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Jan van Heel (1898 - 1990), kunstschilder en mijn tekenleraar

Sommige docenten blijven je voor altijd bij
Terugdenkend aan
onze schooltijd – of
het nu om de lagere of
de middelbare school
gaat – komt er niet
zelden een stoet van
leerkrachten langs.
Strenge, aardige en
leerkrachten die geen
orde konden houden.
Meestal is er dan wel
één, die er uitspringt.
Bij mij was dat een
van de leerkrachten
van het Johan de Witt
Lyceum, Jan van Heel.
Een Rotterdammer die
innig verbonden raakte
met Den Haag.
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In 1922 ging de 6e gemeentelijke HBS
van start. Aanvankelijk op het adres Van
den Eijndestraat 54 en later in de Paulus
Buijsstraat op nummer 51. In 1926 werd
er voor deze HBS op de Nieuwe Duinweg
een prachtige nieuwe school gebouwd.
In 1948 werd deze school genoemd naar
de landsadvocaat en raadpensionaris van
Holland Johan de Witt (1625 tot 1672) en
in 1957 werd de naam veranderd in: Johan
de Witt Lyceum. Nu spreken we van de
Johan de Witt Scholengroep en een deel
hiervan – het Media College – bevindt
zich nog steeds op de Nieuwe Duinweg,
en wel op nummer 10. Zowel het VWO,
als de HAVO, als het VMBO vinden hier
onderdak, waarbij vooral de creatieve vakken, als tekenen, muziek en theater aan bod
komen. Een uniek onderwijsaanbod, zo lees
ik in een folder.

Het kleine schilderij
Johannes Jacobus van Heel is op 27 juli
1898 in Rotterdam geboren. Hij volgde
de opleiding aan de kweekschool en werd
onderwijzer in zijn geboortestad.
’s Avonds studeerde hij aan de Academie van Beeldende Kunsten aldaar en in
1925 behaalde hij de acte MO tekenen. In
datzelfde jaar werd hij leraar tekenen op de
Johan de Witt HBS in onze stad. Bovendien
gaf hij van 1947 tot 1954 les op de Vrije

- In 1954 ontving Jan van Heel voor de eerste keer de Jacob Marisprijs. Hier krijgt Van Heel (links) de prijs uitgereikt door de Haagse wethouder
Van Zwijndregt. In 1965 won Van Heel de prijs nog een keer, toen voor zijn hele oeuvre (Foto: Friezer).

Academie. Zijn eerste opvallende publieke
werk waren in 1941 muurschilderingen
voor de Openbare Leeszaal in Den Haag.
Daarnaast maakte hij een groot aantal
schilderijen, opvallend vaak met een clown
als onderwerp trouwens.
W. Jos de Gruyter – de bekende kunstcriticus, die onder andere hoofdconservator
Moderne Kunst van het Gemeentemuseum
was, schreef over hem: “Jan van Heel
begon als expressionist, zwaar van vormgeving en donker van palet. Omstreeks het
begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte hij z’n ware aard: het kleine schilderij,
dat meer suggereert dan uitbeeldt, met een
raffinement van kleur en sfeer.”
Hij was medeoprichter van een twee groepen van kunstenaars, die zich met elkaar
verbonden voelden, Verve (1951 tot 1957)
en Fugare (1960 tot 1967).

tegenhanger van Cobra spreken : “Den
Haag heeft een goed klimaat voor schilders,
onder andere door de ligging van de stad te
midden van weiden, bossen, duinen en de
zee met dat zilverig licht.”
Jan van Heel heeft vele prijzen ontvangen
voor zijn werk waaronder in 1954 en 1965
de Jacob Marisprijs. Hij is op 5 oktober
1990 in Den Haag overleden.

Een hele eer
Begin jaren ’50 heb ik hem leren kennen.
Wanneer je voor het eerst les van hem
kreeg, liet hij je een tekening maken. Was
hij van mening, dat je enige aanleg had,
dan wilde hij je wel verder helpen, anders
bemoeide hij zich nauwelijks met je. Ik zie
hem nog lopen, vaak met een hoed schuin
op z’n achterhoofd. Kennelijk was ik in de

Meer weten
Mocht u meer willen weten, maar vooral
ook zien, met betrekking tot Jan van Heel,
dan kan ik u het prachtig vormgegeven
boek: Nieuwe Haagse School, geschreven
door Ton Knoester en Roelie KnoesterPenninkhof aanraden. ( ISBN 90 8078
7817 ) Hierin worden vrijwel alle Haagse
kunstenaars uit die periode beschreven en
bovendien staat het vol met afbeeldingen
van hun werk.

Dat zilverig licht
Later is men van de Nieuwe Haagse School
gaan spreken, in navolging van de Haagse
School. Een andere bekende Haagse
kunstenaar uit die tijd, Theo Bitter, heeft
duidelijk gemaakt waarom juist in Den
Haag de naoorlogse opbloei van de kunst
opmerkelijk was -we kunnen zelfs van de

prijzen gevallen, want ik mocht zelfs op z’n
atelier komen en dat was een hele eer. Daar
hoefde je overigens niet ver voor te lopen,
want dit atelier bevond zich ergens boven
in het schoolgebouw. Hier was hij vaak samen met z’n vriend, de leraar Nederlands,
Van Sas te vinden. Deze laatste droeg naar
mijn bescheiden mening – zeker voor die
tijd – uiterst fraaie kleren. Als ik later groot
ben, wil ik ook zulke kleren, nam ik me
voor, maar daar is weinig van terechtgekomen en met die aanleg heb ik ook niet zo
heel veel gedaan.

- Het schilderij Duiven in Sneeuw uit 1955, dat nu onderdeel uitmaakt van de collectie van het
Groninger Museum (Foto: Henk Woudsma)

Inboedels & woningontruiming

Crematie
of begrafenis?
(070) 324 02 21

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.

LEUKE MENSEN ONTMOETEN VOOR 60PLUSSERS

0900-400 20 30 www.60pluscontact.nl

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

06-53621962 / 070-3238260

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!
KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!
JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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Met belangstelling heb ik het artikel In het voorkamertje
bij Fred van der Hilst thuis’ van Jan Sander gelezen, over
de beginjaren van de Earrings en de Westend drumstellen
van de firma J. de Hooge Zoonen. Ook op de website
www.westenddrums.nl heb ik veel herkenbaars gezien.
Ik woonde tegenover de winkel met woonhuis van de
familie de Hooge, en zag dan ook regelmatig bekende
musici in het Westeinde. Mijn opa en vader en later mijn
broer stonden in de winkel met de naam De oudste
Haagse zaadhandel’ op het Westeinde 207. Deze winkel
was een begrip en ontmoetingsplaats vooral voor ouderen
in Den Haag. Er stond zelfs een stoel voor hen klaar.

Thea Spinders - Ruijg
t e @spin ers.nl
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erdediging van ntwerpen
In de Oud-Hagenaar van 1 mei jl. staat een artikel
over de Soci teit De Vereniging. Daarin wordt een
foto getoond “Herdenking in 1857 van de verdediging van Antwerpen in 19 2” Mij lijkt dat daar
een vergissing is gemaakt, door een verwisseling
datums. Een herdenking in 1857 over de verdediging in 19 2 Vooruitziende blik
Wij als HVGLVD (Historische Verzameling Grondgebonden LuchtVerDediging) voortgekomen uit het
Luchtdoelartillerie museum Ede, nu in de Peel, zijn
in het bezit van “Het Ereblijk Citadel van Antwerpen” geschonken aan de Vestingartillerie, waaruit
de Luchtdoelartillerie is voortgekomen door
koning Willem III in 1896, vanwege het aandeel
wat de Vestingartillerie had in de verdediging van
Antwerpen tegen de Franse belegering in 18 2 en
dus niet in 19 2. Ik zal onze brochure toesturen,
mogelijk kunt er enige aandacht aan schenken in
de krant, interessant voor de oud-militairen in den
Haag en omgeving en natuurlijk ook in Rotterdam
en trecht.

n

- Mijn broer Joop in de winkel, reclame op de
toonbank voor de bekende oude gevitaminiseerde merken katten- en hondenvoer Feli
en onzo -

Piet Valkenhoff

vrijwilliger in het HVGLVD
Luchtmachtbasis de Peel
m sepete@ pnmail.nl
Naschrift: e ien et te em et en ller n een
eer een arti el aan i en.
- De pui van Zaadhandel J. . uijg (mijn opa) en Zn (mijn
vader), met beiden voor de deur. -

De dood met drie rouwende vrouwen
Dit schilderij hangt bij de C VO De Volharding
aan de Ockenburgstraat. Velen zullen er wel eens
een blik op hebben geworpen. Wij zijn benieuwd
of iemand onder de lezers van De Oud-Hagenaar er
meer over weet te vertellen. Zelf hebben we in de
administratie vergeefs gezocht naar documentatie.
Het is een vierluik, ie heeft het volgens u gemaakt
En geruchten doen de ronde dat de naaktheid van de
rouwende vrouwen tot ophef heeft geleid, waardoor
de kunstenaar extra draperie moest bijschilderen.
We denken dat het in 1977 is geschilderd en dat het
in 1989 in ons gebouw is neergehangen.

- Mijn opa en mijn broer Joop, poserend voor
de winkelruit. -

Als u meer informatie heeft, stuur die dan ongefrankeerd naar: Co peratieve uitvaartvereniging De Volharding, Het Schilderij’, Antwoordnummer 1 054,
2501 VC Den Haag. Of stuur een e-mail naar mij,
met in de onderwerpregel Het Schilderij’.
De inzenders met de meest bruikbare en volledige
informatie zullen we later dit jaar nader bedanken
met een aardige attentie.

Constant Martini

bestuursvoorzitter C VO De Volharding
c.martini@c .nl

Deurschildje rmenzorg
N.a.v. het artikel over armenzorg stuur ik u een foto
van een schildje wat aan de stijl van de voordeur
werd geplaatst als je een bijdrage gaf aan de armenzorg. Ik verzamel voornamelijk oude spulletjes uit
de f amilie maar kom ook nog weleens andere leuke
dingen tegen, als dit. En bijvoorbeeld over Dirk van
der Toorn, die in de jaren 20 een ijshut bouwde op
het Scheveningse strand.

C.Z. Kuiper
c

iper@ ersatel.nl

Doorgaan met sudoku s
Het zou h l jammer zijn als u geen sudoku’s meer
gaat plaatsen. Juist omdat het wat moeilijker is, is
het een leuke uitdaging om te doen. Het spitst veel
meer de geest Kruiswoordpuzzels zijn saai en makkelijk, heb je zo gedaan. Daar is geen lol aan.
Dus wat mij betreft: doorgaan met Sudoku’s

Mw. E. van Kooy-Nieuwendijk
et nie @ s all.nl

ianist bij ir. dzerda

Blij verrast was ik toen ik het artikel van
C.J.van der Burg over de eerste radio-uitzending door ir. H.H.S. Steringa Idzerda
aantrof in De Oud-Hagenaar. Het sprak
mij speciaal aan, omdat ik uit overlevering
verhalen over zijn vroege radio-uitzendingen in de Beukstraat ken. Mijn vader, de
pianist J.C. Berkhout, was namelijk een
van de musici van een orkestje dat in de
grote huiskamer van de ingenieur optrad.
Weliswaar ontbrak er een piano bij de
eerste uitzendingen, maar die is er later toch gekomen. Een foto van het optreden van zijn orkest hangt
nu in het Media Museum in Hilversum. De foto, die ik heb, is in 1921 gemaakt door de heer Idzerda
zelf. Mijn vader was toen ongeveer 0 jaar. De violist, D.A. Voorhuizen, had voor die uitzendingen
een Radiomars gecomponeerd. Wellicht was die mars de opvolger van Turf in je Ransel’. Ik heb er
nog enkele exemplaren van. Mijn broer Dick is naar de violist vernoemd. Deze musicus stierf al op
jonge leeftijd, 41 jaar oud. De andere twee musici waren de uitist Toon Dongen en de cellist Piet
Verhagen. Na zijn conservatoriumopleiding piano-orgel’ heeft mijn vader in verschillende kamerorkestjes gespeeld in uitgaansgelegenheden in Den Haag en Scheveningen. Later werd hij organist van
de H. Familieparochie, de kerk aan het Kamperfoelieplein. Hij begon in de pas gestichte parochie in
de jaren twintig en bespeelde het toen nieuwe
grote orgel voor een periode van veertig jaar.
Nog leuk te vermelden is dat mijn moeder naar
die prille radio-uitzendingen van Idzerda ging
luisteren bij kennissen aan de Valkenboskade,
die toen al een ontvanger hadden.

W.S.S. Huisman – Berkhout

olo on

er is@casema.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 exemplaren, via circa 00 distributiepunten. Toezending is mogelijk voor € 49,90 per
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

dministratie
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097
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oto s e.d.
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
ormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal
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juli boekpresentatie rans Schmit bij boekhandel aagman

e aag e ooievaar in veelvo d verbeeld

Donderdagavond juli is rans Schmit, de grootste collectioneur van afbeeldingen van de Haagse
oievaar, om 19.00 uur te gast bij aagman in het Statenkwartier. Hij presenteert zijn boek De
Haagse oievaar en zal na afloop signeren.
- Mevrouw ater en medewerkster Ivelin Se elia
van WZH Zorg in de buurt: De nieuwe meisjes
zijn allemaal even lie . -

W H vangt cli nten
H B Thuiszorg op
W H heeft in de regio Haaglanden zo n 00 thuiszorgcli nten
overgenomen van H B Thuiszorg. Deze overname volgde
op een ingrijpende maatregel
waarbij H B haar vergunning
verloor. oor cli nten van H B
Thuiszorg moest daarom binnen een week een alternatieve
zorgverlener gevonden worden.
WZH ontving eind mei een verzoek van
Zorgkantoor Haaglanden om per 1 juni
bijna de helft van de cli nten van H B
Thuiszorg in Den Haag over te nemen.
De zorgvraag van deze mensen verschilt
van dagelijkse hulp bij het wassen en
aankleden tot wondverzorging of het
toedienen van injecties.

reemd afscheid
Een van de cli nten die meeverhuist’
naar WZH Zorg in de buurt is mevrouw
Kater. Zij zegt opgelucht te zijn dat WZH
vanaf de eerste dag de zorg heeft overgenomen. “Het was wel vreemd afscheid te
nemen van de mensen die me voorheen
hebben geholpen, want je raakt toch aan
ze gewend. Maar de nieuwe meisjes zijn
allemaal even lief. Inmiddels ben ik ook
al aan hen gewend.”
Mevrouw Kater krijgt ’s ochtends en ’s
avonds hulp bij het aan- en uitkleden,
wassen en zwachtelen van haar benen.
Zij zou niet weten wat zij zonder deze
zorg zou moeten doen. Ze woont nu
alleen in het huis waar ze de afgelopen
68 jaar heeft gewoond met haar ouders,
broer en zus. “Met de hulp van Zorg in
de buurt wil ik hier nog zo lang mogelijk
thuis blijven wonen”, beklemtoont ze.

voor op schilderijen die
ste voorstelling
met Den Haag te mavinden we in
ken hebben. Zo zien we
de toren van de
er n op het beroemde
Grote Kerk, op
Zicht op Den Haag
de oudste klok
van Jan van Gooyen
(de Jhesus’) uit
(Haagsch Historisch
1541. Daarvoor
Museum).
al moet de
- De Haagse ooievaar op een mooie
ooievaar volgens
geglazuurde tegel. de overlevering
Haags Eldorado
op Haagse wapens hebben gestaan Na
De reden dat het dier in het Haagse
1541 komt de Ooievaar vrijwel altijd
wapen terecht gekomen is, is dat de
omgeving van Den Haag (weilanden,
veengronden, duinmeertjes en moerassen) eeuwenlang een waar eldorado’
was voor de vogels. Ze vonden er
voedsel en schuilplaatsen.
Al in de 14e eeuw begonnen de vogels
bovendien nesten te bouwen op de
Ridderzaal en de Gevangenpoort.
Zodoende kreeg de vogel meer en
- De ooievaar n het logo van de Haagse honkbal en so tbalvereniging Storks. meer status en werd het langzaam h t

De ooievaar. Al eeuwenlang het
symbool van de stad Den Haag. Dit
embleem kunnen we in allerlei varianten in logo’s en gevelstenen op vele
plekken in de stad terugvinden. De
gemeente heeft een paar jaar geleden
het logo van Den Haag veranderd. Het
wapen van de stad verandert gelukkig
niet. In dat wapen vinden we de Haagse trots, de Ooievaar. Ook op diverse
Haagse gebouwen zien we nog een
ooievaar in het wapen staan. De oud-

- Geborduurd embleem op een spijkerjasje,
van de Haagse uchclub. -

kenmerk van de stad. De Ooievaar
h rt bij Den Haag. (Bron: http: historie.residentie.net)
Verzamelaar en schrijver van het boek
Frans Schmit zal vertellen over zijn
verzamel passie van deze vogel.
e presentatie en si neren i aa
man aan e re eri en ri laan
in et taten artier.
n er a a n
li m .
r
e an ratis maar el raa aan
mel en tele nisc
.

n Humanistisch woonzorgcentrum Duinhage

lijvende tentoon telling
at i later ilde orden

aderdag 19 juni was een druilerige dag met veel regen en
wind. n woonzorgcentrum Duinhage was daar niets van te
merken, het was feestelijk, warm en binnen scheen zon. Daar
werden de 1 deelnemers aan het project Wat ik later wilde
worden in het zonnetje gezet.
Deze deelnemers hebben zich enige
tijd geleden laten portretteren door
stichting GetOud in het beroep dat zij
altijd hadden willen worden, maar dat
door de omstandigheden in het leven
nooit is gelukt.
Velen hebben de foto’s al bewonderd
in de reizende expositie van de stichting, die ruim een maand geleden in
het Atrium van het stadhuis officieel is

Meneer Bennik

geopend door schrijfster Marjan Berk.

Steun Lionsclub
Nu is Duinhage zelf, dankzij de
financi le steun van de Lionsclub
Pleiadus Den Haag, de trotse bezitter
van deze 12 werken, die blijvend worden ge xposeerd in de centrale gang
van het woonzorgcentrum. De foto’s
vertalen de visie op zorg en wonen die

Duinhage heeft. Iedereen moet zich
hier welkom voelen, jong en oud. Wij
hopen met deze expositie te laten zien
dat bij ons de mens centraal staat en
wat is er nu mooier dan dat te laten
zien met foto’s van je eigen bewoners’,
aldus Agnes Stegeman (directeur). De
feestelijk opening van de expositie
werd gedaan door de twee oudste deelnemers van het project in Duinhage:
Henderika van Gigch en Bob Roerade.
Zij zijn trots dat zij nu als schrijfster
en schipper hangen te schitteren in de
gang van hun woonzorgcentrum. De
foto’s kunt u dagelijks bewonderen in
woonzorgcentrum Duinhage en met

- gnes Stegeman, met Henderika van Gigch
en ob oerade, die trots zijn dat zij nu als
schrij ster en schipper hangen te schitteren
in de gang van hun woonzorgcentrum. -

een beetje geluk komt u n van de
deelnemers zelf tegen. Het boek Wat
ik later wilde worden’ met alle 46
deelnemers en de verhalen achter het
portret, kunt u hier tevens voor
24,50 kopen.
eer in rmatie er e e p sitie a
naar
. manitas n r pl s.nl
. et .nl .
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Vanaf nu ook Zomeropruiming

Garda

Verona
€

2,5-1-1

3990

Vitrine :
Tafel :
Stoel :

177*49*206 cm
150*100*77 cm
47*56*96 cm

€ 2615.€ 1300.€ 250.-

Kasteelbank

in Leder of stof leverbaar.

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
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

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:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Iedere uitvaart uniek

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting
van uw auto kunt u ook terecht bij:

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

ALLES
KUNNERS EN ALLES
DOENERS
02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd
1

Crème de laCrème

WONINGINRICHTING

L

R TERW JL

W

Een team van
prothesespecialisten

HT

ij keuren m G A S bij een grote beurt
Gaslaan (bij Loosduinseweg) 2 2 LJ Den aag
elefoon ( )

MEUBELSTOFFERING

MEUBEL
STOFFERING

met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Stofferen van:
bankstellen,
fauteuils, stoelen,enz.
Vervangen van singelbanden
veren en schuimpolyether.
Bank, boot en Caravan
Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

Bel voor een afspraak 070 3830473.

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

www.autopennock.nl

Veilig & Zeker in het verkeer

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
•
•
•
•

Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
Pasvormcorrecties en reparaties
Gratis behandeling aan huis
75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage
Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

slechts € 12,50

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

•MEUBELRESTAURATIE
Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels
Leer inen
rd
honde n
kleure

r
htbaa
Onzic ren en
repare eren
stoff

•LEERSPECIALIST
Reparatie en vernieuwen van o.a.
lederen kussens, kuipen,
zitgedeelten en armleuningen
reinigen. Opnieuw kleuren van
leer, verbeteren van
binnenvullingen en singels..

070 - 517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een
gratis advies en prijsopgave.
Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur
Overige dagen: op afspraak
(ook ‘s-avonds)

AL 35 JAAR ERVARINGLEVERING ONDER GARANTIE
Halen en brengen gratis
K.v.k. 36049401

06-01-2011 11:34:26
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e manieren van et dan en
Tijdens mijn mulo- en kweekschooljaren waren er af en toe avondjes, waar na een poosje het vloerkleed werd opgerold, meubels aan de kant werden geschoven en dansmuziek werd opgezet. m de
schroom te overwinnen koos de gastheer als eerste een dame voor de eerste fo trot. Dan volgden
geleidelijke de andere aanwezigen. ok ik, maar meer dan een beetje schuifelen was er bij mij niet bij.
Jaloers zag ik hoe anderen behendig
de juiste danspassen toepasten en
heerlijk rondzwierden. Dat wilde ik
ook wel. Maar dansles was van thuis
uit taboe. Mijn moeder vond het
maar niets en bovendien te duur. Als
weduwe moest ze zes minderjarige
kinderen te eten geven. Toch had ik
ergens het idee dat moderne dansen leren bij de opvoeding hoorde. Ik had al
aan ballet gedaan via een vriendin die
een balletopleiding begon en dansers
nodig had.
Verder was ik bekend met volksdansen in de jeugdvereniging. Maar daar
was modern dansen taboe. Dat heb ik

nooit begrepen, want in de volksdans
kwamen vaak dezelfde passen en
houdingen voor als in moderne dans,
zoals ik later heb ervaren.

ngst voor e cessen
Het scheen te maken te hebben met de
crisis in de jaren 0, toen excessen op
het gebied van dansen, drank en roken
veel ellende veroorzaakten. Jeugdorganisaties als de AJC, de Padvinderij,
de CJMV en ook mijn VCJC hadden
zich daar sterk tegen afgezet. Maar
de jeugd die in en na de jaren 50
toestroomde wilde die taboes doorbreken. Ik heb heel wat discussies over

dit onderwerp in de jeugdvereniging
meegemaakt. Modern dansen was nu
eenmaal verderfelijk maar volksdansen zou een heilzame werking hebben
op lichaam en geest.
Dit verschil vond ik belachelijk.
Dus van mijn opgespaarde zakgeld
heb ik me toen bij een dansschool
laten inschrijven. Dat was Immink
in de Piet Heinstraat en wel voor het
seizoen 54- 55. Een heel eind fietsen
vanuit Rijswijk. Klasgenoten namen
heel chic les bij Ruby Dorany op het
Statenplein of bij andere gerenommeerde dansscholen. Maar die waren
mij te duur.

ortie eti uette
Dus fietste ik n avond in de week
netjes in het pak naar de Piet Heinstraat waar het echtpaar Immink mij
o.a. de foxtrot, de slowfox, de Weense
en de Engelse wals leerde. Plus een
portie eti uette van hoe je je als heer
op en rond de dansvloer diende te gedragen. Best leerzaam al dat formele
gedoe. Door mijn andere danservaring
kon ik goed meekomen. Tot ik op een

keer uitgleed op het gladde parket en
met mijn danspartner languit op de
vloer belandde. Te enthousiast Hoe
dan ook,daarna was ik ineens niet
meer zo’n geliefde danspartner. Na
n seizoen ben ik dan ook gestopt.
Maar ik had genoeg geleerd om mee
te komen op feestjes.

Barend Jan Donker
lin en @planet.nl

Werken als ambtenaar bij het B

e more aren
el even ennen
Ja, een fietsende ambtenaar ben ik ook geweest, net als de vader
van asgeld, over wie hij in D H nr. 1 schreef. k kwam februari
19 0 uit militaire dienst waarvoor ik op mei 19 was opgeroepen. Snel een baan zoeken en ik werd op 1 maart 19 0 in dienst
genomen bij de ensioenraad aan de Benoordenhoutse weg . k
kocht een nieuwe fiets van het kledinggeld, dat ik van Defensie had
ontvangen. Bij de ensioenraad was toen maar één ambtnaar, die
met een eigen auto kwam. erder kwam iedereen met de fiets of
tram dan wel te voet. nderdaad zoals Julius asgeld schreef dubbele rijen fietsers s ochtend en s avonds.
Ik werd aangenomen als schrijver 2e
klas. Na kennis gemaakt te hebben
met de collega s was de eerste reactie,
dat het niet handig was met een nieuwe fiets te komen omdat de chef, die
een oudere fiets had, dit wel arrogant
of niet passend zou vinden. Aan die
raad had ik niets omdat ik veel te blij
was met mijn eerste nieuwe fiets. Omdat ik v r die tijd fabrieksarbeider
was geweest en daarna ruim drie jaar
in Indi was als soldaat, moesten mij
wel wat ambtelijke omgangsvormen
worden bijgebracht.

- Het

Ja juffrouw
Zoals het niet slim was dat ik een
ambtenaar die een kaart uit mijn kaartenbak vroeg te raadplegen zei: ja juffrouw, ik zal je zo helpen , dat kwam,
omdat ik hem s nachts in de binnenstad met een andere man gearmd had
zien lopen. Hij beklaagde zich direct
bij mijn chef en ik kreeg weer bijles .
Zo had een collega, wiens vader
bouwvakker was, mij gezegd, dat ik
zelf niet zo openlijk moest vertellen
dat mijn vader petroleumboer was geweest. En dat ik ook over zijn vader,
als bouwvakker, moest zwijgen. Ik
schaamde mij trouwens helemaal niet

-gebouw in Heerlen, waar ik zeer lang werkte. -

- Het

voor het beroep van mijn vader. Ik
was zelf ook fabrieksarbeider geweest
en ik vond dat daar niets mis mee
is. Zodoende bleef ik toch wel een
beetje uitzondering tussen de Haagse
ambtenaren .

aterdag s jenevertje
Niettemin viel het werk me mee en
werd ik al snel bevorderd tot hogere
rangen. In 1955 trouwde ik met Willy
Noorland, die woonde in de Wolmaranstraat 128. Zij woonde daar samen
met haar moeder in een 5-kamerwoning wat een luxe was in die tijd van
woningnood. Wij trokken daar al snel
in. Maar drie jaar later toen wij een
zoontje kregen wilde mijn vrouw niet
dat ons zoontje in het portiek moest
opgroeien en zijn we naar de nieuwbouw verhuisd. Mooie huizen vonden
wij dat aan de Wolweversgaarde en
we konden net de huur betalen. Dat
was op de centen letten. Op zaterdagavond hadden wij het gezellig met een
kwart esje jenever en zij een halve
bessenjenever, dat was met plussen
en minnen een feestje. Kom daar nu
maar eens om. Er gingen steeds meer
geruchten op het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (vroeger Pensioen-

-gebouw in Den Haag, waar ik begon als ambtenaar. -

raad) in het kader van de spreiding
van Rijksdiensten, dat het ABP naar
Apeldoorn moest verhuizen, maar al
gauw werd bekend dat het Heerlen
in Limburg werd. Grote protesten en
paniek onder de ambtenaren waren
het gevolg. Het was in verband met
het sluiten van de Mijnen om voor
vervangende arbeid te zorgen voor de
mijnwerkers. Wij willen niet naar het
donkere achterlijke zuiden. Grote
stukken in de kranten. Protestvergadering in de zaal Amicitia, waarbij
het NOS-journaal aanwezig was en
s avonds op de TV te zien was. Het
hielp niets en snel daarna vertrok-

ken de kwartiermakers en kwamen
Limburgers naar Den Haag om zich
in te werken. Gelukkig kreeg ik een
eengezinswoning, hoekhuis en tuintje,
ja, dat was wel een luxe in die tijd.
Intussen woon ik dus al weer 40 jaar
in Heerlen en wij hebben het hier toch
reuze naar ons zin gehad. Vooral ook
met de mooie natuurlijke omgeving.
Mijn vrouw is in 2000 overleden en
mijn getrouwde zoon woont ook hier.

Wim Balijon

ali n@ me.nl

- Het tuintje bij ons hoekhuis, een lu e in die tijd. -
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5 dagtochten/rondvaarten
De gehele maand juli
en augustus 2011...

rolstoel
vriendelijk

Komt u ook eens
een kijkje nemen
bij onze lieve
asieldieren!

Geschikt vanaf 10 tot 30
personen, intieme sfeer

Royaal afgesloten
parkeergelegenheid

1
2
3

4

Elke Dinsdag / Leiden-Haarlem vv
Vertrek: 9.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

5

Elke Dinsdag / Leiden-Katwijk vv
(bezoek de touristenmarkt)
Vertrek: 11.00 uur haven Leiden
Aankomst: 17.00 uur haven Leiden

Elke Donderdag / Leiden-delft vv
Vertrek: 9.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Stichting
g streekdierentehuis

Elke Vrijdag / rondje Haarlemermeer
Vertrek: 09.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

‘t Julialaantje
j 50
Julialaantje
2283 TB Rijswijk

Elke Woensdag / De mooiste molens
Vertrek: 12.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 15.30 uur Zijldijk Leiderdorp

070-3902192
Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-52 19 875 (e) info@partyboot.nl

Voor alle dagtochten dient u vooraf telefonisch te reserveren.

Overnachten
in stijl...

AKZENT HOTEL
VENUE WILLINGEN
Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op
een steenworp afstand van het gezellige centrum.

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.

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 lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
.
4e nacht inclusief
199 p.p
Prijs €
ontbijtbuffet gratis!

Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde medewerkers 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.

Zomerse midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

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

w w w.deoudebrouwerij.nl

Akzent Hotel Venue - Willingen
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000

info@venuehotel.de

BUNGALOWPARK

Nieuw bij u in de buurt

Bon Bon,
Bon Nuit

SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure

specialist

el 045 - 544 12 42

• Lange pantalons
• Sportbroeken
• Heren hemden
korte en lange mouw
• Slips/singlets div.
kleuren leverbaar.
• Directoires uitsluitend
op bestelling
Bon Bon, Bon Nuit leverbaar per 6 stuks.
Dames kamisoles
Ana na s s t ra a t 1 • leverbaar.
2564 SL Den Haag • Heren pyjama’s
tel: 06 517 573 74 • Taille slip wit, kleur op
bestelling!
•
Dames pyjama’s
Ook
voor een • Dames nachthemden
maatje En nog veel meer!!
groter. Speciale vragen/
wensen, stel ze gerust!!

O P
Bungalowpark

K

P

D

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.

Service, Reparatie en Onderhoud

aan huis

BEZOEKADRES:
(belt u even van te voren)
Koperwerf 28, 7e etage, Kamer 705, 2544 EN Den Haag
Adm: 070 - 3097321, Rep: 070 - 3097327, Mob: 06 - 28424020

Onderhoud verlengt de levensduur van uw PC

Simpelveld

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

Te koop gevraagd door
verzamelaar:

Crematie
of begrafenis?
(079) 341 25 51
Zoetermeer

Strijkboutenkachel.
Schilderijen of
prenten met afb.
“De Strijkster”
tel

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
Duinhage

Loosduinen/
Segbroek

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Wijndaelercentrum

in

-

kwaliteit





atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

-




Loosduinen

CoornhertCentrum

Escamp

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
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

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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M L in de Bloemfonteinstraat legde solide basis voor verdere scholing en onderwijsloopbaan

an g mna tie leraar tot directe r
van een
Bij het lezen van het artikel De M L was een prima schooltype
(in D H nr. 9 van mei) kwamen bij mij spontaan herinneringen naar
boven aan mijn oude school de M L in de Bloemfonteinstraat in den
Haag. Een oud gebouw waarvan de speelplaats was omgeven door
een hoge muur zodat van buitenaf niemand naar binnen kon kijken
en de leerlingen in de pauze niet naar buiten konden. De leraren liepen in de pauze om de beurt rondjes over het schoolplein om toezicht
te houden. Wie betrapt werd op roken werd naar binnen gestuurd en
moest zich melden bij het hoofd van de school.
Ik ben 80 jaar en heb nog steeds de
beste herinneringen aan de M LO
in de Bloemfonteinstraat waar ik
gedurende de gehele oorlog op school
heb gezeten. De school stond in
een arbeidersbuurt en de leerlingen
kwamen uit grotendeels arbeidersgezinnen. Veelal als eerste of enige uit
een gezin waar studie werd beschouwd
als iets bijzonders. Jongens en meisjes
die naar de HBS gingen kwamen voor
een groot deel uit gezinnen waarin
vader en of moeder zelf een studie
had gevolgd na de lagere school. In de
straat waarin ik woonde was slechts
n gezin waarvan de ouders meer
haaden gevolgd dan de lagere school.
Hun zoon en dochter bezochten beiden
de HBS. Na de lagere school in de
Frans Halstraat te hebben doorlopen
van 19 6 tot 1942 adviseerde het
hoofd van de school, de heer Stokla
mijn ouders, dat ik geschikt was voor
de M LO. De Bloemfonteinstraat was
de dichtstbijzijnde school waar ik mijn
vervolgopleiding begon. Het begin van
een reeks van jaren waarin zelfstudie
de hoofdrol vervulde.

Het vakkenpakket
In die tijd was het gebruikelijk dat je
les kreeg van een onderwijzer die meer
vakken doceerde. Onze leraar, de heer
Van der Poel, gaf Nederlands, Frans,
Engels en in de tweede klas Duits.
Hij doceerde bovendien geschiedenis,
algemene en vaderlandse geschiedenis. Voor de vakken handelsrekenen,
gymnastiek en wiskunde kregen we
een andere leraar. De gymnastiekleraar
werd later mijn docent op de academie
voor lichamelijk oefening aan de
Sportlaan. De heer Vermeulen, het
hoofd van de school, gaf wiskunde,
de naam van de leraar handelsrekenen
ben ik helaas vergeten. Hij was het

overigens, die op school leerlingen
wierf voor het schoolkorfbaltoernooi
en door wie ik op 12 jarige leeftijd lid
werd van de korfbalvereniging Ready
aan de Escamplaan. Aan het eind van
de eerste klas stapten twee leerlingen uit mijn klas over naar de HBS
omdat zij blijk hadden gegeven meer
aan te kunnen dan de leerstof op de
M LO. Helaas heb ikzelf die stap niet
gemaakt maar heb op latere leeftijd
via zelfstudie Gymnasium A moeten
halen om toegelaten te worden op de
Academie voor lichamelijke oefening
in den Haag.

Jas aan in de klas
Het was oorlogstijd en de brandstof
was schaars. De grote kachels in de lokalen werden s morgens voor schooltijd aangestoken door de conci rge
zodat de lokalen verwarmd waren als
de leerlingen binnen kwamen. Toen de
schaarse voorraad kolen opraakte, kregen we les met onze jassen aan of we
werden elders in een schoolgebouw
ondergebracht waar men nog wel een
voorraad kolen bezat. In de hongerwinter van 1944 lag het onderwijs stil.
Met mijn moeder liep ik in die tijd
van den Haag naar Rijnsburg om eten
te halen. De bollenboeren verkochten
hun bloembollen om als voedsel te
dienen voor de stedelingen. s Avonds
om zes uur kwamen we thuis en werd
de Majo (een ge mproviseerd vuurtje
van sprokkelhout en dennenappels)
aangemaakt om de bloembollen te koken nadat deze waren ontdaan van een
giftige pit. Ondanks de ontberingen
( koude en honger) zagen de leraren
kans om tot de zomervakantie 1944
ons les te geven op een manier die alle
respect afdwong. Onze klasseleraar die
voor alle vakken die hij gaf jarenlang hoofdzakelijk in de avonduren

- De M

aan de loem onteinstraat werd vana 194 bekend als de Jan ampertschool , een vernoeming naar de naar de letterkundige
en verzetsman die in 194 in concentratiekamp euengamme door slechte zorg overleed aan borstvliesontsteking. -

bevoegdheden had gehaald heeft een
basis gelegd waarvan ik gedurende
mijn hele leven heb geprofiteerd.
De grammatica van de 4 talen werd
er in gestampt en kon ik doorgeven
aan mijn kleinkinderen en kwam
bovendien van pas bij de studie voor
gymnasium A (artkel ) dat ik in mijn
avonduren moest zien te halen. De
grote afkeer van de bezetting door de
Duitsers liet mijn klasseleraar merken
als hij Duits onderwees. De uitspraak:
“Das ist ein verdammtes Germanismus” klinkt mij nu nog na ruim 65
jaar in de oren wanneer er gezondigd
wordt tegen de vertaling van “als” in
de zin “groter dan. En zo waren er
meer voorbeelden. Een opmerkelijke
gebeurtenis zal ik nooit vergeten. In
een Nederlandse les kwam de uitdrukking voor “casus belli”. De goede
man heeft ons in een monoloog van
zeker een half uur uitgelegd dat deze
Latijnse uitdrukking betekende: reden
tot oorlog”. Toen hij een week later
de klas vroeg wat deze uitdrukking
betekende wist niemand zich dat meer
te herinneren. De man was verschrikkelijk boos en die woedeaanval zal ik
nooit vergeten.

Danslessen
Op een bepaald ogenblik werden wij
in de gelegenheid gesteld danslessen
te volgen. Wij waren tussen 14 en 15
jaar. Verschillende leerlingen tekenden
in en we hebben een geweldige tijd
beleefd. Meisjes en jongens uit mijn
klas leerden kennismaken met foxtrot,
Engelse wals en tango. De jonge leraar
en zijn vrouw stimuleerden ons te trainen voor de Medal Test’. In de dierentuin in den Haag werden door hen
bals georganiseerd. Hier traden wij
op met salondansen als de “ uadrille
des lansiers”. Op latere danslessen bij
gerenommeerde dansscholen heb ik
die sfeer nooit meer aangetroffen.
Denkend aan toen was er een leraar
die ik niet mocht en dat was wederzijds. De tekenleraar heeft mij de

lust voor tekenen volledig ontnomen.
Hij hield zich als vader van 5 of 6
kinderen alleen bezig met de meisjes
“talenten” uit de klas en bekommerde
zich absoluut niet om de leerlingen die
niet konden tekenen. Bij elke opmerking die ik maakte om mijn boosheid
te ventileren werd ik getracteerd op
strafwerk en moest ik hoofdstukken overschrijven uit het geschiedenisboek. De man zou in deze tijd
ongetwijfeld worden ontslagen wegens
discriminatie. Ik zal nooit vergeten
dat hij me belachelijk maakte toen ik
i.p.v. witte wolken, blauwe wolken
tekende. Een pedagogische leraar zou
een grapje gemaakt hebben, maar hij
niet. Natuurlijk werden tussen jongens
en meisjes vriendschappen gesloten.
Sommige jongens en meisjes hadden
zelfs verkering. De meest begeerde
leerlinge was Corrie Schreuder, de
dochter van de sigarenhandelaar in de
Schalkburgerstraat. In deze straat was
ook het etablissement gevestigd waar
de danslessen werden gegeven. Een
jongen, Henk Theunissen, die ik bewonderde vanwege het feit dat hij accordeon speelde woonde eveneens in
de Schalkburgerstraat. Verder herinner
ik mij Andr Pijl de knapste jongen uit
de klas. Omdat wij veel lessen hadden
gemist hoefden wij op het eindexamen slechts uit de vreemde taal in het
Nederlands vertalen. In Deventer, waar
ik tijdens het laatste oorlogsjaar werd
opgenomen in een gezin omdat mijn
moeder vond dat ik beter te eten moest
krijgen, heb ik een aantal weken lessen
gevolgd op een M LO-school aldaar.

Soort staatse amen
Het succes van de M LO was vooral
gelegen in de wijze van lesgeven en
het landelijk examen. Wat het laatste
aangaat was de methode te vergelijken
met het staatsexamen. Niet de eigen
docent was bepalend voor het slagen
van de leerling maar het collectief van
docenten die ieder een deel van het
werk moesten nakijken en beoordelen.

Toen ik als gymnastiekleraar op een
MEAO werd benoemd bleek deze
methode ook voor deze schoolsoort
succesvol. Mede hieraan was het grote
succes van het MEAO te danken.
Twee docenten, de eigen docent en
iemand uit een ander deel van het
land beoordeelden de schriftelijke
examens. Talen, handelsvakken en
recht werden schriftelijk afgenomen
gevolgd door het mondeling examen
voor de talen. Bij Nederlands betrof
dat literatuur bij de vreemde talen de
spreekvaardigheid en kenmerken van
het land. Het examen verliep volledig
in de vreemde taal. De inspectie
maakte aan het eind van het examen
een overzicht van de resultaten en zo
kon elke school voor zich zien hoe er
gepresteerd was t.o.v. de andere scholen voor MEAO. Het einddiploma was
voor iedere MEAO-er gelijk in kwaliteit, welke richting men ook koos.
Het eindfeest in 1946 kenmerkte
zich door onschuldig vermaak. Een
“schoolband” werd geformeerd en
voor die tijd evergreens gezongen
zoals Home on the range een onschuldige song. Een toneelstukje dat
ietwat erotisch getint was werd niet
gewaardeerd en hetgeen in niet mis
te verstane bewoordingen werd veroordeeld. Het grappige is, dat tijdens
het laatste jaar M LO mijn huidige
vrouw in dezelfde straat woonde,
waar ik geen weet van had. Mijn
M LO-tijd was achteraf gezien de
mooiste tijd, het waren betekenisvolle
jaren waar de basis werd gelegd voor
mijn verdere studie en leven. In deze
tijd waarin de HBO’s in zwaar weer
verkeren denk ik vaak terug aan deze
vorm van solide onderwijs’ waarvan
ik heb genoten en waaraan ik later als
directeur van een MEAO een bijdrage
kon leveren.

C.E. van Oort (80)
e st eest
a
rt@ tmail.c m
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Leadzanger rans rassenburg De Earrings was een zeer gedisciplineerde band. iet roken en n
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Gitarist Hans van Herwerden: “Begin
1962 was de naam The Golden Earrings er al. Het verhaal dat de naam in
december 1962 door de hit Telstar’
van de Engelse groep The Tornados
gewijzigd moest worden, klopt volgens
mij niet. Waarom de naam van The
Tornados in The Golden Earrings is
gewijzigd dat weet ik niet, want die
beslissing is voor mijn tijd genomen. Ik
weet wel dat de band in 1961 een andere naam had, maar dat die naam The
Tornados’ was, weet ik pas sinds het
verschijnen van het boek Haags(ch)
e Bluf’ in 1992. Het nummer Golden
Earrings’ in de uitvoering van de The
Hunters uit 1961 stond begin 1962 al
als openingsnummer op het repertoire.
Een optreden werd er ook mee afgesloten, zo ging dat in die tijd.”
Basgitarist Rinus Gerritsen geeft een
andere lezing over de beginperiode:
”Ons allereerste optreden was op de
Mulo van Hans op een zaterdagavond.
Overdag hoorden we op de radio het
nummer Telstar’ van een Engelse
band die The Tornados heette We
werden gek Dezelfde dag hebben we
onze naam veranderd. We speelden als
openingsnummer een instrumentaal
nummer dat Golden Earrings’ heette
en besloten de band The Golden Earrings te noemen.” Op de eerste door
de band gemaakte visitekaartjes staat:
“guitar combo The Golden Ear-rings”
(let op het streepje red).
Drummer Fred van der Hilst vertelt een
derde versie over de naamwisseling:
“Er was een andere band in Den Haag

N

I

1 1 1 5
P
R
O

die langer bestond dan wij en die ook
The Tornados heette. Volgens mij heb
ikzelf toen voorgesteld om onze band
The Golden Earrings te noemen naar
aanleiding van onze openingstune. The
Golden Earrings klinkt als ons voorbeeld The Jumping Jewels, de band
van Joop Oonk, die in het portiek naast
George Kooymans woonde. George gaf
als sologitarist basgitaarles aan Joop
Oonk ”
mprovisaties
Hans: “Rinus en George zijn uitstekende muzikanten. In die tijd speelden
ze de songs die we coverden al anders
dan op de plaat. Er werd veel ge mproviseerd. Bijvoorbeeld op Nivram’
van The Shadows, een jazzy-nummer
met ruimte voor improvisatie. George
speelde een heel andere solo dan op de
originele opname uit 1961. Hetzelfde
geldt voor Rinus, ook een eigen solo en
geen kopie van de opname. Je moet wel
talent hebben om op zo’n jonge leeftijd,
George was 14 en Rinus 16, al eigen
idee n te hebben voor een solo.”
The Golden Earrings speelden in 1962
en 196 in Den Haag voornamelijk
op schoolfeesten, ook op het Dalton
Lyceum , de school van Fred, aan
de Aronskelkweg 1, de Zuiderpark
HBS , de school van Rinus aan de
Zuidlarenstraat 59, de Anne Frank
Mulo , de school van George, in de
Weesperstraat 87-89, op een Voddenbal
in het rolschaatspaviljoen De Eekhoorn
aan het einde van de Leyweg en in
een bovenzaaltje
op de hoek van de

- he Golden arrings in de aula van het Dalton ceum aan de ronskelkweg in 196 (v.l.n.r
Fred, Hans, inus en George). De middelbare school van Fred van der Hilst en van auteur
Jan Sander trouwens. -

-
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Rijswijkseweg en de Laakweg.
otosessies op garagedak
Peter: “In de tijd dat ik bij de Earrings kwam, was ik een band aan het
formeren met o.a. slaggitarist Piet van
der Ploeg. Piet was een klasgenoot van
George. Op een dag kwamen George en
Rinus bij mij thuis en mocht ik auditie
doen om bij hen te komen spelen Ik
had een H hner, waarop ik een element
had gezet. Iets later kocht ik een knalrode Egmond gitaar en een Egmond
versterker. Weer later een Framus, een
Duitse gitaar met een Gibson model.
We speelden vooral nummers van The
Ventures. George, Rinus en ik oefenden
af en toe bij Rinus op zijn kamer n
hoog aan de straatkant George en ik
op akoestische gitaren en Rinus die zijn
basgitaar op een versterker aansloot.
Meestal oefenden we met z’n vieren
bij Fred thuis in het voorkamertje. Ik
herinner de blauwe muurschildering
met shadows’ van de band ”
De bekende foto’s uit die tijd zijn
gemaakt op het dak van de garage aan
de Hulshorstraat 192 om de hoek van
de Terletstraat en zijn genomen door de
vader van Peter. Via de tuin van Fred
zijn ze met behulp van een ladder op
het dak van de garage geklommen.
E n van de eerste optredens in de
bezetting met Peter was op een feestavond van het PvdA wijkbestuur in
het CJMV zaaltje op de hoek van de
Heelsumstraat en de Hoenderloostraat.
Peter: “We hadden een paar Geloso
versterkers en door de vader van Fred
en George gemaakte blauwe speakerboxen. George en ik gebruikten samen
n versterker. Rinus had zijn eigen
basversterker. We kochten de apparatuur bij Jaap Pas in de Ellekomstraat
die samen met Erik Ballegooijen in
geluidsapparatuur handelde. Wij kochten er o.a. AKG, Shure en Sennheiser
microfoons en een Echolette van
Dynacord. Na een optreden of na een
oefensessie gingen we vaak een broodje
eten bij cafetaria Schavemaker op de
Dierenselaan of bij Talamini op het
Soesdijkseplein een patatje of ijsje eten.
Aan de overkant bij Disco Zuid op
de Zuiderparklaan hielden we handtekeningen sessies bij het uitkomen van
Please Go’ en Just Ear-rings’
“George was zondermeer de initiator
van de band hij had een doel voor
ogen en ging er recht op af Rinus en
George zijn een uniek muzikaal koppel,
ze vullen elkaar uitstekend aan. George
schrijft weliswaar de meeste nummers

- Foto van derde bezetting met Frans rassenburg, midden 1964. Fred van der Hilst in 196
( riv oto Fred van der Hilst). -

van de Earring, maar Rinus heeft ook
hele mooie nummers gemaakt.”
The Golden Earrings speelden ook tussen eind 196 en midden 1964 in Den
Haag veelal op schoolfeesten, zoals op
het Dalton Lyceum , maar ook op een
dansschool op de hoek van de Apeldoornselaan en de Loosduinsekade.
anger gezocht
Om de songs van onder meer The
Beatles te kunnen spelen, gaat de band
op zoek naar een zanger. Die wordt
gevonden in de persoon van Frans
Krassenburg, de zanger in de band

van de eerder genoemde Bennie van
Asperen, The Black Jets. Voordat Frans
bij The Earrings komt, zingt hij af en
toe al mee. Het moment dat Frans de
zanger van The Golden Earrings werd,
markeert het begin van een nieuwe
periode voor de band: van guitarcombo
tot beatgroep.
De bekende
foto’s van
deze bezetting zijn genomen in het
Zuiderpark.

men op het dak
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niet drinken. k was de enige die rookte.

otonde en o

kreeg ik van mijn ouders een gitaar. Ik
heb nog steeds een mooie Otwin, die
George voor de opname van Please
Go’ had geleend van Servaas (de bekende muziekhandel in de Schoolstraat
in Den Haag - JS), dat kon in die tijd
als je een bekend bandje was Ik vond
die gitaar zo lekker spelen dat ik hem
heb gekocht.”

met zijn witparelmoeren Westend drumstel

Frans: “Voordat ik bij de Earrings
kwam, speelde ik achtereenvolgens in
The Sparks, The Sharks en The Black
Jets. Ik woonde dicht bij de jongens
van de Earrings in de Schaarsbergenstraat. Toen de bassist van The Black
Jets een keer ziek was, vroegen we
Rinus om in te vallen. Hij was nog niet

gewend in een weekend vier keer te
spelen en de maandag er op stonden de
blaren op zijn vingers Blijkbaar vond
hij mij een goede zanger, want toen de
Earrings een zanger zochten, vroegen
ze mij. Ik was in die tijd een grote
fan van Cliff Richard. Rond mijn 12e

Radio Lu emburg
“We oefenden op eenvoudige apparatuur in het voorkamertje van Fred Fred
zat links in de hoek en we propten ons
met z’n vijven in zijn kamertje Om
aan nummers te komen luisterden we
naar Radio Luxemburg en schreven de
teksten uit. De vader van Rinus had een
bandrecorder, waarop we nummers van
Radio Luxemburg opnamen om uit te
zoeken. Als we bepaalde Engelse woorden niet verstonden, zongen we maar
wat George zocht de akkoorden uit.”
“In het begin dat ik bij de Earrings
kwam, speelden we vooral songs die
in Nederland nog niet uitgebracht
waren. Zo speelden we in de Houtrustrotonde I feel fine’ van The Beatles
en iedereen dacht dat het een nummer
van de Earrings was Andere nummers
die we speelden waren I can’t get no
satisfaction’ van The Rolling Stones en
nummers van Gerry the Pacemakers,
The Kinks, The Hollies en
The Animals. We speelden
ook She’s not there’ van
The Zombies, waarop Rinus
tweede stem zong.” Rinus
weet zich te herinneren dat
hij It’s all over now’ van de
Stones zong. “Bij de opname
van Please Go’ kwam de band
er wel achter dat ik niet kon
zingen ” Rinus heeft overigens
tot en met begin 1967 tijdens
live optredens op de achtergrond
gezongen, o.a. bij Another man
in town’.
Fred: “In de Houtrustrotonde traden we vaak op voor een uitzinnig
publiek. We speelden een aantal
covers van The Beatles, waaronder
I saw her standing there’. Frans
en George konden die nummers
samen goed zingen. De tijd van de
Houtrustrotonde was ook de periode
dat diverse mensen zich als manager
van de band aandienden. iteindelijk
is Jac ues Senf manager van ons
geworden.”
ummers van eorge
Frans: “Deel van het succes in het
begin was dat George nummers
schreef. We speelden Please Go’,
Chunk of Steel’, Lonely Everyday’
en Not to find’ al driekwart jaar live
voordat Please Go’ op single uitkwam.
Die vier nummers zijn op n dag
opgenomen, met het idee twee singles

pagina

c olen
uit te brengen. George is een geweldige
componist en een echte doorzetter. De
Earrings was een zeer gedisciplineerde
band. Niet roken en niet drinken. Ik
was de enige die rookte. De band had
en heeft nog steeds een bijzondere
uitstraling. Je bent een Earring of je
bent het niet zo simpel is het. De
combinatie van de leden van de band
was en is goed. Zo vind ik de stem van
George en die van mij heel mooi bij
elkaar passen. Op de plaat zong George
de lage stem en ik de hoge, live deden
we het andersom. We waren volgens
mensen die ons in de beginjaren zagen,
zoals Micha Hasfeld van The Clarks, al
een professionele band. Hij heeft wel
eens gezegd dat we bijvoorbeeld in de
Houtrustrotonde
(o.a. op 20 januari
en 25 februari 1965) onze spullen altijd
snel neerzetten, inplugden en direct
gingen spelen. Terugkijkend lijkt het
wel of we iedere zondagmiddag in de
Houtrustrotonde speelden ”

- Drie van de bandled
en bij een V-optred
en, Where will I be,
S -tour in 1969. et
na de
op de basedrum me
t opschri t Westend
-

voor het succes van Golden Earring.
Zoals Rinus zegt: “Hier hebben we
Please Go’ in elkaar gedraaid ”. “De
groep had in die tijd al fans die in het
portiek of aan de overkant zaten te
luisteren en mee te zingen met Please
Go’”, weet de moeder van Rinus zich
te herinneren.

erantwoording
Deel 1 van dit verhaal werd gepubliceerd in De Oud-Hagenaar nr. 12
van 14 juni. Het complete verhaal is
trouwens ook te vinden op de zeer
warm aanbevolen website www.
westenddrums.nl - het verhaal in woord
en beeld over de legendarische Haagse
drums van de Fa. J. de Hooge Zonen.
Behalve het interview met de bandleden en zijn eigen archiefmateriaal,
werden als bronnen gebruikt:
aa s c e l
ieter ranssen
art a t
aa se c nen
est re i er
i
e assist asst r c l mn in s
et r te l en arrin e
l catie estaat n en ee t
e el e estemmin
l catie estaat n maar ee t
een an ere estemmin
l catie is a e r en

- In 196 , toen de grote populariteit van de band ook al tot het buitenland doordrag verscheen de singel Sound o the Screaming Da , met op de b-side She Won t ome to Me. -

The Golden Earrings speelden tussen
midden 1964 en midden 1965 in Den
Haag o.a. ook op het Dalton Lyceum ,
het Stevin HBS , de school van Peter
aan de Zuidlarenstraat 59, het Eerste
VCL aan de Van Stolkweg, het 2e
VCL aan de Goudsbloemlaan 1 1,
in De Haard in de Daguerrestraat
16, L’Esp rance
op de hoek van
de Reinkenstraat en de Laan van Meerdervoort, De Drie Stoepen op de
Prinsengracht 71-7 , Amicitia
in
het Westeinde 15, restaurant grand-caf
Den Hout
aan de Bezuidenhoutseweg 11-1 , het rolschaatspaviljoen
De Eekhoorn
aan het einde van
de Leyweg, in de Wildhoef aan de
Evert Wijtemaweg en op de Pier in
Scheveningen.
opgeschiedenis
Terugblikkend kan je stellen dat in het
voorkamertje van Fred van der Hilst in
de Terletstraat 21 de basis is gelegd

Tot zover het verhaal over The Golden
Ear-rings vanaf het begin in 1961 tot
midden 1965 hoe het vanaf de release
van Please Go’ met de band verder
gaat, is inmiddels popgeschiedenis van
wereldformaat

. . e meeste s n s ie in et arti el
r en en em i n p
e te
el isteren.

Jan Sander

an.san er@planet.nl

- Deze oto is van de eerste bezetting, genomen tijdens het school eest in juni 196 in de
Mulo in de Meidoornstraat. -
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door het
entraal In ormatiepunt uderen ( I ). ctuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in
de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail naar redactie cipo.
org, o neem tele onisch contact op met Marco Daane via ( ) 64
1.

u anistische tichting
eschut en Groe s onen
orenstraat
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a
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Maandag
juni –
vrijdag 1 juli
Sport- it-Week 0

aa g
g

oon entrum ag ag bevindt i h in de agenstraat middenin het entrum van Den aag
Door de vele tram- en buslijnen die door het entrum lo en is de bereikbaarheid uitstekend Alle
belangrijke voor ieningen liggen o loo afstand
Er ijn
woningen en er is een grote daktuin
Bewoners kunnen a hter het gebouw gelegen
arkeer laatsen huren
ag is gelegen aan de S hermerstraat
Met het o enbaar vervoer is het om le makkelijk
te bereiken De belangrijkste winkels ijn om de
hoek in de Betje olffstraat et woon entrum
heeft driekamerwoningen van a
m2
verdeelt over drie etages

oon entrum
a gg ligt aan de
o turnestraat halverwege het oude dor s entrum van Loosduinen en ijkduin O loo afstand
bevinden i h winkels en een ostkantoor Er is
arkeergelegenheid rondom het woon entrum et
entrum heeft woonlagen en bevat twee en
2 driekamerwoningen

is gelegen aan de Beresteinlaan
in de wijk Bouwlust Met het o enbaar vervoer
is het om le makkelijk bereikbaar Belangrijke
voor ieningen oals levensmiddelen aken ijn o
loo afstand gelegen et gebouw bevat tweekamerwoningen

oon entrum a a
a a bevindt i h aan
de ak van Poortvlietstraat et o enbaar vervoer
bevindt i h o korte afstand van het om le De
belangrijkste winkels ijn o ongeveer minuten
loo afstand et woon entrum heeft driekamerwoningen van a
m2 en drie tweekamerwoningen van a
m2

Tijdens de negentiende Sport-Fit-Week voor 50-plussers, georganiseerd door VÓÓR Welzijn Ouderen
en de Loosduinse Ouderen Commissie, draait het
niet alleen om beweging, maar ook om ontmoeting
en gezelligheid. En misschien is deze week wel een
stimulans om wat meer aan uw conditie te doen en
wellicht lid te worden van een van de vele verenigingen en clubs. Met zaalgym, wandelen, fietsen, en
zwemmen, en dat over verschillende afstanden zodat
iedereen kan meedoen. De week wordt afgesloten
met een gezellige middag. Deelnamekosten: € 7,50
per persoon. Zin in een sportieve en gezellige week?
U kunt zich tot en met 15 juni opgeven bij de receptie
van i-Shop de Henneberg, Tramstraat 15, tel. (070)
397 60 01.

Donderdag 0 juni
Werken en mantelzorgen

Workshop, gericht op de knelpunten en dilemma’s
van werkende 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, 9.0016.30 uur) of e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl.
Meer informatie: www.mantelzorgdenhaag.nl.

aterdag

juli

Dag van Bewegen

De Reumapatiëntenvereniging Den Haag e.o. laat u
kennismaken met de vele vormen van beweging voor
reumapatiënten: hydrotherapie, rapit, fitness, een
scootmobieltocht, steppen, volleybal of tai chi. Ook
aanwezig: de hobbyclubs van de patiëntenvereniging
en reumagerelateerde bedrijven met voorlichting.
Sophia Revalidatie Centrum, Vrederustlaan 180,
10.00-15.30 uur. Aanmelden: maak € 5,- over naar
rekeningnummer 38.90.569 t.n.v. Vereniging van
Reumapatiënten Den Haag e.o. te ’s-Gravenzande,
of stuur een e-mail naar voorzitter@rpvdenhaag.
nl. Deelnameprijs is inclusief lunch, koffie en thee!
Inlichtingen: Ria Rodenrijs, tel. 329 32 63.

aartocht

Op diverse zaterdagen worden er deze zomer vaartochten gehouden vanaf het Loosduins Museum naar
de historische druiventuin Sonnehoeck in Kwintsheul. Daar worden de deelnemers rondgeleid en kunt
u van de druiven proeven. Indien voorradig kunt u er
ook druiven kopen. Loosduins Museum, Margaretha
van Hennebergweg 2a, aanvang 14.00 uur. Deelnameprijs: volwassen € 12,- en kinderen t/m 12 jaar €
7,-. Kaartjes te koop vanaf 13.00 uur op de dag van
de vaart. NB Ook op zaterdagen 9, 16, 23 en 30 juli.

Dinsdag 1 juli
Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Den Haag beweegt,
beweeg mee

Officiële aftrap van dit nieuwe sportproject in Den
Haag voor mensen met een beperking. Die kunnen
voor kennismaking met en deelname aan sporten en
bewegen kosteloos een beroep doen op de beweegcoach. Deze werkt nauw samen met de gemeente
Den Haag, afdeling Sportsupport, Steinmetz de
Compaan, het Sophia Revalidatiecentrum en MEE
Zuid-Holland Noord. Zij zullen als start een convenant
ondertekenen, gevolgd door een zumbaworkshop
en een drankje. VTV Parkoers, Marie Heinenweg 3,
15.00 - 17.30 uur. Iedereen (met of zonder beperking) welkom, vooraf aanmelden is gewenst, maar
niet verplicht. Vragen: Odette Koolhoven, tel. (070)
305 19 19 / 06 11 03 20 34, e-mail beweegcoach@
vtvzhn.nl.

omerprogramma s
Loosduinen

VÓÓR Welzijn Loosduinen organiseert van 4 juli tot
en met 22 juli allerlei uitstapjes. U kunt voor een
vriendelijk prijsje mee met rondvaarten, stads- en
natuurwandelingen met een gids, enz. Voor meer
informatie en aanmelding kunt u terecht bij i-Shop de
Henneberg, Tramstraat 15, tel. 397 60 01.

omerschool Benoordenhout

VÓÓR Welzijn organiseert in juli een gevarieerde
zomerschool voor 55-plussers uit stadsdeel Haagse
Hout. Met onder meer de Westlandse Druiventuin,
het Frans Hals Museum in Haarlem, de Ooievaart, het
Arboretum en een pannenkoekenboot. Programmaboekje te vinden in Buurtcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155; Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes
Camphuijsstraat 25; en Buurtcentrum BezuidenhoutWest, Jan van Riebeekplein 90.

Scheveningen Solleveld

Welzijn Scheveningen organiseert van 18 tot 22 juli
voor 55-plussers ‘Solleveld’, op Kampeerterrein
Solleveld, achter Kijkduin. Met schilderen, knutselen,
muziek maken in de natuur, dans, bloemsierkunst,
ochtendgymnastiek, tai chi, textiel bedrukken,
zingen, dansen, wandeltocht met vragen, spelletjes,
koken, sporten en meer verrassingen en workshops.
Inschrijven en betalen t/m 8 juli bij Het Trefpunt,
Tesselsestraat 71; De Mallemok, Westduinweg 38/d;
Henri Couvéehuis, Prins Mauritslaan 49; en Het
Kalhuis, Badhuisstraat 177.

omerstek

Van 18 juli t/m 27 augustus leuke, zinnige,
inspirerende en gezellige zomerse activiteiten op
verschillende locaties, georganiseerd door Stek, voor
Stad en Kerk. Deelname is gratis of heel goedkoop.
Omvangrijk programma met o.a. workshop e-books
en tablets, wandeling door Archipel-Willemspark,
basiscursus kantklossen, oude treintjes, moderne
religieuze poëzie, eigen stamboom maken en verhalen en herinneringen uit de jaren ‘50. Programma 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.

Rondvaarten en rondritten

De gemeente Den Haag stelt ook dit jaar rondvaarten
en rondritten ter beschikking aan mensen met een
beperking. Zij kunnen Den Haag als ‘toerist in eigen
stad’ ontdekken tijdens de Willemsvaart op 20 juli, 17
augustus of 21 september; de Ooievaart op 26 juli,
30 augustus of 27 september; en rondritten met de
Gouden Koets op alle zaterdagen in de maanden juli
t/m september. Aanmelding of informatie: Yvonne
Roos, tel. (070) 365 06 00 (maandag, dinsdag of
donderdag) of e-mail doevoorallmee@voorall.nl.

ratis trainingen tai chi en
igong

Op de zondagochtenden van 17 juli t/m 21 augustus
zijn er gratis zomertrainingen tai chi en qigong bij
de Kruidentuin in het Zuiderpark (ingang bij de
Loevesteinlaan), van 10.00 tot 11.00 uur. Iedereen is
welkom. Inlichtingen: www.yinyang-taichi.nl.

omertijd Leidschendamoorburg

In Leidschendam-Voorburg biedt Woej ‘Zomertijd’,
21 activiteiten gedurende tweeënhalve week met als
thema ‘Groei en Bloei’. Met lezingen, uitstapjes, sportieve activiteiten, creatieve workshops en gezellige en
muzikale activiteiten. Ringleidingen voor slechthorenden en vervoersdienst aanwezig. Programma:
www.woej.nl, tel. 30 117 30. Kaartverkoop in de vier
wijk- en dienstencentra van Woej (maandag, dinsdag
en vrijdag, 9.00-11.00 uur).
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Echt reizen, zeggen de kenners, doe je per trein. De trein heeft altijd iets romantisch gehad, mede door
nostalgische reclameaffiches, spannende reisverhalen en denderende speelfilms. Terwijl
u wordt gereden, geniet u van het landschap of een goed boek. Maar wist u ook dat
senioren in veel West-Europese landen goedkoper met de trein kunnen reizen
en
L S verzamelden enkele interessante kortingen.

akantietips
van de politie
De zomervakantie is ook voor inbrekers
een fijne tijd. In lege’ huizen van vakantievierders komen zij graag een kijkje nemen.
Gaat u dus op reis, laat dan uw woning zo
veilig mogelijk achter. Kijk eens naar uw
huis met de ogen van een inbreker. Zijn
er wellicht gemakkelijke toegangswegen
Staan er kostbare goederen in het zicht En
denk aan de volgende tips:
Laat buren of familie weten hoe u te
bereiken bent.
Sluit ramen en deuren goed af en vergeet het nachtslot niet.
Zorg ervoor dat het hang- en sluitwerk
in orde is.
Laat sleutels niet aan de binnenzijde in
de sloten zitten.
Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde
indruk maakt. Haal planten niet uit de
vensterbank. Laat buren of familie de
brievenbus regelmatig legen en de post
niet zichtbaar opbergen. Zorg er met
tijdschakelaars voor dat er in de avonduren verlichting brandt.
Laat geen geld en waardevolle papieren
in huis achter een kluisje bij de bank is
een goede oplossing.
Laat geen dure en gewilde spullen zichtbaar in uw woning staan.
Goed contact met uw buren is belangrijk. Zij kunnen uw huis immers extra in
de gaten houden.
Bij ieder politiebureau kunt u gratis de
folder Tips voor een onbezorgde vakantie’
krijgen. Daarin staan nog meer tips, ook
voor onderweg en voor op uw vakantiebestemming, en handige telefoonnummers.

Haagse Rode ruis
opent wijkwinkel
Op 21 juni heeft het Haagse Rode Kruis
een eerste wijkwinkel geopend, aan de
Steenwijklaan 1 4. Daarvandaan werkt het
Haagse Rode Kruis aan sociale hulpverlening voor de bewoners van Escamp.
Bijvoorbeeld met het project Administratief
Huisbezoek. Daarbij helpen getrainde
vrijwilligers bij het ordenen van de thuisadministratie. Ook worden er cursussen
aangeboden, zoals Mobiel Telefoneren
voor Ouderen, Internetten voor Ouderen
en Vrienden Maken. Samen met andere organisaties kan het Rode Kruis ook op zoek
naar oplossingen voor problemen en naar
passende contacten. Het gebouw zal elke
ochtend geopend zijn. Wijkbewoners zijn
welkom om binnen te lopen met een vraag,
voor hulp of voor een praatje.

ederland
We beginnen gewoon thuis’. Bent u
60 jaar of ouder, dan kunt u bij NS een
Voordeelurenabonnement en 7 vrije
reisdagen per jaar aanschaffen. Het
Voordeelurenabonnement (momenteel
55,- per jaar) geeft 40 korting op
reizen na 9.00 uur, in de weekends en
in juli en augustus. Op een vrije reisdag ( keuzedag’) kunt u gratis kriskras
door heel Nederland reizen. Daarvoor
betaalt u 2,- per keuzedag.

Belgi
In combinatie met een Nederlandse
keuzedag kunt u ook voordelig naar
Belgi . Een Superdagretour Den
Haag-Antwerpen bijvoorbeeld kost
normaal 26,40, maar samen met uw
keuzedag slechts 9,20. In Belgi bestaat het Seniorenbiljet, een voordelig
retourtje voor 65-plussers. reist voor
5,20 tussen twee Belgische stations
naar keuze (tweede klas). Let op: de
grensstations zijn hiervan uitgesloten
Met dit kaartje kunt u een Belgische
reis dus beginnen in Antwerpen of
Luik. kunt het Seniorenbiljet bestellen via www.b-rail.be.
root-Brittanni
Op alle Britse stations is de British
Senior Railcard te koop. Die kost
26,- (ca. 2,-) en geeft
korting
op treinreizen buiten de spits en buiten
Londen. Ook te koop en meer informatie via www.senior-railcard.co.uk.

Duitsland
In Duitsland biedt de BahnCard 50
de helft korting op alle treinreizen.
60-plussers betalen voor deze kaart de
halve prijs, 115,- (tweede klas). Voor
57,- is er een BahnCard 25 met 25
korting, ook op spaaraanbiedingen’
voor langeafstandsreizen. Met een
enkeltje Hamburg-M nchen hebt u
hem er al uit. Informatie: www.bahn.
com. De Sparpreis is een enkele reis
naar alle willekeurige Duitse stations
in de tweede klas vanaf 29,- (voor
korte trajecten zelfs 19,-). Dat is inclusief de toeslag voor ICE, de Duitse
hogesnelheidstrein. En reist u met
z’n twee n, dan kunt u samen voor
49,- een dag lang door heel Duitsland
reizen. Een e t m 5e persoon kan mee
voor slechts 20,- per persoon extra.

rankrijk
In Frankrijk kunnen 60-plussers een
kortingskaart kopen, de Carte Senior.
Daarvoor betaalt u 56,- per jaar. De
kaart geeft kortingen van 25 tot 50
op treinreizen en biedt ook voordeel
als u een auto huurt bij Avis en overnacht in Accorhotels.

e inigingen nnen
o deren aar tre en
De rijksoverheid en de gemeente Den Haag gaan fors bezuinigen.
eel ouderen zullen er de financi le gevolgen van ondervinden.
kunt er op 9 juni over meepraten
Gemeenten mogen moeten meer taken
op het terrein van werk, inkomen
en zorg uitvoeren met minder geld.
Daarom organiseert de gemeente
een voorlichtingsbijeenkomst over
armoedebeleid en de bestrijding van
armoede. De bijeenkomst wordt geor-

ganiseerd met de Stedelijke Ouderen
Commissie, het Platform Allochtone
Ouderen, de Stichting Islamitische
Ouderen, de Hindoestaanse Ouderenbond en de Federatie EEKTA, in
in samenwerking met het Centraal
Informatiepunt Ouderen (CIPO).

tali
Ook Itali kent een kortingskaart voor
60-plussers, de Carta d’Argento. Het
is een soort uitbreiding op de RailPluskaart (zie verderop), die 15 korting
geeft op binnenlandse ritten. De kaart
kost 0,- en is verkrijgbaar via
www.trenitalia.com.

Spanje
Spanje kent voor 65-plussers de
Tarjeta Dorada (Gouden Pas). Voor
slechts 5,- krijgt u daarmee van
maandag tot donderdag 40 procent
korting. In het weekend reist u 25
procent voordeliger.
ortugal
In Portugal hoeven 65-plussers geen
extra pas aan te schaffen om met korting te treinen. Zij reizen er namelijk
altijd voor de helft van het normale
tarief. Daarvoor moet u zich natuurlijk
wel kunnen legitimeren.
Rail lus
RailPlus is een kaart die 25 korting
geeft op veel treinreizen door Europa.
Hij is te bestellen in combinatie met
een NS-Voordeeluren- of Jaarabonnement. En 60-plussers met een
Voordeelurenabonnement hebben
automatisch en zonder bijbetaling deze
RailPlus krijgt 25 korting op het
volle tarief van grensoverschrijdende
reizen, maar niet voor diverse hogesnelheids- en nachttreinen, reserverin-

Laat uw stem horen
Afhankelijk van uw inkomen, vermogen en spaargeld zal aangegeven
worden welke mogelijkheden er zijn.
Ook uw inbreng is voor de gemeente
erg belangrijk. Kom, luister en discussieer mee en laat uw stem horen
Op woensdag 29 juni in Gebouw
EEKTA Bhavan, Boylestraat 20 (tram
2, halte Valkenboslaan), 17.00-21. 0
uur. Deelname gratis, maar alleen
na aanmelding vooraf. Aanmelden:
CIPO, tel. 64 8 18 of
e-mail info haagseouderen.nl. Er zijn
maximaal 200 plaatsen beschikbaar
vol is vol

gen en toeslagen. RailPlus is ook niet
geldig in Frankrijk en in Duitsland
alleen in combinatie met een BahnCard (bijvoorbeeld een BahnCard 25,
zie boven).
nterRail 0 -pas
InterRail, van de bij jongeren populaire Europese treinpas, biedt 60-plussers
de InterRail Global Pass Senioren.
kiest een aantal reisdagen binnen een
vastgestelde periode, of een aantal
ononderbroken reisdagen achtereen:
5 reisdagen binnen
10 dagen: 2 9,10 reisdagen binnen
22 dagen:
9,15 dagen ononderbroken: 69,22 dagen ononderbroken: 4 9,1 maand ononderbroken: 559,NB InterRail is voor u niet geldig in
Nederland, maar tot de grens kunt
u tickets met korting kopen. Meer
informatie en aanschaffen: http: nederlands.interrailnet.com.

nformatie
Voor veel internationale treinreizen
kunt u informeren bij NS Hispeed,
tel. 0900 - 9296 ( 0, 5 p.min.) of
www.hispeed.nl. Interessant is ook
de Treinreiswinkel, een in treinreizen
gespecialiseerd reisagentschap in
Leiden dat alles weet van treinpassen, losse kaartjes en arrangementen:
www.treinreiswinkel.nl, tel. (071) 51
70 08.

Mies
onvergetelijk!
Maar veel ouderen worden wel vergeten!
Met de opbrengst van de Zomerpostzegels 2010
bestrijdt het Nationaal Ouderenfonds eenzaamheid
onder ouderen. Helpt u mee?

www.ouderenfonds.nl
Vergeet-ze-niet!
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ude erhalen en
onvervulde dromen

uderen komen vaak weinig
de deur uit. Laat staan dat ze
naar een museum gaan. m
ook hen te laten genieten van
de bijzondere rijkdom aan
cultureel erfgoed in de Haagse
musea, rijdt in Den Haag en
omliggende gemeenten de
Haagse Museumbus. En in de
zomermaanden rijdt deze zelfs
gratis

Een belangrijke gebeurtenis
uit je leven uitbeelden in een
kistje. Dat is de opdracht die
ouderen kregen in het project
ude erhalen en nvervulde
Dromen van het oorenhuis.
Dit leverde prachtmateriaal
op voor een e positie, tot 1
augustus te zien in het rand
afé van lorence-verpleeghuis ulden Huis.

Haagse musea organiseren ontvangsten met onder andere rondleidingen
en workshops. Deze ontvangsten zijn
speciaal voor senioren (65 ) uit Den
Haag en omliggende gemeenten die in
groepsverband wonen, bijvoorbeeld in
zorginstellingen of senioren ats. Maar
ook senioren die in groepsverband
samenkomen (bijv. in wijkcentra, via
ouderenorganisaties als De Zonnebloem, of via kerken) kunnen een
arrangement boeken met de Haagse
Museumbus.

Het onderscheidende kunstproject is
voortgekomen uit een intensieve samenwerking tussen kunstencentrum Het Koorenhuis en zorgorganisatie Florence. Doel
van beide organisaties is ervoor te zorgen
dat mensen ondanks hun lichamelijke
of geestelijke beperking iets waardevols
kunnen cre ren. Zodat zij zelf voelen
dat ze ook op dat gebied nog steeds iets
kunnen. Bovendien leveren de verhalen
een belangrijke bijdrage aan ons cultureel
erfgoed. Wandkleed Naast de kistjes is er
een prachtig wandkleed te bewonderen
waarin kleine kunstwerken aan elkaar zijn
genaaid tot n prachtig object. Ook draait
een film waarop te zien is hoe basisschoolleerlingen met senioren een toneelstuk
opvoeren waarin het leven van de oudere
wordt beschreven.
Bezoekers kunnen dagelijks van 10.00 uur
tot 20.00 uur binnenlopen op de expositie
bij Florence Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1 in Den Haag. De expositie blijft
open tot 1 augustus 2011.

Deelnemende musea
De musea die meedoen zijn het
Gemeentemuseum Den Haag, Haags
Historisch Museum, Museon, museum
Beelden aan Zee, Museum voor Communicatie, Muzee Scheveningen.
De Stichting Gezamenlijke Projecten
Haagse Musea (SGPHM) en Fonds
1818 zijn de initiatiefnemers van dit
project, dat begin 2011 officieel van
start is gegaan.
Op stap met de Haagse Museumbus

- Juist voor senioren die niet meer zel standig naar een museum kunnen gaan, biedt dit project een uitkomst. (Foto: Jos van de ie t) -

is niet alleen leuk en gezellig, het
biedt de mogelijkheid om de rijkdom
aan Haagse musea en hun bijzondere
collecties te leren kennen. Juist voor
senioren die niet meer zelfstandig naar
een museum kunnen gaan, biedt dit
project een uitkomst. De bus haalt de
groep op en brengt ze weer thuis. In
het museum kan de groep rekenen op
een gastvrij onthaal met gratis koffie
en een koekje. Elk museum dat meedoet, heeft een eigen programma op
maat bedacht voor de groep die komt.

De groep krijgt naast een rondleiding
of een workshop ook nog de tijd om
zelf rond te kijken in het museum. De
Haagse Museumbus’ rijdt volgens
een rooster ’s ochtends en ’s middags
met groepen heen en weer tussen
musea en (zorg)instellingen.
nschrijven
In de zomermaanden juli, augustus
en september 2011 kunnen we de
rondleidingen geheel gratis aanbieden.
Boek dus snel een uitstapje voor uw

groep of met uw groep
Gewoonlijk bedragen de kosten voor
een rondleiding voor groepen van
maximaal 20 personen (excl. begeleiders) in totaal 100,-, dit is inclusief
halen en brengen met de bus, de
ontvangst in het museum en een kopje
koffie of thee.
Op de website www.haagsemuseumbus.nl is meer informatie te vinden.
Ook kan men zich daar inschrijven
voor een rondleiding in n van de
deelnemende musea.

wandelingen in
Horsten en Berkheide

o levard andeling
met e n t ij er
De unstkijker organiseert op woensdag juli a.s. van 19.00
tot 1.00 een wandeling over de Scheveningse boulevard. Deze
wandeling wordt gegeven onder leiding van drs. Marcel Teunissen,
deskundig kunsthistoricus en ervaren gids.
Het is frappant dat Scheveningen,
nadat het eeuwenlang slechts een
blok aan het been was van de Haagse
bestuurders, de laatste jaren zo hoog
op de gemeentelijke agenda staat. Den
Haag profileert zich graag als wereldstad aan zee, en Scheveningen moet
het visitekaartje worden.

De wandeling strekt zich globaal uit
tussen het Carlton Beach Hotel en de
Tweede Haven, oftewel van de grens
tussen de badplaats en de duinen naar
Scheveningen-Dorp. Op de route liggen vrij nieuwe projecten zoals Fiets
Stal, het tijdelijk surfersdorp F.A.S.T
met het nieuwe bunkermuseum, de

- De wandeling strekt zich uit van het arlton each Hote (links op de oto van dit stukje
boulevard) tot de weede Haven (Foto: pen og) -

nieuwbouw voor Van der Zwan en het
Nautisch Centrum.
De prijs voor de wandeling bedraagt
15,-- per persoon (inclusief een kopje
koffie onderweg). Opgeven kan via
website van De Kunstkijker:

g nio ijc e o eert in ver leeg i
Het bos is een prachtige locatie voor allerlei positieve, creatieve
idee n, aldus kunstenaar Eug nio Eijck. Hij is daarom vereerd
juist in lorence verpleeghuis Westhoff te kunnen e poseren. oor
hem is het landgoed waar Westhoff gevestigd is een unieke plek
in Rijswijk. p woensdag juli om 1 .00 uur opent in Westhoff een
tentoonstelling van zijn meest recente werk.
Eug nio Eijck vervaardigt kleine series
unieke kunstwerken met een mix van
digitale fotografie en grafisch werk. Zijn
werken zijn een weergave van allerhande
dagelijkse gebeurtenissen. Wat dicht om

hem heen gebeurt, is zijn belangrijkste
bron van inspiratie. Cultuur en natuur
zijn twee vaste thema’s in zijn werk. De
werken van Eug nio hebben een conseuente eigen stijl. Ieder werk is van het

begin tot aan het einde met de computer
gecre erd. Ze geven de essentie van een
gebeurtenis weer met zo min mogelijk
kleuren en vormen.
Technische achtergrond
De kunstenaar heeft een technische achtergrond, hij volgde de HTS Bouwkunde
in Den Haag en de T Bouwkunde in
Delft. Na een carri re als projectmanager in binnen- en buitenland, was het

www.kunstkijker.info of via het telefoonnummer 010- 412 12 07.
De Kunstkijker organiseert interessante lezingen, rondleidingen en
stadswandelingen in Den Haag en
omstreken.

et o
aan Eug nio om zich creatief verder te
ontwikkelen..
De expositie van het werk van Eug nio
Eijck vindt plaats in de gangen van het
verpleeghuis en loopt door tot oktober
2011. Bewoners, gasten, medewerkers
van Westhoff, hun familie en overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd
voor de opening. Eug nio zal persoonlijk
aanwezig zijn om u een toelichting op
zijn werk te geven.

p zondag juli zijn er weer
twee
wandelingen in Wassenaar. m 10.00 uur kunt u
met de
gids De Horsten
bezoeken, het koninklijk landgoed met zijn altijd verrassende natuurervaring. De
gids
besteedt tijdens deze wandeling bijzondere aandacht aan
insecten en allerlei andere
kleine beestjes. erzamelen
bij de ingang aan de apeweg.
Toegangsprijs 1 euro.
Dezelfde dag, ’s middags om 14.00 uur is
er een IVN wandeling door het duingebied Berkheide bij Wassenaarse slag.
Het gebied staat bekend om zijn nieuwe
stuifduinen.. Struin met de IVN gids door
een gebied, dat in een nieuwe ontwikkelingsfase is gebracht door menselijk
ingrijpen. De IVN gids vertelt u alles
over dit gebied en over de ora en fauna
die hier voorkomen. Verzamelen bij de
parkeerplaats voor het Fletcher Hotel
Duinoord aan de Wassenaarseslag no. 26.
Dit punt is slecht met openbaar vervoer te
bereiken. De IVN excursies en wandelingen zijn voor iedereen toegankelijk, zijn
gratis en duren 1 tot 2 uur. Aanmelden is
niet nodig. Informatie bij Rob Meyer tel.
06 20568114 070 681400 of bij Moni ue
van den Broek tel. 070 858676..
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Hans
oodenburg

Het duizelt de meeste mensen als zij moeten begrijpen welke pensioenveranderingen hen te wachten staan. Eén ding is wel duidelijk: voor de huidige gepensioneerden verandert
er niet veel. Een poging om helder te krijgen wat er voor de mensen verandert die vanaf 2020 met pensioen gaan. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen
naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

rootste veranderingen pensioenregelingen na 0 0
In de AOW en in de pensioenen gaat veel veranderen. Het meeste op langere termijn. Op zeer korte
termijn, per 1 juli 2011, worden de AOW-bedragen per maand iets – voor een alleenstaande bruto
ruim 7 euro (netto circa 6 euro) – verhoogd. Na augustus worden partners met een gezamenlijk bruto
inkomen van meer dan 20.000 euro per jaar waarschijnlijk gekort (met 8 procent) op de toeslag die zij
krijgen, als één van de twee jonger dan 65 jaar is en geen of weinig inkomen heeft. Per 2015 wordt de
toeslag voor nieuwe gevallen geheel afgeschaft!
De grootste wijzigingen zijn op lange
termijn. Die betreffen bedrijfspensioenen.
Hierover is in de Sociaal-Economische
Raad (SER) tussen vakbeweging en
werkgevers in principe overeenstemming bereikt. De leden van de vakbeweging moeten dit nog goedkeuren.
Ook de parlementaire behandeling kan
nog voor (kleine) aanpassingen zorgen.
De kern van het pensioenakkoord is dat
de pensioenleeftijd – voor zowel AOW
als aanvullend pensioen – in 2020 stijgt
naar 66 jaar en in 202 naar 67 jaar. De
hoogte van het bedrijfspensioen is niet
meer gegarandeerd (thans bijvoorbeeld
bij 40 dienstjaren 70 procent van het
middelloon), maar kan minder of m r
worden door de beleggingsresultaten van

AOW-pensioen
per 1 juli 2011

het pensioenfonds. Het komt erop neer
dat als het pensioenfonds grotere risico’s
durft te nemen met zijn beleggingen, de
kans groter is dat er gelijke tred wordt
gehouden met de lonen. Maar ook de
kans op kortingen wordt groter. Als pensioenfondsen kiezen voor een heel veilig
beleggingsbeleid dan is de kans groot dat
hooguit de in atie wordt vergoed.
ngewikkeld
In het huidige pensioenstelsel – het
blijft ontzettend ingewikkeld - was dat
feitelijk ook al zo: als pensioenfondsen
door verkeerde beleggingen langdurig
hun dekkingsgraad niet haalden, moeten
de pensioenen nu ook gekort worden.
Vandaar dat vele pensionado’s’ de laatste

Bruto per maand

Bruto vakantie-uitkering
per maand

Gehuwden of partners per persoon,
ouder dan 65 jaar

€748,55 (€743,60)

€40,70 (€41,87)

Gehuwden met maximale toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)

€1464,01 (€1454,11)

€81,40 (€83,74)

Maximale toeslag

€715,46 (€710,51)

Alleenstaand

€1074,83 (€1067,47)

€56,98 (€58,62)

Dit zijn de bedragen sinds 1 januari 11. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald. De maandbedragen zijn inclusie
oopkrachttegemoetkoming udere elastingplichtigen ( ). De netto W hangt a van het al dan niet verrekenen van
de he ngskorting. M t he ngskorting houdt een alleenstaande netto 991,54 over, beide partners ouder dan 65 jaar ieder
netto 69 ,54 en iemand met de volledige toeslag vooralsnog netto 1 6 ,14. ron: Sociale Verzekeringsbank.

jaren als eersten merkten dat er minder
of g n vergoeding werd gegeven voor
de prijsstijgingen. Ook andere voorgenomen maatregelen maken deel uit van het
pensioenakkoord:
In 2020 wordt de pensioengerechtigde
leeftijd 66 jaar. In 202 67 jaar. Wie
dan toch met 65 jaar met pensioen gaat
(vooral in fysiek zware beroepen) wordt
6,5 procent gekort voor elk jaar dat men
vroeger stopt. Daarom wordt de AOW
waarschijnlijk vanaf volgend jaar jaarlijks met 0,6 procent extra verhoogd.
De achterliggende bedoeling is dat de
mensen die in 2020 t ch op 65 jaar
met AOW willen gaan, ongeveer hun
huidige koopkracht behouden.
Het gaat ook andersom werken vanaf
202 : besluit men bijvoorbeeld tot zijn
70ste door te werken (zonder pensioen
of AOW) dan wordt zijn AOW per jaar
6,5 procent hoger. De AOW bij 70 jaar
ligt dus 19,5 procent hoger dan als men
kiest om op 67 jaar pensionado’ te
worden. Maximaal mag men de AOW
vijf jaar uitstellen. De mogelijkheid
om de AOW uit te stellen en hoger te
krijgen kan waarschijnlijk al over twee
jaar.
Het aanvullende bedrijfspensioen kan in
heel veel gevallen ook nu al exibel’ dat wil zeggen vroeger (met kortingen)
of later (met verhogingen) dan 65 jaar

- worden opgenomen. Die mogelijkheden blijven ook op 66 en 67 jaar. Die
exibilisering’ is – net zoals nu - wel
afhankelijk van toestemming van de
werkgever.
De huidige regelingen voor vut (vervroegde uittreding v r 65 jaar) en
vroegpensioen lopen allemaal af.
De pensioenpremies (vaak een derde ten
laste van de werknemers en tweederde
ten laste van de werkgevers) stijgen niet
meer (bij slechte resultaten van het pensioenfonds), maar dalen ook niet meer
(in goede tijden). Het risico van slechte
beleggingsresultaten wordt meer bij de
werknemers gelegd. Er is bij rampzalige ontwikkelingen nog een uitweg om
via CAO-onderhandelingen toch nog
hogere pensioenpremies (thans al circa

20 procent van de totale loonlasten) te
bewerkstelligen.
Maatregelen worden genomen om de
arbeidsmarkt voor ouderen te verbeteren.
Over deze pensioenplannen op langere
termijn is het laatste woord nog lang niet
gezegd. Het gevaar blijft dat de politiek
en ook de CAO-partners later toch weer
tot andere conclusies komen. Vooralsnog
lijken echter de voorgenomen veranderingen onontkoombaar. Ze zullen misschien
nog wel op onderdelen iets worden bijgesteld. Er is geprobeerd het pensioen van
de werknemers met de laagste inkomens
in de toekomst op hetzelfde niveau te
handhaven. Voor de reeds gepensioneerden verandert er heel weinig.

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen onsumenten aken re hten ( oals erfre ht) belastingen en andere finan i le aken Uw vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen roberen u een ersoonlijk antwoord te geven U kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar Postbus 2
2 2 GA Den aag Graag met vermelding van rubriek e hten en Pli hten
Sociale voorzieningen
orgtoeslag en
tegemoetkoming
i nt an en it aar r et eerst e
r t esla maar mi n man ri t
el ter an e e i n c r nisc e ie te.
r t et e ra at i r r t esla
ri en ier r ermin er
De zorgtoeslag en de tegemoetkoming
voor chronisch zieken staan los van elkaar. De zorgtoeslag krijgt u maandelijks
van de Belastingdienst uitgekeerd. De
tegemoetkoming chronisch zieken wordt
door CAK eenmaal per jaar in december
uitbetaald. Overigens zou het kunnen
dat de zorgtoeslagen weer ter discussie
komen vanwege de noodzakelijke bezuinigingen in de zorg.

Delicaat punt bij
lijfrente in bijstand
en aar esc ei en en e een
i stan s it erin . et iet ernaar it at
een le ens er e erin r t it e eer
p mi n ste. e e er e erin is ti ens
mi n eli an aar p e
en i e sc ei in st p e et en p mi n
naam e et. s et m eli at i met e
er e erin maatsc appi ereen an
men at e e pas r t it e eer p
mi n ste aar
Het gaat er in de eerste plaats om wat
voor soort verzekering het is. Een levensverzekering is op het leven van iemand en
wordt pas na overlijden uitgekeerd aan de
begunstigde. Maar waarschijnlijk bedoelt
u een zogenoemde gemengde verzekering, die tegenwoordig eigenlijk meer

lijfrente’ heet. Het hangt er ook weer van
af welke soort lijfrente het is en wanneer
zij is afgesloten. Als de lijfrente wordt
uitgekeerd terwijl u een bijstandsuitkering
hebt, dan gaat het vrij te laten vermogen
een rol spelen. Dat betekent dat als u het
kapitaal van de lijfrente krijgt uitgekeerd,
u daarop eerst moet interen tot het vrij te
laten vermogen van een alleenstaande.
Dat bedraagt (dit jaar) 5555 euro.
Derhalve is het aan te raden bij de verzekeringsmaatschappij nu al na te gaan of
de uitkering van de lijfrente kan worden
verschoven naar uw 65ste jaar. Dat kunnen wij niet beoordelen, doordat wij de
polisvoorwaarden niet kennen. Maar leg
de vraag gewoon voor aan de verzekeringsmaatschappij en ook dat u niet wil
dat u door de lijfrente wordt gekort op
de bijstandsuitkering. De verzekeraar zal

proberen u zoveel mogelijk te helpen. Zij
heeft ongetwijfeld al eerder met dit soort
situaties te maken gehad. Een delicaat
punt is dat u dit potentieel te verkrijgen
vermogen voor uw 65ste ook had moeten
opgeven toen u de bijstandsuitkering bij
de sociale dienst in uw gemeente aanvroeg. Als de sociale dienst erachter zou
komen, hoe u hiermee bent omgegaan,
kunt u hierover ook nog wel eens moeilijkheden krijgen.

inanci le zaken
Huis goedkoper
aan zoon verkopen
en in et e it an een nin ie
i na p t ee ri is met een eta eer e
aar e an . e r . e
aar e e raa t . e r . a i

mi n nin aan mi n n er pen
r . e r n er pr lemen
ri i te ma en met elastin en en
sc en in en
zou het kunnen proberen. Er zit wel een
zekere schenking aan uw zoon in, waarvoor overigens fiscaalvrije schenkingsregelingen zijn te treffen. Bij een notaris
- met wie u overigens ook bij de verkoop
van het huis te maken krijgt - kunt u
daarover meer informatie inwinnen en de
beste manier afspreken om uw huis over
te dragen. Met de WOZ-waarde blijft uw
zoon te maken krijgen, doordat hiervan
ook de onroerendgoedbelasting en de
hoogte van de eventuele hypotheekaftrek
wordt afgeleid. Van groot belang is ook
of u zelf in het huis blijft wonen. Leg uw
kwestie voor aan een notaris.
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Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. n
natuurlijk koesteren we die. Voor reacties: julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Kleine
Nostalgie Toen kleuters nog kleuters waren
r 19 werden kleine kinderen bewaard in bewaarscholen. En na 198 werden ze opgesloten
in basisscholen. Maar in die dertig jaar ertussen bestonden ze wel degelijk kleuters. En zo
weren ze ook genoemd. Er waren zelfs speciale scholen voor ze.

met Julius asgeld

In 1948 was ik vijf en ging ik voor
het eerst naar school. De leerplicht
ging toen pas in als je zes jaar was.
Maar om de een of andere reden vond
mijn moeder het beter voor me als ik
op mijn vijfde al naar school ging.
Dat kon. Er waren immers bewaarscholen. Daar werden kinderen zolang bewaard. En zo bracht en haalde
mijn moeder me iedere dag naar en
van de Montessori-bewaarschool
aan de Pomonalaan in de Haagse
Vruchtenbuurt. Dat was eigenlijk een
gewone huiskamer-en-suite waar wat
kleine tafeltjes en stoeltjes in stonden.
En waarin ongeveer vijftien kleuters
pasten die elkaar ook toen al voortdurend naar het leven stonden.

het andere kokertje. En dan moest
je de kokertjes die hetzelfde geluid
maakten twee aan twee naast elkaar
op je tafeltje leggen. Aan de kleuren
kon de juf dan zien of ze goed lagen.
Ik had er ntje fout. Die fout werd
me vervolgens aangerekend als was
ik de rest van mijn leven voorgoed
ongeschikt voor een normale deelname aan de samenleving. Ik moest
en zou net zo lang aan die kokertjes
schudden tot ze allemaal goed lagen.
Ik kan me herinneren dat ik ervan
moest huilen.
Komaan Pasgeld, zal u nu misschien
zeggen. bent toch een grote vent
Jawel. Maar toen niet. Toen was ik
vijf. En zag de zin niet in van al die
extrinsieke motivatie. Nog steeds niet
trouwens.

Waarom toch
Veel kan ik me er niet meer van
herinneren. Wel vroeg ik me iedere
ochtend vertwijfeld af waarom ik toch
naar school moest. Toen al was ik er
heilig van overtuigd dat de ervaring
die je in het echte leven opdeed de
beste leermeester was. Maar vooralsnog moest ik het doen met juffrouw
Kooreman en haar assistente. Ze
waren streng. Zo mocht je bijvoorbeeld op gezette tijden niet met de
andere kleuters praten. Dan moest je
dingen doen. Schudden aan kokertjes,
om maar eens wat te noemen. Het
ene kokertje had een ander geluid dan

raatverbod
Ook wenste ik het verbod op het
praten met mijn medescholiertjes
niet strikt na te leven. En wanneer

- als voerde de wet op het
kleuteronderwijs in -

de juf ons aan het uitleggen was hoe
de wereld er buiten uitzag meende ik
dat zelf beter te kunnen weten door
naar het raam te lopen en naar buiten
te kijken. Nu ik er nog eens goed
over nadenk was ik toen eigenlijk al
een hinderlijk, recalcitrant joch. Op
een keer had juffrouw Kooreman er
schoon genoeg van. Alweer was ik
aan het praten terwijl zij zelf aan het
woord was. Er zat maar een ding op.
Schoolblijven. Jazeker. Schoolblijven.
Toen al. Zelfs op een schooltje dat iedere wettelijke erkenning ontbeerde,
kon je toen kennelijk al schoolblijven.
Weer moest ik huilen. Want juist op
die dag was mijn vader jarig. En ik
wist, dat hij eerder vrij had genomen
om samen met mijn moeder en mij
enige passende feestelijkheden op
touw te zetten, zoals bijvoorbeeld
het nuttigen van een rauwe haring
en het uitpakken van een stropdas
die mijn moeder ik de vorige avond
eerst zorgvuldig in cadeaupapier
hadden gehuld. Ik smeekte de juf om
clementie. Maar ze bleek onbuigzaam. Toen de rest van de kleuters
zich om half vier naar buiten repte zat
ik dus te huilen in een hoekje. Maar
wie verscheen daar plotsklaps in de
deuropening Mijn vader Mijn eigen
vader Hij had de moeite genomen
mij op de dag van zijn verjaardag op
te komen halen Ik zag, dat hij wat

aan het smoezen was met juffrouw
Kooremans en daarna wenkte hij me.
Ik hoefde niet na te blijven Hij had
haar omgekletst. Voor het eerst zag
ik het nut van netwerken in. Blij huppelde ik aan de hand van mijn vader
de lange Laan van Meerdevoort af
van de Pomonalaan naar ons huis in
de Klimopstraat.
esol met kleintjes
Pas acht jaar later, in 1956, zou
minister Cals de wet op het kleuteronderwijs invoeren. Voortaan
moest ieder kind eerst twee jaar naar
de kleuterschool voordat er lager

- n Deetman scha te de wet op het kleuteronderwijs weer a -

- w columnist J. asgeld in 194 , schuddend aan geluidskokertjes. . -

onderwijs kon worden genoten. Nog
geen 0 jaar later, in 1985, werden de kleuters trouwens even zo
vrolijk door minister Deetman weer
afgeschaft. Toen trad de Wet op het
Basisonderwijs in werking. In die wet
heetten alle kinderen van 4 tot 12 jaar
gewoon kinderen. Twee jaar geleden,
in 2009, adviseerde de Onderwijsraad
om toch maar weer kleuters in het
leven te roepen. Want kleuters bleken
ineens toch weer anders dan de wat
oudere kinderen. En dienden ook
anders te worden behandeld.
Wat een gesol met het jonge volkje.
En dat allemaal door personen die
zich gedragen alsof ze zelf niet meer
weten wat het is om jong te zijn.
Weet u dat nog w l Mail het naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Lokaal een leuke vriend of vriendin vinden

l
om le

ontact een middag
enni te ma en

oor veel oudere alleenstaanden duren sommige dagen, en dan vooral de zondagmiddag, erg lang. eel mensen hebben behoefte aan meer contact, maar durven de eerste
stap niet te zetten. Met 0 lus ontact wordt dit een stuk gemakkelijker.

Service- of

adeau-abonnement

Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement 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 o

e

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

t

Woonplaats:

e

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:

E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

o tb

04 ,

0

A en

“Sinds een paar jaar is mijn tante van 62 jaar alleenstaand”, vertelt initiatiefneemster Paulina Dekker.
“Ik heb toen gezien in wat voor sociaal isolement
ouderen kunnen komen na verlies van hun partner”.
Het opbouwen van contacten is dan erg belangrijk.
Zeker op die leeftijd. Maar helaas gaat dat niet
vanzelf. Door de week heeft ze een druk programma
zoals tuinieren en allerlei andere activiteiten. Maar
in het weekend is het anders, dan voelt ze zich vaak
alleen. Ik heb haar geholpen met het vinden van
nieuwe vrienden en vriendinnen door haar aan te
melden op een datingsite, het plaatsen kennismakings-advertenties in de krant of naar bijeenkomsten
brengen. Dit kostte heel veel tijd, geduld en moeite.
Want je kan nu eenmaal niet direct opstappen als je
afspraak op het 1e gezicht niet aanstaat.

Speeddaten als inspiratie
Paulina maakte een aantal jaar geleden kennis
met het zakelijk speeddaten. Een variant waarbij
informatie uitgewisseld wordt door middel van korte
gesprekken. Hierdoor is mijn initiatief ontstaan om
een dergelijke meeting voor 60plussers op te zetten.
Je ontmoet veel meer nieuwe mensen dan je via
allerlei clubs en activiteiten zou doen. De ontmoetingen zijn kort, ze duren zes minuten. De kans dat je
zo een maatje vindt, is vrij groot. Veel ouderen zijn

niet direct uit op een nieuwe relatie, maar zoeken
iemand om gezellig mee naar het theater te gaan, om
te mee te winkelen, te kletsen of een reisje te maken.
Die contacten leg je tijdens de middagen van 60pluscontact. Het belangrijkste voordeel van onze formule
is dat je in ieder geval een leuke middag hebt en veel
nieuwe mensen ontmoet. En wie weet levert dat een
leuke vriendin op om mee naar de markt te gaan of
zelfs een nieuwe liefde.

anmelding en kosten
De bijeenkomsten worden lokaal georganiseerd
en zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Dus
iedereen kan zich vrijblijvend opgeven en zij krijgen
bericht zodra het zover is. Aanmelden kan via
www.60pluscontact.nl of via het gratis telefoonnummer 0900 - 400 20 0. Deelname kost 9,95. Voor
dat bedrag ontmoet men minimaal 20 mensen. Een
welkomstdrankje en een drankje na a oop met een
hapje zijn bij de prijs inbegrepen.

Muffe lucht in
uw wasmachine
www.vetluisweg.nl
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We vroegen aan de lezers of we zouden moeten doorgaan met het plaatsen van Sudoku s of
zouden moeten nadenken over iets anders, als kruiswoordraadsels De meeste van de tientallen reacties
die we kregen pleitten voor d rgaan met Sudoku s. elen kijken er naar uit elke twee weken, en sommigen menen ook dat Sudoku s beter zijn om de grijze cellen in de bovenkamer op conditie te houden .
kay, het blijven dus Sudoku s, maar zo nu en dan zullen we er een ander soort puzzel tussendoor doen.

vier cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.

moet weer op zoek naar de cijfers
in de grijze vakjes van de vier
Sudoku’s. Ze zijn alle vier van een
gemiddelde moeilijkheidsgraad dit
keer.
De grijze vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de
cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van

Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in
het grijze vakje een ’ in B een
6’ in C een 8’ en in D een 4’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: -6-8-4.

Sudoku

De volgende vijf prijswinnaars
ontvangen de dubbel-CD Hurken
in de Berm’ van Sjaak Bral:
Mw. F.H.M. Copier, te Den Haag
Wim Heine, te Maasland

nzenden
Vergeet niet bij uw inzending uw
woon- of postadres te vermelden.
Van de nieuwe puzzel, de vier
Sudoku’s hieronder, moeten we uw

Sudoku

7

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

Peter Waagmeester,
te Bergschenhoek
Ed Voerman, te Zoetermeer
E. Stammers, te Boskoop

Sudoku B

1

1

7

3 5
1
8
1
5
8 2
3

3
9

7

5
2 4 3

1
7
2

8 5 1
6

7
8

Stuur naar
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 1
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar: puzzel deoud-hagenaar.nl

Sudoku D

8 6

1
7 1 9 8
5
2 3

oplossing binnen hebben op uiterlijk: Dinsdag 19 juli

rijswinnaars
De gezochte antwoordreeks van de
Sudoku’s in De Oud-Hasgenaar Nr.
11 luidde: 2-4-4-8

6

1
3

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

9

2
4

Alphons Diepenbrockhof 67 Den Haag
Beresteinlaan 2 Den Haag
Binckhorstlaan 322 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag

De GROOTSTE
De GROOTSTE
kringloop-kringloopwinkel van
winkel
de van de
regio Den regio
Haag!Den Haag!

Binckhorstlaan
Binckhorstlaan
322 322

Kerketuinenweg 63 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag

*Bij inleveren van
*Bijdeinleveren
volledig ingevulde
van de volledig
bon ingevulde bon

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

Geldig tot 4 juli 2011

9

1

4
5
2 1

4
7
6
4
6
3 9
9
8 3 1
7
3

50% KORTING
50% KORTING
op kleingoed
op kleingoed
en boeken!*
en boeken!*
Winkels Kringloop Holland

5
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