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The Beatles gingen aan Den Haag voorbij
Twist and Shout in de Houtrusthallen, het scheelde een haar

Het is een moment dat 
zelden ontbreekt in 
documentaires over de 
jaren zestig: The Beat-
les in Nederland. Fans 
in de Amsterdamse 
grachten, chaotische 
beelden van het op-
treden in de veilinghal 
in Blokker en gevatte 
grappen van John, 
Paul, George en Jimmy 
(de zieke Ringo was 
vervangen door Jimmy 
Nicol) tijdens een pers-
conferentie in een zaal 
van café-restaurant 
Treslong in Hillegom. 
Maar geen Den Haag.  

Juist vanwege die reputatie op het gebied 
van popmuziek had impresario Ben Essing 
gekozen voor twee optredens in Houtrust. 
Azing Moltmaker, Nederlands bekendste 
verzamelaar van Beatles-memorabilia, 
heeft zelfs het contract en een toegangs-
kaartje voor Houtrust in zijn bezit. 
Dat het niet zover is gekomen is te wijten 
aan een angstig voorgevoel bij politie en 
gemeentebestuur dat het in Den Haag wel 
eens uit de hand zou kunnen lopen. Dat dit 
niet geheel koudwatervrees was bewees 
het roemruchte optreden van The Rolling 
Stones op 8 augustus van datzelfde jaar in 
het Kurhaus waar de fans al na een paar 
nummers in de kroonluchters hingen.
Overigens was die angst voor een concert 
dat desastreuze gevolgen zou kunnen heb-

ben ongeveer het omgekeerde van wat er 
in werkelijkheid gebeurde in de Verenigde 
Staten toen The Beatles op 6 februari 1964 
voor het eerst in de Ed Sullivan Show op-
traden. De uitzending werd door 73 miljoen 
Amerikanen bekeken, een record, en naar 
verluidt is het misdaadcijfer in de VS nooit 
zo laag geweest als op het moment dat 
John, Paul, George en Ringo twee nummers 
– ‘All My Loving’ en ‘Till There Was You’ 
– in de tv-show speelden. 

Wanda de Fretes
Dat Houtrust een dergelijk spektakel mis-
liep, was niet alleen spijtig voor Den Haag, 
maar ook voor de fans die nu moesten 
afreizen naar een troosteloze veilinghal 
in het Noord-Hollandse Blokker waar de 
zaal niet eens volliep. Voor een superact 
als The Beatles was Blokker natuurlijk een 
uitermate merkwaardig podium, maar niet 
voor Essing wiens vader burgemeester van 
Blokker was en waar een vergunning dus 
makkelijker was te regelen. Bovendien kon 
een blind paard er geen schade aanrichten. 
(Helemaal onbekend in de muziekwereld 
was Blokker niet, want in 1958 traden 
Louis Armstrong en Benny Goodman er op. 
De laatste vertrok meteen na afloop naar 
Brussel om daar de wereldtentoonstelling 

met een concert te openen.)
Toch was er een pikant Haags aspect aan 
het optreden van The Beatles in Noord-
Holland. In het voorprogramma stond de 
Haagse zangeres Wanda de Fretes, die een 
populair repertoire had opgebouwd met 
bekende covers uit het pre-Beatles-tijdperk 
met hitjes als ‘In Yokohama’ ‘The Locomo-
tion’en ‘Let’s Twist Again’. 
In 2008 zocht ik haar op in het kader van 
een verhalenserie voor AD Haagsche 
Courant in haar huidige woonplaats Los 
Angeles waar ze vertelde over haar jeugd 
in Indië en Den Haag. Ook het optreden in 
Blokker kwam ter sprake. Hoe was het om 
The Beatles te zien en in dezelfde kleedka-
mer te zitten, vroeg ik haar. “Ik heb ze niet 
gezien, want voordat The Beatles op het 
podium stonden, was ik alweer vertrokken. 
Een journalist dacht dat ik niet wilde blij-
ven, omdat zij meer succes hadden dan ik. 
Onzin natuurlijk. Ik was bang, het publiek 
drong steeds verder naar voren. Bovendien 
moest ik nog huiswerk maken.” 
Toch had de band uit Liverpool invloed 
op haar carrière, zij het in negatieve zin. 
Halverwege de jaren ‘60 scoorde ze geen 
nieuwe successen meer. “Na de opkomst 
van The Beatles stapte de rockwereld over 
op de Engelse beat. Dat lag ons minder.”

The Starfighters
Een geheel andere, nog onverwachtere, 
link tussen The Beatles en Den Haag, voert 
naar Australië waar ik – ook voor AD HC 
– Harry van den Berg interviewde. Met 
Robbie van Leeuwen is hij waarschijnlijk 
de succesvolste Haagse rockmuzikant, al 
zullen weinig Hagenaars hem kennen. Zelfs 
zijn artiestennaam Harry Vanda, zal voor 
de meesten dit raadsel niet oplossen. Harry 
van den Berg woonde tot het begin van de 
jaren zestig in het Bezuidenhout waar hij 
gitarist was in het bandje The Starfighters. 
Zijn roem begon na de emigratie van zijn 
ouders naar Australië waar hij samen met 
andere immigrantenzonen The Easybeats 
oprichtte die in 1966 een wereldhit hadden 
met ‘Friday on my mind’. Twee  waren 
ze opnieuw succesvol met ‘Hello how are 
you’. Harry is een man vol verrassingen. 
Niet alleen had hij nog een tweede carrière 
met de studiogroep Flash and the Pan 
(grootste hit ‘Hey, Saint Peter’), hij schreef 
samen met bandgenoot George Young hits 
voor anderen. ‘Love is in the air’ van John 
Paul Young is daarvan de bekendste. Daar-
naast produceerde hij ook de albums van de 
Australische hardrockgroep AC/DC.
De eerste jaren van The Easybeats in Aus-
tralië waren tumultueus.

‘Friday on my mind’ was nog niet eens 
geschreven, maar down under heerste de 
Easyfever, die niet onderdeed voor Bea-
tlemania. Dat er een verschil in status was 
ondervond de groep aan den lijve toen de 
leden in 1966 besloten om naar Engeland 
te verhuizen. Het eerste optreden in Londen 
zou Harry nooit vergeten: “Ik keek door 
een kier in het gordijn de zaal in en zag 
The Beatles zitten en wat verderop zaten 
Mick Jagger en Charlie Watts. We durfden 
bijna niet meer op te treden. Later hebben 
we nog met The Four Tops en The Stones 
getourd.” Tegenwoordig heeft Harry van 
den Berg in Sydney zijn befaamde Flash-
point Studio waar hij met zijn zoon muziek 
produceert. 

Het kwam goed
Met de Houtrusthallen als poptempel is het 
helemaal goed gekomen, Onder anderen 
The Kinks en The Rolling Stones waren er 
te zien en op 13 juni 1980 waren de hallen 
het podium voor de befaamde Haagse Beat-
nach, een reünieconcert van de bekendste 
Haagse bands uit de jaren zestig met Q65 
als grootste trekker.

Casper Postmaa
cpostmaa@ziggo.nl
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Poulus van Putten 
Familieleden gezocht van Poulus van Putten, 
geboren in 1884 te Sint Philipsland en in 1908 te 
Den Haag getrouwd met Johanna van den Berg 
uit Rijswijk. Poulus is overleden in Huis ter Heide 
op 6 december 1964. In Den Haag zijn 7 kinderen 
geboren: Adriaan Willem, Maria Cornelia Johanna, 
Willem Cornelis, Cornelis, Poulus, Johanna en 
Cornelia. Van de eerste kinderen weet ik dat ze 
getrouwd zijn met respectievelijk B.D.J. v/d Berg, 
J.J.H. Ruhl, A.F. Bovet, A.C. Doove en H.F. Lewan-
dowitz. Tot op heden heb ik helaas op geen enkele 
manier informatie kunnen vinden of contact kunnen 
krijgen met familieleden van deze oud-oom.

M. van Putten
m p tt n@cai a .nl

Postzegelvereniging redestein 
Dit jaar bestaat de postzegelvereniging Vredestein 
50 jaar. Deze postzegelvereniging was onderdeel 
van de personeelsvereniging van de rubberfabriek 
Vredestein in Loosduinen. In de hoogtijdagen had 
Vredestein Loosduinen meer dan 1.000 werknemers 
en 22 personeelsverenigingen. In 1976 sloot de 
fabriek haar deuren en de productie werd verplaatst 
naar Enschede en Raalte. Wat achterbleef was de 
postzegelvereniging en haar leden. Om dit jubileum 
feestelijk te vieren organiseert de postzegelvereni-
ging diverse activiteiten, waaronder een bijzondere 
tentoonstelling in het Loosduins Museum. Naast 
informatie over de geschiedenis en de producten 
van de rubberfabriek Vredestein te Loosduinen, 
wordt aandacht besteed aan de mensen die er heb-
ben gewerkt. Een aantal leden van de jubilerende 
postzegel-vereniging zal stukken uit hun collectie 
presenteren. Tevens wordt er een speciale, persoon-
lijke postzegel verkocht voor dit jubileum   Deze 
tentoonstelling zal plaatsvinden in het Loosduins 
Museum ‘de Korenschuur’ in de periode 11 juni t/m 
17 september 2011. Het museum is elke zaterdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur geopend en iedere 
1e zondag van de maand op dezelfde tijd. Het 

museum is te vinden aan de Marg. van Henneberg-
weg 2A te Den Haag. Kijk voor meer informatie op 
www.loosduinsmuseum.nl. Voor oud-werknemers 
van Vredestein een echte aanrader

H.G. Klok
Marg. van  Hennebergweg 2
2552 BA Den Haag
loos in n@plan t.nl

Het huis Pasgeld 
In reactie op de column van Julius Pasgeld over 
mooie woorden uit vroeger tijden, hier een citaat uit 
het boek “Kind van de toekomst” geschreven door 
Arianne Baggerman  Rudolf Dekker (ISBN 90  
284  20835): “Vandaag heb ik buitenmate onder-
vonden dat het winter begint te worden. De bonte 
kraaien doen er ook het hunne toe. Oh,  wat is de 
liefelijke zomer weder ras vervlogen.” Bovenge-
noemd boek bevat talloze prachtige voorbeelden 
van woorden uit het verleden. Het is tevens een 
voortreffelijk geschiedkundig verhaal over de 18de 
eeuw, toen er langs de Vliet talloze buitenhuizen 
tussen den Haag en Delft,werden gebouwd, waar-

onder een huis genaamd “Pasgeld”. Is dat  bekend 
en weet  of dit een tolhuis was   Mijn man en ik 
hebben ons dat vaak afgevraagd, als wij langs de 
Vliet fietsten.

M.M.A.A. Rommerts – de Bruijn
m.m.a.a. omm ts@li .nl

Naschrift redactie: al z o i
t nplaats asg l aan li t in i s i is op
int n t go isto isc in o mati t in n.
i om . ana oo.nl tonl ns lt pasg l . tml

oninklijke Schouwburg
Mijn vader werkte in de Koninklijke Schouwburg, 
voor de Haagse Comedie, waar hij chef was van 
de decor afdeling. Het atelier waar ik als kind uren 
kon ronddwalen. Ko van Dijk, Paul Steenbergen, 
Guido de Moor, en niet te vergeten Ank van der 
Moer. Je kon ze overal in het gebouw tegenkomen.  
Ik ruik nog de geur van het hout, de schilders met 
op hun schorten een caleidoscoop van verfkleuren, 
de nisjes, de trappetjes. Ik belandde er in een andere 
wereld. Ellen Vogel die dat mooie kerstverhaal 
voorlas,volgens mij in de ‘engelenbak’ en toen ik 
wat ouder was heb ik en als ik wat ouder bent heb 
ik menig toneelstuk mogen aanschouwen.  Ik was 
zo trots als een pauw als ik daar in de prachtige 
schouwburg zat. Maar toen plots overleed mijn 
vader, wat een verdriet. Jaren en jaren later struinde 
ik tweedehands zaakjes af, en op een dag loop ik 
naar de boeken en zie op een vrijwel lege plank 
lege plank in het midden een boek liggen over 40 
jaar Haagse Comedie. Mijn hart bonste, zou mijn 
pa er in staan  Ongeduldig bladerde ik het door, 
en ja hoor. Twee foto’s van mijn vader gemaakt op 
het atelier. De tranen schoten in mijn ogen en ik zei 
hardop: ik laat je hier niet liggen hoor, je gaat met 
mij mee naar huis pa    

Marijke Mulder van Dort
lo pi @ziggo.nl

erloren vaardigheden
Julius Pasgeld schreef over vaardigheden die 
verloren gaan.Van mijn derde tot mijn zestigste jaar 
heb ik in Den Haag doorgebracht. Wij wonen nu al 
21-jaar in Zeeuwsch-Vlaanderen. Als mijn zus op 
bezoek komt neemt ze altijd e emplaren van De 
Oud-Hagenaar  mee en daar genieten we enorm 
van  Vroeger wist ik verschillende telefoonnum-
mers uit mijn hoofd. Even die of die bellen en ik 
had er geen telefoonboek voor nodig. Nu heb ik een 
mobieltje en een telefoon met telefoonboek. Alleen 
ons eigen nummer weet ik, omdat daar soms naar 
gevraagd wordt. Dat is een vaardigheid die ik ben 
kwijtgeraakt.

A. van  Gend
a ang n @ s all.nl

Natuur in de wijk
De Haagse natuurorganisaties zijn erg benieuwd 
welke dieren voorkomen in de Vogelwijk en 
Mariahoeve. Het gaat speciaal om de soorten 
roodborst, gierzwaluw, vleermuis, egel, atalanta, 
citroenvlinder, gewone pad en kleine watersalaman-
der. Namens de natuurorganisaties roept het Haags 
Milieucentrum inwoners van deze wijken op om de 
folder Natuur in de wijk mee te nemen bij winkels 
en bibliotheek. Ook kan deze worden opgevraagd 
via info haagsmilieucentrum.nl. De aanwezig-
heid van de soorten kan langs digitale weg worden 
gemeld via http://hmc.waarneming.nl. Als de actie 
slaagt is het de bedoeling deze volgend jaar naar de 
hele stad uit te breiden.

Geert van Poelgeest
g t. anpo lg st@
aagsmili c nt m.nl
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erjongingstr  van a er oor 
 
Het koorleven in Nederland zucht onder de vergrijzing. Allerwegen krimpen grote oratoriumkoren  kamerkoren gaan op de fles en 
gemengde koren veranderen in vrouwenkoren. 
Vooral een chronisch tekort aan tenoren en bassen breekt de koren op. Den Haag vormt op deze landelijke trend helaas geen 
uitzondering. De toekomst van het ooit zo bloeiende Nederlandse koorleven moet dan ook met zorg tegemoet gezien worden. 
Het Haags Kamerkoor kampte met dezelfde problemen. Het aantal bassen en tenoren zakte hier ver onder de norm, zo ver dat 
voortbestaan van dit gerenommeerde koor aan een zijden draadje kwam te hangen. Toen kwam men op het idee om het in de stad 
gevestigde Koninklijke Conservatorium in te schakelen. Voor studenten uit het eerste jaar bijvoorbeeld zou het toch nuttig kunnen 
zijn ook koorervaring buiten het conservatorium om op te doen. Het mes zou dan aan twee kanten snijden. En dat werkte. Op het 
ogenblik zingen 2 tenoren en 1 bas (alledrie studenten solozang) mee en vormen een grote aanwinst voor het koor. Ook enkele 
zangeressen van het conservatorium versterken de alten en sopranen.

laas-Jan de Groot
De gemiddelde leeftijd van het Haags Kamerkoor lag ver boven de 50. Nu is dat anders, zeker als men de leeftijd van de wel zeer jeugdige dirigent, Klaas-Jan 
de Groot, daarbij betrekt. Deze is namelijk nog pas 17 jaar. Ook hij studeert aan het Koninklijk Conservatorium en zit in zijn eerste jaar koordirectie. Op 28 mei 
maakte Klaas-Jan de Groot als dirigent van het Haags Kamerkoor zijn debuut tijdens een concert in de Anglicaanse kerk in Den Haag. 

Ton Milani
tonmilani@ziggo.nl
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Meneer Bennik

Nieuwe Schooiertocht and van Wijk en Wouden

De boer o  voor je natje en je roogje

Maar deze fietstocht heeft een doel. 
De groep schooiert een voortreffelijke 
maaltijd bijeen, die geheel bestaat 
uit streekproducten. Bij de bakker 
streekbrood, bij de slager grillworst en 
heerlijke prijswinnende boerenkazen 
bij een tweetal boeren en ga zo maar 
door. Aangekomen op de lunchlocatie 
staat de tafel feestelijk gedekt waarna 

men zich tegoed kan doen aan de mee-
gebrachte waren. De maaltijd wordt 
afgesloten met een heerlijk ambachte-
lijk gemaakt streekijsje.
 
Minimaal  personen
De Schooiertocht duurt ongeveer 4 uur 
en kost (incl. fietshuur, route en lunch 
en e cl. btw)  34,50 p.p. met GPS 

of papieren route en  44,50 p.p. met 
gids. Het arrangement is vooralsnog 
alleen te boeken voor groepen vanaf 
10 personen. Aan een individuele 
variant, evenals groepsedities voor 
Kaag en Braassem, de Bollenstreek 
en andere delen van het Groene Hart 
wordt gewerkt. Deze ontwikkeling van 
de Schooiertocht is een onderdeel van 
het project Arrangementenmolen.nl en 
wordt ondersteund door de Provincie 
Zuid-Holland.
Meer informatie op www.schooier-
tocht.nl of www.groepswijzer.nl

Het noordelijkste deel van het Groene Hart heet het and van 
Wijk en Wouden. Het is een prachtig agrarisch gebied, dat zich 
met de fiets makkelijk laat ontdekken. Deze door Groepswijzer.
nl ontwikkelde schooiertocht per fiets voert langs koeien en 
schapen, langs boerderijen en door polders.

Renovatie gepland in 

ie e eigenaar voor 
Te erve in ijs ij  

Benefietconcert zondagmiddag  juni

o erse lan en bij 
loren e teenvoor e

De unstkijker: op 
stap met ers in 
juni en juli

Weet u wat er zich in Den 
Haag afspeelt op het gebied 
van kunst en cultuur  Bent u 
op de hoogte van de ontwik-
kelingen in het nieuwe  cen-
trum  n waarom heeft juist 
de Nederlandse architect 
Berlage zoveel invloed gehad 
op de stad Den Haag  

Voor de nieuwsgierige en vooral ook 
leergierige 55-plussers organiseert De 
Kunstkijker verschillende interessante 
architectuurwandelingen door Den 
Haag. Onder andere Marcel Theunis-
sen neemt ge nteresseerde kunstkijkers 
mee naar de meest verassende architec-
tuur die Den Haag te bieden heeft en 
laat hen kennis maken met hun eigen 
stad. Naast culturele stadswandelingen 
biedt De Kunstkijker ook lezingen, 
rondleidingen en stadsrondritten, in 
Den Haag n omstreken, onder begelei-
ding van deskundige kunsthistorici. De 
arrangementen zijn voor iedereen toe-
gankelijk. Drie keer per jaar verschijnt 
het gelijknamige programmaboekje 
met een ruime keuze. De Kunstkijker 
kunt u vinden in de Haagse bibliothe-
ken, of u kunt deze gratis per e-mail 
opvragen via kunstkijker planet.nl 

Programma
De volgende wandelingen staan deze 
zomer op het programma:
Zondag 19 juni 11.00 uur: Berlage in 
Den Haag  woensdag 22 juni 19.00 
uur: Den Haag Nieuw Centrum  Zater-
dag 2 juli 11.00 uur: het vernieuwde 
Museumpark Rotterdam  woensdag 
6 juli 19.00 uur: De Scheveningse Bou-
levard (deels zwaar onderhanden nu ter 
dijkversteviging - zie foto bovenin van 
Peter van Oosterhout).

- ri s innende ka en i  de oer -

Vanaf april 1999 huurde Event Com-
pany Landgoed Te Werve al voor de 
e clusieve e ploitatie van zakelijke 
en particuliere evenementen. E act 12 
jaar later is het monumentale landhuis, 
gelegen in een 26 ha beschermd 
natuurgebied, ook daadwerkelijk 
eigendom. Het moment bleek daar 
om Landgoed Te Werve van de vorige 
eigenaar, Shell International BV, te 
kopen.  De inrichting van het koloniale 
maar eigentijdse landhuis wordt hier-
mee gekoesterd  de authentieke zalen 
en bijzondere kroonluchters zorgen 
ook in de toekomst voor een sfeervolle 
locatie.  

Floris van de Werve
Landgoed Te Werve in Rijswijk kent 
een rijke historie  nadat het in 1260 be-
woond werd door Floris van de Werve 
heeft het roerige tijden doorstaan. Het 

landhuis onderging vele gedaante-
verwisselingen en verbouwingen. Zo 
stamt het meer, dat vandaag de dag 
nog zorgt voor een fraaie uitstraling, 
uit de tijd van Abel Labouchere. Als 
directeur van de aardewerkfabriek ‘De 
Porceleyne fles’, kocht hij het land-
goed in 1892. Later, in 1922, kreeg 
Landgoed Te Werve een bestemming 
als sport- en recreatiepark voor het 
personeel van de toenmalige eigenaar 
Shell International B.V. (destijds de 
Bataafse Petroleum Maatschappij).

Het projectorkest NSSO bestaat uit ca. 
80 muzikanten en is samengesteld uit 
drie bestaande orkesten: het Bataafs 
Symfonie Orkest (BSO) en HSSO 
Valerius uit Den Haag en het Tollens 
Ensemble uit Rijswijk. Het samengaan 
van de orkesten kwam eind 2010 tot 
stand nadat het BSO een uitnodiging 
ontving van het Ministerie van Cultuur 
van de provincie Jiangsu (China) om 
een tournee te maken door Shanghai 
en omgeving. De opbrengst van het 
benefietconcert komt geheel ten goede 
aan de vliegreis, instrumentenhuur, 
studiedagen, muziekhuur en een diri-
gent. Het verblijf en de concerten in 
China worden betaald door genoemd 
ministerie.

Programma
Het volledige programma staat op 
www.florence-zorg.nl onder Steen-
voorde activiteiten en laat violiste 

van Evelien van der Kamp een deel 
van haar Master afstudeerprogramma 
horen, o.a. een deel uit solosonate nr 
2 in a van Bach en het 1e deel van de 
Symfonie Espagnole  van componist 
E. Lalo. Zij wordt begeleid door leder 
van het NSSO. De Internationale 
Haagse Kinderacademie voor Authen-
tieke Zigeuner- en Volksmuziek o.l.v. 
de Zwitser Martin Schaefer treedt op 
met kinderen van 4 tot 11 jaar. Zij spe-
len Roemeense en Hongaarse tophits 
zoals de geliefde vogel imitatie, het 
beroemde Arabische Jasmina en het 
Israëlische Mazzeltov.
 
an ang conc t . . aal op n
. . o gang . p.p.. aa t

oop aan an t t at .
oo n na a oop an oo st lling

is oop an go i n. s
zi n na a oop t oop. m zi ant n
sign n an g aag c aan op n.

vent ompany koopt andgoed Te Werve in Rijswijk. De e ploi-
tatie van de locatie blijft hetzelfde en dus beschikbaar voor  ver-
gaderingen, presentaties, diners, feesten en huwelijksvoltrek-
kingen. oor behoud van het natuurhistorische karakter wordt 
andgoed Te Werve in januari  gerenoveerd. 

p zondag  juni verzorgt Florence woonzorgcentrum Steenvoor-
de, Generaal Spoorlaan  in Rijswijk een tweede benefietcon-
cert t.b.v. een concertreis, die gepland staat voor oktober , 
van het North Sea Symphony rchestra (NSS ).  

- e Werve, een landgoed met een 
lange geschiedenis..-
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de 

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

Oudste privé-collectie ter wereld
Het Louwman Museum is ’s werelds oudste privé-collectie automobielen. Inmiddels om-
vat de verzameling ruim tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen. Kenners 
beschouwen de collectie, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman, als 
één van de mooiste ter wereld.

Openingstijden en toegangsprijzen
Het Louwman Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Maandag gesloten. Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min. 20 personen) € 11,- p.p.,  
kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren € 5,-.

Schipper Kozijnen 5 jaar in Gouda 

Dat is reden voor een feestje en daar kunt u van profiteren. Bij aankoop 

van nieuwe kozijnen, een schuifpui of dakkapel, krijgt u van ons een 

cadeau naar keuze. U kunt kiezen uit 5 geselecteerde producten. 

Kijk op www.schipperkozijnen.nl of laat u informeren door onze adviseur. 

Deze actie is alleen geldig tijdens de feestweek in onze showroom op de 

James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda, telefoon 0182 527089.

James Wattstraat 5 in Gouda | www.schipperkozijnen.nl

Schipper Kozijnen 5 jaar in Gouda

Dat is reden voor een feestje en daar kunt u van profiteren. Bij aankoop 

van nieuwe kozijnen, een schuifpui of dakkapel, krijgt u van ons een 

Dat is reden voor een feestje en daar kunt u van profiteren. Bij aankoop 

Verona 
2,5-1-1  € 3990

Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Lux medico 
2,5-1-1  € 3529

Senda 
3-1-1  € 2750
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Het ontbijt stond elke dag al klaar bij aankomst in de Doorniksestraat

anster en o  B itens hool 
roeger was ik ook zo n bleekneusje  en zodoende werd ik op mijn zesde jaar op de Buitenschool 

geplaatst. k heb daar erg fijne jaren gehad en ik zie me nog zitten in de eerste klas bij juffrouw Giebel, 
met voor mij het leesplankje van    aap  noot  mies. k leerde er ook schrijven met een kroontjespen, 
want balpennen waren er nog niet. Wat een nostalgie.

Iedere dag reden we met een speciale 
bus langs meerdere haltes, waar de 
kinderen instapten die mee gingen naar 
de Buitenschool aan de Doornikse-
straat in Scheveningen. Bij aankomst 
gelijk door naar de eetzaal, waar 
de borden met havermout en twee 
boterhammen al klaarstonden. Na het 
ontbijt gingen we door naar de klassen, 
waarna in de pauze de bekers melk op 
tafels buiten al weer klaarstonden. Zelf 
vond ik het heerlijk, maar er waren 
kinderen die hun neus moesten dicht-
knijpen om de melk naar binnen te 
krijgen. Je moest tenslotte aansterken.

urtje op stretcher
Na de verdere lessen en de lunch was 

het verplicht om een uurtje te rusten 
en wel buiten in een open galerij, maar 
wel overdekt. Je moest zelf  je bed 
opmaken op een ouderwetse stretcher, 
een houten brik op sterk canvasdoek. 
Ieder had zijn eigen dekens en kussen. 
Na het rusten werden de lessen hervat 
en menig keer gebeurde dit in een 
duinpan, een uitgegraven gedeelte, 
waar de schoolbanken en een schuurtje 
stonden. In het najaar als het wat kou-
der werd, kregen we een dikke cape 
om en halve handschoenen aan. Menig 
eekhoorntje zag je boven je hoofd in 
de bomen rondspringen en ik moet 
bekennen, dat mijn aandacht niet altijd 
bij de les was. Ik verheugde me dan 
altijd enorm op de lessen daar buiten. 

Ook maakten we wel eens een wan-
delingetje door het duingebied bij de 
school en waar menig wild aardbeitje 
werd geplukt. Bovenaan het duin kon 
je de Scheveningse gevangenis zien, 
wat ik soms best wel eng vond.
Na het avondeten reden we weer 
in omgekeerde volgorde langs de 
bushaltes terug. ’s Avonds moesten we, 
verplicht, om zeven uur in bed liggen 
en was ik net iets te laat, dan nam ik 
een run naar de slaapkamer. Ja, ja, ze 
waren erg streng, want tenslotte waren 
we wel op de buitenschool om aan te 
sterken.

Jubileumfeest
Een bijzondere herinnering heb ik nog 

aan het 25-jarig bestaan van de school. 
Er was groot feest (zie foto, waarop dit 
bleekneusje rechts staat) en iedereen 
mocht iets opvoeren, waaronder zin-
gen, dansen of toneel. Waarschijnlijk 
hield ik van jongs af aan al van toneel, 
want met wat vriendinnetjes en een 
vriendje hebben we toen Roodkapje 
opgevoerd. Ik denk dat ik acht jaar 
was, waarbij ikzelf als wolf fungeerde, 
gelegen op twee harde stoelen en vre-
selijk hard moest snurken. Nou, ik kan 
u vertellen dat de mensen in de zaal 
dubbel lagen van het lachen. Ja, ja, 

het zal een potsierlijke vertoning zijn 
geweest, zo’n kind van acht jaar, al 
snurkend en liggend op twee stoelen. 
Ons sprookje bleek achteraf zo’n suc-
ces, dat we het op veler verzoek nog 
een keer moesten spelen. Wat krulde 
mijn neusje.
Jaren later ben ik nog wel eens een 
paar keer terug geweest en wat was 
het leuk om dan met je juf van toen 
allerlei herinneringen op te halen.

Hilda Frie
il .a o an@ pnplan t.nl

- De dag dat het - arig estaan erd gevierd en dat ik rechts  in oodkap e voor 
olf mocht spelen. -

Re nie voor bleekneusjes op zaterdag  juli

er aar  int ntoni s 
in Ba  gaat sl iten

roeger werd je als bleekneusje  naar een vakantiekolonie gestuurd. Dit was dan voor zes 
weken. Soms voor een enkel jaar, maar het gebeurde ook voor meerdere jaren achter elkaar. 
De een vond het daar verschrikkelijk, de ander wilde niet weg en vroeg om verlenging.

Zelf ben ik ook zo’n bleekneusje ge-
weest. Ik werd naar Bakkum uitgezon-
den: 1969 voor zes weken. Het werd 
een heerlijke tijd. Wel streng, maar dat 
gaf niet. Je wist waar je aan toe was. 
Die heerlijke bossen, de duinen, de 
abdij in Egmond. Ik vond het prima, 
wat waren die zes weken snel om.

Toen twee jaar later het weer ter spra-
ke kwam, zei ik volmondig ja, maar  
alleen naar Bakkum. Intussen was 
het tehuis geen vakantiekolonie meer, 
maar een kindertehuis. Sint Antonius. 
Er was fl ink verbouwd en uitgebreid. 
Het werden nu zes maanden, een tijd 
van wandelen, genieten, zingen, naar 
school en structuur. Een fi jne tijd, die 
zes maanden vlogen om  Eenmaal 
weer thuis had ik heimwee, naar de 
bossen, naar de zee.

Bakkumhyves
Ergens had ik nog een poëziealbum 
liggen. Ik ben gaan zoeken op inter-

net. Ik heb maar liefst nog zo’n 260 
‘Bakkummers’ gevonden. De oudste 
is 85 jaar en is daar geweest in 1949. 
De jongsten zijn pas eind twintig. 
Ik heb een Bakkumhyves opgericht:        
http://antoniusst.hyves.nl/ 
Het is een hyves met bijna driehon-
derd foto’s en veel verhalen. Ben je 
ook in Bakkum geweest, heb je foto’s, 
heb je verhalen, meld je er dan voor 
aan. Op de site zelf of door een e-mail 
naar mij te sturen    

Ruim  jaar kinderopvang
Het monumentale pand van Sint An-
tonius is tegenwoordig nog in gebruik 

als medisch kindertehuis, maar deze 
zomer wordt de van oudsher bij velen 
zo bekende functie ‘kinderopvang’ 
opgeheven. Kinderen hebben recht op 
een zo normaal mogelijke opvoedsitu-
atie, vindt de Stichting Parlan die Sint 
Antonius beheert, en zijn gebaat bij zo 
min mogelijk wisselende opvoeders. 

Daarom kiest Parlan vanaf nu voor 
kleinschalige woonvoorzieningen en 
sluit Kinderhuis Antonius na 75 jaar 
haar deuren. Een probleempunt waren 
trouwens ook de te hoge kosten van 
onderhoud en e ploitatie. 

Re nie 
Stichting Parlan (St. Antonius) gaat 
een reüniemiddag organiseren op 
zaterdagmiddag 9 juli, vanaf 14.00 
uur. Het is tevens de dag van de of-
fi ciële sluiting. Oud ‘Bakummers’ die 
belangstelling hebben om de reünie 
bij te wonen kunnen meer informatie 
over de reünie vinden op http://www.
parlan.nl/ Deelnemen kost niets, maar 
wel wordt gevraagd om vooraf aan 
te melden. Op de website van Parlan 
staat daarvoor een formulier. 

Truus Knijnenburg
tama no @ otmail.com

- lechts een deel met de hoofdingang  van het nog vele malen grotere comple . 
aar het staat er anno  allemaal nog eer fraai i . -

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

 activiteiten en cursussen
 3 wijkrestaurants
 160.000 maaltijden per jaar
 400 plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

 525 medewerkers
 zorghotel/wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

-  ude ansichtkaart van int ntonius. Het 
door architect .B. tis in  ont orpen com-
ple  staat tegen oordig trou ens ingeschre-

ven in het ri ksmonumentenregister. -
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Houtrust + de ‘voortuin’ geopend
Diverse nieuwe modelwoningen open

NABIJ STAD, AAN DUINEN
TOPLOCATIE

MET BEDRIJFSRUIMTE
THUIS WONEN EN WERKEN

Houtrust + de ‘voortuin’ geopend

THUIS WONEN EN WERKEN

Open Huis
elke donderdag

18-19 u
elke zaterdag 

12-13.30 u

VERKOOP:

TEL. 070 - 355 84 00 TEL. 070 - 375 75 75 TEL. 070 - 342 01 01www.houtrust.info

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect 
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor 
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van 
gemotiveerde mede werkers kunnen wij u met raad, 
daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle 
moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

BUNGALOWPARK 
SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure 

el  045 - 544 12 42
O P K P D

un al w ark im el eld

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. Ook 

CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

www.keestalen.nl
Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels & woningontruiming

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting

van uw auto kunt u ook terecht bij:

AAR T RW J   WA HT

ij keuren m A S ij een grote eurt
aslaan  ij Loosduinseweg    LJ Den aag

ele oon        
www.autopennock.nl

Ma. t/m Za. van 8.30 - 17.30 uur en Ma., Wo. & Do. van 19.00 - 21.30 uur. www.revi-computers.nl. KvK.nr.: 27268516

Onderhoud verlengt de levensduur van uw PC

Het oplossen van:
Opstartproblemen

Hard- en Software problemen

E-mail en Internet problemen

Verwijderen van Virussen en/of Spyware

Opschonen PC

Overzetten Data o.a. muziek, foto’s, etc.

Herinstallatie Windows

Verkoop van PC’s, Laptops, etc.

BEZOEKADRES:

Koperwerf 28, 7e etage, Kamer 705, 2544 EN Den Haag

Adm: 070 - 3097321, Rep: 070 - 3097327, Mob: 06 - 28424020

Service, Reparatie en Onderhoud              aan huis

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 

te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 

omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 

om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-

ker tot rust te komen in het mooiste stukje 

van Nederland.

Zomerse midweekarrangement 

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension)  -

Overnachten 
in stijl... 
Overnachten 
in stijl... 

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

eeft  dieet ensen  o  daar ho den i  
re enin  mee  aarnaast nt  oo  bi  ons 
terecht oor brid e en fami ie ee end es 
en a s  iets te ieren hebt

akantie in het         van Brabant

erstarrangement  december tot  januari
De pri s voor dit arrangement is  in l  usretour   middagto t es en toeristen elasting

U wordt opgehaald en teruggebracht et onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog eer aangeboden!

oor meer informatie, en of fo der nt  be en met  0  
of be oe  on e ebsite: hote de addestoe n
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

eeft  dieet ensen  o  daar ho den i  
re enin  mee  aarnaast nt  oo  bi  ons 
terecht oor brid e en fami ie ee end es 
en a s  iets te ieren hebt

akantie in het         van Brabant

erstarrangement  december tot  januari
De pri s voor dit arrangement is  in l  usretour   middagto t es en toeristen elasting

U wordt opgehaald en teruggebracht et onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog eer aangeboden!

oor meer informatie, en of fo der nt  be en met  0  
of be oe  on e ebsite: hote de addestoe n
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Alle kamers begane grond 
met eigen terras, douche, 
toilet, tv, telefoon, u hoeft 
geen trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heerlijk toch!

Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

Opstapplaatsen: 
Den Haag CS EN Mozartlaan

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 590,00 incl. busretour/
4 bustochtjes en toeristenbelasting, 

met gezellige avonden. 
Nog enkele kamers beschikbaar in de periode
                                                                                                               9 Sept. - 16 Sept.2011

Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e or adres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

act radres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostb s 04 ,  0  A en aa

FAIR — FOOD — FESTIVAL — DE BESTE MIX VAN OOST EN WEST

53e

editie

VOORHEEN

53e

editie

Malieveld, Den Haag
www.tongtongfair.nl

a anties voor o eren et org en aan a ht 

Wilt u kennismaken met de 
vakanties van Stichting Mens en 
Samenleving  Maak dan gebruik van 
een speciaal lezersaanbod. Lezers 
van dit blad ontvangen eenmalig 5   
korting p.p. tijdens de vakantie-
week van 22 t/m 29 augustus 2011 
in Hotel Villa Nova in Zorgvlied 
(Drenthe). Hotel Villa Nova is een 
sfeervol en knus hotel met prachtige 
kamers. Het hotel heeft een mooi 
eigen terrein met een vijvertuin en 
ruime terrassen. De prachtige na-

tuur in de omgeving spreekt tot de 
verbeelding. Deze vakantieweek is 
speciaal voor zelfredzame ouderen. 
Ge nteresseerden voor dit lezers-
aanbod kunnen bellen met 0318 
– 485 183 voor meer informatie en 
aanmeldingsformulieren. Stuur met 
uw aanmeldingsformulier de adver-
tentie ‘Nooit te oud voor vakantie’ 
mee die u in deze krant vindt om 
voor de korting in aanmerking te 
komen. Wilt u vrijblijvend een gratis 
brochure ontvangen  Bel dan ook 

met 0318 – 485 183. 

org en aandacht 
it ervaring blijkt dat wanneer ou-

deren eenmaal met Stichting Mens 
en Samenleving op vakantie zijn 
geweest, ze vaker met deze stichting 
op vakantie gaan. E n van de 
vakantiegasten vertelt: “Voor de 8ste 
keer heb ik een vakantieweek mogen 
meemaken. De vrijwilligers hebben 
weer alles gedaan om het ons naar 
te zin te maken en het eten was heel 

goed. Ik heb gelukkig weer kunnen 
ontdekken dat ik niet te oud ben om 
met vakantie te gaan ” De vakan-
tiegasten van SMS Vakanties geven 
aan dat de zorg en aandacht die ze 
van de vrijwilligers krijgen hen goed 
doet. Het ‘onder de mensen zijn’ is 
een ander aspect van de vakanties 
dat door de gasten als positief erva-
ren wordt. it de ontmoetingen die 
tijdens de vakanties plaatsvinden, 
bloeien soms vriendschappen op. 
Mensen bellen elkaar thuis op of 
boeken een jaar later opnieuw een 
vakantie, maar dan samen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.smsvakanties.nl.

Stichting Mens en Samenleving organiseert al  jaar vakanties voor ouderen. nder de naam SMS akanties 
organiseert deze stichting kleinschalige vakantieweken in Nederland voor zelfredzame ouderen en ouderen 
die (deels) afhankelijk zijn van zorg. Jaarlijks gaan circa  ouderen met deze stichting op vakantie. 

Nooit te oud

voor vakantie

Stichting Mens en Samenleving

Bel voor onze gratis vakantie-
brochure (0318) 48 51 83 
of kijk op onze website
www.smsvakanties.nl
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Oorspronkelijk, sinds de bouw in 
1851 een balzaal en de plek om te 
kolven (een soort indoor mini-midget-
golf). Later vergroot en omgebouwd 
tot theaterzaal met een ruim podium 
en twee kleedkamers. Geheel onafhan-
kelijk van de sociëteit, die haar ingang 
nog steeds heeft aan de Kazernestraat. 
Het theater kwam je binnen in de Wil-
lemstraat. Hier vertoonden de betere 
amateurtoneelgroepen hun kunsten, 
met bal na, zoals toen de gewoonte 
was. Helaas was dit alles v r mijn 
tijd. Maar oudere collega-toneelspe-
lers hebben mij het een en ander ver-
teld over die glorietijd van het Haagse 
Amateurtoneel. Zij herinnerden zich 
balleider Jaap Roosje nog, die met 

zijn wedstrijdfl uitje de feestvierders 
tot de orde fl oot en daarmee ook het 
“changer de partner” aangaf. De zaal 
bood plaats aan 253 toeschouwers. Er 
was een toneelmeester, die graag zijn 
hand ophield v r hij aan zijn taak 
begon. Viel de oogst tegen dan liep 
hij er met een snerthumeur de kantjes 
vanaf. Er waren, zoals ook in andere 
toneelzalen, de drie vaste decors: een 
kamer- een bos- en een tuindecor. 
Wilde men al deze changementen, dan 
kon het gebeuren dat het pas tegen 
middernacht pauze was  De decors 
van de Vereeniging zijn tijdens de 
bezetting gestolen en waarschijnlijk 
opgestookt. In 1964 heeft ene fi kse 
brand dit gedeelte van de sociëteit in 
de as gelegd. Op deze plek staat nu 
een woningcomple , dat in niets meer 
herinnert aan de levendige theatersfeer 
van vervlogen tijden.

Welgelegen
Over de sociëteit De 
Vereeniging, waar Julius 
Pasgeld maandelijks zijn 
potje biljart speelt, kan 
ik nog melden dat die in 
1851 is opgericht in een 
oorspronkelijk aan koning 
Willem II toebehorend 
pand Welgelegen, dat 
hij eerder had verkocht 
aan een Haagse huis- en 
rijtuigschilder. Hier kwa-
men de heren samen die 
te licht werden bevon-
den voor de voorname 
sociëteit De Witte aan het 
Plein, zoals oud-indisch-
gasten, onderoffi cieren 
en ambtenaren van een 
zekere rang ( zeker niet 
de hoogste). Wat deed en 
doet men daar  Biljarten, 
kaarten, kegelen, bridgen 

en praten. Dat laatste meestal bij een 
goed glas.
Achter het gebouw lag een grote 
tuin, waar bij mooi weer het kolfspel 
werd beoefend en waar men thee 
dronk, wandelde en naar “dichterlijke 
ontboezemingen’ kwam luisteren. Zo 
werd er smakelijk gelachen om de 
Haagse mede-oprichter en dichter W.J. 
van Zeggelen (1811-1879), die er met 
veel pathos zijn hoogdravende verzen 
voordroeg. Waarschijnlijk had hij niet 
in de gaten dat zijn declamaties niet 
serieus genomen werden. 
De Vereeniging was ook de enige club 
die het toestond dat vrouwen deelna-
men aan clubfestiviteiten. Misschien 
wel daarom dat deze sociëteit in de 
Kazernestraat nog steeds bloeit.

Barend Jan Donker   
lin n @plan t.nl
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Geschikt voor heren die De Witte iets te licht bevond

ro en oo  el o  in 
o i teit De ereeniging

Julius Pasgeld vertelde in de ud-Hagenaar van  mei jl. iets over de soci teit De ereeniging 
in de azernestraat. Met De Witte op het Plein de enig overgebleven herensoci teit in Den Haag. 
Graag wil ik wat aanvullende informatie over de ereeniging geven, waarbij ik me baseer op 
het door mij geschreven boek Haagse Theaters Toen en Nu , want het bestaande gebouw in de 

azernestraat had vroeger een erbij behorende theaterzaal op de hoek van de azerne- en Wil-

ijn boek Haagse Theaters Toen en Nu  
waaraan Barend Jan Donker refereert in 
zijn stuk over Soci teit De ereniging is 
nog steeds bestelbaar bij itgeverij De 
Nieuwe Haagsche. 

Het theaterleven in Den Haag heeft 
een rijke geschiedenis. Waren het in 
de Middeleeuwen vooral groepen 
reizende komedianten, die van stad 
tot stad trokken en bij boeren, bur-
gers en buitenlui met hun kluchten 
een welkome afwisseling waren in 
het dagelijkse bestaan, in de 18de 
eeuw waren het meestal gevestigde 
theatergezelschappen, die optraden 
in schouwburgen en theaters. Nog 
altijd is de (Haagse) Dierentuin voor 
vele (oudere) Hagenaars een begrip.
Het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen was het theater waar 
vroeger de jeugdigen hun eerste 
(school)theatervoorstelling beleef-
den. Scala, bekend van onder andere 
de regelmatige uitvoeringen van 
de Snip-en-Snap Revue, was een 
volkstheater waaraan nog menige 
Hagenaar met weemoed terugdenkt.

 theaters
De Koninklijke Schouwburg, het 
Circustheater, het Lucent Dansthe-
ater en de Dr. Anton Philipszaal 
zijn prachtige eigentijdse theaters, 
waaraan de moderne architectuur 
mede het stadsbeeld bepaalt. Het 
Circustheater heeft door de ingrij-

pende verbouwing en het optreden 
van bekende cabaretiers, waaronder 
met name Paul van Vliet en de 
grootschalige musicals van Joop 
van den Ende, zelfs een nationale 
uitstraling gekregen. Ook Diligentia 
en het Theater aan het Spui trekken 
door het gevarieerde aanbod van 
toneel, cabaret, muziek, zang en 
dans, jaarlijks vele bezoekers. Ten 
slotte mag het intieme theater Pepijn 
met recht de broedplaats van jong 
talent worden genoemd.
In het boek ‘Haagse Theaters Toen 
en Nu’ worden in twee delen de 
Haagse theaters van toen en nu 
beschreven. De geschiedenis van 
achtenveertig theaters, waarvan 
er nog slechts een beperkt aantal 
bestaat. Zonder deze theaters en 
de uitvoeringen door de Haagse 
amateur- en beroepsgezelschappen 
zou Den Haag niet de kleur- en 
klankrijke stad zijn die het thans is

aags at s o n n oo
a n an on itg i
i aagsc . ni
aagsc .nl

p i s . pagina s m t
ill st ati s.

Haagse Theaters 
Toen en    
Haagse Theaters 

- De grote aal van de soci teit iedt ook vandaag de dag nog 
steeds een prachtige am iance. -

- De dichter W. . van eggelen -
 die met veel pathos hoogdravende 

gedichten voordroeg in De ereeniging. -

- De oude toneel- en dans aal op de hoek van de a ernestraat en de Willems-
straat moest egin aren  verd i nen voor oning ou  Foto  Het aderland . -

W.J. van 
eggelen 

dichtte 
in :

Wat een ude Jongeheer 
al worden kan

en vri heidsschreeu er op den pof
en slaaf van kleine rampen
en anikkous, een oude slof
en poel vol dikke dampen
en eef voor honderd kleinighe n
et al te groote gaten
en criticus van top tot teen

n denken, doen en laten
en erver, die geen gids vertrou t
p on ekookte reis es
en alu , die geen nest e ou t
en voetveeg voor de meis es
en oete vleier op de kles
en inki k voor de uren
en nieu ak soort diogenes
en ok met dui end kuren
en vraag aak voor de gansche stad

Naar alle soort van nieu t es
en koekeloer langs s Heeren pad

Bi  dag en avondkrieu t es
inst tien aar onger dan hi  is,
n in de punt es net es
en dames eger op de gis
en volger van de pret es
en spring-in op een vriendenmaal
en man voor al um laad es
en lappendeken in t verhaal
an honderd  au e praat es.
en to er met i n hospita,
en e el voor haar oek e
en adspirant voor podagra
en snoeper om een hoek e
en minnaar van eens anders  esch
en klu  om nooit te mindren
en afgod van de aschvoogdes
en sinterklaas voor kindren
en steunpilaar van t kof  ehuis

n t om erspel een koning
en trou adour in t oeren uis
en hor el onder honing
en hart tot k e elen estemd
en iel om van te smousen

Heel keurig op i n overhemd,
aar arm aan heele kousen
en aarhoofd met een naturel
en gouds loem in verlepping
oor t hu eli k een ater el
en onding in de schepping
en uif errant, een philosoof,

Die t spleen voert in i n apen,
Die goud en ilver van ich schoof,

aar eindli k sli k kan rapen
en orst e, dat eens opgeld dee
n nu refuus ou li den

n n oord  hi  is de sa ee -
Het straat oord on er ti den  -
Die, als hi  nog een spaarpot heeft,

n hein hem eg doet ho len,
i n neef es de voldoening geeft,
m naar i n pruik te do len.

- Herdenking in  van de verdediging van nt erpen in , door militaire of  cieren 
de aal van De ereeniging itho  . . . ast . -



Gerard Jan igthart (   ) zette z n leven en latere vermogen in voor de jeugd 

De s hool eester ie altij
tro  blee  aan ijn i ealen

Jan Ligthart is op 11 januari 1859 in de Jor-
daan geboren. Zijn vader had een slechtlopende 
kruidenierszaak en veel geld was er dan ook niet. 
Aanvankelijk had hij het niet erg naar zijn zin 
op school. Dat kwam vooral door de strenge en 
onrechtvaardige leerkracht. Hij ging liever samen 
met z’n broers spijbelen, zoals hij in n van zijn 
boeken  Jeugdherinneringen  (1913 ) prachtig 
beschrijft. Wegens huurschuld moesten zijn ouders 
nogal eens verhuizen en zo kwam hij op een 
andere school terecht en daar trof hij een aardige 
meester. Jan ging nu met plezier naar school en hij 
ging z’n best doen.

wekeling uit geldnood
Omdat Jan van jongs af aan een zwakke gezond-
heid had, vroegen zijn vader en moeder zich af, 
wat voor werk hij later zou moeten gaan doen. Dit 
probleem loste zich min of meer vanzelf op. Op 
deze school moest schoolgeld betaald worden en 
dat was al enkele weken niet gebeurd. De boven-
meester gaf drie mogelijkheden aan: betalen, een 
andere school zoeken, of kwekeling worden. Dit 
laatste betekende dat hij les moest gaan geven aan 
jongere kinderen en dat hij ’s avonds aan de studie 
zou moeten gaan om schoolmeester te kunnen 
worden. Dit wilde Jan maar al te graag en na enig 
aarzelen gingen zijn ouders hier mee akkoord.
Al snel bleek dat het om een slim ventje ging 

en dat lesgeven ging hem ook goed af. Hij was 
achttien jaar toen hij benoemd werd als hulpon-
derwijzer, vier jaar later mocht hij zich onderwij-
zer noemen  en weer drie jaar later haalde hij de 
hoofdakte. Op de school waar hij werkte leerde 
hij Rachel Maria Cachet kennen, zijn toekomstige 
vrouw.

Baan in Scheveningen
In 1884 solliciteerde Jan naar de functie van 
schoolhoofd in Den Haag. In die tijd moest je 
deelnemen aan een vergelijkend e amen en 
diegene, die hier het beste uitkwam, werd meestal 
benoemd. Aanvankelijk zag men niet veel in hem, 
maar uiteindelijk kwam hij er als beste uit. In 
eerste instantie werd hij benoemd aan de school in 
de Duinstraat in Scheveningen, maar uiteindelijk 
werd het – met ingang van 1 oktober 1885 - de 
school in de Tullinghstraat. Naast deze school, 
op nummer 2, stond het huis van het schoolhoofd 
en hier is Jan samen met zijn vrouw, die Marie 
genoemd werd, vanaf januari 1887 gaan wonen. 
Jan en Marie zijn op 30 december 1886 getrouwd 
en ze konden pas in het huis naast de school gaan 
wonen, wanneer ze getrouwd waren. Hiervoor 
woonde hij als vrijgezel in de Koningstraat, eerst 
op nummer 321, later op nummer 323. Ligthart 
was 26 jaar toen hij schoolhoofd werd en dat was 
erg jong. Op dat moment was hij dan ook het jong-

ste schoolhoofd in Den Haag. 
Hij werd door de leerkrachten 
met enig wantrouwen ontvan-
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- Het omslag van n eden , 
een oek van igthart uit  
voor vol assenen, maar door-
desemend met liefde voor de 

opvoeding van kinderen. -

- Het graf van an igthart en i n vrou  achel aria in aag- oeren. 
egraveerd op de steen staat  De hele opvoeding is een k estie van 

liefde, geduld en i sheid. n de laatste t ee groeien aar de eerste 
heerscht.  od s eg is volmaakt.  -

- n eugdherinneringen   
eschri ft igthart ook n eigen 

slechte ervaringen als kind op school, 
een elangri ke motivatie voor hem 
om ich later in te etten voor eter 

onder i s.-

Nieuw assortiment AIXAM
KEUZE GEEFT VRIJHEID

NIEUWE CROSSLINE
Ontdek de best verkochte brommobiel 

van Europa! Volgens de ANWB de meest 

veilige en comfortabele.

Ontdek de best verkochte brommobiel 

van Europa! Volgens de ANWB de meest 

veilige en comfortabele.

NIEUWE CITY
Compact model. Ideaal voor stad 

én platteland. Temperamentvol 

design met mooie lijnen.

De GTO is het meest 

sportieve model 

van alle merken 

brommobielen. 

Hypermodern 

en gedurfd.

CITY S
Eigentijds eigenwijs. Een brommobiel 

voor sportieve rijders.

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

 De grootste dealer  
 van uid- olland
 oor kwaliteit 
 en service
 ratis aal    
 Brengservice
 Bij reparatie ver-  
 vangend vervoer

ollebregt rommobiel
g 0

5  
010-5 19 18
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Leuk 

vrijwilligerswerk!

Gilde SamenSpraak heeft enthousiaste 
vrijwilligers nodig die een uur per 

week willen praten met een nieuwe 
Nederlander die onze taal beter 

wil leren spreken. Hiervoor is geen 
speciale opleiding of ervaring vereist.

Als u zich aanmeldt zoeken wij voor 
u een taalmaatje dat bij u past en bij 

u in de buurt woont.

Heeft u belangstelling?

Mail dan naar: 
samenspraakdenhaag@gmail.com 

of kijk op www.gildedenhaag.nl
U kunt ook bellen naar het bureau 

van het Gilde Den Haag 070 356 12 81 
(ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur)



Gerard Jan igthart (   ) zette z n leven en latere vermogen in voor de jeugd 

De s hool eester ie altij
tro  blee  aan ijn i ealen

gen. Ze dachten dat hij, zoals in die tijd 
gebruikelijk was, achter in de klas ging 
staan, om alles op te schrijven wat er 
zoal verkeerd ging en dat kreeg je als 
leerkracht vervolgens overduidelijk te 
horen. Niets was minder waar. Hij vond 
juist, dat de leerkracht min of meer 
vrij moest zijn wanneer hij of zij les 
gaf. In de Toelichting bij zijn methode 
Het volle leven  (1905) omschrijft hij 
dit als volgt: “Het klinkt misschien 
wat erg zonderling, wanneer we deze 
Handleiding beginnen met den raad: 
Zooals het in dit boekje is voorgeschre-
ven, moet ge ’t nu precies niet doen. 
We achten het nodig, dat ieder zichzelf 
aan de kinderen geve en zich niet tot 
kopie van een ander make, destemeer 
oordelen we het daarom plicht,dat elk 

zijn persoonlijkheid in de goede 
richting ontwikkele.” Samen 
met de leerkrachten bedacht 
Ligthart een met de hand 
geschreven tijdschrift Onder 

n dak  (vanaf 1890 ) waarin 
de dagelijkse gang van zaken op 
school beschreven werd. Enkele 
jaren later leerde hij Hindericus 
Scheepstra kennen en samen met 
de bekende illustrator Cornelis 
Jetses hebben ze een groot aantal 
schoolboekjes geschreven en van 
prachtige illustraties voorzien. 
Denkt u maar aan de boekjes over 
Ot en Sien en Pim en Mien. Op 
verzoek van de uitgeverij Wolters 
in Groningen hebben ze de bestaande 
leesplank van Hoogeveen verbeterd. 
Het leesplankje ‘Aap-noot-mies ’ was 
tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw 
h t leermiddel om te leren lezen. 

De dood van Jantje
Jan en Marie hadden drie kinderen, 
twee meisjes: Elizabeth en Marie en 

n jongen: Jantje. Toen Jantje negen 
jaar oud was, is hij aan bloedvergifti-
ging overleden. Deze slag is Jan nooit 
meer te boven gekomen, zoals ook 
uit zijn boeken en artikelen blijkt. Hij 
heeft tientallen boeken en duizenden 
artikelen geschreven, onder andere 
in het tijdschrift School en Leven. 
Hoe kwam het, dat deze eenvoudige 
bovenmeester uit de Tullinghstraat 
bekend werd, zowel in ons eigen 
land als ver daarbuiten  Waarom 
kwamen mensen uit Rusland en 

Skandinavië, uit België en 
Finland om een greep te doen op 
zijn schooltje kijken  Waarom 
stond koningin Wilhelmina 
erop, dat Juliana les kreeg van 

n van de leerkrachten van 
zijn school  Waarom werd hij 
uitgenodigd om in Noorwegen, 
Zweden en Denemarken lezin-
gen te komen geven  Hij was 
een begenadigd schoolmeester, 
zeker, en bovendien een be-
minnelijk mens. Hij kon goed 
schrijven, in begrijpelijke taal en 
een deel van zijn werk kan zeker 
tot de litteratuur gerekend worden.

of van loos
De beroemde en uiterst kritische 
dichter Willem Kloos ( 1859 tot 1938 

), die op het adres Regentesselaan 176 
gewoond heeft, schreef over hem: “De 
heer Jan Ligthart, was ongetwijfeld een 
onzer vruchtbaarste auteurs. Achter in 
zijne Jeugdherinneringen tenminste 
vindt men niet minder dan 44 titels 
vermeld van boeken, die zijn kunde en 
zijn ijver en wat nog meer zegt, zijn 
goede smaak en juist inzicht, ja, soms 
zijn talent 

zelfs, hebben voortgebracht.” 
Vooral dit laatste is opmerkelijk. 
Kloos kwam vaak niet verder dan het 
afkraken van het werk van anderen. Hij 
was een begenadigd spreker, ook waar. 

Toch is hij vooral bekend geworden en 
tot op de dag van vandaag gebleven , 
omdat hij duidelijk gemaakt heeft, dat 
kinderen geen volwassenen in zakfor-
maat zijn zoals in die tijd gedacht werd. 
Hij was vrijwel de eerste, die inzag, 
dat kinderen een eigen ontwikkeling 
doormaken en dat we daar oog voor 
moeten hebben.  De uitvinder van 
de Ontwikkelingspsychologie zou ik 
haast zeggen. Het voorbeeld van de 
volwassenen, ouders en leerkrachten, 
is van doorslaggevend belang, zo 
stelde hij. Hiervan uitgaande heeft hij 
al die boeken en boekjes geschreven. 
Overigens moeten we de rol van zijn 
vriend Scheepstra niet onderschatten. 
Vooral de boekjes voor jonge kinderen 
zijn door hem geschreven.

en filantroop
Ondanks het feit, dat Ligthart – ook 
tijdens zijn leven - een bekende 
Nederlander was om maar eens een 
uitdrukking uit onze tijd te gebruiken, 
is hij zijn schooltje trouw gebleven. 

Hij heeft diverse aanbiedingen 
gekregen om ergens anders 
te gaan werken. Hij zou veel 
meer kunnen gaan verdienen, 
maar hij voelde hier niets voor.  
Het werken met kinderen uit de 
Schilderswijk bleef zijn doel. 
Wel is het zo, dat hij aan het 
schrijven van al die (school)
boekjes behoorlijk verdiend 
heeft. Iemand heeft wel eens 
uitgerekend, dat hij er minstens 
120.000 gulden aan verdiend heeft 
en dat was zeker in die tijd een 
fl ink bedrag. Het gaat hier - voor 
de duidelijkheid - over enorme 
aantallen. Veel van dit geld heeft 
hij weggegeven. Als voorbeeld: 
wanneer een begaafde leerling van 
zijn school graag verder wilde leren, 
betaalde hij de kosten.

Op 16 februari 1916 is hij in Laag-
Soeren, waar hij voor zijn gezondheid 
verbleef, overleden.

Carl Doeke Eisma
ca l isma@plan t.nl
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- en portret van de auteur uit het oek n eden . -

- ee pagina s uit het eroemde oek 
van t en ien , feiteli k geschreven door 

cheepstra, maar met een grote in reng 
van igthart en tekeningen van etses.-

- igthart in de klas, met een van de schoolplaten op de achtergrond.-

- en van de schoolplaten uit de serie Het olle even , 
getekend door ornelis etses in .-
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t Haags Not h Festival beleeft zondagmiddag  juni de vijfde editie. Het program-
ma is inmiddels bekend: meer dan vijftig muziek verenigingen, orkesten, bands en 
andere muzikale initiatieven laten zien en horen hoe gevarieerd en springlevend de 
Haagse amateur muziek op dit moment is. p zes buitenpodia rond de Grote erk, 
drie podia in de kerk en het Nutshuis en tijdens de streetparade wordt tussen .  
en .  uur non stop gemusiceerd. Maar liefst .  muzikanten en zeker  vrij-
willigers maken dit festival tot een puur Haags, gratis toegankelijk feest. 

Ter gelegenheid van het eerste lustrum hebben 
de website,  het logo en de programmakrant een 
nieuw uiterlijk gekregen en is er een speciaal 
lustrumorkest samengesteld. Het festival start 
klokslag 12.00 uur op n van de podia aan de 
noord kant van de Grote Kerk. Tegelijkertijd 
begint op de Grote Markt de streetparade van 
drumbands, showkorpsen, fanfares en Caribean 
brassbands. De route gaat door de Grote Markt-
straat via het Spui naar het Buitenhof. Op het 
festivalterrein kan de bezoeker een afwisselend 
programma verwachten van harmonie- en fanfa-
remuziek, bigbands, wereldmuziek, slagwerk en 
dweilorkesten. Binnen in de Grote Kerk en het 
Nutshuis zijn de meer ‘gevoelige’ muziekvor-
men geprogrammeerd, zoals symfonieorkesten, 
kleine ensembles, mandoline- en citermuziek, 
klein kunst, klezmer en koren. In de Grote Kerk 
wordt niet alleen in de enorme kerkzaal opgetre-
den, maar ook in de intieme Torenkamer. 
Thema verbinding 
Het thema ‘verbinding’ loopt als een rode draad 
door de hele pro grammering. Muziek is een taal 
zonder woorden die mensen samenbrengt. Som-
mige orkesten spelen een deel van hun optreden 
samen. Speciaal ter gelegenheid van het eerste 
lustrum heeft componist en dirigent Sarif Tribou 
een compositie geschreven waarvan een fragment 
bij ieder optreden wordt gespeeld. Het lustrumor-
kest, samengesteld uit leden van de deelnemende 
orkesten speelt ter afsluiting van het festival de 
hele compositie.

Goede doelen 
t Haags Not h Festival verleent haar medewer-

king aan de sponsorloop tijdens De Nacht voor 
de Vluchteling van 18 op 19 juni. Streetband FF 
AnderZ en Inburgeraarskoor Haagse Nieuwe 
ondersteunen rondom 

10.00 uur de wandelaars met ritmische en warme 
muzikale klanken bij hun laatste meters, om 
vervolgens het podium op het festival terrein te 
betreden. Ook dit jaar is War Child weer met een 
informatiestand aanwezig op het festivalterrein.
Om 17.30 uur sluit cultuurwethouder Marjolein 
de Jong samen met het lustrumorkest het vijfde 
Haags Not h Festival af. t Haags Not h Festi-
val is onderdeel van The Hague Festivals.
Het volledige programma is te vinden op www.
uthaagsnotuhfestival.nl en in de programmakrant 
die op diverse plaatsen in de stad is te vinden. 

t oll ig p og amma is t in n op .
t aagsnot sti al.nl n in p og amma ant
i op i s plaats n in sta is t in n.

ondag  juni rondom de Grote erk

str   van t 
Haags ot h estival

- he Hague Highland ipe and & Dance Notuh-festival . -

- ari ean lag erk in het centrum 
Notuh-festival . -

r o  itr o  it
De e agenda evat allerlei activiteiten die voor le ers van De ud-Hagenaar interessant kunnen i n  tentoon-
stellingen, le ingen, informatie, cursussen, mu iek, theater, en ovoorts. De agenda ordt samengesteld door het 

entraal nformatiepunt uderen . ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u alti d in 
de agenda op .cipo.org. He t u activiteiten te melden  tuur u  gegevens op via e-mail naar redactie cipo.
org, of neem telefonisch contact op met arco Daane via    .

nder meer ,  en  juni
Museum RockArt 
Het  sfeervolle museum wordt stukje bij beetje gevuld 
met een expositie over o.a. 50 jaar Bintangs. Deze in 
1961 opgerichte band begon ooit met een indo-rock 
repertoire maar ontwikkelde met hun ruige en rauwe 
Rhythm & Blues spoedig een eigen muziekstijl. 
Hiermee speelden ze in het voorprogramma van de 
Rolling Stones en de Kinks. Met de singles Travellin’ 
in the USA en Ridin’ on the L&N hadden ze top 10 
hits. Museum RockArt is a.s. Hemelvaartsdag, 2 juni 
geopend. De daarop volgende zondag is het museum 
tevens geopend. Ook op 2e Pinksterdag 13 juni is het 
museum te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur.
De entree is € 5,00 per persoon.  Museum RockArt 
is gevestigd aan de Zekkenstraat 42 te Hoek van 
Holland.

aterdag  juni 
M SA o.l.v. Peter Dijkstra 
Vocaal ensemble MUSA, begeleid door Lucia Swarts 
(cello) en Leo van Doeselaar (orgel), met een prach-
tig programma over dood, geloof en liefde – drie 
aspecten van het leven die onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden. Met werken van Johann Sebastian 
Bach, Heinrich Schütz en Bart Visman. Kloosterkerk 
(Lange Voorhout 4). 20.15 uur, entree €17,50, € 
14,- (korting) of € 8,- (Ooievaarspas). Kaarten en 
informatie: www.kloosterkerk.nl/kerkmuziek. 

Tot en met  juni 
Tong Tong Fair op Malieveld 
De Tong Tong Fair, het grootste Euraziatische eve-
nement ter wereld, biedt een mix van een cultureel 
festival, beurs en eetfestijn, in een archipel van ten-
ten. Dit jaar wordt de 53ste editie gehouden van het 
evenement, dat velen ook nog kennen onder de oude 
naam Pasar Malam. Het evenement bestaat uit de 
beroemde Grand Pasar met het Indonesië-Paviljoen, 
de Eetwijk, met tientallen Aziatische restaurants en 
waroengs, en het internationale Tong Tong Festival, 
een cultureel programma rond de mix van Oost en 
West in podiumkunsten, spoken word en actualiteit. 
De toegangsprijs bedraagt op doordeweekse dagen 
€ 11,50 en in het weekeinde €14,50. 65-plussers 
krijgen op vertoon van hun legitimatie korting: dan is 
het € 6,50 resp. € 9,00 

ondag  juni
High Tea  Haaglanden
De Werkgroep Zilver (50+) van COC Haaglanden or-
ganiseert vanaf 15.00 uur een High Tea in BastaCafe 
aan de Scheveningseveer in Den Haag. Met o.a. 
typische Engelse zoetigheden en veel vers gezette 
thee. Aansluitend is er trouwens om 18.30 uur weer 
een gezellige maaltijd, voor maar € 7,-. Inlichtingen 
bij Jan van Leeuwen (070 - 3649401 of Wim Coene 
(079-3510430). U kunt ook eens kijken op www.
roze50plus.nl

Donderdag  juni

Workshop voor mantelzorgers. Zorgen voor anderen 
brengt veel veranderingen teweeg. Deze workshop, 
door een consulente van de Stichting MantelZorg, 
biedt werkende mantelzorgers handvatten om een 
balans te vinden tussen werk, vrije tijd en zorgtaken. 
Stichting MantelZorg, Torenstraat 172, Den Haag, 
19.00-21.00 uur. Deelname kosteloos, aanmelden: 
tel. (070) 346 87 01 (maandag t/m vrijdag, 9.00-
16.30 uur) of e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl. 
Meer informatie: www.mantelzorgdenhaag.nl.

rijdag  juni
ursus Haagse kunst 

Kunsthistorica drs. Anne Marie Boorsma verzorgt 
een vierdelige cursus ‘Haagse kunst, 1911-2011’. 
Over beroemde ‘Haagse Scholers’ als Mesdag, 
Israels en Toorop; uitgebreid over o.a. Paul Citroen, 
Co Westerik en Herman Berserik; beeldhouwers als 
Theo van der Nahmer en Aart van den IJssel; en 
de typisch Haagse kunstgroepen Verve, Fugare en 

Posthoorngroep uit de jaren vijftig en zestig. Theater 
Branoul, Maliestraat 12, vier lessen, 10.00-11.30 uur, 
deelname € 40,-. Aanmelden/informatie: Anne Marie 
Boorsma, tel. (070) 382 21 30, annemarieboorsma@
gmail.com en www.annemarieboorsma.nl.

aterdag  juni 
Haags Dag rkest 
Jubileumconcert van het HDO onder leiding van Hans 
Baron, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 
dit orkest dat in hoofdzaak optreedt voor ouderen in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Met een aantrek-
kelijk en gevarieerd programma, waaronder muziek 
uit musicals en lichte concertstukken. Bergkerk, 
Daal en Bergselaan 50a, 20.00 uur, kerk open vanaf 
19.30 uur, entree € 5,-, met een kopje koffie, thee of 
frisdrank en na afloop een drankje met een hapje. Er 
is ruime (gratis) parkeergelegenheid tegenover de 
kerk. Meer informatie: www.haagsdagorkest.tk.

Dinsdag  juni 
mgaan met veranderd gedrag  

Workshop voor mantelzorgers. Zorgen voor anderen 
brengt veel veranderingen teweeg. Deze workshop 
door een consulente van de Stichting MantelZorg is 
gericht op de gevolgen voor de onderlinge relatie, 
de werk- en woonsituatie en gedragsveranderingen, 
al of niet voortkomend uit de ziekte. U krijgt tips en 
adviezen mee over de omgang hiermee. Stichting 
MantelZorg, Torenstraat 172, Den Haag, 19.00-21.00 
uur. Deelname kosteloos, aanmelden: tel. (070) 346 
87 01 (maandag t/m vrijdag, 9.00-16.30 uur) of 
e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl. Meer informatie: 
www.mantelzorgdenhaag.nl.

Assertiever worden   
Workshop met gratis psychologische tips voor 
mensen die last hebben van lichte psychische 
klachten. Leer opkomen voor uzelf, terwijl u toch 
rekening houdt met anderen. Tips bieden u daar een 
goed handvat bij. De workshop wordt geleid door een 
preventiefunctionaris van Context. Als u daarna wat 
dieper op het onderwerp wilt ingaan, kunt u zich op-
geven voor een training. Woej, wijk- en dienstencen-
trum De Groene Loper, Van Royenstraat 2, Voorburg, 
in de ochtend, deelname gratis. Aanmelden: Woej, 
wijk- en dienstencentrum De Groene Loper, tel. 300 
4747. Eerst meer informatie? Bel Context, Thuan-Nhi 
Truong, tel. 391 8191.

Woensdag  juni   juli
erhalentafel Golden arring 

Op 3 september opent het Haags Historisch Museum 
de tentoonstelling ‘Golden Earring - Back home’. 
Voorafgaand daaraan kunnen Hagenaars die unieke 
verhalen en persoonlijk beeldmateriaal hebben over 
deze rockband tijdens de jaren ’60 en ’70 in Den 
Haag, aanschuiven bij een Verhalentafel! Deze telt 7 
bijeenkomsten, van 15 juni tot 6 juli, op maandag- 
en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur, in de 
Centrale Bibliotheek aan het Spui. Met een lezing 
door een bekende Haagse popjournalist/historicus, 
herinneringen ophalen, beeldmateriaal verzamelen, 
schrijven van een kort verhaal, een wandeling enz. 
Informatie en aanmelden: Heleen Hebly, tel. 06 11 95 
32 65, e-mail h.h.hebly@dobdenhaag.nl, of Judith 
Heykers, tel. 06 55 81 02 85, e-mail j.l.m.heykers@
dobdenhaag.nl.

Woensdag  juni
oncertprogramma 

Binnenstad lassiek 
Zou u graag samen met andere muziekliefheb-
bers gratis lunchconcerten bezoeken? ‘Binnenstad 
Klassiek’ van VÓÓR Welzijn maakt dit mogelijk met 
een maandelijks concertbezoek. Op woensdag 22 
juni staat een concert in de Waalse Kerk op het 
programma. Vertrek per groep naar de concertlocatie 
met het openbaar vervoer vanuit buurtcentrum de 
Henneberg, Tramstraat 15, om 11.45 uur. Inschrij-
ven, meer informatie en het volledige programma van 
‘Binnenstad Klassiek’: bij de i-Shop in de Henneberg, 
tel. 397 60 01.
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Programma s voor 
de zomervakantie 
De zomer staat voor de deur. Diverse organisa-
ties in de stad zijn al druk bezig programma’s 
met activiteiten en uitstapjes voor te bereiden. 
V R Welzijn Loosduinen bijvoorbeeld 
organiseert van 4 juli tot en met 22 juli allerlei 
uitstapjes voor vriendelijke prijsjes: rondvaar-
ten, stads- en natuurwandelingen met een gids, 
enz. Voor meer informatie en aanmelding kunt 
u vanaf begin juni terecht bij i-Shop de Hen-
neberg, Tramstraat 15, tel. 397 60 01.
In Leidschendam biedt Woej ‘Zomertijd’, met 
dit jaar als thema ‘Groei en Bloei bij Woej’. Dit 
omvat 21 activiteiten gedurende tweeënhalve 
week. ‘Vroege Vogel’ Ivo de Wijs trapt op 4 
juli af met vertelsels over zijn late roeping tot 
de natuur. Verder zijn er lezingen, uitstapjes, 
sportieve activiteiten, creatieve workshops en 
gezellige en muzikale activiteiten. Woej be-
schikt over ringleidingen voor slechthorenden 
en een Vervoersdienst. Het programma wordt 
begin juni naar alle Leidschendam-Voorburgse 
65-plussers verstuurd in de Seniorenkrant, en 
staat op www.woej.nl. De kaartverkoop start 
op maandag 6 juni in de vier wijk- en diensten-
centra van Woej (maandag, dinsdag en vrijdag, 
9.00-11.00 uur) en u kunt niet telefonisch reser-
veren  Meer informatie: Woej, tel. 30 117 30.

Een traditie is ‘Zomerstek’, georganiseerd door 
Stek, voor Stad en Kerk. Met van 18 juli tot en 
met 27 augustus leuke, zinnige, inspirerende 
en gezellige zomerse activiteiten op verschil-
lende locaties. Deelname is gratis of heel 
goedkoop. Het omvangrijke programma omvat 
originele activiteiten als een workshop e-books 
en tablets, een wandeling door Archipel-
Willemspark, een basiscursus kantklossen, oude 
treintjes, moderne religieuze poëzie, uw eigen 
stamboom maken en verhalen en herinneringen 
uit de jaren ’50. Het Zomerstekprogramma 
vindt u op www.steknet.nl onder ‘Actueel’. 
Aanmelden: tot 8 juli bij Anneke IJzerman, tel. 
318 16 16 of 318 16 21, e-mail info steknet.nl. 
De belangstelling is ieder jaar groot

Je ziet ze steeds meer: elek-
trische fietsen. e zien eruit 
als gewone fietsen en u moet 
er ook gewoon op trappen, 
maar daar krijgt u hulp  bij. 

en elektrische fiets heeft 
een accu. en trapsensor 
registreert hoe hard u trapt en 
geeft dat door aan de accu, die 
vervolgens trapondersteuning 
geeft. De accu trapt als het 
ware mee  en u hoeft zich min-
der in te spannen. neens heeft 
fietsen er een dimensie bij 
gekregen  en wordt het weer 
bereikbaar voor veel mensen, 
onder wie ouderen.

www gseouderen nl

Bij de popularisering van de elek-
trische fiets zijn ouderen ook de 
voortrekkers geweest. Dat is best 
bijzonder, aldus het tijdschrift ‘De 
Vogelvrije Fietser’ van de Fietsers-
bond. Doorgaans ‘adopteren’ jonge-
ren nieuwe producten juist als eerste. 
De Fietsersbond kwam met zinvolle 
informatie over dit superhippe ver-
voermiddel. CIPO las voor u mee.

ntspannen inspannen
Een elektrische fiets is ideaal bij 
tegenwind, en u kunt er ook zonder 
te zweten een brug of viaduct mee 
op. En voor mensen die door hun ge-
zondheid niet meer gemakkelijk kun-
nen fietsen, is hij zeker een uitkomst. 
Wie bijvoorbeeld artrose aan de knie 
heeft, kan met weinig belasting in 
beweging blijven. ‘Eigenlijk zou de 
elektrische fiets door de zorgver-
zekering vergoed moeten worden,’ 
aldus iemand op de website van het 
seniorentijdschrift ‘Plus’.
Een elektrische fiets maakt ouderen 
dus mobieler. TestKees, de onder-
zoeker van de Fietsersbond, voegt 
daaraan toe dat hij ook voor meer 
veiligheid zorgt. Ouderen die met de 
fiets op gang moeten komen, gaan 
soms slingeren omdat ze te weinig 
snelheid maken. Met een elektrische 
fiets maken ze direct en gelijkmatig 
meer snelheid. Ze kunnen bovendien 

gemakkelijker aansluiten bij andere 
fietsers. En doordat ze zich minder 
hoeven in te spannen, hebben ze 
meer energie beschikbaar om op te 
letten. TestKees pleit ook voor het 
gebruik van aanvullende accessoires, 
zoals een richtingaanwijzer, spiegel-
tjes en een zadellift.

inderziektes
Met een elektrische fiets komen 
ouderen dus weer buiten, n in 
beweging. Maar: wel ‘minder’ dan 
met een gewone fiets. Volgens een 
Nederlandse gezondheidsnorm 
zouden ouderen dagelijks een halfuur 
ontspannen moeten bewegen. En 
een halfuurtje fietsen met elektrische 
ondersteuning is dan natuurlijk niet 
hetzelfde. Je doet minder en levert 
minder inspanning
Zo zijn er nog wel meer kantteke-
ningen te plaatsen bij de elektrische 
fiets. ‘De elektrische onderdelen 
zijn vrijwel onderhoudsvrij,’ stelt 
het tijdschrift ‘Plus’. Dat zit toch 
anders, blijkt uit getuigenissen in ‘De 
Vogelvrije Fietser’. Sommige accu’s 
blijken snel stuk te gaan. Is de ga-
rantie verlopen, dan kost een nieuwe 
al snel 400 euro. De trapsensor 
blijkt gevoelig te zijn voor sneeuw, 

regen en kou en het dan wel eens te 
begeven. Ook softwareproblemen 
komen nogal eens voor. Die blijken 
de fietsenmaker soms boven te pet te 
gaan. Een elektrische fiets is een stuk 
ingewikkelder dan een gewone.
Niettemin: veel gebruikers zijn 
enthousiast over de elektrische fiets. 
‘We willen hem nooit meer kwijt,’ 
vertelt iemand in ‘De Vogelvrije 
Fietser’. En zo zijn er meer  ‘Ik ben 
’s avonds niet meer zo moe na een 
tochtje,’ liet een fanatieke 77-jarige 
fietster ons weten. Zij laat zich graag 
steunen door de accu. Dat hoeft 
natuurlijk niet altijd.  kunt kiezen 
voor ‘minder’ ondersteuning als u 
minder nodig hebt, of gewoon trap-
pen zonder ondersteuning.

Accu opladen:  cent
Die accu moet u natuurlijk opla-
den. Hij zorgt gemiddeld 35 tot 40 
kilometer lang voor ondersteuning, 
al wordt er geklaagd over sommige 
merken. De gebruiksduur hangt ook 
af van de gekozen ondersteuning. 
Hebt u wind mee en kiest u voor 
minder ondersteuning, dan werkt hij 
wel 90 kilometer  maar laat u zich op 
fietsvakantie in Zwitserland 10 kilo-
meter bergop ondersteunen, dan kan 

de accu ‘boven’ helemaal leeg zijn. 
Belangrijk is dat u hem na gebruik 
in n keer helemaal oplaadt, en de 
accu nooit leeg laat staan  Duur is 
een oplaadbeurt niet: ongeveer 10 
cent.
De accu zal op den duur steeds 
sneller leeg raken. En hij heeft niet 
het eeuwige leven. Ook daarover 
verschillen de berichten, maar rekent 
u op 500 tot 700 oplaadbeurten.

Tips en informatie
De Fietsersbond geeft nog twee 
belangrijke tips bij de aanschaf van 
een elektrische fiets. Vraag naar de 
productiedatum van de accu en laat 
controleren of de energie-inhoud 
inderdaad is zoals de fabrikant die 
voorspiegelt. Daar kunt u achter 
komen door een test met een accu-
analyzer  een apparaat dat helaas nog 
niet alle fietsenmakers hebben.
En: maak altijd eerst een serieuze 
proefrit. Niet zomaar een blokje 
rond, maar over het traject dat u re-
gelmatig rijdt. Daar komt u erachter 
of de elektrische fiets iets voor u is.
Meer informatie n een test van 
diverse modellen: kijk op www.
fietsersbond.nl/over-fiets/elektrische-
fietsen.

A T
en volle accu is goed voor zo n  tot  km

tee s o lair er  e ele tris he 
iets tra t als het are et  ee 

- vo de Wi s opent omerti d  -

Talent in aak
p  juni organiseert H F, Pro-

motie Haags rijwilligerswerk, 
samen met de gemeente P  
en sloo Pro, een Gouden Ja-
ren Talentenbeurs voor -plus-
sers uit het stadsdeel aak. 
Op zoek naar nieuwe uitdagingen en 
nieuwe contacten  Trek in een zinvolle 

tijdsbesteding bij een interessante maat-
schappelijke organisatie  Kom dan uw 
licht opsteken tijdens deze beurs.  kunt 
er diverse vrijwilligersorganisaties leren 
kennen, en zij u.
Misschien bent u zich wel niet bewust 
van uw grote levenservaring, levenskunst 
en sterke kanten. Doe dan op 9 juni de 
Talentenscan en ontdek waar u goed in 

bent  En laat u vervolgens uitnodigen 
voor een kennismakingsbezoek om te 
bekijken wat een organisatie en u voor 
elkaar kunnen betekenen.

ooraf aanmelden
Er bestaan allerlei soorten vrijwil-
ligersbanen, ook om nieuwe kansen te 
ontdekken, uw ontwikkeling te verrijken 

en in contact te komen met anderen. 
De Gouden Jaren Talentenbeurs van 
donderdag 9 juni vindt plaats van 16.45 
tot 19.15 uur in Jeugdtheater Pierrot, 
Ferrandweg 4T.

Graag vooraf aanmelden via tel. 302 44 
44 of e-mail bureau hofnet.nl. Meer in-
formatie: hofnet n o den aren.

- antklossen, is dat te leren  ro eer het  -
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Een afscheid in stijl

Smaakvol invulling geven aan de dagelijkse 

praktijk, voor veel mensen is dit meer dan een 

bijzaak. Dat is niet zo vreemd. Het is immers 

prettig om uw leven op elegante wijze vorm te 

geven. Geldt dit ook voor u, dan is de kans groot 

dat u wanneer het zover is ook in stijl afscheid 

wilt nemen. Voor uw uitvaart kunt u in dat geval 

uitstekend terecht bij Ad Patres uitvaartzorg 

in Den Haag. Wij beschikken over een intiem 

herenhuis aan de Frederik Hendriklaan in het 

Statenkwartier en hebben een rouw-/familiekamer 

waar u kunt samenkomen in een huiselijke 

en stijlvolle omgeving. Ook voor het overige 

ademen onze faciliteiten een rustieke ambiance. 

Voor een exclusieve uitvaart in stijl doet u 

een beroep op Ad Patres uitvaartzorg. 

Bel (070) 355 64 27 of kijk op www.adpatres.nl.

Frits Rijsemus, na  jaar waardevol werk bij W H Transvaal  

s hei  van een ionier in
inter lt rele o eren org
Woon orgcentra Haaglanden heeft met een symposium over 
interculturele oudenzorg op  april afscheid genomen van Frits 
Rijsemus. Rijsemus was locatiemanager van het multiculturele 
woonzorgcentrum W H Transvaal in Den Haag.

‘Pionier in de interculturele oude-
renzorg’ was een omschrijving die 
Rijsemus veelvuldig ten deel viel 
tijdens het afscheid in de Julianakerk 
in Den Haag. Ram Ramlal, eerste 
migrant in de Haagse gemeenteraad 
en huidige directeur van MEE Zuid-
Holland-Noord, noemde hem een 
markant persoon. Rijsemus en Ramlal 
ontmoetten elkaar bij het opzetten van 
de Dagopvang Oudere Surinamers, 
ruim 20 jaar geleden.
Inmiddels bestaat ook een dagopvang 
voor Turkse vrouwen en is onlangs 
gestart met een groep voor Turkse 
mannen. Naast innovatieve projecten 
als deze besloot Rijsemus bij zijn 
aantreden in WZH Transvaal, 21 jaar 
geleden, dat het woonzorgcentrum 
moest mee veranderen met de veran-
derende bevolkingssamenstelling in de 
wijk: het multiculturele woonzorgcen-
trum Transvaal was geboren. Tevens 
zette Rijsemus de interculturele oude-
renzorg op de Haagse agenda.

Rol voor familie
In 2025 is procent van de ouderen van 
niet-Nederlandse afkomst. Wat bete-
kent dit voor woonzorgorganisaties en 
thuiszorgorganisaties en hoe kunnen 
zij voldoen aan de veranderende vraag 
uit de markt  Hierover ging het in 
het symposium met Derwisj Maddoe, 
senior adviseur bij STIOM, Moha-
med Bokhizzou, hoofd Personeel 

 Organisatie a.i. bij WZH en Frits 
Rijsemus. De drie waren het erover 
eens dat de begeleiding van familie 
en met name de kinderen van ouderen 
die in een woonzorgcentrum komen 
wonen e tra aandacht verdient en dat 
de functie van zelforganisaties steeds 
belangrijker zal worden. Daarnaast is 
ook een rol weggelegd voor religieuze 
leiders als de pandit of imam. Zij 
gelden als sleutelfiguren als het gaat 
om voorlichting aan de doelgroep over 
de mogelijkheden die de zorg biedt. 
Verder noemden de panelleden ook 
meer algemeen geldende kenmerken, 

bijvoorbeeld het inlevingsvermogen 
van een medewerker of vrijwilliger, 
als belangrijke factoren.

Nieuw in oetermeer
WZH biedt overigens niet 
alleen in Transvaal intercul-
turele ouderenzorg. Ook in 
Zoetermeer, waar WZH 
een nieuwe aanbieder 
van ouderenzorg is, wordt 
gestart met ouderenzorg 
die rekening houdt met de 
culturele achtergrond van de 
ouderen. Begin 2013 openen 
de deuren van de nieuwste 
woonzorglocatie in de wijk Oos-
terheem. Daarin zal op cultuur af-
gestemde zorg worden geboden 
aan 114 ouderen. Vanaf 6 juni 
a.s. kunnen ouderen echter al 
terecht in het eerste WZH 
Ontmoetingshuis in de 
wijk Buytenwegh. Hier 
start WZH een nieuwe 
multiculturele dagop-
vang voor zelfstandig 
wonende ouderen met 
en zonder AWBZ-in-
dicatie. De activiteiten 

in het Ontmoetingshuis zijn gericht 
op gezelligheid, eten en drinken, 
cultuurbeleving en het ontmoeten van 
leeftijdsgenoten.

oievaarsavond 
ogelbescherming

De Haagse Vogelbescherming organi-
seert op dinsdag 7 juni 2011 een avond 
over de (Haagse) ooievaar. De avond 
wordt gehouden in de in de Chris-
tus Triumfatorkerk, hoek Laan van 
Nieuwe Oost Indië en de Juliana van 
Stolberglaan te Den Haag. Aanvang 
20.00 uur, toegang gratis.
Het programma zal bestaan uit lezin-
gen over: de ooievaar in Nederland, 
over het huidige ooievaarsbestand in 
en om Den Haag, en de film Ooievaars 
Natuurlijk van Jan v.d.Ende en Moni-

ue v.d.Broek wordt vertoond.
Er is een informatie stand over de 
werkzaamheden van de Haagse Vogel-
bescherming, over (Haagse) ooievaars 
en over Stork (Stichting Ooievaars 
Research  Knowhow). Verder is er de 
mogelijkheid om in de pauze vogelarti-
kelen te kopen.

cursies
Als vervolg op deze avond zijn er 2 
e cursies:
Op 18 juni om 10.00 uur bij de Molen 
de Vlieger in Voorburg
Op 25 juni om 10.00 uur bij het Ooie-
vaarsnest in Marlot

 - Frits i semus, een man van grote etekenis 
voor de Haagse ouderen org -
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Hans 
ooden urg

?
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ragenru riek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals er recht  elastingen en andere inanciële zaken  w vragen worden 
anoniem in deze uitgave ehandeld en onze deskundigen zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
rooden urg deoud-hagenaar nl o  naar ost us   A Den aag  raag met vermelding van ru riek echten en lichten

We willen natuurlijk niemand zijn eigen 
‘verrijking’ onthouden, maar we consta-
teren w l dat het helaas teveel voorkomt 
dat hierbij sprake is van e hibitionisme: 
onvoorstelbare beloningen van topbestuur-
ders van soms miljoenen en van mensen 
die niks of weinig presteren, maar die er 
toch (tijdelijk ) in slagen in verhouding 
tot hun kunnen een (te) hoog salaris te 
bewerkstelligen.
Daarnaast is er nog een groep werknemers 
die alleen voor een grijpstuiver meer van 
de ene naar de andere baan hoppen. Het 
redelijk naar de zin hebben in het werk 
speelt bij hen minder. Financiële hebberig-
heid is van alle tijden en komt voor in alle 
inkomensgroepen.

Nivellering
Als men eenmaal met pensioen is, zijn 
deze zaken vrijwel niet meer aan de 
orde. De ‘zakkenvullers’ krijgen weinig 
kans meer. Iedereen – van hoog tot het 
allerlaagste niveau – gaat er op zijn 65ste 

minimaal 30 procent op achteruit als men 
stopt met betaalde arbeid. Als men even de 
toppensioenen buiten beschouwing laat, is 
er veel meer dan in de salarissferen sprake 
van nivellering. Voor zover wij kunnen 
nagaan, bestaan er geen recente gegevens 
over de pensioenverhoudingen in Neder-
land. Maar uit de algemene inkomensge-
gevens blijkt al dat het netto besteedbare 
inkomen in huishoudens van 65-plussers 
(alleen of met z’n tweeën) van de hoogste 
groep (weer even de toplaag uitgezonderd) 
hooguit viermaal zoveel is als van de veel 
en veel bredere laagste groep (mensen met 
alleen AOW). In de samenleving onder de 
65 jaar is de ongelijkheid van inkomens 
veel en veel groter.

Aanvullend pensioen
Wie zelf met deze inkomensgegevens 
wil goochelen moet op de site van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
kijken, waar een schat aan inkomensge-
gevens (uit het verleden) staan. Overigens 

bouwt een kwart van de Nederlanders 
(vaak zelfstandigen) geen aanvullend pen-
sioen op. Zij vallen als zij 65 jaar worden 
terug op de AOW die 70 procent van het 
netto minimumloon bedraagt. Thans voor 
alleenstaanden netto circa 957 euro per 
maand en voor partners 1318 euro per 
maand (e clusief vakantie-uitkering).
Dat er sprake is van sterke nivellering 
onder de gepensioneerden blijkt uit 
en u tes onder een deel van hen. In 2007 
bedroeg het gemiddelde pensioen boven 
de AOW voor mensen in bedrijfstakpensi-
oenfondsen (dat zijn dus de grote groepen 
oud-werknemers in de bouw, metaal, 
enz.) nog niet eens 7000 euro per jaar en 
voor mensen in de  ondernemingspensi-
oenfondsen (veelal de wat beter betaalde 
werknemers) 16.000 euro. Deze cijfers 
geë trapoleerd houden in dat het gros 
van de gepensioneerden netto nauwelijks 
tweemaal zoveel aan maandelijks inkomen 
heeft als de mensen zonder aanvullend 
bedrijfspensioen. De nivellering ten top 

dus voor pakweg het allergrootste deel van 
de gepensioneerden. Daarbij moet meteen 
worden aangetekend dat de situatie voor 
partners zich in de toekomst langzaam 
maar zeker zal verbeteren, omdat er steeds 
meer tweeverdieners zijn, die als zij 65 
jaar worden, ieder een pensioen hebben 
opgebouwd.

itgesmeerd
Anderzijds zal het bedrijfspensioen per 
individu ook in de toekomst niet meer zo 
sterk groeien als in de gouden beleg-
gingsjaren van de pensioenen het geval is 
geweest. In de politiek en bij de sociale 
partners in de Sociaal-Economische Raad 
(SER) zijn ook besluiten te verwachten 
die niet alleen de pensioenvorming – voor 
ook de massa – zal insnoeren, maar zeker 
ook de pensioenleeftijd op termijn zal 
verhogen. Dat alles heeft te maken met 
het feit dat wij gemiddeld genomen veel 
langer leven (en dus langer van ons pensi-
oen genieten). De pensioenpot zal steeds 
verder uitgesmeerd moeten worden en 
zeker als men te grote fi nanciële risico’s 
wil ontlopen, zullen de resultaten van de 
pensioenfondsen zich op een lager niveau 
ontwikkelen.
Bij al deze sombere gegevens mag men 

nog wel bedenken dat de gepensioneerden 
in Nederland – ook zij die het alleen met 
de AOW moeten doen – het zeker niet 
slecht hebben in vergelijking met de rest 
van de wereld. De inkomensverschillen in 
de industriële wereld van de OESO zijn 
ook in andere landen – gemiddeld geno-
men – ook veel groter geworden dan in 
ons land. Hoewel het ongenoegen in ons 
land over de bonussen (vergeten wordt dat 
veel middenkader die ook krijgen) groot 
is, is de ongelijkheid in landen als de 
Verenigde Staten en Engeland nog groter. 
Een schrale troost

aat ze maar gaan
De kleine groep van topondernemers in 
Nederland (minder dan 0,01 procent van 
de bevolking) is meestal ook voorstander 
van ‘marktconforme beloningen’ (die 
deels doorwerken in pensioenen) in het 
bedrijfsleven. Met als argument: anders 
vertrekken ze naar het buitenland. Laat 
ze maar gaan. Er staan genoeg opvolgers 
klaar die vrijwel hetzelfde kunnen pres-
teren of zich hierin ontwikkelen. Omdat 
Nederland een sterk ontwikkeld land 
is met steeds meer hoogopgeleiden en 
‘kanjers’. En zij willen het heus ook nog 
wel voor iets minder doen

ver zakkenvullers en de nivellering bij pensioen

De ongelijkheid aan inkomens (vermogensvorming of –vererving buiten beschouwing gelaten) zorgt onder politici en de bevolking voor onvrede, discussies en soms ook wel tot maatregelen. De 

gepensioneerden zien de inkomensverschillen in hun sectoren ras teruglopen. Hoe groot is de ongelijkheid in ons land? 

Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Oók onder gepensioneerden kunnen de inkomensverschillen aardig oplopen, zij het veel en veel min-

der dan onder werkenden. Echter, weinigen hoeven zich druk te maken over bonussen, graaien, grove 

winstuitkeringen, zwart geld of andere vormen van ‘zakken vullen’. Dit alles gebeurt voornamelijk 

onder de mensen, die menen dat zij daar in de bloei van hun carrière alle recht op hebben. Overigens 

worden al deze ‘verrijkingen’ vrijwel nooit meegerekend voor de opbouw van bedrijfspensioenen.

Financi le zaken

Hulp aan dochter met
huis na scheiding
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Het lijkt een goede manier om uw dochter 
te helpen. Let er wel op dat de vrije over-
waarde, als zowel het eventuele schuld-
saldo, na verkoop door de echtgenoten, 
die gaan scheiden, moet worden verdeeld. 
Als het huis 200.000 zal opbrengen dan 
krijgt uw schoonzoon daarvan 10.000 
euro ofwel de helft van de overwaarde. 
Als u uw dochter in het huis wil laten 
wonen, dan moet het huis door een 
onafhankelijke e pert worden geta eerd, 
waarna de afrekening tussen de echtge-
noten kan plaatsvinden. Laat uw dochter 
goed in de gaten houden dat haar (e -) 
partner wellicht nog alimentatie aan haar 
moet betalen en zeker kinderalimentatie 
voor het onderhoud van zijn kinderen. 
Verstrekt u uw dochter, als zij in de eigen 
woning blijft wonen, een huislening, 
dan kan zij de rente daarvan nog steeds 
aftrekken voor de Belastingdienst voor 
zover de lening niet de vrije overwaarde 
gaat afdekken. Pas wel op dat er addertjes 
onder het gras zitten als zij in de bijstand 
geraakt, want dan moet zij de eventuele 
vrije waarde van haar huis tot op zekere 
hoogte eerst ‘opeten’. Hetzelfde verhaal 
geldt voor eventuele schenkingen aan uw 
dochter als zij het vrij te laten vermogen 

te boven gaan. Indien u het huis zelf 
koopt (dan als tweede huis ) dan krijgt u 
g n aftrek hypotheekrente hiervoor. 

erzekering voor
ANW-gat loopt af
in s an ing in alg m n
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Inderdaad werd bij de verandering van 
de nabestaandenwet de mogelijkheid 
geboden collectief het toen ontstane gat 
in de ANW wetgeving te verzekeren. 
Meestal liep die inderdaad ook tot de 

65-jarige leeftijd van de werknemer, 
omdat hij (of zij) daarna pensioen krijgt 
en de nabestaande na overlijden van de 
gepensioneerde vaak 70 procent van zijn 
pensioen uitgekeerd krijgt (e clusief 
AOW). In uw geval gaat - zolang u niet 
zelf 65 jaar bent – bij overlijden van uw 
man een zogenoemd AOW-gat ontstaan, 
waarvoor men zich ook op de particuliere 
markt kan verzekeren. Die verzekering is 
waarschijnlijk goedkoper dan de verzeke-
ring van het ANW-gat. Overigens stellen 
wij ons op het standpunt dat je je beter 
niet overal voor kunt verzekeren. Je loopt 
misschien wel enig risico maar dat is nog 
te overzien. Bovendien als je sterk genoeg 
bent om de uitgespaarde premies op een 
goede spaarrekening vast te leggen, heb je 
daar zelf vaak meer aan. Wilt u een verze-
kering afsluiten die het door u genoemde 
gat eventueel dekt, neem dan contact op 
met een verzekeraar en vergelijk vooral 
hun tarieven en voorwaarden

A W en pensioen

Toeslag als vrouw
werkt als oppasoma
olg n aa o i aa n ga
an na aa n m t p nsio n.
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 moet twee dingen uit elkaar houden: 
u krijgt AOW en eventueel voor uw 
partner - als die geen inkomen heeft - de 
volledige toeslag op de AOW (gelijk 
aan uw AOW). w vrouw heeft echter 
inkomen uit arbeid van 440 euro per 
maand bruto. Die wordt deels gekort op 
uw toeslag voor de partner jonger dan 65 
jaar (als zij 65 wordt krijgt zij haar eigen 
AOW). itgaande van haar verdiensten 
uit arbeid van 440 berekenen wij dat uw 
toeslag wordt gekort met circa 151.  
houdt dus nog aan de hand van de huidige 
situatie in 2011 een partnertoeslag van 
ongeveer 560. Overigens zullen deze 
bedragen volgend jaar misschien wel iets 
veranderen, want aan de toeslag wordt ge-
sleuteld. Een half jaar van tevoren krijgt u 
automatisch van de Sociale Verzekerings-
bank formulieren waarin u dit alles kunt 
opgeven.
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

roeger as heus niet alles eter. aar el i na alles. Want als e erop terugki kt li kt de narigheid vaak 
versleten en vergeten. Wat over li ft i n de spaar ame momenten van geluk. n natuurli k koesteren e die.

Wie wordt er nog bevangen door 
nostalgie bij het aanzien van een 
fi dibus  Een fi dibus  Wat is dat 
nou weer  Een fi dibus was een 
opgevouwen strook papier. Die 
strook gebruikte je om vuur van een 
bestaande plaats naar een nieuwe 
plaats over te brengen. Bijvoorbeeld 
van de haard naar de tabak in je pijp. 
Een fi dibus diende dus om zwavel-
stokjes te besparen. Als je zuinig was 
gebruikte je een fi dibus.
Mensen die bij de woorden fi dibus, 
zwavelstok, musket of hellebaard 
in tranen van ontroering uitbarsten 
vanwege de herinnering aan die 
dingen zal je niet makkelijk meer 
vinden om de simpele reden dat die 
generaties zijn uitgestorven. En met 

hen de nostalgische gevoelens bij 
een wereld aan voorwerpen, sferen, 
kleuren en geuren.
Wie wil weten waar ik het over heb 
moet ‘De Peelwerkers’ van Antoon 
Coolen maar eens lezen. Of ‘Jeugd-
herinneringen van Jan Ligthart’. Die 
boeken gaan over een generatie die 
niet meer bestaat. Zo is er van de 
ideeën van Coolen en Ligthart ook 
bar weinig overgebleven. Jammer. 
Want met de huidige opkomst van 
een nieuwe generatie verschoppelin-
gen zouden we daar best weer eens 
wat van kunnen opsteken.

ondagse kamer
Wat  de oudere mens nog wel bindt 
zijn de gemeenschappelijke voor-
werpen en sferen tot pakweg zestig, 
zeventig jaar geleden. De zondagse 
kamer bijvoorbeeld. Doordeweeks 
bivakkeerde men in de eetkamer en 
in de keuken. Maar als er zondags 
visite kwam converseerde men daar-
mee in de zondagse kamer. Kleine 
jongetjes zoals ik werden slechts in 
zondagse kamers toegelaten als ze 
gehuld waren in hun zondagse kle-
ren. Niet dat kleine jongetjes zaten te 
springen om in de zondagse kamer te 
worden toegelaten. Het was er saai. 
Er was geen bewegingsvrijheid. En 
de discussies in de zondagse kamer 

waren gebonden aan merkwaardige 
en dikwijls onbegrijpelijke regels, 
waartegen je zondigde voor je er erg 
in had. Goed. De gedachten aan de 
zondagse kamer moge dan misschien 
bij velen nog een nostalgische snaar 
raken, de herinnering aan karton- en 
houtsl jd zal dat zeker bij minder 
doen. Karton- en houtsl jd  Ook 
weer zoiets. Wie weet nog dat op 
sl jdscholen de handvaardigheid 
centraal stond  Fr belen, ja, dat 
kennen we nog. Friedrich Fr bel was 
een Duitse pedagoog die kleuters 
bezig hield met allerlei zelfbedachte 
werkjes die hij leerzaam achtte. Het 
woord fr belen wordt nog steeds 
minachtend gebruikt voor aller-
hande kinderachtig knutselwerk. 
Maar karton- klei- en houtsl jd is 
alleen nog bekend bij zonderlinge 

e -handvaardigheiddocenten, zoals 
ondergetekende, omdat ze dat tijdens 
hun opleiding moesten leren. En niet 
te vergeten bij de fervente bewonde-
raars van ‘De Wonderbaarlijke Reis 
van Niels Holgersson’. In dat boek 
van Selma Lagerl f uit 1911 staat:
‘Het  was een eerste vereiste dat 
mensen al vanaf hun kindsheid hun 
handen leerden gebruiken. Die zaak 
kon niet beter bevorderd worden dan 
door een sl jdschool voor kinderen 
op te richten. Kinderen moesten 
eenvoudige dingen van hout, karton 
en klei maken. Iedereen, die zijn 
handen had geoefend om het mes te 
gebruiken, zou later ook gemakkelij-
ker de smidshamer of het werktuig 
van de schoenmaker hanteren. Maar 
hij, die zijn handen niet aan ‘t werk 
gewende, terwijl hij jong was, zou 
misschien nooit ontdekken, dat hij in 
zijn handen een werktuig bezat, dat 
alle andere te boven ging.’ 

Nostalgie van straks
Gevoelens van nostalgie zijn dus aan 
tijdsgeest en aan situatie onderhevig. 
Dat roept vanzelf de vraag op aan 
welke geheugenberoeringen de hui-
dige generatie straks zal gaan lijden. 
Ik doe een gooi. Zingen in de klas. 
Het woord ‘Tom-tom’. Het open-
draaien van een zijruit in een auto. 

Beweegbare toetsen. Gezinsleden die 
zonder enige aanleiding, al dan niet 
onder de douche, ineens een prachtig 
lied aanheffen vanwege een goed 
humeur. Knopen in je gulp. Het idee 
dat je met vriendelijkheid de wereld 
verbetert. Een interessant boek van 
papier. Nordic-walkingstokken. Een 
maaltijd die uit enkelvoudige pro-
ducten is samengesteld. Bovenlakens 
en dekens. Een computerkast met 
een los toetsenbord. Het onderweg 
groeten van vreemden. Een courant 
met maar n strip en zonder en-
tertainmentkaterns. Meer blauw op 
straat. Puntjes op de a, e, i, o en u.
Nog meer vermoedens van de nostal-
gie van straks  Mail ze naar:

li s.pasg l @ o ag naa .nl

De ene mens barst in snikken uit bij de aanblik van bepaalde voorwerpen uit het verleden. f bij het 
horen van zekere muziek van weleer. f het bij ruiken van bepaalde geuren. Terwijl de ander ontroerd 
wordt door weer heel andere  indrukken. Gevoelens van nostalgie zijn niet alleen afhankelijk van gene-
raties maar zijn ook vaak persoonlijk.

De vergankelijkheid van de nostalgie

- De ondagse kamer, geen favoriete plek van 
speelse kinderen. -

Mooi cadeau voor 
moeder?

Keuze genoeg in de 
GROOTSTE

kringloopwinkel 
van de regio 
Den Haag!

Binckhorstlaan 322

Winkels Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk

Stationsfiets
De goedkoopste
gebruikte fiets!

Kringloop Holland
Binckhorstlaan 322

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

- De Duitser Friedrich Fr el - , 
grondlegger van de eerste kleuterschool 

indergarten . -

- Het uit eden overge aaide lo d . 
Dingen maken van karton en hout. -

-- en nostalisch stuk e streekliteratuur  De 
eel erkers van nton oolen-
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o  eer ee  in

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘9’  in B ook 
een ‘9’ in C een ‘6’ en in D een ‘2’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 9-9-6-2.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 9 van 3 

mei waren er drie CD-luisterbo en 
te winnen over ‘De Tweede Wereld-
oorlog in Nederland’, beschikbaar 
gesteld door uitgeverij Veen Maga-
zines. De gezochte antwoordreeks 
luidde: 2-3-4-9
Bij de trekking kwamen de volgen-
de drie winnaars uit de bus. Zodra 
de redactie de CD-bo en van Veen 
heeft ontvangen, worden zij aan hen 
doorgestuurd. Allen gefeliciteerd 

met deze hele mooie prijs en veel 
luisterplezier gewenst

Bert Wijnstra, te Den Haag
Piet Baartman, te Rijswijk
P.J. van Dam, te Zoetermeer

nzendingen
Als zo vaak (helaas) liep een aantal 
inzenders de kans op een prijs mis 
door geen woon- of postadres te 

vermelden. Vergeet dat toch niet. 
Vermeldt als u toch bezig bent het 
goed te doen op uw briefkaart of in 
de onderwerpregel van uw e-mail 
het nummer van de krant (in dit ge-
val dus Sudoku Nr 11) We moeten 
uw oplossing van de nieuwe puzzel, 
de vier Sudoku’s hieronder, binnen 
hebben op uiterlijk:

Woensdag  maart

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 11
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar:

e deo d ha enaar n

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku 

3
7 1

4 9 2
9 1
1 2 3 7

5 6
4 1 3

8 2 4
6 3 9 7

5 8 3
2 7

7 1 6
7 3

3 2 4 6 7
9 5

4 2 5
9 1

4 3 8

8 7 1
3 9 2

5 7
6 1

9
4 2 7

7 5 8
4 1 6 3

2 3 5

5 9 7
5 4 6

3 6
5 9

3 5 7 9 1 2
8 7
4 2

6 7 4
1 6 3

Sudoku D                                

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. e zijn alle vier aan de pittige 
kant ditmaal. De grijze vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuis-
horen moet u gebruiken voor uw inzending.
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Denk er nu even aan. Dan hoeven ze straks alleen bij u stil te staan.

Word lid van uitvaartvereniging De Volharding.
Uitvaartvereniging De Volharding staat sinds 1935 klaar voor haar leden. Als vereniging hebben wij maar één doel: er zijn voor elkaar. Wij handelen zonder winstoogmerk en bieden hulp, 

zorg en geborgenheid. Alle reden u aan te sluiten bij De Volharding. U weet dan zeker dat u alles goed hebt geregeld voor straks - hoeven zij alleen bij u stil te staan. Het lidmaatschap van  

De Volharding biedt u veel voordelen. Zo is lid worden kosteloos en kunt u als lid rekenen op persoonlijk uitvaartadvies, professionele begeleiding voor nabestaanden en een korting van € 210 

op uw uitvaart. Wilt u meer weten over onze vereniging, of u aanmelden als lid? Kijk op DeVolhardingUitvaartzorg.nl. Voor informatie of bij overlijden kunt u ons bereiken via (070) 324 02 21.


