink groeide op met het installatiebedrijf van haar ouders, een echt fami-
liebedrijf. Haar broers kregen onderricht in het technische vak. Ook al was ze een 
meisje, leidingen leren solderen wilde ze ook. Inmiddels staat deze pittige dame 
aan het hoofd van het familiebedrijf Hennink Installatietechniek B.V.
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Uniek maatwerk

Tot in detail

Hoogste comfort

met hart voor u en uw meubels!

www.meubelzorg.nl3 Demonstratie aan huis? Bel 085-065 52923

RELAXFAUTEUILS EN STA-OP STOELEN SPECIALIST

VRAAG NU DE PRIJSLIJST 

AAN VIA DE WEBSITE

V. A. € 695,-

€1000,-
T / M  Z A T E R D A G  3 0  N O V E M B E R

INRUILKORTING TOT €1000,-

Uniek maatwerk

Tot in detail

Hoogste comfort

Jarenlang zitplezier

Staop module

Leer en stof

Alles kan op maat gemaakt worden!

Landelijke demonstratie aan huis
door heel Nederland 

binnen 24 uur

21
    OKT
30

    NOV
TOT
EN MET
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ONLINE ONLY: KNEITERDEALS
Met de Hofpas kan je vanaf nu ook profiteren van Kneiterdeals. Kneiterdeals zijn de 
beste aanbiedingen uit de regio, hebben een hoge korting, zijn gelimiteerd en kan je 
alleen via onze website bestellen.

Kijk op www.dehofpas.nl/kneiterdeals voor meer info en alle aanbiedingen.

SPAAR VOOR KORTINGEN 
EN STEUN DE LOKALE 
ONDERNEMERS!

WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

Spaar punten bij diverse ondernemers in jouw buurt. 
Gespaarde punten kun je een volgende keer inwisselen 
voor korting of je spaart nog even door voor gratis 
producten, diensten, uitjes, attracties, wellness, een 
diner, cultuur of evenementen.

De Hofpas heeft voordelen voor iedereen! Je bent voordeliger uit 
en ontdekt verborgen pareltjes in jouw stad. Door vaker bij lokale 
ondernemers te winkelen houden we samen de buurten levendig.

Nog geen pas?
Haal hem op bij een van de aangesloten spaarwinkels of download de
app. Geen internet? Vraag de pas dan aan via 070 221 05 81.

UITGELICHTE SPAARPARTNERS
In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de nieuwste partners. 
Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl

Dé fietsspecialist voor Den Haag en wijde omstreken. Experts 
op het gebied van bakfietsen, transportfietsen, elektrische 
fietsen, ouder-kind-tandems, stadsfietsen, toerfietsen, kin-
derfietsen en aangepaste fietsen.

Spaarpercentage: 5%

Beer fi etsen 
Weimarstraat 31, Den Haag 

Voor huidverzorging en well aging op hoog niveau! Geniet 
van een professionele behandeling en ontspan. Er zijn 
veel mogelijkheden om je huid zichtbaar en structureel te 
verbeteren.

Spaarpercentage: 6%

Skincare by Diane 
Jacques Urlusstraat 101, Den Haag 

Voor al je kantoorspullen, boeken, cadeauartikelen en 
wenskaarten. In deze huiselijke winkel heerst een relaxte 
sfeer en staat het personeel altijd klaar voor een gezellig 
praatje en een kopje koffi e.

Spaarpercentage: 5%

Boekhandel Roda  
Piet Heinstraat 116, Den Haag

Eigenaar George Walta maakt al jarenlang de beste 
lunchgerechten, prijswinnende broodjes en de zaligste 
lekkernijen. Eten bij ’t Hof van Eten is een culinaire 
belevenis! 

Spaarpercentage: 5%

‘T Hof van Eten   
Oude Molstraat 30d, Den Haag
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Een Franse Bistro met een Zwitserse twist. Overdag een 
ontspannen sfeer voor een kop koffi e of een uitgebreide 
lunch en ‘s avonds een wat elegantere en intiemere sfeer 
voor het diner. 

Spaarpercentage: 5%

Café Bistro Jules 
Koningin Emmakade 118a, Den Haag 

Bij Lunchroom Op de Hoek is iedereen van harte welkom 
voor een heerlijke verse lunch of gezellige borrel. Hier 
serveren ze heerlijk geurende koffi e en smakelijke 
gerechten!

Spaarpercentage: 10%

Lunchroom op de Hoek   
Vlierboomstraat 521, Den Haag 

Geniet van een dagje op het ijs! Met een 400-meterbaan is er genoeg ruimte om rond 
te schaatsen. Voor de beginnelingen onder ons staan er op de funrink een aantal 
schaatshulpjes. Aan de rechterkant van de baan is er ruimte om te oefenen of al 
pratend rondjes te schaatsen. Aan de linkerkanten glijden de snellere schaatsers je 
voorbij.

Voorwaarden:
1) Korting geldt op het seniorentarief
2) De voucher kan NIET verzilverd worden: 
 - Tijdens de herfstvakantie (19-27 oktober)
 - Op 9 nov, 28 nov & 7 dec vanaf 12:00

Schaatsen (65+) 
De Uithof  - Jaap Edenweg 10

€ 6,75 € 5,40

-20%
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