
Zorgeloos 
samen 
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl

 

WONINGONTRUIMING

1973

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
 verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.  
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

.WWW KEESTALEN.NLMargaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260

KEES TALEN

De Haagse krant van alle tijden 

Dinsdag 5 februari 2019

D

Oplage: 68.000 ex.

De werkzaamheden voor De 
Oud-Hagenaar worden afgerond 
met een speciale jubileumuitgave 
in de vorm van een afscheids-
boek. Dat boek zal in februari ter 
beschikking komen.

De enquête, die in oktober 2018 
gehouden is onder de lezers, 
abonnees en adverteerders van 
De Oud-Hagenaar, leverde op dat 
een aantal aanpassingen van de 
formule gewenst zijn. Omdat mo-
gelijk te maken is ervoor gekozen 
om een nieuwe start te maken 
met een andere titel, namelijk De 
Haagse Tijden.

Voor de lezers betekent dit dat 
zij op n van de 375 a�haalpun-
ten in de regio Den Haag elke 14 
dagen een editie van de krant 
kunnen blijven ophalen. 
De Haagse Tijden richt zich op 
verhalen van vroeger en op oud 
nieuws dat nog steeds actuele 
waarde heeft. Ook kent deze 
krant vaste rubrieken, zoals ‘Klei-
ne Nostalgie’ van Julius Pasgeld, 
‘Vroegâh’ van Frans van der Helm, 
‘Rechten & Plichten’ van Hans 
Roodenburg en de autorubriek 
‘Vroem, Vroom’ van John Vroom. 
Het is verder aan de lezers die 

hun bijdrage insturen en die het 
voornaamste bestanddeel blijven 
van de krant. 

De Haagse Tijden komt elke twee 
weken uit en heeft een lagere 
oplage van ongeveer 70.000 
exemplaren. Onze ervaring is dat 
op de site van de uitgever er zo’n 
10.000 unieke lezers zijn. Dat zijn 
onder andere mensen die geen 
gedrukt exemplaar meer halen, 
maar online de verhalen over Den 
Haag willen lezen.

De voorpagina heeft een ande-
re indeling en de lettertypen 
veranderen. Inhoudelijk zal er 
meer worden ingespeeld op 
thema’s die voor de doelgroep 
van De Haagse Tijden - nog altijd 
de vijftigplusser - interessant zijn, 
zoals wonen, reizen, gezond en 
comfortabel leven en vervoer.

De Haagse Tijden is onderge-
bracht in een stichting. Dat is no-
dig, omdat De Haagse Tijden een 
directe rol wil blijven vervullen in 
de informatievoorziening aan de 
stad, met name de 50-plusser. 

Met behulp van deze stichting 
kunnen dan bijzondere projecten 

en uitgaven gemaakt worden. Het 
deelnemen in dergelijke projec-
ten - vaak gemeentelijk breed - is 
beter te begrijpen vanuit een 
non-commerciële stichting.

De uitgever en redactie van De 
Haagse Tijden zijn bijzonder 
dankbaar voor de tien jaar dat 

het De Oud-Hagenaar in een 
franchise heeft mogen uitgeven. 
Op de schouders van De Oud-Ha-
genaar wordt het nieuwe blad 
gebouwd.

Op 3 februari 2019 bestaat De 
Oud-Hagenaar tien jaar en loopt 
de tweede vij�jarige periode van 

de franchise af. De franchisegever, 
DOS B.V. (beter bekend door zijn 
uitgaves van De Oud-Rotterdam-
mer en De Oud-Utrechter), is in 
goed overleg volledig op de hoog-
te gebracht van deze omzetting.

Constant Martini (uitgever)
Ivar Lingen (hoofdredacteur)

e uitgever, hoofdredacteur en de vaste 
schrijvers zijn gezamenlijk begonnen 
met het gratis 14-daagse blad De Haagse 

Tijden. Het treedt daarmee in de voetsporen van De 
Oud-Hagenaar, zoals deze de afgelopen tien jaar 
beschikbaar was voor alle Hagenaars.

Makers De Oud-Hagenaar starten met krant voor 50-plussers

De Haagse Tijden gelanceerd

Vrouw achter zie-
kenhuis Bronovo
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Oproepjes
Reünie
Dit is een oproep voor een 
mogelijke reünie voor oud-
buitendienstmedewerkers van 
Nationale Nederlanden Schade-
verzekeringen regio Den Haag 
uit de periode jaren 1980-2000. 

Herman van der Haas
Oud-NN-Den-Haag@outlook.
com

Kunst naar Kracht  
In De Oud-Hagenaar van 27 
november 2018 las ik een mooi 
artikel van Twan Dubbers 
over de Haagse Blaasmuziek. 
Leuk dat ook onze muziekver-
eniging, die dit jaar 100 jaar 
bestaat, een aantal malen werd 
genoemd. Dit jaar verzorgen 
wij een aantal concerten in 
Loosduinen, waarbij we onze 
leeftijdsgenoten in het publiek 
graag in het zonnetje zetten.
Van mijn kant een bijzon-
dere oproep aan de lezers: 
op oude foto’s heb ik gezien, 
dat jarenlang bij de concerten 
een prachtig vaandel van onze 

vereniging heeft gestaan. Dit 
vaandel is inmiddels spoorloos 
verdwenen.
Heeft iemand een tip waar we 
dit vaandel kunnen vinden? Het 
zou mooi zijn als we het tijdens 
ons jubileumconcert op 9 no-
vember a.s. kunnen tonen.

Rijk Kanters (voorzitter)
kunstnaarkracht100@gmail.
com 

Brood van Hus
Het artikel ‘Brood van Hus’ van 
Ruurd Berendes heb ik - zoals 
met vele artikelen in de Oud-
Hagenaar - met veel belangstel-
ling gelezen. De bakkerij van 
Hus ken ik. In de winter van 
1963 kon je in de kerstvakan-
tie bij Hus werken. Op straat 
helpen de broodkar door de 
hopen sneeuw te trekken. Mijn 
vrienden en ik deden dat graag.
Iets anders was de warme zo-
mer van 1959. Ik logeerde toen 
bij mijn tante in Hemer, een 
dorpje in Sauerland in Duits-
land. Mijn tante was in 1945 

met een Canadees getrouwd en 
geëmigreerd. In 1959 was mijn 
oom als Canadees militair met 
zijn gezin in Duitsland gelegerd. 
Op een van de eerste dagen 
ging ik met mijn tante mee naar 
de Canadese supermarkt. Dat 
was een winkel die wij in Ne-
derland nog niet kenden. Ook 
wat je er kan kopen was een 
openbaring.

Maar tot mijn stomme verba-
zing reed op een morgen een 
vrachtwagen van Hus voor met 
Hollands brood. De Canadezen 
hielden niet zo van het Duitse 
brood.

Ga door met uw krant. Het is 
een genoegen om die oude 
verhalen uit een andere tijd te 
lezen en herinneringen op te 
halen.

Bertus Kuyt
bertuskuyt@gmail.com

Flitsen uit de kindertijd
Door het leuke stukje van John 
Vroom dacht ik terug aan de 
kindertijd. Het lijkt langer gele-
den dan het is. 

Stel je voor: na het plotselinge 
sterven van hun vader worden 
twee kleine meisjes van 10 en 9 
jaar oud liefdevol uitgenodigd 
in een huis van een oom en 
tante die ze nauwelijks kenden.
Ze hadden gelukkig een nako-
mertje van onze leeftijd en ze 
hadden een dienstmeisje, Nel, 
die echt zo lief was voor die 
twee ‘arme’ schapen. ‘Dat lust 
ik niet’ werd gelijk omgezet in 
iets wat de dametjes wel wil-
den. En de oom had een auto! 
Een Zephyr, die ik vol trots later 
op school benoemde als een 
Zephur, zeven heel duur, heel 
groot...

Op een dag dachten oom en 

tante: we gaan naar Brussel en 
eten ergens een hapje. Oom, die 
daar duidelijk vaker kwam, gaf 
de man die voor ons de deur 
open en dicht deed, een fooitje. 

He, dacht ik, ik heb een stuiver 
(voor mij toen een groot be-
drag, want wat kon je wel niet 
kopen in die leuke snoepzaak) 
en gaf die man met een knipoog 
mijn ‘fooi’ en liep parmantig 
met de familie mee. Wat zal die 
man hebben gedacht?! Jammer, 
zijn gezicht zal ook broekdelen 
gesproken hebben.

Weer thuis werd de spaarpot 
na een verjaardag naar de Nuts-
spaarbank gebracht en daar 
door een medewerker met een 
sleuteltje geopend en kon het 
tellen beginnen. Dat gezicht van 
die man zie ik, na ruim 50 jaar, 
nog voor me. Ik had namelijk 
een dropcent erin gestopt. Hij 
hield het dekseltje vast en met 
een stalen blik werd ik gesom-
meerd dat er persoonlijk uit te 

halen. Dat hoorde niet bij zijn 
werk. Ik kon door de grond zak-
ken, ik was het namelijk allang 
vergeten!

De volgende zomer werd het 
nichtje teruggevraagd. Zij heeft 
het geweten. De schillenboer 
was niet te verstaan en wij 
zeiden dat die man uit haar 
woonplaats kwam, maar nu hij 
oud werd, het dialect niet meer 
kende. Zij erop af...

En ‘s nachts werd ze door ons 
ingesmeerd met tandpasta, Zij 
had namelijk eerder zalf erop 
gesmeerd i.v.m. een puistje of 
zo. Zij had gelukkig ook onze 
humor en we hebben er jaren 
later nog om kunnen lachen.

Tot slot: wat �ijn dat jullie door 
blijven gaan (onder andere 
naam) met deze �ijne krant, die 
door velen gewaardeerd wordt.

Gonny Rietveld
rfarietveld@gmail.com

Oude halteborden van de HTM
In nummer 1 van De Oud-Hagenaar verlangde een inzender terug 
naar de oude halteborden van de HTM. Hierbij een foto van een 
daarvan, op het Tournooiveld genomen in 1943 door J.A. Bonthuis. 

C. van Hattum
constantijn@onsnet.nu

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat 
binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere 
lezers. Schrijf aan  redactie@dehaagsetijden.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Haagse Tijden is een ideële non-commerciële krant, zonder enige binding met de overheid of een organisatie. Alle kosten worden gedekt door de verkoop van advertenties. De lezers 
en schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn onbezoldigd. De ingezonden artikelen kunnen ook gebruikt worden op de website en sociale media die aan De Haagse Tijden ter 
beschikking staan. Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de uitgever. De Haagse Tijden heeft de moeite genomen om de rechtmatige eigenaar van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te hebben, kunt u contact opnemen met de uitgever. Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten minste 64.000 exemplaren gratis te krijgen, 
op circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant thuis ontvangen per post, in Nederland. In 
andere landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 euro. Vanaf 1 juli 2019 kost een jaarabonnement in Nederland 59,95 euro en in het buitenland 89,95 euro. Het voordeligste is 
het om de krant gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.

Hoofdredacteur
Ivar Lingen
redactie@dehaagsetijden.nl

Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl

Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
F.J.A.M. van der Helm
John Vroom

Uitgever
Constant Martini
uitgever@dehaagsetijden.nl
Administratie
Jan Vos jr.
administratie@dehaagsetijden.nl

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

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

Gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan van 
De Oud-Hagenaar

Zie hem langzaam naar binnen struinen
naar het krantenrekje in het IJspaleis
Het is dinsdag, de verse editie, het is prijs
Herinneringen aan zijn Haagje achter de duinen

Prachtige verhalen en foto’s uit het verleden
Markante Hagenaars en kleurrijke Hagenezen
Altijd de moeite waard om het te lezen
Rinkelende lijn elluf, brengt hem terug naar het heden

Prachtig hoe met deze courant alles wordt vastgelegd
In gedachten maak je een sprong in de tijd
Weet je dat jouw band met Den Haag mooi is en echt

Den Haag is de mooiste stad, dat is een feit
Mijn Haagse jeugd was �ijn, mooi en oprecht
Prachtig, De Oud-Hagenaar aan mijn stad toegewijd

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl



- Bronovo Laan van Meerdervoort - Collectie Haags Gemeentearchief -

- Bronovolaan Oud Eik en Duinen -
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- Koningin Sophie 1863 - Franz 
Winterhalter,  - Koninklijke 

Verzamelingen DH.-

- Kazernestraat - Verzameling 
ziekenhuis Bronovo. -

- Sara Katharina de Bronovo. 
Foto: Wikipedia -

Rotterdam - Hellevoetsluis
Sara Katharina ‘Cateau’ de Bron-
ovo werd geboren op 17 februari 
1817 in Rotterdam. Toen haar 
vader directeur van de marine 
werd, verhuisde het gezin naar 
Hellevoetsluis. Koningin Sophie, 
de echtgenote van Koning Wil-
lem III, logeerde in 1849 toen 
ze terugkwam uit Engeland een 
paar dagen bij de familie Brono-
vo. Tussen Cateau en de Koningin 
ontstond een goede vriendschap 
die later van grote betekenis is 
geweest. 

Naar Den Haag
Na de dood van haar vader 
kwam Cateau naar Den Haag en 
werd zij actief in de Vereeniging 
tot Zedelijke Verbetering van 
Gevangenen. Zo als veel (on-
getrouwde) vrouwen in haar 
tijd had veel ervaring met het 
verzorgen van zieke familieleden 
en bekenden. Dat maakte haar 
zeer geschikt als uitvoerster van 
de plannen van het comité  dat 
een Opleidingshuis tot Zieken-
verpleging wilde opzetten. Dat 
startte op 4 februari 1865 aan 
de Kazernestraat nr. 30. Een arts 
die zich achter deze plannen 
had geschaard, riep enthousiast 
uit: “Waar hebt ge dat heerlijke 
mensch opgediept!”

Huisvesting
Het aantal zusters in opleiding 
groeide snel en al na een jaar 

 bleek het nodig om ook het pand 
op Kazernestraat 28 te huren.

Nu kreeg de inrichting ook 
ziekenzalen, zodat de verpleging 
van zieken op een grotere schaal 
kon plaatsvinden. Maar ook deze 
ruimte was al snel niet voldoen-
de en in 1870 nam mejuffrouw 

De Bronovo persoonlijk het 
initiatief om een inzamelings-
actie te starten voor geld voor 
nieuwbouw.  

Het duurde even voordat die 
nieuwbouw werd gerealiseerd, 
maar op 17 juni 1878, de ver-
jaardag van Koningin Sophie, 

werd de eerste steen gelegd op 
een terrein buiten het centrum 
aan de Laan van Meerdervoort 
84.

Het is nu moeilijk voor te stellen, 
maar die laan was toen nog een 
soort landweggetje met veel 
ruimte voor grote, nieuwe pan-
den. Op 10 oktober 1879 werd 
het nieuwe ziekenhuis ingewijd. 

Diaconesseninrichting
Van oorsprong heette Bronovo 
de ’s Gravenhaagsche Diako-
nessen-Inrichting. ‘Kranken 

verplegen naar ziel en lichaam, 
is de hoofdzaak waartoe de 
Diakonesse in deze inrichting 
zich verbindt.’ Zo werd de taak 
omschreven waarvoor de Zusters 
zich gesteld zagen.

Een diacones is 
een protestantse 
verpleegster die 
de verpleging 
als liefdewerk 
verricht. Het woord 
betekent letterlijk 
‘dienares van God’. 
Diaconessenhuizen 
zijn de ziekenhuizen 
waar diaconessen 
werkzaam waren. Dit verschijn-
sel is a�komstig uit Duitsland, 
waar het in 1836 door Theodor 
Fliedner werd ingesteld. 

Bronovolaan
Ook het gebouw aan de Laan van 
Meerdervoort werd te klein en 
het ziekenhuis verhuisde naar 
weer een nieuw gebouw aan de 
Bronovolaan dat op 4 februari 
1932 door H.K.H. Prinses Juliana 
werd geopend. Dat gebouw is 

in 1990 vervangen door het ge-
bouw dat de basis vormde voor 
het huidige Bronovo.

Zuster De Bronovo
Sara Katharina de Bronovo 
bleef haar hele leven verbonden 
aan het naar haar genoemde 
ziekenhuis, waar zij als directrice 
een allesbepalende rol speelde. 
Bij haar zeventigste verjaardag 
schonk zij alle zusters een gou-
den doekspeld met het bijgaande 
rijmpje daarbij. Een half jaar 
later, op 18 juni 1887, overleed 
ze en ze is begraven op Oud Eik 
en Duinen. Daar ontdekte ik nog 
een Bronovolaan, zo genoemd 
omdat daar veel diaconessen 
begraven zijn. Bij het nemen van 
de foto van haar graf heb ik maar 
niet hardop gezegd dat er een 
discussie gaande is over wel of 

niet sluiten van haar le-
venswerk, het Ziekenhuis 
Bronovo. Ik wou haar 
laten rusten in vrede.

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag
ikgidsudoordenhaag.nl

at zou de vrouw achter ziekenhuis Bro-
novo vinden van alle discussies over 
haar ziekenhuis? Hoog tijd om eens 

kennis te maken met deze dame: Sara Katharina 
‘Cateau’ de Bronovo.

De vrouw achter ziekenhuis Bronovo
W



DEN HAAG
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NIEUWE KERK

WWW.FEBRUARIFESTIVAL.NL

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

CHAUFFEURS VOOR
PERSONENVERVOER

“De Volharding zoekt vrijwillige 
chauff eurs voor Den Haag en Rijswijk”. 

Het gaat om het vervoeren van mensen naar 
diverse acti viteiten, evenementen een dagje uit, 

bezoek aan een ziekenhuis of noem maar op. 
Jij gaat mensen vervoeren met een busje voor 
acht personen. Je hebt wél rijbewijs B nodig.

Als waardering geven wij onze vrijwilligers een 
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Informati e om chauff eur te worden? 
Bel vrijblijvend ti jdens kantooruren 
070 - 221 05 82 of 06 - 278 76 400

e-mail: jan@devolharding.nl

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL 

 
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o. 

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.  

Kamperfoeliestraat 2a 
2563 KJ  Den Haag 
yarden.nl  
T 070 325 7955 

"Wij zijn er voor u."  
 
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen, 

Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van 

Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een 

persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op: 

070 325 7955.  

  

Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24 

uur per dag, ook als u niet of  elders verzekerd 

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.  

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. 
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Beneden in de fabriek van 05.00 
uur tot 10.00 uur dozen met 
gebak vullen, daarna naar boven 
in de fabriek en dan tot 12.00 uur 
bij de lopende band al het retour 
dat beneden door de vrachtauto’s 
werd aangeleverd van de band 
a�halen en deponeren op een 
bepaalde plaats. Hier verdiende 
ik een leuk zakcentje mee.

Mijn vader, Nico Kerkvliet, die 
bakker was bij Hus, had voor 
mij dit baantje geregeld. Ik ging 

ook vaak met mijn vader mee 
als hij zijn wijk in ging met de 
spijkstaal. Zijn wijk was De 
Heemstraat, Stortenbekerstraat, 
Terwestenstraat, Trooststraat, 
Van Ostadestraat en De Bock-
straat.

In de vakantieperiode waren er 
een paar weken dat hij niet door 
zijn wijk ging, maar dan stond hij 
op een vast punt in De Heem-
straat. Dan kwamen zijn klanten 
naar de bakkerswagen toe.

Ik doe hier nog twee foto’s 
bij waarbij mijn vader met de 
houten broodkar staat en op de 

andere foto zie je hem in zijn 
spijkstaal - toen met zijn 25-jarig 
jubileum.

En als ik het nog goed heb, was 
mijn vader ook de eerste bakker 

van Hus die na de houten brood-
kar in de spijkstaal de straat op 
ging.

Nico Kerkvliet jr.
n.kerkvliet@xs4all.nl

Eeuwenoud kasteel De Binckhorst 
laat verleden herleven

e laatste eeuwen is er geen sprake 
meer van adellijke bewoning op kasteel 
De Binckhorst. Het historische land-

goed, dat tot 1907 op Voorburgs grondgebied 
was gelegen, kende tijden van langdurig  verval 
en perioden van grote weelde. In de 19e eeuw 
werd het diverse malen geveild voor een bedrag 
van 10.000 tot 15.000 gulden.

Dankzij een advertentie uit 
1803 van een komende veiling, 
krijgen we een idee wat de 
riddermatige hofstede De 
Binckhorst  allemaal behelsde.

Het landgoed was fraai aan de 
Vliet gelegen op nog geen kwar-
tier afstand van het centrum 
van zowel Den Haag als Voor-
burg. De eenvoudige oprijlaan 
kwam uit op de Binckhorstlaan 
die toen al bestond als rechte, 
doch uiterst smalle weg door 
de weilanden.

Naast het oude kasteeltje 
werden ook enkele schuren 
en stallen te koop aangeboden 
alsmede een woning voor de 
tuinman en een theekoepeltje 
aan het water. De oppervlakte 
van de bijbehorende landerij-
en bedroeg zo’n kleine 30 HA, 
inclusief de tuin en boomgaard 
met zijn exquise vruchtenbo-
men.

Heerlijkheid
De ridderhofstede lag tamelijk 
geïsoleerd van de buitenwereld. 
Buren waren vooral de boeren 
uit de omgeving. De bewoners 
van het oude kasteel waren 
a�komstig uit enkele mooie 
adellijke families, waarvan de 
eersten zich tooiden met de 
achternaam Binckhorst. Vol-
gens kronieken en overlevering 
moet Evert van den Binckhorst 
in 1076 worden beschouwd 
als de eerste bewoner van het 
eenvoudige stenen bouwsel.

Later zien we ridder Simon van 
Benthem als eigenaar, doch 
deze geeft het goed aan de 
graaf van Holland en leent het 
van hem terug. Een merkwaar-
dige constructie wellicht, doch 
mogelijk kreeg Van Benthem 
hiervoor bepaalde emolumen-
ten, zoals grafelijke bescher-
ming bij aanvallen. De bezitters 
en opvolgers van het leen zijn 

via de leenkamer te volgen. 
Vanaf dat moment tooien de 
bezitters zich met de titel “heer 
van de Binckhorst”.  

Snouckaert
In 1464 ging de hofstede over 
op het geslacht Pous en vervol-
gens kwam het in 1563 bij top-
ambtenaar Willem Snouckaert 
(1516-1565) terecht, die vanaf 
1543 raadsheer was bij het Hof 
van Holland. 

Familielid Jacob kreeg in 1613 
een heus lofdicht aangeboden 
op de Binckhorst geschreven 
door Philibert van Borssele. Ja-
cobs’ edele en bedaarde karak-
ter werd in dichtvorm geroemd 
net zoals de ridderhofstede met 
zijn sierlijke tuin, die Jacob zo 
koesterde.

De ridderhofstede was de 
familie zeer dierbaar. Gelijk 
vele hoge bestuurders was voor 
hem de locatie in het nabije 
Voorburg ideaal om niet alleen 
de drukte te mijden, maar voor-
al de stankoverlast veroorzaakt 
door de open riool van de vele 
grachten. De vooraanstaande 
familie Scnouckaert zou tot 
1690 het landgoed bestieren en 
uitbreiden.

Daarna kwamen er verschillen-
de bewoners op het veredelde 
landhuis terecht, die er een 
allegaartje van maakten. Pas 
een halve eeuw later kwam er 
weer iemand met enig histo-
risch besef.

Restauratie
De eerste niet-adellijke bewo-
ner Johan Huyman mocht zich 
in 1727 de nieuwe bezitter van 
het kasteeltje noemen. Deze 
Rotterdamse koopman ging 
voortvarend te werk en mo-
derniseerde zijn schitterende 
onderkomen in de stijl van de 
18e eeuw.

Hij was één der laatste bewo-
ners die begaan was met het 

landgoed alvorens het werd 
uitgewoond door talrijke per-
sonen, die daar slechts enkele 
jaren verbleven. 

In 1927 was in het toenmali-
ge kasteel een café gevestigd, 
waar het rumoerig aan toe kon 
gaan. Zodanig zelfs dat er een 
ernstige vecht- en steekpartij 
plaatsvond, die de ridderlijke 
hofstede onwaardig was. Bijna 
leek het of de tijd van Hoeken 
en Kabeljauwen was terugge-
keerd! 

Heeft u herinneringen aan het 
kasteel en omgeving?

Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Mijn vader regelde mijn baantje bij bakkerij 
Leuk om al die verhalen te lezen over de bakkerij HUS. Ik heb 
nog een periode in de fabriek bij de Jacob Catsstraat gewerkt 
op de zaterdagochtend van 05.00 uur tot 12.00 uur.
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9 789460 100789

ISBN 978-94-6010-078-9

Ik heb POEMPELOEM diagonaal gelezen. Best leuk. Zelfs nog leuker dan je 
eersteling. Ik heb ervan genoten. Veel herkenbaars.  Sjaak Bral

Theo van Daalhoff staat aan de basis van mijn loopbaan als muzikant. Ik, verlegen 
jochie, dat aardig gitaar bleek te spelen, kon met hem ineens echt muziek maken! 
In Kijkduin, op straat. En de meisjes vonden me ineens leuk…! Maar dit boek is 
niet mijn verhaal, maar dat van Theo. Het geeft een prachtig beeld van Den Haag 
en de Rock scene in die tijd. Van hagtuh aanbevoluh!  Johan Frauenfelder

Theo en ik hebben op verschillende tijden gemeenschappelijke wegen bewandeld 
en gemeenschappelijke vrienden en kennissen ontmoet. We delen de liefde voor 
muziek, al kan het genre soms verschillen. Wanneer je net als ik van muziek 
houdt en nieuwsgierig bent naar veertig jaar geschiedenis (en vette, sappige 
roddels) over Den Haag als pop-, rock- en muziekstad, dan is dit boek iets voor 
jou. Je gluurt als het ware mee over de schouder van Theo en krijgt zo alle ins 
& outs uit de eerste hand. Diverse bekende repetitieruimtes staan ineens in een 
ander daglicht. Met rood gloeiende oren lees je verder. En de titel? Die neurie, tik 
en zing je zo mee (het is ook niet voor niets een onomatopee). Veel leesplezier 
met POEMPELOEM! Paula Udondek

Theo van Daalhoff, actief popmuzikant, schrijft zoals de muziek waar hij van houdt: 
oprecht, zonder opsmuk en vol passie. Het woord POEMPELOEM zou vanaf nu 
een synoniem moeten zijn voor smeuïge Haagse anekdotes, voor rock ’n roll zoals 
die alleen in Popstad nummer één kan worden beleefd. Gerard van den IJssel

Na het lezen van de eerste hoofdstukken van POEMPELOEM was ik al verkocht. 
M’n eerste drumles en de beelden van mijn bevlogen muzikantenbestaan 
verschenen meteen weer als een never ending story op m’n netvlies. Zo 
herkenbaar, puur en door Theo recht uit het hart op papier gezet. POEMPELOEM
geeft een ongekunsteld kijkje in de rijke keuken van die ongeëvenaarde Haagse 
Rock ‘n Roll en is een absolute must have, ook al heb je geen één muzikale gen in 
je flikker.  Fred Zuiderwijk

Theo van Daalhoff

MIJN HAAGSE ROCKMUZIEK

POEMPELOEM

4802574 Omslag Poempeloem.indd   Alle pagina's 11-06-18   08:53

      Een nieuw begin 
                in Den Haag

70 jaar maranathakerk 1949 - 2019

Jan Goossensen

Een nieuw
 begin in D

en H
aag                                                                                                                                                              Jan G

oossensen

Een nieuw begin in Den Haag

Een nieuw begin in Den Haag vertelt het verhaal van een unieke, monumentale kerk. De 
protestantse Maranathakerk (1949) hee� veel vrienden. Ze prijzen het intieme gebouw 
vanwege zijn schoonheid: een verrassende ruimtewerking en een uitstekende akoestiek. 
Ze komen er ook graag voor alles wat zich onder dat grote dak afspeelt: gevarieerde 
kerkdiensten op zondag, inspirerende themabijeenkomsten, fraaie concerten en lezingen 
over actuele onderwerpen door de week.
De mensen die de Maranathakerk hebben gebouwd en uitgebouwd, waren in hun tijd 
vernieuwers en visionairs. Tegelijkertijd koesterden ze hun a�omst en de traditie. Dat 
geldt voor de architecten, de musici en de predikanten. 
Tot in detail wordt de bouwhistorie beschreven: hoe moest na de oorlog een ideale 
protestantse kerk eruit zien? En wat bezielde de ‘bouwpastoor’, de legendarische Willem 
Aalders, en de even veeleisende kerkmusicus Adriaan Schuurman? En hoe verging het 
hun opvolgers?

Tien redenen om dit boek te lezen: 

• U bent geïnteresseerd in architectuur, kunst en geschiedenis
• U houdt van de stad Den Haag
• U leest alles over de Tweede Wereldoorlog
• U bezichtigt graag mooie kerken, en niet alleen met vakantie in Frankrijk
• U wilt weten hoe een vorige generatie in de tijd van de wederopbouw het land weer op 

poten hee� gezet
• U bent geïnteresseerd in geloof en kerk, en zoekt daar inspiratie
• U leest graag biogra�eën van unieke mensen met een bijzonder verhaal
• U wilt weten waarom Den Haag na de bevrijding een kerk uit Zwitserland kreeg
• U wordt geraakt door schoonheid: muziek, kleur, goede woorden, de kracht van ruimte
• U vindt ‘cultuuroverdracht’ belangrijk als dragende factor in de samenleving

Jan Goossensen (Dalfsen 1948) is journalist en kunsthistoricus. Hij 
studeerde journalistiek in Amsterdam en kunstgeschiedenis in Leiden. 
Als journalist werkte hij bij Dagblad Graafschapbode te Doetinchem 
en het Noordhollands Dagblad in Hoorn en Alkmaar. Hij was chef-
redacteur van het landelijke oecumenische opinieweekblad Hervormd 
Nederland. Verder was hij verbonden aan Haagse culturele tijd-
schri�en. Vanaf eind jaren tachtig leidde hij het maandblad Hervormd 
Den Haag en tot eind 2017 was hij hoofdredacteur van Kerk in 
Den Haag. Hij is voorzi�er van de Maranathakerk.
Ook verzamelt hij boekensteunen.

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag
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Laan van Meerdervoort
Een dwarsdoorsnede van Den Haag

Margot C. Berends 
Liza van Kuik 

Jolly van der Velden9 789460 100857

ISBN 978-94-6010-085-7

Iedere Nederlander kent de Laan van Meerdervoort. Ze wordt wel de langste laan van Nederland en zelfs van Europa genoemd: bijna zes 

kilometer lang. Ook is de laan bekend als de veronderstelde klassieke scheiding tussen zand en veen, tussen rijk en arm. Vanuit het centrum 

gezien zouden rechts van de laan de Hagenaars wonen, links de Hagenezen. Dit fenomeen begint wat te vervagen, maar zeker is dat de 

Laan van Meerdervoort een letterlijke en figuurlijke dwarsdoorsnede van Den Haag vormt. Alles is er te vinden: winkels, scholen, bedrijven, 

instellingen, kerken, woonhuizen in soorten en maten, parken, waterwegen en vele nationaliteiten.

Dit boek begint op huisnummer 1 en eindigt bij nummer 1803. De laan is opgedeeld in vijf stukken. Auteur Liza van Kuik vertelt steeds 

uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis van ieder gedeelte van de laan. Ze vermeldt ook leuke weetjes, zo was het schelpenpad op de 

middenberm lange tijd een geliefde flaneerplek en schilderde onder meer Vincent van Gogh hier.

Daarna geven auteurs Jolly van der Velden en Margot Berends bij ieder stuk van de laan korte impressies van allerlei ontmoetingen en 

bezoeken. Ontmoetingen met bewoners van vroeger en nu, met mensen die op de laan werken en met voorbijgangers. Bezoeken aan 

bijzondere gebouwen, verborgen tuinen en markante pleinen. Zo verhalen ze over het gymnasium Haganum, park Sunny Court en de 

Chinese Muur. Tussendoor verdiepen ze zich in de daklozenopvang op de laan, in een woonblok met onbegaanbare balkons en in een 

kinderspeeltuin van rond 1890.

Margot C. Berends is theoloog, freelance journalist en fotograaf. 

Liza van Kuik behaalde haar master Architectuurgeschiedenis en Monumenten zorg in Utrecht en publiceert over dit onderwerp. 

Jolly van der Velden combineert haar werk bij een GGZ-instelling met journalistiek en fotografie. 

4617073 Omslag Laan van Meerdervoort.indd   1-3 05-12-18   10:56

Laan van Meerdervoort 
Een dwarsdoorsnede van Den Haag
ISBN: 978-94-6010-085-7 
Auteurs: Margot C. Berends, Liza van Kuik, 
Jolly van der Velden
Uitvoering: 208 pagina’s softcover met illustraties 
Winkelprijs: € 19,95

De laan is een letterlijke en fi guurlijke dwarsdoorsnede van Den Haag. Alles is er te 
vinden: winkels, scholen, bedrijven, instellingen, kerken, woonhuizen, parken, water-
wegen en vele nationaliteiten. De auteurs vertellen uitgebreid over de ontstaans-
geschiedenis van ieder gedeelte van de laan en over de markante personen, gebouwen 
en gebeurtenissen.

Vijfde Terugblik
50 foto’s met verhalen uit het Haags 
Gemeentearchief
ISBN: 978-94-6010-083-3 
Auteurs: medewerkers Haags Gemeentearchief 
Uitvoering: 136 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs:  € 10,00 

In het boek bespreken de medewerkers van het Haags Gemeentearchief van vijftig 
foto’s de historische achtergronden. De verhalen zijn naar thema’s gerangschikt, 
zoals politiek, stadsontwikkeling, politie, branden en rampen. Zo ontstaat een verras-
send beeld van 150 jaar Haagse geschiedenis.

Poempeloem
Mijn Haagse rockmuziek
ISBN: 978-94-6010-078-9 
Auteur: Theo van Daalhoff 
Uitvoering: 124 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 14,95 

In het boek bespreekt Haags auteur en (amateur-)musicus Theo van Daalhoff op 
geheel eigen wijze zijn bijzondere ervaringen met ruim 40 jaar popmuziek in de 
Rockstad. Optredens in de Schilderswijk, Ockenburg maar ook Terneuzen en zelfs 
Mallorca komen aan bod. Het boek is een combinatie van Haagse pophistorie uit de 
eerste hand en kameraadschap.

Architect Louis de Wolf 1871-1923
Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Peter van Dam
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Architect Louis de Wolf 1871- 1923
Bureau voor Architectonische en Decoratieve 
Kunst
ISBN: 978-94-6010-084-0 
Auteur: Peter van Dam   
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met illustraties
Winkelprijs: € 29,95

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld ver-
rijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en scholen. 
Een heel bekend voorbeeld  van zijn werk is de Salon de Rafraichissements in 1903 
gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de (Wiener) 
Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Wonen op oude duinen
Opgravingen in de Wateringse Binnentuinen
ISBN: 978-94-6010-079-6 
Auteurs: Evert van Ginkel en Peter Stokkel 
Uitvoering: 84 pagina’s softcover met illustraties en 
interactieve toepassingen 
Winkelprijs: € 12,00 

De Wateringse Binnentuinen was bijna 5000 jaar geleden een duinenrij, vlakbij de toen-
malige kustlijn, te midden tussen moerassen. Daar verscheen rond 2900 voor Christus 
een groepje mensen, die hier een paar dagen in een schuilhut verbleven. Latere bewo-
ners bouwden huizen, weidden vee en zaaiden er akkers in. De archeologen van de 
gemeente Den Haag hebben dit stuk historie uitvoerig belicht.

Een nieuw begin in Den Haag 
70 jaar Maranathakerk 1949-2019
ISBN: 978-94-6010-082-6 
Auteur: Jan Goossensen 
Uitvoering: 136 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 18,95 

Naast het jubileum in 2019, is de Maranathakerk sinds verleden jaar ook gemeentelijk 
monument. Aanleiding genoeg voor een boek over deze bijzondere kerk, de enige van 
dit type in Nederland. Er wordt uitgebreid ingegaan op de historie van de kerk en de 
architectonische bijzonderheden van het gebouw, ook bespreekt de auteur de 
markante personen binnen de kerk, in de afgelopen 70 jaar.

Medewerkers van het Haags Gemeentearchief verzorgen in de krant Den Haag Centraal wekelijks 
de rubriek Terugblik. Foto’s en verhalen uit het Haags Gemeentearchief. Zij selecteren voor deze 
rubriek foto’s uit de omvangrijke fotocollectie van het gemeentearchief en schrijven hierbij histori-
sche achtergrondverhalen. Voor deze bundel zijn opnieuw vijftig van deze verhalen geselecteerd en 
bijeengebracht in thema’s als politiek, stadsontwikkeling, politie, branden en rampen, ondernemen, 
vervoer, cultuur en onderwijs, gezondheidszorg, dier en milieu, muziek en variété, literatuur en 
sport. De foto’s en de verhalen geven een verrassend beeld van 150 jaar Haagse geschiedenis.

Haags Gemeentearchief     
www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief
www.nederlandsmuziekinstituut.nl
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Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel

Advertentie 240x255.indd   1 24-01-19   16:02

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. 

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

B o e k w i n k e l  H a a g s e  T i j d e n  w i l  a a n  d e  l e z e r s  v a n  o n d e r  a n d e r e  D e  O u d - H a g e n a a r  d e  m o g e l i j k h e i d  g e v e n  o m  b o e k e n  t e  k o p e n  
d i e  o v e r  D e n  H a a g  g a a n .  H e t  g a a t  o m  z o w e l  h i s t o r i s c h e  a l s  e i g e n t i j d s e  v e r h a l e n .  U i t g e v e r i j e n  e n  s c h r i j v e r s  k u n n e n  g e b r u i k  
m a k e n  v a n  d e z e  d i g i t a l e  b o e k w i n k e l .  

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

19,95

BESTELBON

Ja, ik bestel:

Stuur deze bon op naar De Haagse Tijden, 
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag. 

Naam + voorletters:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Hofpas-nummer: 

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 verrassen. € 14,50

De dood uit de lucht
Ruud Janssen
De dood uit de lucht is het aangrijpende verhaal van de 
strijd om Den Haag en de nabijgelegen dorpen Ypen-
burg Ockenburg en Valkenburg tijdens de eerste dagen 
van de Tweede Wereldoorlog. Opgetekend door Ruud 
Janssen zoon van ooggetuige Bernard A. Janssen.

€ 17,95
Op deze plek te staan, een rondgang 
door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema
30 gedichten die, samen met de foto’s van Elvin Hage, lezen 
als een ontdekkingstocht 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 museumstad. 
Een boekje voor wandelaars en 
mijmeraars. € 12,50

De Hondenkop: Een roman met twee gezichten . . . . . . . . . . . . . . € 14,50
De kookschool van oom Iwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,95
De dood uit de lucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 17,95
Op deze plek te staan, een rondgang door Den Haag in gedichten € 12,50
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Vrijwel geen hond die ‘m kent 
(of kende). Zelfs als je om een 
taxi belde moest je de chauf-
feur uitleggen hoe hij moest 
rijden – gps bestond nog niet. 
Pakweg tachtig meter lang is-ie, 
één huizenblok, zeven portie-
ken, twee woonlagen. Typische 
eenvormigheid uit de vijftiger 
jaren. Gelegen in een buurt 
waar de straatnamen waren ge-
jat uit Overijssel, denk ook aan 
Genemuiden-, Boekelo-, Vrie-
zenveen- of Ootmarsumstraat. 
Een verbindingsweg tussen de 
Zwartsluisstraat en Enschede-
laan. Verstopt in de oksel tus-
sen Steenwijklaan en Leyweg. 
Een nikserig straatje tussen 
weliswaar iets grotere, maar 
in feite eveneens nikserige 
straten. Wat ook niet echt hielp, 
was dat in de Carelshavenstraat 
niemand ‘beneden’ woonde, 
de gezinnen leefden op een- en 
tweehoog. Op straatniveau 
bevonden zich slechts ruimtes 
voor de plantsoenendienst, 
de gemeentereiniging, een 
melkboer, een atelier, stuk voor 
stuk zaken die een rommelig 
straatbeeld opleverden van 
ronkende vuilnis- en andere 
bedrijfswagens. Nee, voor enige 
grandeur moest je hier bepaald 
niet zijn. De overzijde van het 
huizenblok was tot diep in de 
Fifties een klein moerasland-
je waar het �ijn ravotten was 
voor de jeugd. Maar al spoedig 
werd die ruimte opgevuld door 
autobedrijf De Bruin dat tevens 
garageboxen verhuurde. Wat 
later verschenen er ook andere 

kleine ondernemingen, wat 
inhield dat je vanuit je woonka-
mer uitkeek over een bedrij-
venterreintje – reuze gezellig. 
Het genoemde autobedrijf 
was naast de onvermijdelijke 
smeerkuil ook voorzien van een 
piepkleine showroom waarin, 
naast een rotan zitje en een 
grote kamerplant, altijd een 
Da�je stond te pronken. Jawel, 
het was een serieuze Daf-dea-
ler! Conclusie: Een korte en 
nikserige straat bestaand uit 
een enkel blok huizen met aan 
de overkant enkele bedrij�jes 
waaronder een winkel waar 
men Da�jes trachtte te verko-
pen. Je zou er maar wonen, in 
die sneue Carelshavenstraat! 
Nou, wij dus, ergens vanaf 
eind vijftig tot begin zeventig. 
Een onvolledig gezinnetje: een 
moeder met haar twee zoons, 
ik was de jongste. A�komstig 
uit het toenmalige Neder-
lands Nieuw-Guinea, waren 
we uiteindelijk, na een korte 
omzwerving langs Haagse 
logementen in de Wormerveer-, 
de Dirk Hoogenraad- en de 
2e Schuytstraat, uiteindelijk 
neergestreken in het destijds 
okselfrisse Morgenstond. 

In gedachten zwerf ik er, 
inmiddels allang AOW’er, nog 
geregeld rond. Fysiek kom ik 
er echter zelden omdat ik al 
decennia met veel plezier in 
een ander deel van het land 
woon. Maar, zoals ik eerder 
aanstipte, zijn oude buurt raakt 
een melancholisch mens nooit 

meer kwijt. Villawijk of pau-
perbuurt, het maakt niet uit. 
Geluiden, geuren, gevoelens. 
De looproute naar school, de 
vriendschappen, verstoppertje 
in de toen nog autoluwe straat, 
voetballen in de gemeenschap-
pelijke achtertuin, de grijsme-
talen asbakken langs de stoep, 
moeders die hun was ophingen 
aan Tomado-rekjes, vaders op 
hun Berini’s naar het werk of 
(later, toen de welvaart toe-
nam) de Opel Kadett soppend 
op zaterdagmorgen.

Ik herinner me de rijdende 
kruidenier die eens per week 
langskwam in zijn omge-
bouwde, Amerikaanse bus, de 
zwoegende portiekreiniger en 
zomers natuurlijk de ijsboer 
die amok makend langskwam. 
Maar wie écht wat wilde moest 
toch beslist de straat uit en 
naar de Leyweg, twee hoeken 
verderop. Kruidenier Uiten-
daal, groenteboer Langeveld, 
boekhandel Radix, apotheek 
Siem, parfumerie Gracia, Jamin, 
meubelzaak Corn v.d. Vlist, 

ijzerwinkel De Bats, banket-
zaak Van Krieken en viswinkel 
Buis, snackbar Tafeltje Dekje, 
een speelgoedwinkel, slager, et 
cetera. Op het kleine plein hield 
men destijds zelfs een jaarlijks 
kermis waarop eens als letter-
lijk hoogtepunt een heuse acht-
baan - wie dat pleintje anno 
nu bekijkt, kan dit nauwelijks 
geloven... En verderop langs de 
Leyweg, richting Meppelweg, 
werd het nog ‘grootser’. Daar 
verschenen later de Hema, 
V&D, bioscoop Eurocinema. 
Wow! Geen moment kwam het 
destijds dan ook bij me op dat 
we iets tekortkwamen, ook al 
woonden we in een onbedui-
dend achterafstraatje, met 7 
portieken en 28 voordeuren 
waarachter evenzovele huis-
houdens schuilgingen. Terug-
denkend was het best armoe-
dig, maar met z’n allen had je er 
totaal geen last van.

Eens in de zoveel tijd sta ik 
dan toch weer in de Carelsha-
venstraat, in mijn oude stad. 
Ik parkeer er mijn auto, kijk 

omhoog naar de nu ineens wel 
erg grauw lijkende woninkjes. 
Daar woonde familie Pietersz 
en daar Van Ark, daar Oltmans, 
Roest en daar het echtpaar 
Spek. Daar woonden mijn 
vriendjes Paul en Bert, en daar, 
ach hoe heette ze ook alweer, o 
ja, Peggy...

Van beneden af bezien lijkt het 
achter de ramen nu uitgestor-
ven; zielloze vitrages vieren 
hoogtij en aan de balkons aan 
de achterzijde domineren scho-
telantennes. De naambordjes 
tonen de huidige multiculturele 
samenleving. Het garagebe-
drijf aan de overzijde - nu ‘Tot 
uw dienst’ geheten - verkoopt 
allang geen Da�jes meer. aar 
onderhoud plegen ze nog wel, 
zo te zien aan derdehands bar-
rels. Ook de skyline is rigoureus 
veranderd. Met name het stads-
deelkantoor domineert als een 
spectaculair zinkende Titanic 
deze ooit zo timide wijk. 

Ik loop ‘mijn’ straat uit om via 
de Steenwijklaan op de Leyweg 
uit te komen, waar ik steevast 
een paar kruidige gerechten 
scoor bij de aloude toko Passar 
Baroe. Daarna keer ik terug 
naar mijn auto. Maar voordat ik 
achter het stuur kruip om aan 
de lange thuisreis te beginnen, 
glijden mijn ogen nog een 
laatste keer langs het vorme-
loze huizenblok. Daarna tuf ik 
het straatje uit, mijn Carelsha-
venstraat, maar niet zonder een 
zwaarmoedig verlangen naar 
vroegâh.  

Ruud Nagel
ruudnagel@hetnet.nl

e ouderlijke huis, het straatje uit je jeugd, 
de buurt die je vormde: het blijft toch een 
bijzondere plek in een mensenleven. Ja, 

zelfs als het misschien wel het meest onooglijke 
naoorlogse straatje van Den Haag betreft. De Ca-
relshavenstraat in Morgenstond. 

De Carelshavenstraat in de wijk Morgenstond
J
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

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

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

.

IK NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden 

op te zadelen met hoge uitvaartkosten. 

En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart 

kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname 

aan het Depositofonds van De Volharding 

biedt hiervoor een passende oplossing.

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting 

Jaarlijks een mooie rente

U kunt fl exibel bijstorten

Vragen over uitvaarten? 
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:

Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur  

op de Roggeveenstraat 141, 

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

hoek Prins Hendrikstraat.

070 - 329 70 51 •  WWW.AUTOHOUTWIJK.NL

NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM
DE BROMMOBIEL MET DE MAKKELIJKSTE INSTAP

SHOWROOM & VERKOOP: ZICHTENBURGLAAN 76

KOM HET ZELF ERVAREN

PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

U KUNT IN EEN 
BROMMOBIEL RIJDEN 

ZONDER AUTORIJBEWIJS

DE BROMMOBIEL MET DE MAKKELIJKSTE INSTAP

KOM HET ZELF ERVAREN

PROBEER HET ZELF EN
MAAK EEN PROEFRIT!

ZONDER AUTORIJBEWIJS

Mirella Peter Carola

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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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 Mun-
ten- 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.

Humanistische Begeleiding door vrijwilligers

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, of heeft u vragen op het gebied van 
zingeving en mens zijn? Bij problemen brengt praten met een ander al vaak 
opluchting, ook al is niet alles in één keer opgelost. Die ander moet er dan wel 
zijn. Veel mensen willen wel een gesprek, maar zien geen kans om met iets 
persoonlijks bij iemand aan te kloppen.  Ze kunnen niet terecht bij een partner, 
familielid, vriend of goede buur.
Toch is praten altijd mogelijk. Bijvoorbeeld met daarvoor getrainde vrijwilligers 
van het Humanistisch Verbond.
Het Humanistisch Verbond Den Haag heeft vrijwilligers die bereid zijn uw 
gesprekspartner te worden. Zij doen dit vanuit een humanistische levensvisie 
en zijn géén therapeuten

Het Humanistisch Verbond is een landelijke vereniging die zich inzet voor hu-
manistische waarden, zoals zel�beschikking, gelijke behandeling en verdraag-
zaamheid. Het humanisme is een levensbeschouwing die elk mens ruimte biedt 
voor eigen keuzes en verantwoordelijkheid.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende sites:  

www.humanistischverbond.nl
www.humanistischverbonddenhaag.nl
Op de Haagse site vindt u ook informatie over de Humanistische Begeleiding 
door Vrijwilligers onder ‘Steun en hulp’

Heeft u nog vragen, bel dan 0681937263 of stuur een mail naar hbv@humanis-
tischverbonddenhaag.nl

Maandag 25 februari

Cleopatra in de Film
Cleopatra is nog steeds een 
van de beroemdste vrouwen 
ter wereld, hoewel zij al meer 
dan twintig eeuwen dood is. 
Zij is hét archetype van de 
wufte verleidster die zich 
in ultra-decadente weelde 
wentelt, maar ondanks haar 
legendarische faam weet 
niemand hoe de Koningin van 
Egypte er eigenlijk uit zag.

Als je haar naam intikt in 
google, verschijnen er meteen 
foto’s van Elisabeth Taylor: de 
�ilm uit 1963 waarin Ta lor 
met vorstelijke allure de 
titelrol speelde drukt blijkbaar 
antiek-Eg ptische a�beeldin-
gen of de vele romantische 
schilderijen uit de negentien-
de eeuw met hoogte- en voor-
al dieptepunten uit Cleopatra’s 
leven naar de achtergrond. 
Wel is bekend dat zij een bij-
zonder aantrekkelijke neus had. Hoewel iconisch is er véél meer te zeggen over 
Cleopatra in de �ilm dan die ene vertolking van Liz Ta lor. Erik Daams vertelt 
erover en laat het u zien op maandagavond 25 februari.

Lezinglocatie: Film Atelier Den Haag, Herenstraat 8. Deur open: 19.30 uur. Start 
programma: 19.45 uur, verwacht einde 21.45 uur. Er is plek voor maximaal 15 
personen. Toegang  8,50 inclusief kof�ie thee iets lekkers. Aanmelden  Stuur 
een email naar elisa@�ilmatelierdenhaag.nl

Vrijdag 8 februari

Friday Night Jazz met Ack van Rooyen en Bart van Lier
Op 8 februari aanstaande speelt in Muzee een bijzondere 
combinatie van twee Nederlandse jazzgiganten, te weten 
trompettist Ack van Roo en en trombonist Bart van Lier 
Als we terugkijken naar de jaren zeventig van de vorige 
eeuw zag de situatie voor jazzmuzikanten in Nederland 
er compleet anders uit dan anno 2019. Er waren nog geen 
jazzopleidingen, er was overal werk genoeg, bij de omroep, 
in de studio’s en in de talloze jazzclubs en 
festivals in binnen- en buitenland.
Uit die tijd kennen Ack en Bart elkaar heel 
goed. Zij speelden samen bij onder andere 
de Skymasters, het Metropole Orkest, Peter 
Herbolzheimer, James Last en op het North 
Sea Jazz Festival.

Zaterdag 9 februari

E van Euro Cinema
De ruim drie uur durende �ilm Lawrence of Ara-
bia was de openings�ilm van het nieuwe theater 
Euro Cinema aan de Le weg in september 1963. 
Vertoond op 70mm in gezelschap van koningin en 
prins. De E van Euro Cinema is de nieuwste lezing 
in de reeks het Alfabet van de Haagse bioscopen en 
vindt plaats op zaterdag 9 februari.

Geopend in 1963, gesloten in 1987 en afgebroken 
in 2017. Vorige maand werd de laatste woning in 
het appartementencomple  Lumi re op de plek van 
de oude bioscoop opgeleverd. Euro Cinema was een 
buurtbioscoop in wat in 1963 een spiksplinternieu-
we Haagse wijk was, maar trok ook bezoekers van 
over de stadsgrenzen uit Rijswijk, Voorburg, het 
Westland en vaak nog verder. In de Haagse bios-
coopgeschiedenis natuurlijk beroemd om zijn 1890 
vertoningen van The Sound of Music, maar er valt nog veel meer over de bioscoop te 
vertellen en te laten zien.

Lezinglocatie: Film Atelier Den Haag, Herenstraat 8. Deur open: 10.15 uur. Start pro-
gramma: 10.30 uur, verwacht einde 12.00 uur. Toegang  8,50 inclusief kof�ie thee
gebakje Wiener Konditorei. Er is plek voor maximaal 15 personen. Aanmelden?
Stuur een email naar elisa@�ilmatelierdenhaag.nl

Donderdag 14 maart 

Encore ‘La traviata’ met Plácido Domingo in Omniversum
Omdat de opera La traviata op 30 
januari, live vanuit Londen, geheel is 
uitverkocht, heeft het Haagse �ilmthe-
ater Omniversum besloten donderdag 
14 maart de encore voorstelling te 
vertonen. Een nieuwe kans dus om Plá-
cido Domingo te bewonderen in Verdi’s 
meesterwerk. Op 144 vierkante meter 
van het koepelscherm een grootse 
ervaring. Tickets zijn te koop via shop.omniversum.nl.

Zondag 17 maart en zondag 24 maart: 

Yvonne Keuls en Max Douw in 
Muzee Scheveningen met de voorstelling 
Den Haag, mijn lief’
Yvonne Keuls neemt u aan de hand mee door de 
binnenstad, langs zee en strand, langs oude huizen 
en parkjes, door ruimte en tijd en overal spreekt ze 
Hagenaars en Hagenezen aan. Max Douw danst op 
zijn vleugel met haar mee. Hij deelt zijn vreugde met 
u – zijn eigen teksten zingend – en brengt u bij Haag-
se monumenten en knusse 
plekjes onder Haagse bomen. 
Maar ook bij mooie meisjes 
en oude mensen op Haagse 
terrasjes.

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
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Ongetwijfeld zal mijn artikel bij 
de lezer nostalgische gevoelens 
oproepen: in eerste instantie 
eenvoudige grutterswinkels met 
toonbankbediening en bekend 
door hun prachtige winkelinrich-
ting met tegeltableaus, de geur 
van versgebrande kof�ie en het 
snoepje van de week, waar ik 
later op terugkom.

Deze winkels waren bedoeld 
voor de bovenlaag van de bevol-
king, vaak gelegen op hoeken van 
straten zodat ze beter opvielen. 
Achter de toonbank ongetrouw-
de vrouwen en meisjes, gekleed 
in witte schorten met blauwe 
kragen, die de bestelde kof�iebo-
nen uit de prachtige kof�iesilo’s 
haalden en voor de klant maal-
den en vervolgens verpakten in 
de schitterend uitgevoerde kof-
�ieverpakkingen, zoals afgebeeld 
bij dit artikel.

De �iliaalmanager was de hoofd-
juffrouw, die meestal boven het 
�iliaal woonde. anaf 1926 kwam 
er ook een bezorgdienst, eerst 
met bak�iets, maar na de Tweede 
Wereldoorlog ook met gemotori-
seerde transport�ietsen.

De winkels waren aan de buiten-
kant ook zeer herkenbaar door 
de gevels van geglazuurde blauw-
groene tegels en een gouden be-
lettering ‘P. de Gru ter  Zonen’ 
alsmede glas in lood. Overal in 
Nederland zijn moderne winkels 
vaak nog herkenbaar door de 
blauwomrande gevels, soms 

 nog voorzien van De Gruyter-
letters, maar vaak weggewerkt 
achter moderne reclameborden. 
In de Delftse Choorstraat zit de 
tapijtshop in een oud �iliaal van 
De Gruyter. Enkele jaren gelden 
heeft de eigenaar de gevel in 
ere hersteld, waarvoor hulde. 
Hetzelfde geldt voor de eigena-
resse van een �iliaal op de Haagse 

Beeklaan die zelfs de tegelta-
bleaus binnen heeft gespaard, en 
hetzelfde geldt voor een bakker 
op de Frederik Hendriklaan. 
Geweldig dat er zo’n respect voor 
het verleden is.

Terug naar de jaren ‘50: de 
formule van De Gruyter was 
verkoop van eigen producten 
in de winkels. In Den Bosch 
waren zeventien fabrieken die 
de producten voor de winkels 
vervaardigden. Boter kwam van 
Anton Jurgens, die al vanaf 1907 
deel uitmaakte van het bedrijf. 
Ook had De Gruyter een eigen re-
clamebureau dat voor opvallende 
reclame-uitingen zorgde, maar 
ook de schitterende verpakkin-
gen ontwierp. Bekend was het 
eigen merk bier van Pieters, de 
 lucifers  van Piccolo, de choco-
laderepen  met wikkels van de 
Flintstones en de kwaliteit van 
de kof�ie uit eigen branderij.

De bekendste leus van De 

e verhalen die ik tot nu toe heb gepubliceerd over Haagse bedrijven 
hebben mij immer leuke reacties van lezers opgeleverd. Veel herinne-
ringen werden met mij gedeeld over winkelcentrum Zuidlarenstraat, 

Van Grieken, Hus en Pametex. Deze keer heb ik er daarom voor gekozen het 
kruideniersimperium De Gruyter te belichten, een supermarktketen met in de 
jaren ‘60 zo’n twintig � lialen in Den Haag. In 1977 sloten de laatste � lialen 
van deze, landelijk opererende kruideniersketen met in de hoogtij-jaren 7.000 
werknemers, 525 � lialen en 17 fabrieken.

De Gruyter: het snoepje van de week

Koffiereclame

D

 Het prachtige � liaal op de Haagse Beeklaan toont de oude gevel nog. 

De Gruyter: het snoepje van de week
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Gruyter was: ‘En 10%, en betere 
waar, alleen De Gruyter’. Na het 
verzamelen van 10 gulden aan 
kassabonnen, kreeg men 1 gul-
den contant retour. Dit hield men 
vol tot 1967, waarna een ander 
spaarsysteem met zegels werd 
geïntroduceerd.

Ook een vondst was het ‘snoepje 
van de week’, voortgekomen uit 
een overschot aan suiker na de 
oorlog. Bij besteding van een 
klein bedrag kon aan de kassa 
een zakje snoep met een speeltje 
worden gekocht voor 10 cent. Dit 
speeltje bestond meestal uit een 
�luitje, een plastic �iguurtje, een 
bouwplaat of een blikken kikker 
die geluid maakte als je er op 
drukte. Zowel de spaarpunten als 

het snoepje van de week waren 
een enorme klantenbinder. Na 
verloop van tijd verdween de 
zoetigheid en bleef het speeltje 
over.

Vanaf 1953 gingen de ontwikke-
lingen in een stroomversnelling 
en werden de winkels omge-
bouwd tot zel�bedieningswin-
kels. De inrichting veranderde 
volledig: er kwamen nieuwe stel-
lingkasten in wit en blauw met 
TL-verlichting, de kroonluchters 
weden vervangen door neon-
verlichting, maar de kof�iesilo’s 
bleven! Als kleine jongen mocht 
ik de kof�ie, die mijn moeder 
uit die silo’s haalde, zelf 

malen in de roodkleurige kof-
�iemolens . Er kwamen meer 
producten bij, zoals zeep en was-
middelen. Er werd niet bij ver-
teld dat deze producten werden 
geleverd door aandeelhouder 
Unilever, waarin de margarinefa-
briek van Jurgens was opgegaan. 
De eerste zel�bedieningszaak 
verscheen in Rotterdam, waarna 
uitbreiding door het hele land 
volgde. Dit waren nog lange tijd 
kleine supermarkten.

Relatief laat, in 1962 werd de 
eerste supermarkt met vers 
brood, groente en vlees ge-
opend. Om marktconform te 
kunnen blijven concurreren 
met de andere supermarkten 
werden ook producten van 

andere producenten aangebo-
den. Helaas verloor het concern 
door hun kortzichtigheid en 
gebrek aan vernieuwingsdrang 
veel klanten en kwam uitein-
delijk in de rode cijfers. In 
1970 werd het bedrijf dan ook 
verkocht aan de SHV (Steenkolen 
Handels Vereniging) die nog een 
ultieme poging deed de winkels 
te upgraden, zoals het vernieu-
wen van het logo, dat bestond 
uit een okergele G met zwanen-
hals. Maar het was te laat. In 
1977 werden de laatste winkels 
verkocht aan de SPAR, en gingen 

ook de laatste �ilialen, zoals 
die op de Leyweg, dicht.

Zoals ik al zei herinneren nog 
veel Haagse gevels aan de toen-
malige grootgrutter en zijn nog 
verschillende winkelinrichtin-
gen intact gebleven. Ongetwijfeld 
hebben veel mensen nog blikjes 
thuis waar ooit appelstroop, 
gestampte muisjes of chocola-
depasta in zat. Ze zijn handig als 
knopendoos of voor het bewa-
ren van bouten en moertjes. De 
verzamelaar betaalt hiervoor 
tegenwoordig hoofdprijzen via 
Marktplaats, maar als je goed 
zoekt kom je er nog wel eens een 
tegen bij de kringloop of op rom-
melmarkten. Ook zullen er on-
getwijfeld huisvrouwen zijn die 
het kostbare De Gruyter-servies 
nog hebben, hoewel de vraag is 
hoeveel daarvan nog compleet 
zullen zijn met jampotje, melk-
kom, suikerpot of theepot. Dus 
kijkt u eens in uw keukenkastjes 
of u nog ergens een busje krui-
den of andere verpakking van De 
Gruyter aantreft. Mocht u er van 
af willen, dan mag u mij altijd 
mailen. Ik kom het graag bij u 
ophalen om mijn verzameling te 
completeren!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

De Gruyter: het snoepje van de week

 Het prachtige � liaal op de Haagse Beeklaan toont de oude gevel nog. 

volgde. Dit waren nog lange tijd 
kleine supermarkten.

Relatief laat, in 1962 werd de 
eerste supermarkt met vers 
brood, groente en vlees ge-
opend. Om marktconform te 
kunnen blijven concurreren 
met de andere supermarkten 
werden ook producten van 

kijkt u eens in uw keukenkastjes 

den of andere verpakking van De 
Gruyter aantreft. Mocht u er van 

ophalen om mijn verzameling te 

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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ELEKTRISCHE MANICURE-
PEDICURESET MP 840
Geschikt voor hand- en voetverzorging.

U kunt nagels, nagelriemen, eelt, ingegroeide (teen)
nagels met het grootste gemak behandelen, dankzij 
de licht hanteerbare MP 840. Wordt geleverd met 7 
slijtvaste opzetstukken.

Met de 
Volharding pas

 € 46,70
Normale prijs € 54,95

De FTD infraroodthermometer meet zeer snel, 
is gebruiksvriendelijk en uiterst precies. Binnen 
enkele seconden geeft deze thermometer het 
resultaat al weer. De lichaamstemperatuur 
kan op twee manieren gemeten worden: op 
het voorhoofd of in het oor. De oorsensor is 
waterdicht en kan gedesinfecteerd worden met 
een alcoholoplossing, waardoor geen aparte 
kapjes nodig zijn. Met de 

Volharding pas

 € 25,45
Normale prijs € 29,95

FYSIC MOBIELE 
KLAPTELEFOON FM-9710

THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

FTD INFRAROOD 
THERMOMETER

Met de 
Volharding pas

 € 84,95
Normale prijs € 99,95

Stijlvolle en eenvoudige mobiele telefoon (in 
wit of rood) met extra grote, verlichte toetsen 
en groot display. Voorzien van SOS-knop op de 
achterzijde waarmee contact gelegd kan worden 
met familie/vrienden in geval van nood.

SERVER ROLLATOR  MET SOFTBANDEN – 
MODERNE LICHTGEWICHT ROLLATOR
•  Stijlvolle en comfortabele lichtgewicht rollator, ontworpen volgens de laatste trends in maar 

liefst 10 modieuze kleuren. Er zit vast een kleur naar uw wens bij!
•  Met een gewicht van ca. 6,5 kg een van de lichtste rollators.
•  Uniek oersterk frame met goede stabiliteit voor extra veiligheid. Soft banden voor extra 

Comfort, goed wendbaar met kleine draaicirkel. 

De stijlvolle Server rollator biedt veel comfort, is goed wendbaar. De Server is bovendien 
eenvoudig in/uit te klappen en blijft gesloten door het eenvoudige vergrendelingssysteem. 
Verkrijgbaar in diverse zithoogtes en maar liefst 10 prachtige kleuren (zwart, antraciet, 
champagne, ijsblauw, olijfgroen, bruin, wijnrood, wit, blauw en turquoise). Deze rollator 
is standaard voorzien van een bagagetas en stokhouder. U kunt de rollator naar wens 
uitbreiden met diverse handige accessoires zoals een ruggordel, opberg-/reistas, dienblad en 
comfortabel zitkussen.

Multifunctionele douchestoel met armleuningen. De 
ideale douchestoel als u comfortabel en relaxt wilt 
kunnen zitten tijdens het douchen. Sterk alumini-
um frame met hoogwaardige kunststof zitting en 
rugleuning, in combinatie met armsteunen.
De anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel vei-
lig gebruikt kan worden op een gladde en vochtige 
vloer in de badkamer. Zithoogte en armsteunen zijn 
in hoogte verstelbaar.

Met de 
Volharding pas

 € 101,95
Normale prijs € 119,95

Met deze klinisch gevalideerde bovenarm bloed-
drukmeter neemt u zeer nauwkeurig de bloed-
druk op. Deze slimme bloeddrukmeter meet ook 
uw hartslag en de elasticiteit van uw bloedvaten, 
en geeft bovendien onregelmatigheden hierin 
aan en gemiddelde waarden. Geheugen voor 
maximaal 120 metingen van twee gebruikers. Het 
manchet is voorgevormd en hierdoor handig met 
één hand om te leggen op de bovenarm.

Met de 
Volharding pas

 € 67,95
Normale prijs € 79,95

Met de 
Volharding pas

 € 245,65
Normale prijs € 289,90

Opklapbare douchezitting met rugleuning en 
armleggers voor ontspannen en veilig douchen. 
De rugleuning geeft extra ondersteuning om 
in een goede houding te blijven zitten, de 
armleggers bieden tijdens het zitten comfortabele 
steun aan de onderarmen. 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 hulppoten, 
in verband met de belastbaarheid van de 
achterwand.

Eenvoudige muurbevestiging via de rugleuning, 
afgestemd op uw lichaamslengte.

COMFORTABELE DOUCHESTOEL WAND-DOUCHEZITTING  
OPKLAPBAAR MET ARMSTEUNEN

VISOMAT COMFORT FORM - 
BOVENARM BLOEDDRUKMETER   

Word dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang 

15% KORTING
Op meer dan 1700 producten die zorgen voor een veilig en 

comfortabel ouder worden.

Met de 
Volharding pas

 € 254,15
Normale prijs € 299

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.
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&
Rechten
     Plichten

Ze groeit op als dochter van 
Jenny Roos en Sjoerd Wispel-
wei. Zij hadden al een dochter 
die achtenhalf jaar ouder is dan 
Lia. Lia’s moeder wilde 
graag meer kinderen, 
maar dat lukte niet. 
Toch raakt ze zwanger 
van Lia, maar Sjoerd 
Wispelwei is niet de 
vader blijkt later.

Lia hoort pas op latere leeftijd 
dat Sjoerd niet haar vader is tij-
dens een ziekenhuisonderzoek.

“De dokter zei: ‘Je bent geen 
kind van je vader.’ Ik confron-
teerde mijn moeder meteen. 
Ze vertelde dat Sjoerd van niks 
wist. We besloten het samen 
geheim te houden. Alleen mijn 
moeder, mijn zus en ik wisten 
ervan.”

Maar wie is dan wél Lia’s va-
der? Haar moeder vertelt het 

verhaal aan Lia: het zou gaan 
om een fotograaf uit Den Haag 
met de naam G.J. Verburg. “Hij 
kwam naar ons huis in Zoeter-
meer om een foto te maken van 
mijn oudere zus. Daarna brach-
ten hij en mijn moeder nog wat 
tijd samen door en uit die korte 
ontmoeting ben ik ontstaan.” 

De gemaakte foto’s uit die tijd 
zijn gelukkig bewaard geble-
ven. Op de achterkant staat een 

stempel van G.J. Verburg uit 
Den Haag.

Lia hoopt alsnog een beeld te 

krijgen van haar vader: “Wie 
was hij? Heeft hij meer kinde-
ren gekregen? Alle informatie 
is welkom.” 

Aanknopingspunten
* Haar biologische vader G J. 

Verburg, vermoedelijk gebo-
ren eind jaren ‘20.

* Vader was in 1948 volgens 
moeder ‘jong’, dus we houden 
rekening met verschillende 
geboortedata. 

* Laatst bekende adres: Fahren-

heitstraat 231 in Den Haag.
* Tanden stonden ietwat voor-

uit, had krullend haar.
* G.J. Verburg was fotograaf van 

beroep (waarschijnlijk aan de 
Fahrenheitstraat).

* Hij kwam in januari in 1948 
op bezoek bij Jenny Roos in de 
Stationsstraat in Zoetermeer.

Reacties graag naar zoeken@
adresonbekend.nl of bel de 
tiplijn: 0800 30 30 300.

Lia zoekt haar biologische
vader G.J. Verburg

‘Tijdens een fotosessie 
ben ik verwekt’

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’.

AOW en pensioen

Bijstand en later
beiden in AOW
Wij hebben een eigen huis en 
krijgen al lang bijstand. Bij de 
sociale dienst in onze gemeente 
hebben we bijstand gekregen én 
een krediethypotheek. Maar die 
hebben we terugbetaald toen mijn 
vrouw een erfenis heeft ontvan-
gen. Mijn vrouw krijgt echter pas 
in juni 2022 haar AOW. Ik in mei al 
dit jaar. Moeten wij nu een nieuwe 
krediethypotheek aanvragen? 
Want van alleen mijn AOW in mei 
dit jaar kunnen we niet leven. 
Krijgt mijn vrouw gewoon bijstand 
totdat ze AOW krijgt?

Als u het nog kan uitzingen 
tot 2022, dan hoeft u geen 
aanvullende bijstand aan te vra-
gen want daarvoor zijn regels 
omdat het om een minimumuit-
kering gaat. Tot 1 januari 2015 
had u een toeslag op de AOW 
gekregen die al tien jaar van 
tevoren was aangekondigd dat 
deze werd afgeschaft.

Kijk ook op www.svb.nl voor 
inkomensondersteuning 
AOW. Het maximaal vermogen 
(spaargeld) geldt in de bijstand 
voor gehuwden van 12.240 
euro.

Als u daarboven komt, kunt u 
misschien nog beter eerst uw 
spaargeld opmaken. Wij heb-
ben begrepen dat uw AOW per 
mei dit jaar ingaat. Dat geldt 
ook voor gehuwden. Als uw 
vrouw jonger is dan AOW-ge-
rechtigd geldt uw pensioen ook 
voor haar. Duikt u onder het vrij 
te laten vermogen dan kunt u 
altijd nog een krediethypotheek 
aanvragen.

Sociale voorzieningen

Schenking van zieke
vriendin in 2019
Een zieke vriendin wil ons iets 
schenken. Wij hebben echter 
huursubsidie én zorgtoeslag. Tot 
hoeveel kan dat bedrag van onze 
vriendin zijn zonder dat wij in 
de problemen komen? Graag uw 

advies over 2019.

Wat uw vriendin zelf schenkt, 
maakt niet uit. Als uw jaarin-
komen én vermogen (spaar-
centen) pas boven bepaalde 
grenzen komen, krijgt u géén 
huur- of zorgtoeslag. Als uw 
gezamenlijk inkomen voor 
AOW’ers hoger is dan € 30.800 
per jaar (in 2019) dan krijgt u 
géén huurtoeslag. Mogelijk wel 
zorgtoeslag als uw gezamen-
lijk vermogen lager ligt dan € 
60.720. Schenkingen komen in 
box 3 van het belastingstelsel. 
Dus hoort dat bij het vermogen 
of spaargeld. 

AWBZ of toch
Wmo en Wlz?
Er werd al eerder in uw rubriek 
gesproken over de AWBZ. Echter 
die wet is in 2015 opgeheven. Er 
is nu de Wmo (wet maatschap-
pelijke ondersteuning) en de Wlz 
(Wet langdurig zorg) de voor in 
de plaats gekomen. Die zijn echt 
wezenlijk anders. Klopt dit?

U hebt gelijk. De AWBZ is per 
1 januari 2015 afgeschaft. 
Daarvoor is onder meer Wmo 
en Wlz in de plaats gekomen. 
Beiden zijn in principe op som-
mige punten wél minder dan de 
AWBZ die méér garanties biedt. 
Bijvoorbeeld in de verzorging 
in een tehuis want er wordt 
geacht dat ouderen zo lang mo-
gelijk thuis worden verzorgd. 
Of zij moeten meteen worden 
opgenomen in een verpleeghuis 
waarover de vraag ging in de 
betreffende De Oud-Hagenaar. 
Ook zijn de Wmo en Wlz naar 
gemeenten overgegaan terwijl 
de AWBZ een nationale wet 
was. Gemeenten hebben zich 
wel in grote lijnen te houden 
aan de Wmo en Wlz, maar in 

elke plaats kan het iets anders 
uitpakken. Dat hangt van de 
plaatselijke politici af.

Erf- en schenkingsrecht

Flat afbetaald en nu
wachten op de dood
Ik als man verwacht binnen een 
aantal jaren te overlijden. Heeft 
het zin om een testament op te 
stellen? We hebben een eigen flat 
die is afbetaald. We zijn gehuwd, 
hebben enkele kinderen en zelfs 
vier kleinkinderen.

Als u een testament laat 
opmaken dan kan daarin ook 
uw wens worden opgenomen 
om te cremeren of begraven. 
Houd er wel rekening mee dat 
uw vrouw het beheer over uw 
vermogen krijgt als u eerder 
mocht overlijden volgens het 
wettelijk erfrecht. We hopen 
voor u natuurlijk dat dit niet 
binnen enkele jaren gebeurt. 

Het is daarom ook beter om 
beiden een testament te laten 
maken. Als u een testament wil 
opstellen, neem dan contact 
op met een notaris. U kunt 
natuurlijk ook het wettelijk 
erfrecht volgen. In geval van 
een testament kunnen u en uw 
vrouw zelf bepalen aan wie u 
en uw vrouw nalaten. Ook kunt 
u opnemen in uw testament op 
welke wijze u gecremeerd of 
anderszins wil worden. Dat kan 
zelfs in een zogenoemd codicil.

Probeer te voorkomen dat uw 
nabestaanden beslissen over 
wat er met u moet gebeuren 
hoewel vaak eigen kinderen 
met uw wensen rekening zullen 
houden. Als u een crematie- óf 
begrafenisverzekering afsluit is 
het logisch wat u wil.

Lia groeit op in Australië, maar is van origine 
Nederlandse. Ze is twee jaar oud wanneer haar 
ouders besluiten te emigreren in 1951. De eerste 
twee jaar van haar leven woont ze in Zoeter-
meer, aan de Stationsstraat. 
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Betrouwbare specialist in TIJD VOOR EEN
SERVICEBEURT!

Met een ketel onderhouds-
beurt, voorkom je 

problemen, bespaar je stook-
kosten, en de 

CV-ketel gaat langer mee. 
Hennink laat u niet 

in de kou zitten!

Bel nu voor een afspraak! 

WWW.HENNINK.INFO

LAAT U VRIJBLIJVEND ADVISEREN OVER
EEN HR-KETEL OF WARMTEPOMP!

(0900)0105
BEL VOOR ADVIES

CV-installaties
 Sanitair

Badkamers
Keukens

Totale verbouwing
Dak- en zinkwerk

Isolatie
Riolering

Loodgieters
Elektra

Ventilatie
Airconditioning

Duurzame energie
Warmtepomp

Ketelvervanging &
Reparatie binnen 1 dag
• Service abonnementen voor:
   HR-VR ketel, geiser, boiler, airconditioning
• Particulier, bedrijf en VVE’s
• Plaatsing & service in uw regio!

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

Veilig, besparend
en betrouwbaar
cv-onderhoud

STORINGEN

VERHOLPEN

BINNEN
24 UUR

HENNINK

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

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE 
WEKEN VOOR SENIOREN

 

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

Vraag naar onze folder en mogelijkheden.

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

• INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN. 

 in Den Haag vanaf opstapplaats Den Haag CS

Loosduinsekade 175, 
2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl
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Bovenop lagen die van de 
Koninklijke Schouwburg, met 
een foto van de zaal voorop. 
Binnenin stonden nog meer 
foto’s en: “In het kort enige 
historische gegevens over het 
gebouw”.

Daaruit blijkt dat prins Willem 
V in 1767 begon daar een 
paleis te bouwen, maar omdat 
de prins in 1795 naar Duits-
land vluchtte werd het paleis 
niet afgebouwd. Het stuk dat af 
was, werd door de Fransen als 
kazerne gebruikt. Maar in 1802 
werd het afgestaan aan een 
groep particulieren, die het als 

schouwburg wilde exploiteren 
en werd er verbouwd. In 1804 
vond de eerste toneelvoorstel-
ling plaats. Sedert 1947 is De 
Haagsche Comedie er als vaste 
bespeler gehuisvest.

Dat toneelgezelschap heb ik er 
dus vaak gezien. Het program-
ma dat ik voor me heb, is van 
een toneelstuk van William 
Shakespeare, De Koopman van 
Venetië. Er in staat ook een 
beschrijving van het stuk in en 
de spelerslijst. Onder andere 
speelden mee: Max en Jules 
Croiset, Luc Lutz, Paul Steen-
bergen en zijn vrouw Myra 
Ward. In deze schouwburg was 
ook in juni het 
Hollands Festival 
te zien.

Dan een program-
ma van de Weense 
ijsrevue, die elke 
winter in de Hout-
rusthallen (de Hokij) 
kwam, deze keer met 
onze Joan Haanappel. 
Het was prachtig met 

al die mooie 
kostuums.

Verder de kleine theatertjes, 
waar we graag kwamen: Pepijn 
van Paul van Vliet, waar zijn 
roem is begonnen. En het eer-
ste solocabaret van Jos Brink, 
Wobbewaf, in theater De Steeg 
in het Westeinde. Zelfs dat 
kleine theater was toen lang 
niet vol. Maar Jos en zijn pianist 

kregen wel een goede recensie.

Ook de grote drie van het caba-
ret zagen we in Den Haag, vaak 
in Diligentia: Wim Kan, Wim 
Sonneveld en Toon Hermans. 
Wim Kan had eerst altijd een 
voorprogramma met het ABC 
cabaret, waar zijn vrouw Corry 
Vonk in optrad en waar vele 
artiesten hun eerste kans kre-
gen. In dit programma worden 

genoemd: Jenny Arean, 
Carry Tefsen en Frans 
Halsema, met veel foto’s 
daarvan. Ook Fons Jansen 
vonden we toen geweldig. 

Diligentia is er geluk-
kig nog en er treden 
nog steeds goede 
artiesten op.

De belangrijke 

zangers uit het buitenland 
kwamen in het nog grotere 
K&W-gebouw, dat later is afge-
brand. Hier het programma van 
Charles Aznavour, maar ook 
Catharina Valente, opera’s en 
het leuke Snip en Snap zagen 
we daar.

Wat later gingen we naar het 
Congresgebouw of het cir-
custheater in Scheveningen 
voor musicals of optredens van 
bekende Nederlanders, zoals 
Jasperina de Jong.

Veel programma’s hebben we 
nog. Wij willen ze niet houden. 
Wie doen we er een plezier 
mee?

Anje Hoekema
anjetig@gmail.com

et opruimen vonden wij een groot aantal programma’s 
van voorstellingen, die wij in Den Haag in de jaren ‘60 
en begin ‘70 van de vorige eeuw hebben bezocht. Dus 

kwamen weer vele herinneringen boven.

Programma’s van Haagse voorstellingen in ‘60 en ‘70

H

Nieuwe inspiratie zorgde voor 
nieuwgeschreven werk. En 
zo klopte Vennema met een 
concept van 30 gedichten aan 
bij Jeroen van der Starre van 
Haagse Uitgeverij U2pi, met 
wie hij al eerder prettig had 
samengewerkt. Amateurfoto-
graaf Elvin Hage, op een feestje 
ontmoet, stelde graag een aan-
tal kleurenfoto’s beschikbaar. 
In plaats van de gebruikelijke 
stadsgezichten, is gekozen voor 
details uit het Haagse straat- 
en stadsbeeld, zodat de foto’s 
werken als schakels tussen de 
gedichten. Samen nemen zij de 

lezer mee op een hier letter-
lijke, daar weer denkbeeldige 
rondgang, met veel verwijzin-
gen naar de geschiedenis van 
de hofstad. Er komen namen 
voorbij als Mesdag, Couperus, 
Spinoza, Alexandrine Tinne en 
Constantijn Huygens.
Luchtige gedichten over 
schaatsen op de Hofvijver, De 
Passage: De tijd beweegt hier 
langzamer/ik pas mijn pas-
sen aan/schrijd om de drukte 
heen/snijd wind en regen af/ 
en de Wiener Konditorei: Soms 
vraagt iemand naar iets/dat 
niet meer bestaat/maar alles 

op de kaart is vers/van vroeger, 
te bestellen voor morgen/
worden afgewisseld door 
serieuzere onderwerpen als 
Vennema’s gedicht bij de Atlan-
tikwall-route en verwijzingen 
naar het lot van de gebroeders 
De Witt: Op deze plek te staan/
eerst onwetend van de feiten.../
Wat is geschied is al te vaak/
helaas voorgoed bebloed 
(uit: De Plaats) en Johan van 
Oldenbarnevelt: Vanaf een 
houten kar: het dak, de torens, 
oude stenen/grauwe lucht, een 
menigte van vuisten/en treden 
naar kortzwaaiend staal... (uit: 

Ogen op het Binnenhof). 
Den Haag wordt belicht als stad 
aan zee, stad van paleizen, van 
vrede en recht (het Vredespa-
leis) en museumstad (Gemeen-
temuseum, Beelden aan Zee).   
Een boekje voor wandelaars en 

mijmeraars. 

Op deze plek te staan is ver-
krijgbaar bij diverse Haagse 
boekhandels en museumwin-
kels en de webwinkels kelbo.nl 
(U2pi) en bol.com

aarom maak je niet eens een boekje met alleen gedichten over Den 
Haag?” Deze vraag kreeg Gerrit Vennema steeds vaker naar aanlei-
ding van gedichten over de stad, verspreid verschenen in zijn eigen 

beheer bundels. Maar ja, dan moet je er wel genoeg hebben. 

Op deze plek te staan

W
Een rondgang door Den Haag in gedichten
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Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.                                   
mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers,  ruime badkamers, midden in de natuur en   
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging 

All inclusive  verzorging.  Vakantieweken 2019:  
    (meer dan de 75 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! )

  

Wij verzorgen:   . . . . . (bijna) alles : U kunt uw portemonnee thuislaten
         *    Vervoer van deur tot deur

• De thuiszorg en de medicijnen.  * Hoog-laag bedden mogelijk
• Alle excursies incl toegangsprijzen.  * Verpleegkundige 24 uur aanwezig
• Alle maaltijden, drinken enz.   * Mooi wandelterrein en natuur
• Activiteiten binnen en buiten.   * 1 en 2 persoonskamers 
• Grote en gezellige woonkamers.  * maximaal 10-12 gasten p. week
• Alle kamers met “prive” badkamer  * Boekingskosten € 25,00 p.p.
• oproep- en alarmeringssysteem.  * GGTO Garantiefonds € 15.00

                Vakantie bungalows in  
       Noord Brabant, Overijssel en Friesland

Prijs per 
persoon 

1 p. in 2 pers.  
kamer toeslag

Prijs per 
(echt)paar

beschikbaar 
voor ……

24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 1 gast
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 4 gasten
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 2 gasten
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 7 gasten
11 t/m 18 september  Lemele Overijssel                                   € 750.00 xxxxxx € 1400.00 5 gasten
27 sept t/m 4 oktober Dongen N.Brabant € 695.00 € 75.00 € 1400,00 12 gasten
18 t/m 25 oktober Bakkeveen Friesland € 675.00 € 75.00 € 1400,00 11 gasten
20 t/m 27 december Bakkeveen Friesland € 825.00 € 100.00 € 1650,00 6 gasten

NIEUW  15 t/m 22 november 2019               
De Schaapshut Sevenum (Limburg)         

Schitterende bungalow met 15 ruime en 
luxe gastenkamers met  privé badkamer

Van € 950,00 voor €  645,00 per persoon
 Nog 11 kamers beschikbaar 

(1 persoon in 2 persoonskamer toeslag = € 50,00 
Boekingskosten € 25,00 / Garantiefonds € 15,00 

Een aantal van onze 
vakantieweken is al  
volgeboekt en staan dus 
ook niet meer in deze 
lijst.  
Ook het aantal rolstoel-
plaatsen is beperkt. 
Wees dus op tijd met 
reserveren anders is de 
kans groot dat er geen 
plaats meer is. 

 

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

OBZ Vakanties, 
 Mozartlaan 67,  
3335 AG Zwijndrecht   
078-842 37 04   
06 54 36 41 05 
www.obzvakanties.nl  
info@obzvakanties.nl
  

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.

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK

D E  H A A G S E  K R A N T  V A N  A L L E  T I J D E N

N E E M
M E E !

18

Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

Reactions are an extension of the Like 
Button to give people more ways to share 
their reaction to a post in a quick and easy 
way. The collection of Reactions includes 
Like, Love, Haha, Wow, Sad and Angry.

To ensure accurate and consistent use, 
never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the Reactions. Never alter the 
proportions and shape of the Reactions 
(and surrounding UI) for any reason.

Reactions are not emojis or individual 
icons, and they cannot be used in this way. 
It’s important to show Reactions in the 
way they are intended to be used on 
Facebook—as a quick and easy way to 
express how you feel.

Video or Facebook Live Broadcast 
We don’t provide animations of Reactions. 
To include Reactions in your video, show 
the Reactions within the Facebook UI as 
they appear and function in the product. 

Facebook Live: The “floating” Reactions 
are only intended for use during a 
Facebook Live broadcast and other 
instances within Facebook products. Don’t 
use the “floating” Reactions outside the 
context of Facebook products, whether 
animated or static, in your marketing.

Like AngryHahaLove SadWow

����
Using Reactions  
Use Reactions only as they appear and exactly how they function 
within the context of Facebook UI. Reactions cannot be used for 
creative purposes. Only use Reactions as a collection—do not 
use them as individual icons or as the most prominent feature of 
your marketing.

Brand Assets
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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.

B

Een toch wel heel bijzonder 
model met een aparte wig-
vorm, korte kont, spitse lange 
neus, wegklapbare koplampen, 
twee zitplaatsen, afneembare 
hardtop, opvallende vrolijke 
interieur- en exterieurkleuren 
met een zwarte sierlijst op de 
�lanken. Heel opvallend en ge-
weldig dat Fiat zo’n extravagant 
model durfde op te nemen in 
haar modellengamma. 

Het voorste gedeelte was zeer 
laag gepro�ileerd en vertoonde 
maximale aerodynamische 
eigenschappen en om de lucht-
weerstand tot een minimum 
te beperken was het voorste 
vlak geheel glad gehouden en 
om deze strakke lijn niet te 
onderbreken waren de kop-

lampen wegklapbaar. Onder de 
bumper was een groot rooster 
geplaatst, waaronder de spoiler 
was aangebracht.

Met bijzondere interesse heb 
ik destijds bij Fiat-dealer Swart 
bij het a�levercentrum in de 
Spaarwaterstraat dit model 
staan bekijken. Het unieke was 
natuurlijk het hardtop dak dat 
in een handomdraai kon wor-
den losgemaakt, afgenomen 
en opgeborgen kon worden 
in de voorste bagageruimte, 
waardoor er een elegante 
roll-bar bleef staan inclusief de 
achterruit, dus geen windinslag 
van achteren. De motor, een 
krachtige 1300 cc met 73 pk 
was geplaatst v r de achteras. 
Bereikbaarheid was natuurlijk 

wel een dingetje en het kon 
daardoor ook behoorlijk warm 
worden in de cockpit.

Het interieur was ook zo lekker 
Italiaans wat design betrof. 
Mooie sportstoelen met een 
hoge rugleuning in een opval-
lend streepdessin. Het stuur 
was echt supermooi ontwor-
pen. Ik heb het al eens eerder 
gememoreerd dat eind jaren 
‘70 hoekigheid in het ontwerp 
mode was en dat zag je ook 
terug in het dashboard van 
deze 1 9. Achter het stuur een 
grote rechthoek met daarin op 
vierkante wijze knopjes, meters 
en lampjes. Op het midden-
console vierkante ventilatie-
rooster en daaronder vierkant 
geplaatst tuimelschakelaars 

en schuiven voor de ventilatie. 
Versnellingspook met een luxe 
leerhoes omgeven. Achter de 
bestuurdersstoel zat de benzi-
netank, wat mij toch niet zo’n 
lekker veilig gevoel zou geven, 
maar dat terzijde.

Achter de passagiersstoel zat 
het reservewiel opstaand weg-
gewerkt. Als je lichtsignalen 
wilde geven, dan ging dat via 
de mistlampen. De rest van het 
interieur zag er fraai en luxe 
verzorgd uit. Lekker Italiaans. 
Doordat fabrikanten in de 
verdere Cabrio-ontwikkeling 
verstevigde voorruitframes 
ontwikkelden met individuele 

rolbeugels achter de stoelen, 
zodat de hoofden van de inzit-
tenden bescherm werden, kon 
de bij veel merken de ontsie-
rende rolbeugel met het daar-
mee samenhangende Targa-dak 
afgeschaft worden. In totaal 
zijn er in de 17-jarige produc-
tieperiode zo’n 174.000 1 9’s 
gebouwd. Het merendeel is, 
zoals beoogd, in de Verenigde 
Staten verkocht. Het model is 
in 1994 opgevolgd door de Fiat 
Barchetta. Ook een bijzonder 
mooie Fiat. Tja. Italiaans, h .

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

egin jaren ‘70 kwamen er in Amerika verscherpte wetten op autoge-
bied en gingen ook Cabrio’s in de ban, omdat die niet voldoende vei-
ligheid boden aan het hoofd, dus wilde je als autofabrikant toch aan 

de bak met een Cabrio, dan moest je daar met een veilig antwoord op komen 
en zo ontstonden de zogenaamde Targa-daken, waarbij je een tussenstuk uit 
het dak kon halen, maar dat er toch een soort rolbeugel bleef bestaan. En zo 
tekende Bertone als opvolger van de Fiat 850 Spider de X1/9.

Fiat X1/9

Toen ik een jong meisje was, 
woonde ik van 1953 tot 1965 
in het smalle deel van het 
Noordeinde op no. 146A bij 
mijn oom en tante. ijn oom 
was kunstfotograaf en had de 
zaak van zijn vader, A. Fre uin, 
overgenomen. Het was een 
voorhuis, dat wil zeggen, een 
3-laags bovenhuis boven de 
winkel van Parr . Deze zaak 
liep onder het voorhuis door 
waarbij daarachter dan het 
woonhuis van het echtpaar Par-
ry was gebouwd met uitzicht op 
de Paleistuin, veronderstel ik. 
Wij hadden alleen uitzicht aan 
de voorkant met een erker, dat 
dan weer wel. Tussen deze hui-
zen was een open ruimte van 
enkele meters voor voldoende 
lichtinval en een ‘platje’ op de 

2e verdieping bij de keuken. Nu 
zijn er in het bovenhuis zes (!) 
appartementjes gemaakt.

In het huis ernaast, no. 148, 
speelde ik wel eens. Er woonde 
drie meisjes van mijn leef-
tijd. Het huis had een smalle 
tuin, die tot aan de Paleistuin 
doorliep. Rond 1965 werd daar 
de bistro Le Gentilhomme  
geopend. Dat was toen reuze 
trend . Nu is het restaurant ‘het 
Heden’.
Mijn tante was zo elegant dat 
zij jarenlang -op een foto- een 
parelcollier showde bij juwelier 
Schaap & Citroen, wat verderop 
in het Noordeinde. In dat deel 
van de straat waren ook diverse 
couturiers gevestigd. Geweldig

De omgeving leende zich trou-
wens goed voor het beroep van 
fotograaf want het was toen 
een straat met veel winkels en 
werkplaatsen: antiekzaken, 
pianowinkels, juwelierszaken: 
inspiratie alom. Soms ook wel 
wat stof�ig, die winkels, wat 
vergeten ook: het had niet veel 
van de glamour van nu.
Aan het eind van de straat, tot 
aan het Scheveningse Veer, was 
de detailhandel gevestigd: een 
drankenhandel, drogist Smeets, 
slager Kiebert en op de hoek de 
chi ue bloemenwinkel ‘I ORA’. 
Aan de oneven kant waren daar 
bakker Lensvelt Nicola en het 
lu ere Grobbe, een bonbon-
zaak. Aan het Scheveningse 
Veer stonden nog een paar 
huisjes met hun rug naar de 

auritskade. Die zijn bij de 
verbreding van de Mauritskade 
afgebroken. Het uitzicht erop 
had zeker a�breuk gedaan aan 
het Hilton Hotel, dat er nu op 
uit zou kijken!

In het midden van de straat, 
waren pianohandel  Rippen  
Rijken, vioolbouwer Ivo Bouw-
man en verderop de antiekzaak 

an Leeuwen gevestigd. Deze 
laatste zaak heeft zo’n oud 
interieur (een eeuwenoude put 
in de keuken), dat het tijdens 
Monumentendagen werd open-
gesteld.
Uitkijkend van onze erker kon 
ik de straat goed overzien: 
tegenover ons pianohandel 
Benner, wat meer naar links 
Ninaber van Eyben, nu verhuist 
naar het begin van de Hoogs-
traat en nog wat schilderijen-
handelaren. Er woonden ook 
andere kinderen in de straat, 
dat was �ijn.
Mooie herinneringen, en wat 

een historie! Jaarlijks, op Prins-
jesdag zag ik vanuit die erker 
de parade, waar soldaten in 
steeds weer andere uniformen, 
in optocht, aangevoerd door of-
�icieren met allerlei bijzondere 
hoofddeksels, voorbij kwamen. 
Een eersterangs uitzicht! Ik 
herinner mij ook  de  begrafenis 
van koningin Wilhelmina, dat 
was een bijzonder gebeuren. 
Het bracht veel mensen op de 
been.

De straat was heel nauw en 
je mocht er toen aan twee 
kanten parkeren. Gelukkig is 
er nu meer aandacht voor de 
voetgangers en �ietsers. De 
sfeer is veranderd. Ik hoop dat 
dat er weer mooie winkels voor 
in de plaats komen. Een winkel 
als anti uariaat Kretschmar 
houdt moedig stand. Laat dat 
zo blijven!

Yolanda Geenen
yolanda.geenen@xs4all.nl

Toen ik onlangs door het Noordeinde liep, zag ik dat één van de laatste mooie 
winkels van vroeger, kantoorboekhandel Damen, ging verhuizen, naar Den Hoorn, 
nota bene! Ik hoop dat de art deco-pui zal worden behouden, maar je weet maar 
nooit. Ik had eerder al gelezen dat de antiekzaak Van Leeuwen er mee ophield. 
Antiekzaken zijn niet meer rendabel, helaas.

Het Noordeinde vroeger en nu: een impressie
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Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Laakkwartier
‘We beginnen op het Jonck-
bloetplein. Daar is de verkeers-
dienst er, ondanks de gerust-
stellende aanwezigheid van 
Arie’s vistent in geslaagd om 
het kruispunt, na veel geëxpe-
rimenteer met met de afstel-
ling van de stoplichten op de 
links- en rechtsafstroken, het 
aanzien te geven van de Place 
de la Concorde. Op de Genestet-
laan staat een glasbak waarop 
het Haagse stadsbestuur ‘300 
Afvalbakken! 65 Vegers! 20.000 
kg veegvuil!’heeft geschreven. 
Wat een opscheppers.’

Belgisch Park
‘In ‘Broodkapje’ aan de Bad-
huisweg 191 kost de kof�ie �l. 
2,75 en smaakt redelijk. Het 
is wel bijna twee keer zo duur 
dan in Laakkwartier of Duin-
dorp. Maar ja. We bevinden 
ons hier in het Belgisch Park 
en dat zullen we weten ook. 
Schitterende huizen in Ju-
gendstil of met semi-koloniale 
gevels, balkonnetjes, erkers en 
torentjes herinneren ons er aan 
hoe we hadden kunnen wonen 
als onze ouders geld hadden 
gehad. Maar behalve geld lijkt 
zich overigens maar weinig 
geluk te bevinden achter al 
die superduur uitgevoerde 
gevelrestauraties. Als om dit te 
bevestigen komt er een blond 
meisje te paard uit de Nieuwe 
Scheveningse Bosjes aanzetten 
met een arrogante, ontevreden 
trek op haar gezicht. Het klip-
perdeklap van de hoeven van 
haar paard op de straatstenen 
van de doodstille Wagenaar-
weg moet daar wel een van de 
meest opmerkelijke gebeurte-
nissen van de afgelopen weken 
zijn.
‘Welkom in de Nieuwe Sche-
veningse Bosjes’ roept de 

gemeente ons vanaf een bord 
deze keer eens vriendelijk toe 
en verbiedt ons vervolgens 
een acht-tal gedragingen die 
ons over het algemeen toch 
al vreemd zijn. Zoals bijvoor-
beeld:
‘Het verontrusten’ van de om-
geving. Geweldig!
‘Wat doet u daar, meneer Pas-
geld?’
‘Ik zing uit volle borst een lied, 
agent.’
‘Nee, nee, Pasgeld. U bent de 
omgeving aan het verontrus-
ten!’

Benoordenhout
Wie had er ooit gehoord van 
de bosjes Van Zanen? Wij in 
elk geval niet. Voldoende reden 
dus om dit struikgewas tussen 
de an Kij�hoeklaan en de an 
Soutelandelaan in Duinzigt, op 
de grens van Den Haag en Was-
senaar eens aan te doen.
De Bosjes van Zanen blijken 
te bestaan uit een minimaal 
parkje in de achtertuin van een 
sjiek appertementencomplex. 
Er liggen twee riante villa’s 
middenin en een soort heuvel 
bedekt er een oude bunker die, 
gezien de beschermingsroos-
ters op de schoorstenen nog 
in gebruik is. Een enorme, in 
jute ingepakte boom illustreert 
dat er hier goed voor het groen 
wordt gezorgd. Een deftig win-
kelcentrumpje aan de Esther de 
Boer-van Rijklaan laat zien, dat 
datzelfde ook voor de buurtbe-
woners geldt. De kof�ie op het 
terras van ‘The Clipper’ kost �l. 
3,50 en smaakt voortreffelijk. 
Ik geef maar geen fooi, want 
dat lijkt me hier water naar de 
zee dragen. Wel gebruikelijk is 
veel, erg veel slagroom en taart 
bij de kof�ie. Hoe blijven die t -
pische, oude Haagse dametjes, 
u weet vast wel wie ik bedoel, 
toch altijd zo tanig en uitge-

droogd bij al die geneugten.
Via de Louis Gimbergenlaan 
en de Van Mojalenlaan bereik 
ik het park Clingendael. Onze 
aandacht wordt getrokken door 
een geheimzinnig terrein te-
genover nummer 11 aan de Van 
Ouwenlaan. Weer een dichtbe-
groeide bunker. Omheind met 
hekken en muren. Een onder-
grondse ingang. Ergens staat: 
‘Gevaarlijk! Bewaking door 
honden. Niet betreden.’ Onder 
een bel en een intercom achter 
een met onkruid doorvlochten 
hek staat ‘één keer bellen’. Ik 
druk voorzichtig een keer op 
de bel maar hoor niets. Ook 
geen honden met ogen als 
schoteltjes die komen aanren-
nen om ons naar een pot goud 
te brengen, zoals ik toch stellig 
verwacht had. Een tuinman 
verderop weet ook van niks en 
brengt me naar een groenbe-
heerder in het prachtige chalet 
bij het landgoed Clingendael. 
Maar de groenbeheerder weet 
het ook al niet: ‘Wij mogen 
daar nooit komen. Zelfs niet in 
de buurt.’ En �luisterend voegt 
hij daaraan toe: ‘Het is van 
defensie.’

Voorschoten/Wassenaar
‘Omdat we behoefte hebben 
aan frisse lucht besluiten we 
deze keer het begrip Den Haag 
ruim te nemen en beginnen 
onze wandeling bij ‘Het eiland 
van ome Nick’ aan de Veurse-
weg te Leidschendam. Alleen 
al de oprijlaan naar het kasteel 
Du venvoorde roept associ-
aties op met schilderijen van 
Ruijsdael en Potter. We trekken 
een wandelkaartje (�l. 2,50) 
slaan rechtsaf en wandelen 
door weiden, langs dreven, riet-
bekraagde slootjes, schapen en 
koeien. Na een bordje ‘Wandel-
route De Horsten’ nemen we na 

de tunnel de eerste brug rechts. 
Dat spoortunneltje is trouwens 
een soort wereldwonder. Zon-
der noemenswaardige graf�it  
maar wel met veel spinrag. 
De ingang van het koninklijke 
landgoed ‘De Horsten’ ken-
merkt zich door twee zuilen 
met de tekst ‘Deus pavit vide 
deo’. Dat betekent waarschijn-
lijk zoiets als: ‘Alleen toeganke-
lijk met geldig toegangsbewijs.’ 
Wat nu? Zijn onze kaartjes voor 
Du venvoorde hier ook geldig  
En zo nee, waar bekomen we 
dan wel een geldig kaartje? We 
lopen maar gewoon door en 
slaan linksaf de Horstlaan op. 

Op nummer 14 zouden we wel 
willen wonen. De wind wakkert 
aan. Boomtoppen buigen en 
ruisen. Bij een nieuw, houten 
bruggetje slaan we rechtsaf 
en lopen precies op de grens 
tussen Voorschoten en Was-
senaar langs de boszoom en de 
Raaphorstpolder. We houden 
links aan waar dat kan tot we 
stuiten op een smal pad met 
links en rechts knotwilgen. Het 
is het mooiste stukje van al 
onze wandelingen tot nog toe.

Regentessekwartier
Op de zogenaamde zeven-
sprong ontmoeten de De La 
Re weg, de Regentesselaan, de 
Beeklaan, de Apeldoornselaan, 
de Paul Krugerlaan, de Loos-
duinsekade en de Loosduinse-
weg  elkaar en laat de familie 
Maasbach ons per vlag in het 
Engels weten dat God van ons 
houdt. 
Op de hoek van de De Gheijn-
straat stemt de Glashandel ‘De 
Algemene beglazing’ ons vrolijk 

en dat wordt er, in het nabijlig-
gend wijkje met straatnamen 
als Xaverijstraat en Rottermon-
straat alleen maar beter op 
vanwege de grote hoeveelhe-
den planten en bloemen in de 
stoeploze straten. 
Bij de Gaslaan slaan we linksaf  
en geraken via een door-
gang tussen een mooie, witte 
villa en ‘Het Buuthuis’ op een 
witte plek op de kaart met 
grasvelden, speelterreinen, een 
omheinde voetbalkooi en een 
park in het eerste stadium van 
aanleg.

Vanaf hier hebben we een 
mooi uitzicht op de oude 
elektriciteitsfabriek. Via de 
Newtonstraat en een brug 
over de Suezkade/Conradkade 
lopen we schuin de Constant 
Rebeckestraat in en zien op het 
Koningin Emmaplein het kof-
�iehuis ‘De Asplaag’, genoemd 
naar de overlast die de omwo-
nenden ondervonden van de 
oude energiefabrieken die hier 
ooit hun restproducten over de 
schone was uitstrooiden.’

Minder last van vervuiling? 
Mag je nog steeds langs num-
mer 14 op de Horstlaan? 
Bestaat die bunker aan de Van 
Ouwenlaan nog?

Mail het naar juliuspasgeld@
dehaagsetijden.nl.

aak vergezeld door mevrouw Pasgeld, maakte ik ruim 20 jaar geleden voor het blad De Posthoorn een aantal wandelingen 
door Den Haag. We noteerden wat we onderweg zagen in gewone woonwijken en in stille buurten waar we anders nooit 
kwamen. Er zal inmiddels wel het een en ander zijn veranderd. Maar wat? Misschien weet u het. Want wellicht woont u nog 

steeds temidden van die nostalgische sferen van een kwart eeuw geleden.

Wandelen door het Den Haag van weleer (2)
Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat 
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

V

Gezicht op de Zevensprong

‘t Eiland van ome Nick

Oprijlaan kasteel Duivenvoorde

De Asplaag

Bunker Van Ouwenlaan
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KRUISWOORDPUZZEL

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

24 39 87 8 43 58 36 54 63 22 11 60

Horizontaal
1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de omgang; 12. dwaas; 13. in het water 
levend knaagdier; 14. opstootje; 15. windrichting (a�k.); 17. verpakking voor tandpasta; 19. 
geestdrift; 21. binnenlandse zaken (a�k.); 22. tenger; 24. grote winkel; 27. dierentuin; 28. door-
braak; 30. kloosterzuster; 31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat); 37. 
aanwijzend voornaamwoord; 38. �ijne alcoholische drank; 41. koud en vochtig; 42. deel van een 
breuk; 44. de gehele �ilmploeg; 46. donkere kamer (a�k.); 47. land in Zuid-Amerika; 48. erker; 
49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 
56. ledemaat; 58. deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. deel van gelaat; 65. 
Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68. Nederlandse Omroep Stichting (a�k.); 70. eikenhout van 
schors ontdoen; 72. gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwater; 77. loo�boom; 78. ver-
driet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier in Noord-Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 
84. olie (Engels); 86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van het gewone.

Verticaal
1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (a�k.); 3. wilde haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bak-
plaats; 7. adellijke ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oosterlengte (a�k.); 
11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke 
straf; 20. waterplant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse reus; 26. welzijn 
(voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens; 29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van 
postzegels; 34. Europa (a�k.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer; 39. in elkaar; 40. 
aandoening van de gewrichten; 42. bekend gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. 
speeltoestel; 46. middagslaapje; 51. woonboot; 53. waterdoorlatend; 54. behoeftige toestand; 
55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang; 57. spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (be-
gaafd); 62. kort stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam; 67. hertensoort; 
69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. 
waardeloze lap; 80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.

Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie ver-
schillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt 
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de 
tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De 
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel.

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.

De juiste oplossing van de Sudoku uit de vorige 
krant luidde als volgt: 2-3-7-3. Onder de inzenders 
verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 
10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. I.B. van den Bor-Piket uit Rijswijk
2. Joop van Laethem uit Zoetermeer
3. Karel Constandse uit ‘s-Gravenzande

Raad het woord, stuur 
uw antwoord op naar 
puzzel@dehaagsetij-
den.nl en win! In de 
volgende krant leest u 
de juiste oplossing en 
wordt de prijswinnaar 
bekendgemaakt

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

N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden Dinsdag 5 februari 2019    pagina 16 

WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

8 AANBIEDINGEN VOOR 8 AANBIEDINGEN VOOR 
EEN GESLAAGDE VALENTIJNSDAG!EEN GESLAAGDE VALENTIJNSDAG!
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PINOCCHIO RISTORANTE PIZZERIA
3 gangen menu voor €15,-.
Korte Poten 12, Den Haag - Centrum

GEZINSPRAKTIJK HET GROEIHUIS
10% korting op de workshops “opvoeden”.
Vlietweg 15, Leidschendam - Centrum

POELIER AMMERLAAN
10% korting op kippenvleugels & kipborrelsticks.
Aert van der Goesstraat 26, Den Haag - Statenkwartier

RESTAURANT DE INDO
Hofpas menu voor maar €5,75 (alleen geldig bij afhaal).
Stevinstraat 174, Den Haag - Belgisch Park 

HAPPY TOSTI
Een GRATIS glas huisgemaakte limo of ijsthee bij je tosti.
Korte Poten 5, Den Haag - Centrum

MUSEUM BREDIUS
Toegangsbewijs: €4,50 i.p.v. €6,-.
Lange Vijverberg 14, Den Haag - Voorhout

MENEER CHOCOLA
GRATIS croissant bij een kop koffie. 
Keizerstraat 124, Den Haag - Scheveningen

COAST FISH DEN HAAG
3 stuks haring voor maar €5,-.
Prinsestraat 62, Den Haag - Centrum

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

TOKO BALI EETHUIS
GRATIS frisdrank of kroepoek bij besteding boven de €10,-.
Liguster 70, Leidschendam - Leidschenhage

PERSIAN CARPETS
10% korting op alle (ook reeds afgeprijsde) tapijten.
Noordeinde 130, Den Haag - Centrum

DE HAAGSCHE GORDIJNERIE
10% korting op de hele collectie.
Thomsonlaan 45a-47a, Den Haag - Bomenbuurt

SOMOS PERU
GRATIS  Boqadillo (Peruaanse Tapas) en drankje van het huis 
bij een lunch of diner (geldig op dinsdag, woensdag en zondag). 
Javastraat 13, Den Haag - Willemspark

Februari: de maand van de liefde, met halverwege de maand uiteraard Valentijnsdag als hoogtepunt. Verras je geliefde, familie of vrienden met een leuk 
cadeau, uitje of activiteit. Met onderstaande Hofpasaanbiedingen helpen we je graag op weg naar een geslaagde Valentijnsdag:

KOM IN LIEFDE-
VOLLE SFEREN 

MET DE HOFPAS!

DE BLOEMENDOOS - 
THEO MANN BOUWMEESTERLAAN 13

Hofpasvoordeel: 10% korting op alle bloemen 
en planten.

PANYVINO WINE & FOODBAR – 
SPUI 450

Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening (inclusief 
drankjes)

BLOEMEN VAN DENISE - 
THOMSONPLEIN 12

Hofpasvoordeel: 10% korting op alle bloemen. En van 
donderdag tot en met zaterdag betaal je voor een boeket 
van €10,- slechts €7,50,-.

DE GOUDSHOP JUWELIERS - 
   KORTE POTEN 4
Hofpasvoordeel: 20% korting op handgemaakte zilveren 
sieraden met (half)edelstenen.

BOLENA CHOCOLADE CAFÉ - 
BOEKHORSTSTRAAT 191

Hofpasvoordeel: Bij 2 koffie naar keuze een GRATIS 
chocolade proeverij.

RESTAURANT DEM RIJSWIJK - 
VISSERINGLAAN 22A

Hofpasvoordeel: Bij twee hoofdgerechten twee GRATIS 
glazen huiswijn of flesjes bier.

SKYVIEW DE PIER - 
    STRANDWEG 156
Hofpasvoordeel: GRATIS koffie, thee of limonade naar 
keuze bij een ritje in dit luxe reuzenrad.

    THE PENTHOUSE - 
    RIJSWIJKSEPLEIN 786
Hofpasvoordeel: 50% korting op de skybar voucher incl. 
toegang en drankje naar keuze in de Skybar. Geldig van 
maandag t/m vrijdag.




