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Heimwee naar een niet meegemaakte tijd
Een ‘dagje Delft’ met de oude kunst- en antiekbeurs in Het Prinsenhof

“Het zal rond 1970 zijn geweest - ik was 
net vijftien jaar oud - toen mijn moeder mij 
vroeg of ik het leuk vond mee te gaan naar 
de Antiekbeurs Delft. Ik kon me niet goed 
voorstellen wat allemaal op een antiek-
beurs te zien zou zijn. In Delft was ik nooit 
geweest, maar had wel gehoord over de 
Taptoe en dat maakte me nieuwsgierig om 
naar Delft te gaan. We gingen met de bus 
naar Den Haag, waar we tramlijn 1 naar 
Delft namen. Lijn 1 stopte naast het Staats 
Spoor, een prachtig station dat een aantal 
jaren later moest wijken voor een naar-
geestig betonnen kolos. De halte was aan 
de zijkant van het station, vlak voor een 
wachtkamer waarvan de gordijnen meestal 
gesloten waren. Aan de overkant stond 
het imposante gebouw van De Centrale 
Verzekeringen met reusachtige beelden van 
beeldhouwer Corinne Heslenfeld. Naast 
De Centrale was Café De Uiver. Een café 
dat ik als kind erg spannend vond, omdat 

aan de gevel een propeller hing en er 
allerlei oude mannen naar binnen gingen. 
De Centrale, een ontwerp van S. de Clerq, 
moest in 1994 plaatsmaken voor zielloze 
nieuwbouw.

Zachtgeel licht
De tram reed langs het Utrechts Jaagpad 
naar Delft en stopte voor de deur van Mu-
seum Het Prinsenhof, waar de antiekbeurs 
werd gehouden. Om de beurs te kunnen 
houden, moest het hele museum worden 
leeggeruimd en werd de collectie een 
aantal weken opgeslagen. De eerste keer 
dat ik naar de Antiekbeurs ging, was op een 
avond. Delft begon te schemeren en het St. 
Agathaplein ademde de sfeer uit de tijd van 
Sherlock Holmes. De oude lantaarns met 
hun zachtgele licht en het silhouet van het 
prachtige Prinsenhof tegen een schemeren-
de hemel maakten enorme indruk op mij. 
Binnen stond een rij geduldig wachtende 
mensen voor de kassa. Mensen die bij 
mij de indruk wekten anders te zijn dan 
de mensen die ik kende. Dames droegen 
een mantelpakje, de heren schoenen met 
gaatjes, corduroy broek met omslagen en 
een tweed jasje. Er werd gesproken op 
gedempte toon en het werd mij duidelijk 
dat hier iets bijzonders ging gebeuren. Om 
de toestroom van bezoekers enigszins te 
sturen, werden wij via de torentrap direct 
naar boven geleid en begonnen op de eerste 
etage. Mijn eerste indruk laat zich moeilijk 
omschrijven. Vrijwel direct stond ik in een 
ruimte met klokken. Als ik mij niet vergis 
heette de handelaar Stender. Alles glom, 
tikte en sloeg. Ik raakte in een roes toen ik 
voor de eerste maal een Friese stoelklok 
hoorde slaan. Het hoge geluid van de bel 
galmde door de grote ruimte en bleef me 
de hele avond volgen. Mijn eerste bezoek 
aan de antiekbeurs Delft was niet alleen 
een indrukwekkende ervaring, het werd 
ook het begin van een leven dat ik nooit 

had kunnen voorstellen. De indrukken 
die ik daar als jongeman opdeed, waren 
overweldigend. Niet eerder had ik zoveel 
mooie dingen bij elkaar gezien en ik kreeg 
een gevoel van heimwee naar een tijd die 
ik zelf niet had meegemaakt. Niet alleen 
klokken, maar ook prachtige kasten, glas en 
aardewerk stonden in een setting waar zij 
zich kennelijk thuis voelden.

Empire
Het was die avond de eerste keer dat ik oog 
in oog stond met meubelen die mij boeiden, 
maar ook niet direct begreep: Empire. Deze 
meubelen, ontstaan onder Keizer Napoleon 
Bonaparte (1769-1821) stonden in de stand 
van Van ‘t Hof uit Haarlem. Op het ‘Oude 
Delft ‘werd Empire lange tijd niet geac-
cepteerd. Alles na Lodewijk XVI werd min 
of meer gezien als jong antiek en Empire 
werd door veel deelnemers én verzamelaars 
als kitsch uit de 19e eeuw afgedaan. Die 
avond werd in mij de liefhebber gebo-
ren. Als mijn verdere leven zinvol moest 
worden ingericht dan was het noodzakelijk 

om veel van dit soort mooie spullen te heb-
ben; zo moet ik toen gedacht hebben. Mijn 
bezoek aan de Antiekbeurs Delft, begin 
jaren ‘70, werd het begin van een passie. In 
1982 begon ik te werken. Na een half jaar 
al mijn geld opzij te hebben gelegd kocht 
ik mijn eerste klok: een Friese stoelklok. In 
de jaren daarna zouden nog veel aankopen 
volgen. Ik verdiepte mij in Empire en 
stelde vast dat dit voor mij het allermooiste 
is, door mensen gemaakt. De man aan wie 
we deze stijl te danken hebben, Napoleon, 
werd een missie aan wie ik al ruim dertig 
jaar mijn vrije tijd besteed. Mijn eerste be-

zoek aan de Antiekbeurs Delft resulteerde 
in een jaarlijks uitje, waar ik weken van te 
voren naar kon uitkijken, tot de beurs jam-
merlijk genoeg in 1992 haar deuren sloot 
en opging in de PAN Amsterdam.
Het begon aan mij te knagen. Ik miste mijn 
beurs in Het Prinsenhof en de sfeer van 
Delft. In 2010 heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en heb de Delftse beurs 
nieuw leven ingeblazen. Het voelde als 
thuiskomen na een wereldreis.”

Patrick M.A. Buch
p.buch@antiekbeursdelft.nl

Meer informatie:
www.antiekbeursdelft.nl
www.prinsenhof-delft.nl
Locatie: Museum Het Prinsenhof, Sint 
Agathaplein 1, 2611 HR  Delft
Prijzen: in combinatie met de tentoonstel-
ling Van Mierevelt € 17,50  Museumjaar-
kaart en 65+ € 12,50
Data: Van woensdag 28 september tot en 
met zondag 2 oktober

-   Patrick Buch - een jongere broer van schrijver Boudewijn inderdaad - poseert voor het 
schilderij ‘lezend jongetje’ van de Haagse kunstschilder Theo Bitter.
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Patrick Buch blies vorig jaar de oude kunst- en 
antiekbeurs in het Delftse Museum Prinsenhof 
nieuw leven in. De tweede editie wordt dit jaar  
gehouden van woensdag 28 september tot en 
met zondag 2 oktober. Een mooie gelegenheid 
om een ‘dagje Delft’ te plannen. Speciaal voor 
De Oud-Hagenaar vertelt Patrick wat hem be-
woog tot het initiatief.

-  De Friese stoelklok, gekocht van zijn eerste 
spaargeld, waarmee Patrick Buch zijn 

verzameling begon in 1982. -   

!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

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

-  Museum Het Prinsenhof,waar Prins Wil-
lem van Oranje resideerde en in 1584 werd 

vermoord door Balthasar Gerards. -   

Begrafenis of 
crematie?
(070) 324 02 21



micitia: dat zat anders
Ik las - als oud Hagenaar - in Tilburg, 
waar ik met plezier burgemeester ben, 
het artikel in de krant van 6 augustus jl. 
over Amicitia. Een plek waar ik in ver-
schillende rollen veel voetstappen heb 
liggen. Mijn moeder heeft er als kind 
gewoond. In het artikel wordt terugge-
keken op de roemrijke dagen, waar ook 
ik goede herinneringen aan heb. Dan 
wordt er vervolgens gesuggereerd dat 
het toenmalige gemeentebestuur - waar 
ik als wethouder onderdeel van was - 
de plek bewust heeft laten verkrotten. 
Om vervolgens woningen te bouwen 
waarvan ik er ook zelf een heb gekocht 
(toevoeging redactie).
Even met de groeten uit Tilburg: ge-
schiedvervalsing  Er lag een uitvoe-
ringsklaar bouwplan voor sloop ten 
gunste van een lu e hotel met veel glas 
en moderne architectuur. Het feit dat de 
projectontwikkelaar daarvan failliet ging 
bood mij de kans Amicitia als gebouw 
en als onderdeel van het cultureel 
erfgoed van Den Haag te behouden. 
Het oude weeshuis bevat nu woningen. 
En ja: ik heb daarbij voor de leefbaar-
heid van Kortenbosch bewust een plan 
voor een gokhal geblokkeerd, waarna 
de gemeenteraad akkoord ging met 
woningbouw. En ja zeg ik met heimwee: 
het is net zoals de rest van Kortenbosch 
een prima plek om te wonen.

Peter Noordanus
Burgemeester Tilburg
peter.noordanus@tilburg.nl
------------------------------------------------
Prachtige nion pennen  
Al jaren ben ik bezig om materiaal te 
verzamelen over de geschiedenis van de 
voormalige Esveha fabriek.
Als verzamelaar van oude vulpennen 
ben ik bijzonder ge nteresseerd in de 
geschiedenis van de vroegere Esveha 
fabriek aan de ijswijkseweg waar 
die prachtige UNION pennen werden 
gemaakt. In dat verband zou ik graag in 
contact komen met oud-medewerkers 
van die fabriek in de hoop zoveel moge-
lijk van dit bijzondere stukje geschiede-
nis vast te leggen en te behouden.

Frans Maathuis
Hogeweg 19
7 82 CA  Losser
Tel.: 0  - 81 60
f.j.maathuis@home.nl

Het ongens adioboek   
Dat verhaal van 2  augustus 2011 kwam 
mij wel erg bekend voor: ook ik ben 
begonnen met het (geleende) Jongens 

adioboek van Leonard de Vries. Wij 
hadden wel een Philips radio maar die 
moesten we van de moffen inleveren in 
1942. Na de bevrijding in 194  kwam 
het toestel weer terug (720A met 2  
E462, E428 en B 06). Maar toen het 
toestel defect was geraakt kwam de zg. 
radiodokter een condensator vervangen.
Ik zat er met mijn neus bovenop. Mijn 
vader die onderwijzer was maakte wel 
electrische treinen en had wel met radio 
willen beginnen, maar dat was hem af-
geraden. Dat was voor mij de aanleiding 
om wel met radio aan de gang te gaan
Mijn eerste radio was uitgevoerd met 2 
gekregen lampen 6K8 en AL2. Daarna 
twee rechtuit ontvagers met 402 en  
spoelen. Uit eindelijk ook een super met 
een afstemoog  Na 4 jaar gevaren te 
hebben als scheepswerktuigkundige bij 
de Holland Amerika Lijn werkte ik  

jaar bij van der Heem (Philips) in Den 
Haag voor ontwikkeling van meetappa-
ratuur en transformatoren.

.C. de root
Leidschendam
degrootjellema@gmail.com
------------------------------------------------
S nagoge Scheveningen   
Vanaf ongeveer 1948 tot mijn huwelijk 
in 19 9 heb ik op Scheveningen 
gewoond. Via internet kwam ik er 
vorig jaar achter, dat ik al die jaren 
naast een voormalige synagoge had 
gewoond  Daar heb ik destijds nooit 
iets over gehoord of gelezen. Vreemd 
omdat vele bewoners daar al generaties 
lang woonden. Het pand staat er nog 
steeds en wel op de hoek van de Dirk 
Hoogenraadstraat en de Havenkade, 
waar ook de ingang was. Toen wij daar 
kwamen wonen was er een kof e- en 
theehandel (Soekalakoe) in gevestigd. 
Ik legde dit voor aan een medewerker 
van het Museum in de Neptunusstraat en 

hij stuurde mij per mail 2 foto s van het 
pand. Er bleek nu ook een schildje op 
te zitten met de korte geschiedenis van 
deze synagoge. Is een duik in de historie 
hiervan misschien t.z.t. een interessant 
onderwerp voor de De Oud-Hagenaar  

Martha Hiep
Wassenaar
harr martha@hetnet.nl

a c rift: we hopen dat er een lezer is 
die zich erin wil verdiepen. en artikel 
over de s nagoge is zeer welkom.
-------------------------------------------------  
Piet en ruus uit anada 
Door uw ‘wonderkrant  en onze eerste 
computer hebben we sinds veertig 
jaar weer contact gevonden met oude 
vrienden. Nu hebben we een nieuw e-
mailadres: wilt u dat a.u.b. vermelden

Piet en Truus Bronsteijn - Knoppert
Ontario, Canada
tr e net

2  jaar Omroep ijswijk   
In oktober 2011 is het 2  jaar geleden 
dat de Stichting Omroep ijswijk werd 
opgericht, de lokale radio,- en televisie 
omroep van ijswijk. In die 2  jaar 
heeft een groot aantal vrijwilligers met 
veel plezier hun hobby bij radio, tv 
en kabelkrant uitgeoefend. Een aantal 
van onze (oud) collega s heeft van 
deze hobby hun beroep gemaakt en is 
inmiddels aan de slag bij de regionale en 
landelijke media. Het 2 -jarig jubileum 
zal in oktober 2011 worden gevierd 
met verschillende jubileumfestiviteiten. 
Als onderdeel van de jubileumfestivi-
teiten zal er op zaterdag 8 oktober a.s. 
een re nie plaatsvinden voor de (oud) 
vrijwilligers van Omroep ijswijk. We 
roepen oud vrijwilligers van Omroep 

ijswijk dan ook van harte op om zich 
aan te melden bij de jubileumcommissie 
via jubileum@omroeprijswijk.nl 
Na aanmelding via het genoemde 
e-mailadres, zal een uitnodiging volgen 
met nadere informatie omtrent de re nie. 
Dus ben je zelf (oud) medewerker of 
ken je iemand die zich in de afgelopen 
jaren hard heeft gemaakt voor de lokale 
omroep, meld je aan en kom gezellig 
bijpraten op zaterdag 8 oktober a.s.
Aanmelden kan tot uiterlijk 0 septem-
ber a.s..

ene Marquard
ijswijk

r.mar uard@gra don.nl
----------------------------------------------
ucie Versmissen   

Hierbij wil ik mensen  zoeken, die zich 
nog de Annastichting herinneren of 
eventueel personeel uit 194  kennen 
of gekend hebben en mij nog gegevens 
kunnen verschaffen over de atbewo-
ners in de van Hoogenhoucklaan. Ken-
den zij mijn moeder Lucie Versmissen  

Ine van de Ven
Kerkwerve
ventje-ine@zeelandnet.nl
----------------------------------------------

bi amicitia ibi bene   
In 1961 was er een feestavond van 
wielerclub Hollandia in Amicitia.
Ik heb daar mijn man leren kennen.
Op 11-11-11 kennen we elkaar 0 jaar. 
We zijn al 4  jaar gelukkig getrouwd

Caty Pieters
cat pieters@hotmail.com
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OP OEP ES E  B EVE
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website deoud-hagenaar.nl  Met onmiddelijke publicatie!
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Dit is de klas uit 194  van meester an Dokkum, op de school in de Busken Huetstraat die tegenwoordig De poorzoeker heet. 
De foto is van arel Fraterman, die zelf als vierde van rechts op de achterste rij staat naast drie meisjes. Misschien herkent u 
zichzelf of anderen op de foto  Mooi  Want alle oud  poorwijkers zijn op zaterdag 29 oktober van harte welkom op de re nie 
van de wijk die dan wordt gehouden in het centrum De Wissel aan de Bets  Perkstraat 14 - op de plek waar vroeger de int 
eroen erk stond. Misschien kunt u ons helpen meer oud- poorwijkers op te sporen  Ook foto’s of andere zaken die betrekking 

hebben op poorwijk 1  jaar kunnen helpen om de re nie feestelijk en nostalgisch vorm te geven.
De re nie wordt gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van poorwijk  gebouwd volgens een stadsuitbreidings-
plan uit 191  van de beroemde architect en stedenbouwkundige H.P. Berlage.

anmelden voor de re nie kan bij de Bewonersorganisatie poorwijk BO , het liefst per email. Maar als u dat niet heeft kan het 
ook telefonisch. We hopen op uw komst 29 oktober.

Astrid Maagdenberg
bos@spoorwijk.nl
elefoon  070 - 60000 toestel 11

 kt er  e nie  jaar rwijk  
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mogelijk.

Distributie:
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punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking wil-
len komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 0 nummers per editie. Een display 
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De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
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in Den Haag, oetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 

ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 60.000 e emplaren, via circa 00 distributie-
punten. Toezending is mogelijk voor  € 49,90 per 
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).
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Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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Meneer Bennik

De eerste Open Haven Dag zal 
door Wethouder Sander Dekker, die 
verantwoordelijk is voor de haven, 
op 1 oktober 2011 of cieel geopend 
worden. “Scheveningen Haven gooit 
die dag de poorten open. Er valt dan 
echt veel te beleven. Mensen kunnen 
de verkeerscentrale en de visafslag in 
bedrijf zien en schepen van verschil-
lende rederijen bezoeken. Ik hoop 
dan ook dat echt alle ondernemers 
zich voor deelname aanmelden via de 
website, zodat alle geheimen van de 
haven geopenbaard worden.”
 

erken in de haven
ijn het in de zomer vooral de ter-

rassen en de jachthaven die voor 

gezellige drukte zorgen in de haven, 
voor de ondernemers in de scheepvaart 
en visserij gaat het werk het hele jaar 
door en dus is de haven ook in de 
winter volop in beweging.
Veel mensen weten niet dat de vis-
serijsector bloeit; de aanvoer van vis 
bij de Scheveningse visafslag is in de 
afgelopen twee jaar met 0 procent 
gegroeid. Die onbekendheid leidt 
ertoe dat jonge mensen nu niet zo snel 
denken aan werken in de haven. 
De Open Haven dag is ook bedoeld 
om jonge mensen enthousiast te 
maken een opleiding te volgen of aan 
het werk te gaan in de scheepvaart 
of visserij of een van de vele andere 
beroepen die in de haven worden 

uitgevoerd.
Het is op de Open Haven Dag ook 
mogelijk om de haven te verkennen 
met de waterta i, zodat bezoekers de 
bedrijvigheid in de haven vanaf het 
water kunnen zien. De horeca is even-
eens ruim vertegenwoordigd deze dag, 

in diverse restaurants worden menu s 
aangeboden voor speciale prijzen. 
Via de website www.openhavendag-
scheveningen.nl is het programma te 
vinden en kunnen ondernemers zich 
melden.

Zaterdag  oktober 2  wordt voor de eerste keer de Open 
Haven Dag in de Scheveningse Haven gehouden. Op deze dag 
kunnen bezoekers kennis maken met de schepen  gebouwen 
en bedrijven in en rond de Scheveningse Haven. Ondernemers 
uit dit gebied zullen hun deuren openen om bewoners  relaties 
maar vooral ook jongeren te laten zien dat er in de haven veel 
en mooi werk wordt gedaan.

Overdag en ‘s avonds: 
Historisch estival 
in Zoetermeer
Op 2  en 2  september a.s. 
staat de stad Zoetermeer in 
het teken van zijn geschie-
denis. Op het Marktplein 
en op de Dobbeplas vindt 
dan het festival Historisch 
Zoetermeer plaats.

Op het marktplein is er de historische 
markt “Plaza”, waar de bezoeker een 
reis door de tijd maakt. Begin met his-
torische stenen uit de oertijd, vervolg 
de tocht naar voorwerpen uit de mid-
deleeuwen en reis via de verschillende 
kramen naar de moderne tijd. Men kan 
ambachten bewonderen, kleding en 
kunstvoorwerpen kopen en gerechten 
uit allerlei tijden proeven.

heaterspektakel
s Avonds wordt de geschiedenis van 
oetermeer zichtbaar gemaakt in het 

nieuwe theaterspektakel Aqua op het 
water van de Dobbeplas. Met zang, 
dans, muziek en speciale effecten wor-
den bezoekers meegenomen op een 
tijdreis langs o.a. de middeleeuwen, 
de Slag bij oetermeer uit de 80-jarige 
oorlog, maar ook langs de 19e eeuw 
en de roaring fties. De voorstelling 
vindt twee keer per avond plaats en 
per keer kunnen zo n 1.000 bezoekers 
op de tribune plaatsnemen. 

ratis
De toegang voor zowel Plaza als Aqua 
zijn gratis. Het festival, dat jaarlijks 
terug zal keren, wordt georganiseerd 
door Storytellers in samenwerking met 
Floravontuur oetermeer Promotie, 
de gemeente oetermeer en het Fonds 
1818.

Open Haven Dag op zaterdag  oktober

e ening e ndernemer  
g ien de rten en

- De haven, waar het eindelijk weer goed gaat met de visserij, aanverwante bedrijvigheid 
en de horeca. -

uid-Holland heeft een gevarieerde 
menukaart van verschillende streekge-
rechten. Veel van deze producten vin-
den hun oorsprong in uid-Hollandse 
steden als Delft, Schiedam en ouda. 
Historische steden die op zichzelf al 
een bezoek waard zijn, maar die u pas 
écht leert kennen wanneer u proeft van 
de lokale specialiteiten of een bezoek 
brengt aan één van de 18 Michelin 
sterren restaurants in uid-Holland. 

Evenementen
In uid-Holland worden culinaire 
evenementen georganiseerd. Hieronder 
wat tips voor het najaar van 2011: 

 September:
  Ontdek ulinair ederland
 In de maand september kan iedereen 

genieten van een viergangendiner 
verspreid over vier verschillende 
toprestaurants van een stad in uid-

Holland. Dit evenement vindt op 
verschillende data plaats in otter-
dam, Delft, Den Haag, Schiedam en 
Dordrecht.  

 ie voor meer informatie:
   www.ontdekculinairnederland.nl 

  t m  september: 
ouda ulinair

 ouda Culinair is een smaakvol eve-
nement waarbij oudse toprestau-
rants en een aantal andere bijzondere 
deelnemers zich samen culinair 
presenteren.

   Als locatie is dit jaar gekozen voor 
het prachtige Houtmansplantsoen, 
wat met pagodetenten is omgetoverd 

tot een groot culinair dorp.
   ie voor meer informatie:
   www.goudaculinair.nl 

  t m  december:
  Eten  Drinken in ho  

otterdam
 Levensgenieters met een voorliefde 

voor eten, drinken en culinair shop-
pen mogen Eten  Drinken 2011 
niet missen.

   Met de feestdagen voor de deur 
is Ahoy otterdam tijdens dit 
evenement de ontmoetingsplek voor 

jnproevers en kookliefhebbers.
   ie voor meer informatie
 www.etenendrinken.nu

Zuid-Holland biedt diverse restaurants en culinaire evenemen-
ten waar een heerlijk culinair uitje voorgeschoteld wordt. Zuid-
Holland kent verschillende historische steden  die op zichzelf 
al een bezoek waard zijn  maar die de bezoeker pas echt leert 
kennen wanneer hij proeft van de lokale specialiteiten. 

inair  ta  in de eigen r in ie 
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

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

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

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

 2  medewerkers
 zorghotel wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement eker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

V    

  an ook aan 383  228   j jk  : 0 0 - 3  03 50
jk oo  e a e en an on e o e e e n en en

e open n j en op een akke n
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 n e aan e n

Van € 345,=

Voor € 325,=

e en n e e n  an 

e e a e en e 

on an   een k e ne 

a en e en een ekke  

kopje koffie!

 j jk - an e n  a  1   1 18-8-2011   10:38:43

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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



Van  september tot en met 26 februari 
2012 kun je in het Haags Historisch 
Museum de tentoonstelling ‘ olden 
Earring  Back Home‘ bezoeken. (Op 
pagina 1  stasat daar wat meer over). 
Ongetwijfeld komt bij deze tentoon-
stelling de Earringklassieker ‘Just 
A Little Bit Of Peace In My Heart  
voorbij. Een liedje dat je het best kunt 
omschrijven als een heuse mini pop-
opera. Laten we dit briljantje er dan 
speciaal maar even uitlichten. Omdat 
het zo n verrekt mooi nummer is

Zwoele zomeravond
Het is een zwoele zaterdagzomeravond 
in juli 1988. Nederland is nog steeds in 
feeststemming, want afgelopen week 
zijn wij Europees Kampioen voetbal 
geworden. Met wat voetbalvrienden 
sta ik gezellig in de Haagse Papestraat 
buiten bij muziekcafé De Paap een 
glaasje te drinken. Diezelfde middag 
hebben we onderling een partijtje ge-
speeld. Over een paar weken begint de 
voorbereiding voor het nieuwe voet-
balseizoen immers weer. Voorlopig is 
het nog even rust en genieten van de 
zomer en van de nieuwe status van 
ons landje als Europees kampioen. Net 
nadat we onze partij van de afgelopen 
middag staan te analyseren, wordt 
onze aandacht gevestigd op twee goed 
uitziende meiden die voorbij lopen, 
een blonde en een roodharige. Een 
vriend roept iets, vast iets aardigs, 
maar dat ben ik vergeten. De dames 
blijven staan en we raken in gesprek 
met ze. Al snel wordt duidelijk dat 
het twee echte Haagse ladies betreft. 
Vijf man voor twee vrouwen, dat gaat 
moeilijk worden deze avond vrees ik.
Al gauw verleg ik mijn aandacht 
naar elders. Vanuit een kroeg om de 

hoek hoor ik plots een prachtig liedje 
komen. Een ballad, en wat voor eentje. 
Wauw, zeer fraai  De song komt me 
zeer bekend voor, maar ondanks mijn 
grote kennis van de popmuziek kan ik 
niet direct thuisbrengen welk liedje het 
nu precies is. Ook mijn voetbalvrien-
den moeten het antwoord schuldig 
blijven, die houden alleen maar van 
voetbal. Bovendien zien de Haagse 
schonen er ook al niet uit als twee 
wandelende popencyclopedie n. Ver-
dorie, ik moet het weten denk ik. De 
kroeg waar het liedje vandaan komt 
is te druk om mijzelf in de menigte te 
storten en te vragen welk nummer dit 
is. Hoewel de zang door een net iets 
te veel aan orkestratie bijna verdrinkt 
in de strijkers, is de song van een 
ongekende schoonheid. De zanger die 
smachtend zijn geliefde bezingt, is ze 
nou bij hem weg of niet  Hij wil haar 
terug, natuurlijk, hoe kan het anders, 
dat is meestal zo het geval. Het klinkt 
als de perfecte popsong  Ik ken het op 
zeker. ‘It s in the back of my mind , 
om het zo maar even te zeggen, maar 
ik kan het nu even net niet te pakken 
krijgen. De band die het speelt kan ik 
dus niet plaatsen, laat staan de titel 
van het liedje. Wat is het nou ook 
alweer  Moet volgens mij ergens 
eind jaren zestig geweest zijn dat 
ik het voor het eerst hoorde. Is het 
Nederpop  Het lijkt van wel. Mijn 
gedachten dwalen af. Ik was een jaar 
of acht, negen. Tien misschien  Ik 
woonde uiteraard nog veilig thuis, 
waar met grote regelmaat de radio 
aanstond. Jaja, mijn moeder was 
gek op popmuziek. adio Veronica 
192 was ook in ons huis een goed 
idee. Totdat mijn vader thuiskwam 
natuurlijk, dan ging de volume-
knop een  ink stuk naar beneden. 
Alles met gitaartjes erin verafschuwde 
hij. Hij was van de klassieke muziek, 
vandaar. Menig robbertje uitgevochten 
met die ouwe als de muziek weer eens 
luid schallend uit mijn grote speakers 
kwam.                                                   

oed, terug naar het briljante liedje 
dat ik op die zwoele zomeravond uit 
een Haagse kroeg hoorde komen, 

want briljant was het, dat vond ik 
toen en dat vind ik nu nog steeds. Ik 
ging er niet opkomen, zoveel was wel 
duidelijk. Het moest overduidelijk een 
Nederlandse bandje zijn, zover was ik 
inmiddels wel. Ik lijk het antwoord die 
avond schuldig blijven. Thuisgekomen 
vergeet ik het hele gebeuren en ga ik al 
weer snel over tot de orde van de dag. 
 
De vondspits
Weken later komt het antwoord tijdens 
een uitzending van de Avondspits, 
het dagelijkse radioprogramma van 
Frits Spits op Hilversum  dat toen 
zijn hoogtijdagen beleefde. Het door 
mij geadoreerde liedje wordt gedraaid 
naar aanleiding van de poplimerick, 
een van de vaste onderdelen in zijn 

succesvolle radioshow. Luisteraars 
kunnen daar hun favoriete popsong sa-
menvatten in een limerick, rijmschema 
AA BB A. Een van die luisteraars is 
op het lumineuze idee gekomen om 
een limerick te maken van het liedje 
dat ik dus enkele weken daarvoor uit 
een belendende Haagse kroeg hoorde 
komen. Onmiddellijk zet ik de radio 
een stuk harder. een vader meer die 
de volumeknop onmiddellijk naar 
beneden draait, ik woon inmiddels op 
mezelf. En ook even lekker maling 
aan de buren. Daarna kondigt Frits op 
zijn overbekende enthousiaste wijze 
de plaat af. ‘Just A Little Bit Of Peace 
In My Heart , van de olden Earrings. 
Inderdaad, toen nog met een s. Vrij 
stom van mezelf dat ik dit niet wist. 
Beweert zo n grote Earringfan te zijn 
en weet dan niet dat dit liedje van 
onze eigen Haagse jongens is. Sukkel  
Leadzang van eorge, die inderdaad 
nogal ‘desperate  klinkt. Alsof z n 
leven er vanaf hangt. Dat maakt het 
liedje ongetwijfeld zo legendarisch. 
Naderhand hoor ik het dat hij het 
speciaal heeft geschreven toen zijn 

relatie met zijn liefje Melanie 
op de klippen dreigde te lopen. 

elukkig komt het allemaal 
op z n pootjes terecht, want 
vandaag de dag is het stel nog 
steeds bij elkaar. Het opne-
men ‘Just A Little Bit  schijnt 
echter nogal een hele bevalling 
geweest te zijn. Aanvankelijk 
basic ingespeeld, komt het or-
kestrale arrangement van Frans 
Mijts er later bij. Toch schijnt in 
deze versie ook nog de schaar te 
zijn gezet. Waarschijnlijk zijn er 
nog een paar strijkertjes en bla-
zertjes uitgehaald om het geheel 
niet helemaal te laten verzuipen 
in de melancholie. Uiteindelijk 

komen we uit op een speelduur van  
minuut 18. Niet ongebruikelijk voor 
die tijd. Er werden toen wel meer van 
dit soort mini pop-opera s vervaardigd. 
‘Eloise  van Barry yan en ‘MacAr-
thur Park  van ichard Harris zijn daar 
perfecte voorbeelden van. Onge-
twijfeld heeft eorge zich door deze 
liedjes laten inspireren.  
 
Een nieuwe weg
In november 1968 behaalt de Earring 
de tweede plaats in de Top 40 met 
deze single. Helaas moeten de boys de 
commerci le rivaal The Cats met Lea 
voor laten gaan. Het kleine Volendam 
verslaat voor eventjes het grote Den 
Haag. anger Frans Krassenburg is 
inmiddels vervangen door de jonge 
wildebras Barry Hay, afkomstig van 
The Haigs en niet veel later zou ook 
drummer Cesar uiderwijk zich bij de 
Earring voegen. De band neemt daarna 
min of meer afscheid van de Neder-
beatperiode. Het tijdperk van meer up 
tempo en volwassen rocksongs breekt 
aan. Een hele reeks aan hits en een 
kleine doorbraak in Amerika is het 

gevolg. Begin jaren negentig starten 
eorge, Barry, inus en Cesar met 

een nieuw succesvol hoofdstuk in 
hun illustere carri re: The Unplugged 
sessions  De Haagse rockers besluiten 
een nieuwe weg in te slaan en de grote 
hallen in te ruilen voor de wat meer 
intieme theaters, waar de akoestische 
versies van al hun klassiekers goed tot 
hun recht komen. Tevens verschijnen 
er enkele Unplugged albums, met 
uiteraard ‘Just A Little Bit Of Peace 
In My Heart  daarop. Ook in deze 
kale uitgeklede versie, ontdaan van al 
de strijkertjes en blazertjes, staat het 
nummer als een huis. Misschien is dit 
wel de versie die eorge in z n hoofd 
had toen hij het schreef. Het zou 
zomaar kunnen.
Net als eorge en Melanie zijn de 
roodharige dame en een van mijn 
oude voetbalvrienden, die elkaar op 
die bewuste zomeravond van mijn 
herontdekking van een briljant liedje 
ontmoetten, nog steeds een stel. André 
en Annelies zijn al eenentwintig jaar 
met elkaar getrouwd.  e hebben twee 
dochters: Simone en Melanie.
‘Just A Little Bit Of Peace In My 
Heart  is inmiddels drie nveertig 
jaar oud en klinkt nog steeds als het 
spreekwoordelijke engeltje dat op je 
tong piest. Ik zou zeggen: gaan naar 
die tentoonstelling

Frans Limbertie
frans.limbertie@ ahoo.com
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e kunt het ouwe lullenrock noemen  maar vaststaat dat het nog steeds prima ouwe lullenrock is. n 
ieder geval geen dikke ouwe lullenrock  want de heren van De olden Earring zien er nog steeds slank 
en afgetraind uit. En dat is bij andere ouwe rockbands vaak wel anders het geval. ja  het oog wil ook 
nog wat en de Haagse rockers hebben nog steeds veel vrouwelijke fans. En geloof me  daar zitten nog 
genoeg jonge strakke meiden bij. Barr  verft z’n haar niet voor niets.                                                                                    

‘ ust a little bit of peace in m  heart’ De herontdekking van een hit

e rge wi de gew n n mei ie ter g  

- The Golden arring, begin jaren ‘ . Barr  Ha , George oo mans, esar uiderwijk, 
inus Gerritsen. ollectie Museum ock rt

 -

- af  De Paap in de Papestraat 
in de jaren tachtig.  -

- Drumstel, gebruikt door esar uiderwijk in de jaren ’ . Het drumstel is o.a. te zien in de clip van 
adar ove. ollectie Museum ock rt   -

- Poster van het Haags Historisch Museum, aankondiging 
van de tentoonstelling Golden arring-Back Home -
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        www.feenstrarijnlijn.nl

PRACHTIGE NAJAARSCRUISES IN DE HERFSTMAANDEN…

Kies nu voor de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van Feenstra Rijn Lijn en boek snel zo'n schit-

terende riviercruise. Ga voor méér informatie 

naar uw dichtstbijzijnde ANVR Reisbureau of 

bel Feenstra Rijn Lijn (026) 445 28 05.

Op onze website www.feenstrarijnlijn.nl 

vindt u het complete aanbod en tevens de 

beschikbaarheid van onze cruises.

Kies nu voor de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van Feenstra Rijn Lijn en boek snel zo'n schit-

terende riviercruise. Ga voor méér informatie 

naar uw dichtstbijzijnde ANVR Reisbureau of 

bel Feenstra Rijn Lijn 

Op onze website www.feenstrarijnlijn.nl 

vindt u het complete aanbod en tevens de 

Wij staan op de50+Beurs 13 t/m 18 sept 2011Jaarbeurs Utrechthal 8- stand C024

Feenstra organiseert in het najaar een aantal 

zeer aantrekkelijke herfst- en wintercruises.

Herfstcruises:

De schitterende herfstkleuren van de bossen maken 

de omgeving nog mooier. Het najaar is dan ook bij 

uitstek geschikt voor het maken van een riviercruise.

December Kerstmarktcruises:

De Feenstra Kerstmarktcruises voeren u vanuit 

Arnhem naar de feestelijk versierde “Kerstmarkt” 

steden Düsseldorf of Antwerpen. De winkelstraten 

in de steden zijn feestelijk verlicht en er zijn 

talloze gezellige kraampjes met eten en drinken 

(o.a. Glühwein) te vinden. Er is veel gezelligheid aan 

boord: o.a. een "Oud Hollandsch Captain’s Dinner” 

en een avond muziek.

Kerst- en Nieuwjaarscruises:

Een traditie van Feenstra met keuze uit 4 feestelijk 

versierde schepen en cruises van 5, 7, 8 of 11 dagen. 

Er is tijdens de hele reis levende muziek aan boord 

en uiteraard wordt ook voor de innerlijke mens

uitstekend gezorgd.

FEESTELIJKE CRUISES 
IN DECEMBER…

Kerstmarktcruise Düsseldorf   v.a. e 155,-

Vertrek 25 en 28 november (3 dagen) 

Kerstmarktcruise Düsseldorf   v.a. e 155,-

Vertrek 2, 5 en 12 december (3 dagen)

Kerstmarktcruise Antwerpen   v.a. e 155,-

Vertrek 17 en 20 december (3 dagen) 

Kerstcruise Duitsland  v.a. e 1.240,-

Vertrek 18 december (11 dagen) 

Kerstcruise Nederland 

en België v.a. e 835,-

Vertrek 20 december (8 dagen) 

Kerstcruise  Duitsland v.a. e 735,-

Vertrek 21 december (7 dagen) 

Kerstcruise  Duitsland v.a. e 685,-

Vertrek 21 december (8 dagen) 

Nieuwjaarscruise   v.a. e 495,-

Vertrek 29 december (5 dagen) 

Het najaar wordt extra bijzonder      
M E T  E E N  C R U I S E  VA N  F E E N S T R A  R I J N  L I J N

2011

06-daagse Midden-Nederland  v.a. € 465,-

Vertrek 10 oktober 

06-daagse Antwerpen  v.a. € 455,-

Vertrek 3 en 17 oktober

07- of 10-daagse Wijn & Muziekcruise  v.a. € 785,-

Vertrek 27 september, 15 en 22 oktober 

06-daagse Rüdesheim of Cochem  v.a. € 455,-

Vertrek 10, 17 en 24 oktober

06-daagse Cochem - Boppard  v.a. € 685,-

Vertrek 15 en 22 oktober

06-daagse Verrassingscruise  v.a. € 455,-

Vertrek 24 oktober  

04-daagse minicruise  v.a. € 300,-

Vertrek 3 oktober

05-daagse Rijn op zijn Mooist  v.a. € 410,-

Vertrek 29 september, 3, 13 en 17 oktober

10-daagse Bernkastel  v.a. € 735,-

Vertrek 13 oktober

06-daagse Rondje Nederland  v.a. € 510,-

Vertrek 24 oktober

	 Al	vanaf	
€	315,00	p.p.

Verrassende	5	daagse	
midweek	op	de	Veluwe!
n  et ge ellige dorp Putten midden op de elu e  vindt u 

ons ge ellige va antie entrum t Ho  van Putten  

oor dit na aar ebben e nog en ele amers bes i baar 
voor na aarsverrassings e en  mid e en  i  bieden u een 
gevarieerde en betaalbare va antie met programma s en e ursies 
op basis van volpension

 ri gt  
- el omstdran e
-  overna tingen in 
 een driesterren otel amer
- volpension

an omst op maandag vana  15 00 uur  vertre  vri dag om 11 00 uur  
oeslag 1 persoons amer  60 00  verlengingsna t  50 00 per persoon  
rrangement is e lusie  toeristenbelasting  Deelname is mogeli  bi  een 

minimale groepsgrootte van 20 personen

Verrassende	7	daagse	vakantieweek	op	de	Veluwe	
voor	slechts	€	465,00	per	persoon.

 ri gt
- el omstdran e
-  overna tingen in een 
 driesterren otel amer
- volpension
-  e ursies 1 dagto t 
 en 2 alve dagto ten

an omst aterdag vana  15 00 uur  vertre  aterdag om 11 00 uur oeslag 1 per-
soons amer  60 00  verlengingsna t  50 00 per persoon  arieven i n e lusie  
toeristenbelasting  Deelname is mogeli  bi  minimale groepsgrootte van 20 personen

pe iale a tie alleen geldig in de maanden september en o tober 2011 en op basis 
van bes i baar eid

- 2 e ursies 
 1 dagto t en 1 alve dagto t
- gratis deelname aan de 
 ge ellige avondprogramma s

- stamppotmaalti d op 
 de dag van aan omst
- gratis deelname aan 
 ge ellige avondprogramma s

  HO  HO   P   H D K  1   1 H P  
 0 1  5 12 56   0 1  25 51 1  P P KHO P   HO P
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Waar u bijvoorbeeld aan moet denken 
i.v.m. de warmte, vaccinaties e.d.  
Welke parasieten er in het buitenland 
voorkomen en wat daar preventief 
tegen te doen is  Wat u kunt doen als 
uw huisdier last van reisziekte heeft 
en daardoor thuis moet blijven  Hoe 
u dan toch nog uw huisdier mee kan 
nemen met de juiste medicatie. Welke 
vaccinatie er gegeven moet worden als 
u besluit uw huisdier thuis te laten en 
deze naar een pension gaat
De onderstaande informatie heeft 
vooral betrekking op honden en katten. 
Voor kleinere thuisblijvende dieren, als 
vissen en vogels, is meestal wel ver-
zorging in eigen kring te regelen. Maar 
op internet zijn ook daar wel goede 
andere oplossingen te vinden. Kijk 
bijvoorbeeld eens op www.knagers.nl 
voor asielopvang van o.m. konijnen, 
hamsters, cavia s enzovoorts.

aar het buitenland
Wanneer u uw huisdier mee naar het 
buitenland wilt nemen, krijgt u te 
maken met de buitenlandse wet- en 
regelgeving. Hoe de invoereisen per 
land geregeld zijn voor de landen van 
de EU en voor de overige landen in 
Europa kunt u vinden op de website 
van het Landelijk InformatieCentrum 

ezelschapsdieren: www.licg.nl  
Kijk onder de ‘veelgestelde vragen . 
Eventueel kunt u ook nog contact op-
nemen met de ambassade van het land 
van bestemming (www.ambassade.
startpagina.nl).
 
Als u uw huisdier (meestal gaat het 
om een hond) wilt meenemen naar 
het buitenland zijn er een paar vaste 
regels. Uw huisdier moet: 
- in het bezit zijn van een of  cieel 

dierenpaspoort;
- gechipt zijn of een goed leesbare 

tatoeage hebben;
- een abi s vaccinatie hebben gehad, 

minimaal 21 dagen voor vertrek.
 
Waar u vooral op moet letten als u naar 
het Middellandse zeegebied gaat is dat 
u uw huisdier naast de vlooien en te-
kenbehandeling ook moet behandelen 
tegen zandvliegen en hartworm. Wij 

adviseren om twee weken voor vertrek 
1 pipet Stronghold toe te dienen, 1 
pipet als u twee weken op uw vakan-
tiebestemming bent en 1 pipet als u 
weer thuis bent. Dit in combinatie met 
de Scaliborband, deze moet u dan ook 
twee weken voor vertrek om doen. 

o heeft u de optimale bescherming 
en doet u ook meteen wat tegen de 

vlooien  Controleer uw huisdier elke 
dag op parasieten. Vergeet vooral niet 
uw tekenpincet mee te nemen  Hoe 
korter de teek aanwezig is hoe minder 
kans op ziektes.. 

Houdt ook rekening met de eisen van 
landen waar u (met de auto, bus of 
trein) doorheen reist. Voor som-
mige landen heeft u misschien andere 
vereiste documenten nodig dan de va-
kantiebestemming. Er zijn landen waar 
een muilkorf, bench of hondengordel 
een vereiste zijn. 

org dat u voldoende voeding en me-
dicatie bij u heeft. Sommige speciale 
di ten zijn in het buitenland moeilijk 
tot niet te krijgen. a ook na of u een 
verklaring van medicatiegebruik nodig 
heeft bij het passeren van de grens. 

n het pension
Als u besluit om uw huisdier naar een 
pension te brengen volgen hieronder 
de meest gebruikelijke eisen voor 
honden én katten:
- Behandeling tegen vlooien;

- behandeling tegen wormen;
- vaccinatieboekje paspoort.
Voor honden geldt verder een vereiste 
vaccinatie tegen Parvovirus, Honden-
ziekte en Kennelhoest; en voor katten 
is een vaccinatie verplicht tegen Kat-
ten- en Niesziekte. Vaccinaties moeten 
tenminste een week voor de dieren 
naar het pension gaan zijn toegediend. 

Ook na a  oop van het verblijf is het 
aan te raden om uw huisdier te behan-
delen tegen vlooien en wormen. In een 
omgeving waar meerdere dieren zijn is 
(her)besmetting snel opgelopen.
Houd er rekening mee dat pensions 
voor hoogseizoenperiodes soms al 
maanden tevoren zijn volgeboekt. 
Voordat u een reservering doet bij een 
pension adviseren wij u om eerst een 
kijkje te gaan nemen of het desbe-
treffende pension wel aan uw eisen 
voldoet. odat u met een gerust hart 
uw huisdier achter laat en u van uw 
vakantie kan genieten zonder dat u 
uw zorgen maakt over uw huisdier. 
Vraag ook altijd bij het pension na 
of er nog andere regels gelden zoals 
bijvoorbeeld: chip ter identi  catie of 
een e tra vaccinatie zoals kennelhoest 
(honden). Niet alle pensions hebben 
dezelfde regels en wij beschikken daar 
ook niet over. 

Huisdier thuis laten
org dat u voldoende voeding en even-

tuele medicatie in huis heeft (bestel 
deze ook tijdig ). Laat uw gegevens 
achter van uw vakantieverblijf en uw 
dierenarts. Eventueel een noodnummer 
van familie of vrienden mocht er wat 
gebeuren tijdens uw vakantie. 
Leg het vaccinatieboekje paspoort 
klaar voor diegene die het huisdier 
komt verzorgen. Vereniging Katten-
zorg heeft een vakantiedienst waar u 
eventueel gebruik van kan maken als u 
in eigen kring niemand heeft gevonden 
om voor uw kat te zorgen tijdens de 
vakantie. U moet dan lid zijn of wor-
den (minimaal  10,- per jaar, en bent 
voor één dier  2, 0 per vakantiedag 
kwijt). Voor verdere info kunt u terecht 

bij de Vereniging Kattenzorg: 
www.katten org-denhaag.nl 

ast van de warmte
Hoe merkt u dat uw huisdier last 
heeft van de warmte  Bij oververhit-
ting voelt uw huisdier warm aan, zijn 
de slijmvliezen rood, ademt snel, 
wil meestal niet eten, is lusteloos 
en honden kunnen gaan braken. Bij 
oververhitting is het advies om uw 
huisdier te helpen met afkoelen. 
Maak zijn poten nat of zet hem in de 
dichtstbijzijnde plas of sloot. Ook kunt 
u eventueel de poten nat maken met 
alcohol van de drogisterij of apotheek. 
Laat uw huisdier absoluut nooit alleen 
in de auto  Oververhitting door de 
warmte van de zon kan binnen enkele 
minuten ontstaan en kan een fatale 
a  oop hebben. 

org dat u tijdens de reis een waterbak 
en voldoende water en voeding bij u 
heeft. 
De typische symptomen van reisziekte 
zijn: braken, misselijkheid, kwijlen, 
onrust, angst en trillen. eisziekte 
kan optreden als de hersenen teveel 
signalen krijgen uit het evenwichts-
systeem van het lichaam. Onrust en 
angst versterken het effect van andere 
prikkels en tezamen veroorzaakt dit de 
gevoelens van misselijkheid waardoor 
het dier kan gaan braken. 

eisziekte is niet een echte ziekte 
maar het zorgt wel voor veel ongemak 
en kan reizen met uw huisdier zelfs 
onmogelijk maken. Herkent u een van 
de symptomen tijdens het rijden met 
uw huisdier dan is er tegenwoordig 
een goede medicatie om te geven. 
Deze medicatie blokkeert de zenuw-
signalen die tot braken leiden. Wilt u 
hier meer informatie over neem dan 

contact op met een van de assistentes 
van onze praktijk.
De volgende tips kunnen ervoor 
zorgen dat uw huisdier zich zo prettig 
mogelijk voelt tijdens de reis:
- org dat hij zij voldoende frisse 

lucht krijgt gedurende de reis;
- rijd rustig en voorkom onnodig rem-

men of gas geven;
- zorg dat het in de auto niet te warm 

of te koud is;
- neem bij langdurige reizen regelma-

tig een pauze en laat uw hond uit de 
auto om eventueel te plassen of om 
wat te drinken;

- laat uw huisdier wennen aan de auto 
door tijdig te beginnen met korte 
ritten en zo op te bouwen naar de 
langdurige reis;

- probeer een reis in de auto te verbin-
den met een leuke activiteit daarna. 
Dat vermindert angst en onrust.

Preventieve middelen
Nog even alle preventieve middelen 
op een rij:
Prac-tic: tegen teken en vlooien; 
Advantage: tegen vlooien; 
Stronghold: tegen vlooien, spoel-
worm, hartworm, schurft, bijtende 
luizen en oormijt; 
Scaliborband: tegen teken en zand-
vliegen; 

f  pro voor de kat: tegen vlooien en 
teken; 
Advocate: tegen vlooien, oormijt, hart-
worm, bijtende luizen en schurft.
Behalve de scaliborband allemaal toe 
te dienen d.m.v. een pipet in de nek. 

Wij wensen u en de dieren alvast een 
hele  jne vakantie toe

Dierenartsenpraktijk Leezer
en. Eisenhowerplein 8, ijswijk

Telefoon: 070- 9 8 1
Internet: www.lee er.nl
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De dierenartsenpraktijk van oel eezer en an Hiang hoe  sinds 8  in ijswijk   is een van de 
modernste en best geoutilleerde in de regio Den Haag. Daarom vroeg De Oud-Hagenaar hen om infor-
matie over huisdieren en vakantie  vooral wat honden en katten betreft.  Het team zette op een rijtje 
waaraan u moet denken. ls u nog geen eigen dierenarts heeft kunt u bellen als er nog vragen zijn. 

 De belangrijkste adviezen van Dierenartsenpraktijk eezer:

rgen r i dieren in de akantie eri de

- De dierenartsen oel eezer rechts  en an Hiang hoe links van hem  
met een aantal assistenten van het praktijkteam. -

- Honden mee op vakantie  Het kan  Foto  Gert- an appert .-

- en verfrissende duik, want ze moeten het niet te warm krijgen. -

- ast van reisziekte kan met tegenwoordige 
medicatie goed worden beperkt. 

Hij kan dus mee met de auto op wintersport. 
Foto  ristina tasiuliene  -

- n deze kat, die woont er al, op zo’n mooi 
eiland. ltijd leuk zo’n vakantievriendje. -
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis of kom even langs in onze winkel

peningstijden
di. t/m r. .00 - .00 uur  a. .00 - .00 uur

www.miedemaen n.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

ogen wij ons e en oorstellen 
iedema, de ong  n. is een ouderwets ertrouwd ollands bedrijf 

waarbij kwaliteit, ser ice en persoonlijk contact nog echt bo enaan 
staan !! oor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieur-
ad ie en bent u in on e winkels aan het beste adres. 

tij  een i e ij e  e ee  rij ij en e offerte ooraf 
toffeerwerk
ij beschikken o er een grote collectie meubelstoffen waar-

mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa s herstofferen. owel klassiek als modern. ij ijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. A , , 

A ,  , , A  en 
 meubelen. 

eerbewerking
ij kunnen di erse leer reparaties errichten, o.a stiknaden, 

uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk ernieuwen an leren 
banken of stoelen. iteraard bekleden wij  met het beste kwaliteit 
leer. ij le eren de originele huiden an alle bekende merken. 

ij ijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen an o.a. 
 meubelen.

estauratiewerk
ij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. ok kunnen wij antieke meubels oor ien an nieuwe was en/of 

politoerlagen.
eeft u stoelen met bie en of rieten ittingen die ersleten of beschadigd ijn, dan kunnen wij de e oor u ernieuwen. 
e ens erwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

4  uur ser ice
Door eza te an en of fa te i  en  eer oo  ee  of it eza t  

ij proberen u binnen 4  uur te erhelpen an uw klachten 
d.m. . de ullingen aan uw houding aan te passen, en u o te 
oor ien an een perfect itcomfort.

enioren erhui ingen
et inpakken an alle spullen, het oude huis be emschoon maken. 
et nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en 

plaatsen. et ophangen an schilderijen, klokken en . het 
aansluiten an alle electrische apparatuur.  

GRATIS HALEN EN
BRENGEN

LEVERING 
ONDER

3 JAAR 
GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

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

Iedereen is van harte welkom! 

Het belooft een gezellige 

dag te worden.

Activiteiten:

11:00 – 12:00 uur
 In gesprek met de directeur, incl. kopje koffie en wat lekkers

12:30 – 13:30 uur
 Warme lunch (kosten € 5,00; ter plaatse te voldoen)

13:30 – 14:30 uur  
Keuze uit workshops:
 A. Producten en diensten op het gebied van wonen, 

  zorg en welzijn

 B. De geestelijk verzorger over de identiteit van de locatie

 C. Zo organiseert u uw financiële administratie

 D. Vrijwilligerswerk, leuk om te doen:

  vijf-minuten-gesprekken met vrijwilligers

 E. Kennismaking met internet en e-mail

14:30 – 15:30 uur
 Muzikale afsluiting

Kennismaken met Humanitas Woonzorgplus Den 

Haag, daar draait het allemaal om op vrijdag 23 sep-

tember 2011 op de Humanitas Dichtbij Dag. Tijdens 

dit evenement dat jaarlijks door de landelijke vereni-

ging Humanitas wordt georganiseerd, kan het pu-

bliek kennis maken met de mensen en projecten van 

Humanitas in de buurt. 

Op zo’n veertig plaatsen in heel Nederland presen-

teren de verschillende afdelingen en stichtingen hun 

lokale activiteiten.

CoornhertCentrum, Duinhage en Wijndaelercentrum 

zijn de locaties van Humanitas Woonzorgplus Den 

Haag en organiseren een open dag met verschillende 

workshops, ontmoeting en informatie onder het ge-

not van een hapje en een drankje.

Humanitas Dichtbij Dag – 23 September 2011  
óók bij Humanitas Woonzorgplus Den Haag

W
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W ijndaeler centrum

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

Erasmusplein 87 De Savornin Lohmanlaan 202 Catharina van Rennesstraat 8
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ng tige m menten 
in de e ntain

Nou ja, zestien kilometer heen en 
zestien kilometer terug, dat moest 
toch kunnen om wat moois te zien. 
We vonden inderdaad de afslag naar 
Mount Emely, een berg met een 
hoogte van 1819 meter. Het was niet 
alleen een grindweg, maar hij zat ook 
vol diepe kuilen. Toen we nog maar 
drie kilometer hotsend en botsend 
en manoeuvrerend om de gaten in 
de weg hadden gereden, vroeg ik me 
geschrokken af, waar we aan begon-
nen waren. De stenen ketsten van je 
rikketikketik tegen de autolak op. Na 
iedere kilometer dacht ik: elukkig de 
voorruit is nog heel. Waar zijn we aan 
begonnen
Maar eindelijk een zucht van verlich-
ting, daar was een parkeerterrein met 
een aanwijzing naar het uitzichtpunt. 
We moesten over een smal bospad, 
langs een beekje, over dooie takken en 
omgevallen bomen. Na tien minuten 
lopen, ja daar was de verrassing  In-
derdaad een adembenemend uitzicht. 
We hebben een tijd lang staan kijken 
en de stilte op ons in laten werken.

Enge weg terug
Toen we aan de terugweg begonnen, 
zei Paul: “Als we maar geen beer 
tegen komen, want die zitten hier 
volop.” Die opmerking had hij beter 
niet kunnen doen, want dat maakte me 
wel wat angstig. Toen we weer in de 
auto stapten, zuchtte ik van opluch-
ting. “Was het de moeite waard ” 
vroeg Paul. Ik gaf hem een zoen en 
zei: “Het was echt fantastisch.” Ik zag 
nog wel tegen de hotsende terugweg 
op. Na een paar kilometer zagen we 
een bord met de waarschuwing vooral 
voorzichtig te rijden, de weg zou zeer 
smal worden. Nou ja, het kan niet ver 
meer zijn, dus maar moed houden. 
Na een tijdje, bij een wegsplitsing, 
konden we kiezen, tussen dertig of 
vijftig kilometer. We kozen voor de 
kortste weg. We waren wel verbaasd 
over de afstand die we nog moesten 
a  eggen, dat klopte niet. De weg bleef 
stijgen en na een half uur kwamen de 
eerste sneeuwsporen op de weg. We 
waren al een paar maal glibberend op 
die smalle weg doorgereden tot we 
op een plek kwamen waar de sneeuw 
hoog lag met diepe wielsporen. eluk-
kig ging de weg daar toevallig naar 
beneden. Schurend gleden we omlaag 
met angst voor de uitlaat. Dat gevaar 

hadden we gelukkig getrotseerd. 
Nu maar hopen dat we gauw op de 
snelweg zouden zijn, maar wat schrok-
ken we. Na een bocht in het weggetje 
zagen we een besneeuwde weg enorm 
stijgen. onder sneeuwkettingen zou 
daar geen doorkomen aan zijn. Wat 
een rare gewaarwording, midden in de 
zomer. We moesten echt terug. Angstig 
vroeg ik Paul of hij de auto durfde te 
keren. Ik stapte uit, met mijn teenslip-
pers in de sneeuw, om aanwijzingen 
te geven van: “Een beetje rechts, meer 
naar links, nog een stukje, ho, ho, kijk 
uit.” ou het lukken de auto de andere 
kant op te draaien  Ik trilde van angst 
en zag Paul al met de auto in de diepte 
verdwijnen. Paul bleef gelukkig rustig 
en liet niet merken hoe gespannen hij 
was. Het keren was mijn dappere man 
gelukt

Dennenspoor
Nu moesten we weer terug, door die-
zelfde diepe sneeuwsporen. Ik was van 
de zenuwen weer uitgestapt. Doordat 
de weg nu omhoog liep, slipten de 
voorwielen in die ijzige sporen. Panie-
kerig besefte ik, dat we hier helemaal 
alleen waren en een ramp hing ons 
boven het hoofd. De gedachten aan 
beren, de vrieskou en het teruglopen, 
dat uren en uren in beslag zou nemen, 
maakte me angstig. Niemand zou 
ons gaan zoeken, niemand wist waar 
we zouden zijn. Het was al laat in de 
middag en we moesten dit opknappen 
zonder hulp van anderen. Paul was 
ook uitgestapt en keek om zich heen, 
wat te beginnen  Hij liep zonder iets te 

zeggen naar een stapel dikke dennen-
takken, daar achtergelaten door hout-
hakkers. Daarmee begon hij de wiel-
sporen op te vullen. De takken waren 
wel vijftien centimeter dik, dus dat 
schoot lekker op. Daarna startte Paul 
de auto weer en warempel, hij trok 
weg, maar slipte onmiddellijk weer 
toen hij de dennentakken voorbij was. 
De takken moeste worden verplaatst 
en nog eens en nog eens. Eindelijk 
waren we door de sneeuwmassa heen. 
Nat en onder de modder reden we een 
stukje verder, we passeerden nog een 
zeer glad stuk weg en van buitenaf gaf 
ik weer aanwijzingen:

iante gaten en kuilen
“Paul iets meer naar de zijkant, oh 
pas op, niet te ver anders glijdt je van 
de weg. Bibberend van de zenuwen, 
zag ik de auto al ondersteboven naast 
de weg in de diepte liggen. Wat zou 
ik moeten beginnen. Had Paul die 
opmerking over die beren maar niet 
gemaakt. 
Toen we het gevaar van de glib-
berpartijen achter de rug hadden, 
besloten we terug te rijden naar de 
grindweg. Toen we daarop reden, kon 
ik wel juichen, wel jubelen en zingen 
van opluchting. De op de heenweg 
vervloekte weg, ervoer ik nu als een 
sprookje. iant reden we langs gaten 
en kuilen in de weg en het gekletter 
van de stenen tegen de autolak, klonk 
als muziek in onze oren.   

Helena Schuemie
helena.schuemie@ziggo.nl 

Van  t m 12 augustus heb ik een reis 
naar Polen gemaakt. De deelnemers kwa-
men uit alle windstreken van Nederland. 

eboren en getogen Haagse, die al 40 
jaar in Brabant woont, vond ik het leuk 
om in het gezelschap een Hagenaar aan te 
treffen. Wij bleken ook nog veel jeugher-
inneren te delen; aan de rivierenbeurt
Spuikwartier. Ik ben daar geboren in 
1941 en heb daar 11 jaar met veel plezier 
gewoond. Mijn opa en oma woonden 
vlakbij in de Nieuwe Havenstraat nr.87 
Kleermakerij Sanders. Mijn reisgenoot 

bleek Ben Hoornweg te zijn. Een wan-
delende enclyclopedie betreffende het 
Haagje. Een door hem geschreven boek 
“Het Spuikwartier” is een van de meest 
populaire boeken uit mijn Haagse boeken 
verzameling. Het was heel apart om in 
Krakau een zielsverwant te ontmoeten 
die ook goede herinneringen bewaart aan 
dat oude buurtje. 

Tineke Kuenen - Sanders
jo cekuenen@gmail.com

oen mijn man Paul en ik een reis 
door merika maakten  zag Paul in 
een autoboek dat we  met een om-
weggetje van zo’n zestien kilome-
ter  via de hoofdweg naar een punt 
konden rijden waar we een prach-
tig uitzicht zouden hebben over de 
Blue Mountains. Hij waarschuwde 
me wel met de opmerking: Het is 
een grindweg  wil je dat wel

ohm

- itzicht dat wel een omweggetje waard was, maar op glibberen door de sneeuw hadden we niet gerekend. -

e ke ntm eting Reis 

Verhalen

Bij toeval kwamen mijn vrouw en 
ondergetekende in juli op camping La 
Fridi re in de plaats Paulhaguet in de 
Haute-Loire. Aan een van de wanden in 
het aanmeldingsbureau hing een verhaal 
over De Hill Billies in de Hofstad van  

uus Molier. Een artikel dat in De Oud-
Hagenaar geplaatst was op 1  september 
2009. 
Hé De Oud-Hagenaar hier in dit ge-
huchtje in Frankrijk. Hoe komt dat nou 
hier  Tussen de vele  damesbladen lag 
zelfs een recent e emplaar van De Oud-
Hagenaar van 12 juli 2011. 
Ik ben toen bij pachter Martin Molier 
gaan vragen hoe e.e.a. in elkaar stak en 
wat bleek; Martin Molier is de zwager 
van uitgever Constant Martini. En die 
beroemde Hill Billies band, was de 
band van de nu 90 jarige  tte vader van 
Martin.
Martin, alweer 22 jaar geleden vertrok-
ken uit Den Haag, runt deze camping al 
zes jaar met Fran oise. egelmatig komt 

via de post het laatste e emplaar van De 
Oud-Hagenaar binnen. En het gebeurt 
regelmatig dat de wenkbrauwen gefronst 
worden bij het aantreffen van dit blad op 
mijn huisadres in uid-Frankrijk. Of de 
wereld is toch niet zo groot of de wegen 
van Constant Martini reiken ver en dat 
blijkt maar weer. 
Overigens de camping ligt in het mooie 
gebied van la Haute-Loire in het midden 
in de l Auvergne en 0 km van de stad 
Le Puy. De plaatsen zijn erg royaal. Bij 
voldoende belangstelling is het restaurant 
om de dag geopend. Voor verkoeling kan 
men gebruikmaken van het riviertje langs 
de camping. Ook is het gezellig vertoe-
ven in het stadje Paulhaguet. Vandaar dat 
deze camping wordt aanbevolen door 
o.m. ACSI, Euro Campings en ANWB. 
Met recht een aanrader. 
Voor info zie www.campingfr.nl

Jan van Es
jc.vanes@planet.nl

erra ende ntdekking an 
de krant in de Ha te ire 

- Martin Molier links  en an van s met De Oud-Hagenaar op amping a Fridi re. -
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Hotel estaurant Millings Centrum
mooi en rustiek gelegen aan de

rivier, in het natuurreservaat
‘ De elderse Poort

Met als belangrijkste onderdeel de
Millingerwaard en de Ooijpolder

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

otel	 ension	Vierhouten	
Veluwe	 uiskamerhotel

ongerense eg 1 ier outen
el. 	0577	 	411	5 1

www.hotelvierhouten.nl

iets	 	 andel	op	de	Veluwe 
 id ee  n  september € 221 00
 ee end 2n  september € 11 50
 id ee  n  o tober  € 20 00
 ee end 2n  o tober  € 10 00

Pri en o b v  Hal  Pension  per persoon

Wij hebben een Ouderenconsulent in huis die u graag, waar 
mogelijk, ‘uit uw zorg’ helpt. Zij weet de weg in de wir-war van 

mogelijkheden, heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies. 
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg. 

U maakt zich
zorgen om zorg?

Centrum Carel van den Oever
en Centrum Bezuidenhout 

zorgen ervoor

zorg voor zorg

Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl 
www.carelvandenoever.nl

Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl

www.woningontruiming.nl

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

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

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels & woningontruiming

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

Puur genieten!

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om 

te genieten van de natuur of een dagje cultuur op 

te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie 
onze extra lezerskorting!*

 *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Kruinweg 1  •  6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42  •  F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl

1979  - 2009   |   30 jaar bewezen gastvrijheid
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De Bibliotheek Den Haag zoekt 
hiervoor Hagenaars met herinneringen, 
persoonlijke verhalen en beeldmateriaal 
of objecten (foto s, posters, verpak-
kingsmaterialen en facturen) uit Haagse 
winkels van vroeger. In deze Verhalen-
tafel maken zij daar samen een kort ver-
haal van en een digitale (een superkort 

lmpje). Ook een bezoek aan ‘DenHaag 
Winkelt‘ staat op het programma. De 
deelnemers worden begeleid door een 

schrijver, een historicus, medewerkers 
van het wijkmedia-atelier en vrijwillige 
ambassadeurs. Deze Verhalentafel vindt 
plaats op zeven donderdagochtenden 
(tot 24 november) in de Bibliotheek 
Den Haag, Spui 68, cursuslokaal 
verdieping 2, van 9. 0 tot 12. 0 uur. 
Deelname is gratis, maar alleen na 
inschrijving vooraf bij programmaleider 
Heleen Hebly, tel. 06 11 9  2 6 , 
e-mail h.h.hebly dobdenhaag.nl.

www gseouderen nl

Voor de meesten van ons is het 
nauwelijks voor te stellen: dat je de 
krant, ondertitels, dienstregelingen 
of recepten niet goed kunt lezen en 
geen boodschappenlijstje kunt maken. 
Toch komt dat op grote schaal voor. In 
Nederland hebben 1,  miljoen mensen 
moeite met lezen en schrijven. En een 
kwart miljoen kan het zelfs helemaal 
of bijna niet.

emis
Lien vertelt over haar jonge jaren. 
‘Ik ben alleen naar de lagere school 
gegaan. Vroeger werd dat ook niet als 
een probleem gezien. Ach meid, je 
gaat toch trouwen en kinderen krijgen, 
zeiden ze dan, je hebt helemaal geen 
school nodig. Flauwekul natuurlijk, 
maar je wist niet beter.
Lien was 20 toen ze trouwde en 
had een prima leven. Toch miste ze 
iets. Pas op hogere leeftijd kwam ze 
erachter wat dat was. ‘Ik hield best van 
lezen en las boeken en de krant. Maar 
moeilijke dingen begreep ik niet. Daar 
las ik overheen. Het was niet zo dat ik 
niets kon. Een boodschappenbriefje 
bijvoorbeeld maakte ik op mijn eigen 
manier. Maar ik kon mijn kinderen 
nooit voorlezen of helpen met huis-
werk.  En formulieren en bankover-
schrijvingen waren echte hindernissen.

ursus
Lien deed er uiteindelijk wat aan. Dat 
begon toen ze een cursus Engels wilde 
volgen, omdat ze graag haar vriendin 

in Engeland wilde opzoeken. e 
meldde zich aan bij OC Mondriaan. 
‘Maar eigenlijk beheerste ik mijn eigen 
taal niet goed. Bij Mondriaan wezen ze 
me op hun school waar ze volwasse-
nen verder leren lezen en schrijven.

e ging erheen. ‘Dat was best span-
nend, maar ik wilde het. Ik had echt 
het gevoel dat ik dit moest doen. 
Eenmaal in de groep merkte ik: ik ben 
niet de enige, en ik ben er ook niet zo 
slecht in.  e voelde zich er ook snel 
thuis. ‘

Het was er gezellig
De meeste cursisten waren jonger en 
mannen, maar ik vond het gezellig.  
Lien kreeg twee keer in de week drie 
uur les, ‘en ja, we kregen ook huiswerk 
mee  En het belangrijkste: het werkte. 
‘Ik ben zekerder van mezelf geworden. 
Nu durf ik veel meer. Met de trein en 
met de bus mee gaan, dat gaat allemaal 
veel makkelijker.  e heeft nog steeds 
les. Het is belangrijk dat ze een of twee 
keer per week blijft leren. ‘Je moet het 
bijhouden.

Hindernissen
Niet iedereen die moeite heeft met 
lezen en schrijven, doet wat Lien deed. 
Soms schamen ze zich ervoor. Of ze 
hebben vroeger slechte ervaringen op 
school gehad. ‘School  is dus niet iets 
leuks. Vaak hebben ze ook geen drang 
om weer lessen te gaan nemen. e 
hebben geleerd op allerlei manieren 
om te gaan met hun problemen met ge-

drukte en geschreven tekst.  En zeggen 
vervolgens: ik heb het gered zonder 
goed lezen en schrijven, dus waarom 
zou ik nog naar school gaan
Lien, die nu als vrijwilliger voor 
Mondriaan werkt en spreekuren draait: 
‘Dan zeg ik: mevrouw, u weet niet wat 
u mist. Dat is echt zo, want k weet 
nu wat zij missen  Je hoeft je er ook 
helemaal niet voor te schamen.

elukkig komen er steeds weer nieuwe 
cursisten binnen. Soms via een andere 
cursus, bijvoorbeeld een computercur-
sus, of via andere mensen: een kennis, 
een partner of een personeelsfuncti-
onaris.

Met  nog begonnen
Ouderen die niet goed kunnen lezen 
en schrijven, hebben daar natuurlijk 
nog langer mee rondgelopen dan 
anderen. e verwaarlozen dat gemis, 
vertelt Lien. ‘Dan zeggen ze: “Ik ben 
veel te oud om te leren.” Maar daar 
is het nooit te laat voor  Lien was al 
60 toen ze besloot weer naar school te 
gaan. ‘En met alleen volwassenen in 
de groep is school wél leuk  Je komt 

in een kleine groep die bij je past en er 
zijn speciale docenten.
Lien roept iedereen die niet goed kan 
lezen of schrijven op, daar iets aan te 
doen. e vat haar ervaringen samen 
met een heel mooie uitspraak: ‘Het is 
een aanvulling op mijn leven.

Doe eer Mee
Kent u iemand die niet goed kan 
lezen of schrijven  Of denkt u het aan 
iemand te merken  e weten het vaak 
goed te verbergen: ‘Ik ben mijn lees-
bril vergeten , of ‘ik lees dat papier 
thuis wel . Let daarom e tra goed op. 
Eén keer een leesbril vergeten kan, 
maar elke keer
U kunt hen helpen: door samen de 
folder van taalproject Doe Weer Mee  
te bekijken, te krijgen via telefoon-
nummer 0800-02 4444, of op de 
website www.doeweermee.nl. Van  
t m 11 september, tijdens de Week van 
de Alfabetisering, rijdt Mondriaan met 
een gele Amerikaanse schoolbus door 
de gemeenten in Haaglanden. Daar 
kunt u ook informatie krijgen.

EE

e bent nooit te oud om te leren    

e en en rij en
ien van der Hoeven 8  was een gelukkige Haagse huisvrouw 

met kinderen. iets bijzonders  tot negen jaar geleden haar echt-
genoot overleed. oen liep ien ineens tegen een probleem aan. ‘ k 
heb vroeger eigenlijk nooit goed leren lezen en schrijven. Daar had 
ik niet echt last van  omdat mijn man altijd de administratie deed.’ 
Dat werd ineens anders toen ze er alleen voor kwam te staan.

:

er a enta e  er Haag e winke

lzheimer af  
seizoen 2 -2 2
Het lzheimer af  is er voor 
iedereen die meer wil weten 
over dementie. Deze aan-
doening  met als bekendste 
oorzaak de ziekte van lzhei-
mer  treft pati nten en hun 
naasten diep.

oede informatie en uitwisseling van er-
varingen kunnen hen tot grote steun zijn. 
Het Alzheimer Café biedt betrokkenen 
en ge nteresseerden deze ondersteuning 
in de gemoedelijke sfeer van een echt 
café. U kunt er informatie inwinnen over 
dementie en ervaringen uitwisselen. Een 
deskundige geeft uitleg over een thema 
en beantwoordt vragen. Toegang gratis, 
aanmelden niet nodig, consumpties matig 
geprijsd. Elke tweede dinsdag van de 
maand, Het Nutshuis, iviervismarkt  
(tegenover de rote Kerk), 19. 0-21. 0 
uur, deur open 19.00 uur. Het seizoen 
start op dinsdag 1  september met als 
thema: ‘Vergeetachtig of dement  
Inlichtingen: CIPO, tel. (070) 64 8 18 
of e-mail info haagseouderen.nl.

V est: eenzame 
ouderen en de 
hulp van budd ’s 

Met de serie ‘ ’ besteedt 
V est aandacht aan de 

strijd tegen eenzaamheid 
onder ouderen.
Drie dubbelportretten laten zien hoe 
een buddy het leven van zo n eenzame 
oudere weer kleur geeft en wat hun band 
zo bijzonder maakt.
 ‘1 1  wordt uitgezonden om 17. 2, 
19. 2 en 21. 2 uur, en vervolgens elk 
uur. Inlichtingen over het werk van 
buddy s: Buddy Netwerk, tel. (070) 64 
9  00, of  neem een kijkje op de website 
www.buddynetwerk.nl.
Dinsdag 6 september: mevrouw Van Lee-
ning mist haar overleden man erg. Buddy 
Linda ervaart het als een verrijking van 
haar leven om tijd voor haar vrij te ma-
ken. e leert meteen Indisch koken.
Dinsdag 1  september: door de ziekte 
van Parkinson is meneer eschbacher 
aan huis gekluisterd. Maar als buddy 
Olav komt, kan hij naar buiten. En wordt 
er vooral veel gelachen.
Dinsdag 20 september: Conny is er vaak 
opuit getrokken, maar haar lichaam staat 
dat niet meer toe. Met de goedlachse 
buddy Cees wordt een eenvoudige bood-
schap doen k een ontdekkingsreis.

Op 2  september opent in het Haags Historisch Museum de ten-
toonstelling ‘Den Haag winkelt’. ansluitend start op  oktober 
een Verhalentafel voor senioren  over winkels  supermarkten en 
grote warenhuizen in Den Haag. 

- igarenmagazijn De Graaff, een ‘Haagse’ winkel -



Als dienstplichtig marinier of zee-mili-
cien zoals de of ci le benaming luidde, 
ging ik in 1947 met het troepenschip 
“Sloterdijk” naar Indi  zoals dat toen 
nog heette. Ondanks de nare redenen 
die aan de uitzending ten grondslag 
lagen beviel het land en het klimaat mij 
zo goed dat toen mijn diensttijd er op 
zat ik van de mogelijkheid om daar te 
demobiliseren gebruik maakte.
Ik vond een goede baan bij een import- 
en e portbedrijf met een contract voor 

 jaar. Een solide basis om te trouwen 
en dat deden we dan ook. Twee jaar 
later werd Milly geboren. We waren 
gelukkig, de carri re liep voorspoedig, 
kortom de toekomst zag er rooskleurig 
uit. Maar dat zou niet zo blijven.

Ene Poncke Princen 
Half november 19 2 deed een brief 
van de Immigratiedienst ons wereldje 
in elkaar storten. Mijn verblijfsvergun-
ning werd niet verlengd en ik diende 
uiterlijk 1 december 19 2 het land 
te hebben verlaten. Ons hoofdkantoor 
in Jakarta stuurde er een lobbyist op 
uit om te onderzoeken of er nog “iets” 
geregeld kon worden. Het antwoord 
was teleurstellend en verrassend. Het 
hoofd van de Immigratiedienst was ene 
Poncke Princen, de bekende deserteur 
van de Landmacht. Door een bedevaart  
naar Mekka was hij hadji geworden en 
stond hoog aangeschreven bij de Indo-
nesi rs. Kennelijk had hij een hekel aan 
e -militairen die op een normale manier 
daar waren gebleven.
Voor ons brak een hectische tijd aan. Er 
viel heel wat te regelen. Het hoofdkan-
toor boekte op mijn verzoek passage op 
een vrachtschip met passagiersaccom-
modatie. Wij hadden immers geen haast 
en een beetje rondvaren om tot rust te 
komen zag ik wel zitten. Helaas, met 
een baby van nog geen jaar mocht dat 
alleen als er een scheepsarts aan boord 
was en die had het ms. “Langkoeas” 
niet.
Nu begon de tijd te dringen. Het meest 
voor de hand liggend schip de “Wil-
lem uys” was volgeboekt. Maar ons 
hoofdkantoor in Jakarta kreeg van de 
Hoge Commissaris (soort ambassadeur 
of consul) gedaan dat deze ten behoeve 
van ons ruimte vorderde. En zo werd 
het hut 2, tweede klas aan boord van 
de “Willem uys”.
 
Een fraai schip
Op eerste kerstdag, gingen we aan 
boord waar een prachtig versierde kerst-
boom stond. Nadat we ons in onze hut 
hadden ge nstalleerd werd ons verzocht 
met Milly even langs de dokter te gaan 
voor een kort onderzoekje. Daar konden 

we ook opgeven welke voeding zij 
gewend was. Hetzelfde zou desgewenst 
ook aan boord worden verstrekt. Ik zag 

iet opgelucht adem halen. In onze hut 
stond haar bedje zonder poten plat op 
de grond zodat het bij ruwe zee niet kon 
omslaan. Wij sliepen in dubbele kooien, 

iet uiteraard in de onderste en ik in de 
bovenste.                           
Wat ons betreft kon de reis beginnen.
En dat deed hij dan ook, op tweede 
kerstdag.                   
De “Willem uys” was het vlaggen-
schip van de Koninklijke otterdam-
sche Lloyd. Met zijn lengte van 192 me-
ter een prachtig en lu e schip. Alles, tot 
en met het zwembad op het bovendek 
was ruim uitgevoerd zodat je nauwelijks 
in de gaten had dat er ongeveer 900 
passagiers aan boord waren plus ook 
nog eens 477 man aan bemanning en 
personeel. Via brede fraai betimmerde 
trappen kon je van het ene dek naar 
het andere gaan, maar je kon ook de 
lift nemen. De eerste dag besteedden 
we aan een uitgebreide verkenning van 
het schip waarbij we onder de indruk 
kwamen van de lu e.

iet en ik spraken af onze zorgen en 
verdriet, die er toch wel waren om deze 

plotselinge en ingrijpende verandering 
in ons leven, door te schuiven naar later 
en nu eerst van deze reis te genieten en 
er uit te halen wat er in zat. En daar zijn 
we aardig in geslaagd.

Singapore en Belawan
De eerste havens die we aandeden 
waren Singapore en Belawan  voor een 
korte stop om passagiers af te zetten en 
een aantal op te nemen. Na het vertrek 
uit Belawan werd er een zogenaamde 

“sloepenrol” gehouden, een voorge-
schreven oefening waarbij iedereen met 
zwemvest naar de hem of haar aange-
wezen sloep moest gaan. Iedere sloep 
werd bemand door een paar beman-
ningsleden en ook die traden allemaal 
aan. Hoe nuttig een dergelijk oefening 
is zouden we aan den lijve ondervinden.
De volgende haven was Colombo op 
Ceylon. o heette het vroeger, nu staat 
het bekend als Sri Lanka. Hier kregen 
we de gelegenheid om een dag aan wal 
te passagieren waar gretig gebruik van 
werd gemaakt. We trokken er samen 
met ons tafelgezelschap op uit en wan-
delden naar hotel Mount Livinia waar 
we op een groot schaduwrijk terras wat 
konden gebruiken. Hier hadden ze de 
echte Heineken in bruine esjes met het 
bekende groene etiket. Holland kwam 
dichterbij. 
Na Colombo voer het schip de Indische 
Oceaan op waar we ook de jaarwisse-
ling vierden. Een luidruchtig gebeuren 
met muziek, drank, oliebollen en het 
bekende massaal aftellen van de laatste 
tien seconden. 
De reis verliep voorspoedig en via 
de golf van Aden en de Straat Bab el 
Mandeb kwamen we in de ode ee. 
Hier zou op 6 januari 19  het traditi-
onele passeren met het ms. “Oranje”, 
op weg naar Indonesi , plaats vinden. 
Tegen een inleg kon er worden gegokt 
op het juiste moment in uren, minuten 
en seconden. Om een klein beetje in de 
richting te komen werden er gegevens 
van de afstand en de snelheid van beide 
schepen verstrekt zodat de rekenaars 
aan de slag konden.

Onderzoeksrapport
De uitslag is geschiedenis. De schepen 
passeerden elkaar niet want in de nacht 
van  op 6 januari 19  knalden ze 
boven op elkaar. Natuurlijk had dit voor 
ons gevolgen maar eerst antwoord op de 
vraag hoe dit kon gebeuren.
In het boek “Oranje” van W. rund 
wordt in een verslag het volgende 
vermeld : De Oranje en de Willem uys 
naderden elkaar om middernacht in de 

ode ee. Door misverstanden op beide 
commandobruggen  o.a. verkeerde 
manoeuvres, miscommunicatie, het niet 
horen van stoten op de uit, etc. raakte 
de boeg van de Oranje de stuurboord-

ank van de Willem uys. Door de 
carambolerende beweging van beide 
schepen draaiden ze onmiddellijk weer 
uit elkaar en smakten vervolgens weer 
in langsrichting tegen elkaar waarbij 
veel water omhoog spoot en sloepen en 
brugvleugels gekraakt werden. 

e kwamen toen weer vrij en smakten 
nog een keer met de achterzijde tegen 

elkaar. In de verpletterde boeg van 
de Oranje brak brand uit. De Willem 

uys was er minder ernstig aan toe. 
een slachtoffers. De aad voor de 

Scheepvaart oordeelde in 19 4 dat de 
Oranje voor 60 procent schuld had en 
de Willem uys voor 40 procent.
Tot zover het verslag.
 

at paniek kan doen
En hoe verging het ons

iet en Milly sliepen al en ik lag boven 
in bed nog wat te lezen. Ik richtte me 
juist op om het bedlampje uit te doen 
toen de eerste dreun kwam.
Een diep rommelend geluid en het schip 
helde zo over dat ik dat ik bijna de kooi 
uitviel. Onmiddellijk daarna een tweede 
en derde dreun waardoor het schip 
bleef schommelen. Het was duidelijk 
dat er iets grondig mis was waarbij ik 
geen moment aan de “Oranje” dacht. 
En mocht je nog twijfelen dan hielpen 
de sirene en de scheepsbel die zonder 
ophouden geslagen werd je wel uit de 
droom.
Ik sprong uit bed, zei iet zich vlug aan 
te kleden en kroop op mijn buik onder 
de onderste kooi om de zwemvesten 
te pakken. Door het schuiven met de 
koffer waren die helemaal naar achteren 

In de nacht van 5 op 6 januari 1953 kwamen de  twee grote  Nederlandse passagiersschepen, het   MS Willem Ruys en het  MS  Oran-
je in de Rode Zee met elkaar in aanvaring. Door een reeks van gebeurtenissen was ik min of meer bij toeval met echtgenote Riet en 
ons dochtertje Milly  van 10 maanden aan boord van de “Willem Ruys” op weg naar Holland.

 Het MS illem u s en het MS Oranje   een blamerende aanvaring tussen twee ederlandse schepen in de ode Zee - die goed afliep

e ener erende ter grei  an n erg ten ndi  naar ki  eder and
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- epatrianten uit ndi  ontschepen in taka g pte  van het M  Willem u s om de voor eder-
land hoognodige winterkleding in ontvangst te nemen. Foto  ationaal rchief  -

- Op 1  mei 195  trouwden iet en eo in ndi . Twee jaar later werd hun dochter Mill  daar 
geboren. Het huwelijk bracht 5  gelukkige jaren, tot iet haar overlijden. -

- Het grote gat aan stuurboord van
het M  Willem u s. -

- Het M  Oranje, die voor  procent de schuld van de aanvaring kreeg. -



gegaan. Toen ik ze had en onder de 
kooi uitkroop lag iet nog steeds 
bewegingsloos in bed, letterlijk verlamd 
van angst. Ik had die reactie bij haar al 
eens eerder waargenomen en wetende 
dat praten geen zin had trok ik haar uit 
bed en hielp haar aankleden tot en met 
het zwemvest. Daarna Milly. Toen die 
in haar zwemvest zat staken alleen het 
hoofdje en de voetjes er uit. Daarna ik 
zelf. En al die tijd bleef het alarm en de 
bel gaan.

s het hier diep
Toen pas zei iet voor het eerst wat: “Is 
het hier diep ”.
“Ja” zei ik “je kunt hier niet staan”. 
Maar galgenhumor was op dat moment 
niet aan haar besteed.
We gingen naar boven. De waterdichte 
deuren in de gang waren al gesloten 
maar bij de sloepenrol was ons verteld 
dat je die kon openen door een grote 
verticale hendel naar achteren te druk-
ken. Het werkte, al viel het met Milly 
die door haar en mijn zwemvest moei-
lijk te dragen was, niet mee. Na twee 
deuren en een trap kwamen we veilig 
bij onze sloep. o ongeveer de laatsten, 
maar wel gekleed en met onze papieren 
en sigaretten. 

En daar ontbrak het bij een hoop 
mensen aan. Dan zie je wat paniek met 
mensen doet. oals de man zonder 
zwemvest maar met een opgerolde 
winterjas onder zijn arm.
Of de man die over zijn pyjamabroek 
zijn slip had aangetrokken.
De bemanning van onze sloep had de 
reling neergeklapt waardoor er een 
trapje omlaag ontstond en de afdekking 
van de sloep weggehaald. We werden 
kalmerend toegesproken door de stuur-
man die het commando over de sloep 
voerde en ons uitlegde wat er aan de 
hand was, dat het tot dan een voorzorgs-
maatregel was en we in afwachting 
van nadere berichten niet in de sloep 
gingen. Het drong maar niet door tot 
de man met de slip. Hij was volkomen 
buiten zinnen en probeerde telkens weer 
de stuurman weg te drukken om in de 
sloep te komen. Er werden meerdere 
mensen onrustig en het gevaar bestond 
dat de paniek zich zou uitbreiden.
Ik zag hoe de stuurman een van de ma-
trozen een teken gaf. Die trok de man 
weg uit de menigte en sloeg hem met 
een fraaie klap buiten westen.
Na ongeveer een uur werd het alarm 
afgeblazen en konden we terug naar 
de hutten. Maar als service van de maat-
schappij gingen de bar en het kof  ebuf-
fet open en waren er drankjes en hapjes 
te krijgen. Er werd druk gebruik van 
gemaakt en zo kwamen de passagiers 
weer een beetje tot rust.
De volgende ochtend ging ik met iet 
op onderzoek uit en probeerde de scha-
de te fotograferen. Het schip lag nog 
steeds voor anker en iets verderop lag 
de “Oranje” waarvan de hele boeg was 
platgeslagen.  In de loop van de dag 
werd het anker opgehaald en stoomden 
we rustig op naar Suez. Omdat het 
gehavende schip in deze toestand niet 
door het Suezkanaal mocht varen zou er 
in Suez een noodreparatie worden uit-
gevoerd die een aantal dagen in beslag 
zou nemen. De rederij, otterdamsche 
Lloyd, was bepaald niet krenterig. 

ij hadden geen haast 
Wie haast had kon in Suez op haar kos-
ten het vliegtuig nemen. De Engelsen 
aan boord, op weg naar Southampton, 
konden in Suez overstappen op een 
Engels schip dat daar lag. Verschillende 
passagiers gingen eerst even kijken en 
kwamen al gauw terug. Het verschil in 
lu e met de “Willem uys” was hun te 
groot.
Wie door de langere reisduur wat krap 
in zijn boordgeld kwam te zitten kon 
zonder al te veel problemen bij de pur-
ser op leenbasis geld opnemen.
En wij  Wij hadden geen haast en wat 
ons betrof bleef het schip er nog weken 
liggen. Het lu e leventje beviel ons 
prima.
Het schip lag afgemeerd in een groot 

bassin, enigszins schuin getrimd 
zodat noodzakelijke reparaties konden 
worden uitgevoerd waarbij onder meer 
het grote gat met een ijzeren plaat werd 
afgedicht.
Van het schip ging elk uur een motor-
boot naar de wal zodat de opvarenden in 

Suez konden passagieren. Daar maakten 
wij ook regelmatig gebruik van en zo 
hebben we heel wat van Suez gezien.
 Het enige ongemak dat we van de 
aanvaring ondervonden was gelegen 
in het feit dat door de klap de wasserij 
was uitgeschakeld. En omdat de pamper 
nog niet was uitgevonden zaten we 
met vuile luiers. Maar met twee vaste 
wastafels en aan het plafond van de hut 
een blower kon dat nooit een probleem 
zijn. De was werd mijn taak.
Waar komt de uitdrukking “een kind 
kan de was doen” eigenlijk vandaan

Met toiletzeep, anders was er niet aan 
boord, en warm water kreeg ik de zaak 
aardig schoon, misschien niet helemaal 
vlekkeloos maar wel schoon. Met een 
elastiekje vastgemaakt om de mond van 
de blower hing een luier als een slurf te 
drogen. Met veiligheidsspelden werd er 

een tweede aan gekoppeld en zo bleven 
we ook die situatie meester. 
Na ongeveer een week was het schip 
zo ver opgekalefaterd dat de reis kon 
worden hervat. We voeren rustig door 
het Suezkanaal, deden even Port Said 
aan en zetten koers naar Southampton 
de voorlaatste haven.

aptains dinner
In de Middellandse ee werd het 
“captains dinner” gehouden, een traditie 
waarbij de kapitein en zijn naaste 
of  cieren in elke klasse een keer als 

gastheren een diner geven. Kosten noch 
moeite waren gespaard. Er stond een 
prachtig uit ijs gehakt sculptuur, er werd 
champagne geschonken en een toost 
uitgebracht op het schip.
In zijn toespraak stond de kapitein na-
tuurlijk stil bij de aanvaring en bood hij 
zijn verontschuldigingen aan voor het 
ondervonden ongemak. Inwendig moest 
ik lachen want als ik deze reis inclusief 
het “ongemak” vergeleek met mijn 
heenreis met het troepentransportschip 
“Sloterdijk” dan vielen de ontberingen 
waarachtig wel mee.

Erg koud voor iet
Via de Straat van ibraltar, de Atlan-
tische Oceaan en het Kanaal bereikten 
we Southampton voor een korte stop. 
Daarna het laatste stuk naar otterdam. 
Al een paar dagen kon je buiten aan de 
temperatuur merken dat het in dit deel 
van de wereld winter was.
In de vroege ochtend van 22 januari 
19  kwam voor Hoek van Holland 
de loods aan boord en voeren we de 
Nieuwe Waterweg op. Nederland was 
met een kille vuilgrijze sluier bedekt. 
Ik had met iet te doen. Voor iemand 
die geboren en getogen is in een land 
waar altijd de zon schijnt moest dit een 
afschuwelijk welkom zijn.

org om een onzekere toekomst en ver-
driet om het afscheid waren gedurende 
de reis naar de achtergrond gedrongen 
door de a  eiding en een zeker gevoel 
van geborgenheid aan boord. Maar hier 
zagen we “de boze wereld buiten”.
Veel tijd om te piekeren was er niet. Na-
dat het schip was afgemeerd kwam de 
douane aan boord en kon de debarkatie 
beginnen. 
Er lag nog wat sneeuw op de kade maar 
de dooi had ingezet.

Leo Meershoek (84)
lmeershoek@ziggo.nl

 Het MS illem u s en het MS Oranje   een blamerende aanvaring tussen twee ederlandse schepen in de ode Zee - die goed afliep

e ener erende ter grei  an n erg ten ndi  naar ki  eder and
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- epatrianten uit ndi  ontschepen in taka g pte  van het M  Willem u s om de voor eder-
land hoognodige winterkleding in ontvangst te nemen. Foto  ationaal rchief  -

- Het M  Oranje, die voor  procent de schuld van de aanvaring kreeg. -

- en zogenaamdse motorbarkas, een zware sloep, aan het M  Willem u s.. -

illem u s en de ondergang als chille auro
n het lijvige boek ‘ illem u s en de ondergang als chille auro’ uit 2  beschrijven ico 
uns en rans uidinga de geschiedenis van dit schip  dat meermalen wereldnieuws was.

Het verscheen in de serie historische beschrijvingen van passagiersschepen van de ot-
terdamse Lloyd. Het eerste deel van het tweeluik heeft vooral betrekking op de bouw 
en inrichting van de Willem uys. In deel twee beschrijven de auteurs alle reizen die de 
Willem uys Achille Lauro maakte. In 196  kocht de Italiaanse rederij Flotta Lauro het 
schip. Uiteraard schenken de auteurs veel aandacht aan de blamerende aanvaring met de 
‘Oranje  in 19 , de kaping door terroristen van het Palestijns Bevrijdings Front in 198  
en de brand die leidde tot de ondergang van het schip na 47 jaar trouwe dienst in 1994.
Het boek is uitverkocht en u zult het tweedehands moeten vinden.

S  78 068811 5
itgever  Van Soeren  o.
orspronkelijk prijs  € 62,50
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(Dhr/Mevr)

Adres

PC            

Plaats

Telefoon Afd2358

Informeer mij vrijblijvend over de  buitentraplift

 traplift rechte trap  traplift met 1 of 2 bochten

Opsturen in een envelop zonder postzegel naar: Stannah 
Trapliften B.V., Antwoordnummer 17006, 2170 VB Sassenheim.

www.stannah.nl - info@stannah.nl

Traplift huren?
Alleen bij de beste!

BEL GRATIS 0800-0228-700
 (toestel 2358)

De fiscus betaalt mee, ook bij huur!

’s Werelds meest gekozen en 
gewaardeerde traplift.

Gebr.’s van der De l Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels 

•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 1c

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 ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

Te koop gevraagd door 
verzamelaar:

Strijkboutenkachel. 
Schilderijen of 

prenten met afb. 
“De Strijkster”

tel  

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

10% KORTING
Van 1 september tot 24 oktober 2011 

Bij 3 nachten of langer o.b.v. halfpension

Geschikt vanaf 10 tot 30 
personen, intieme sfeer

Gooi het eens over een andere boeg!

Heeft u iets te vieren? Jubileum, 25 jarig 

huwelijksfeest of gewoon zin in een gezel-

lig feest! Groene Hart Cruises biedt u met haar 

goed geoutilleerde schepen de Olympia en Ambiance 

ongekende mogelijkheden. Wij varen door één van de 

mooiste gebieden van Nederland en bieden u tijdens 

onze afvaart een breed scala culinaire mogelijkheden 

aan. Bezoek ook onze website www.partyboot.nl 

of neem contact op voor meer informatie. Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-54 131 83 (e) info@partyboot.nl

Geschikt vanaf 10 tot 30 
personen, intieme sfeer

Heeft u iets te vieren? Jubileum, 25 jarig Heeft u iets te vieren? Jubileum, 25 jarig 

Geschikt vanaf 30 tot 200 
personen, rolstoel vriendelijk

Royaal afgesloten
parkeergelegenheid

Varen bij kaarslicht!
Schrijf in voor onze Candlelight Cruise op 12 oktober 

a.s., volledig verzorgde avond op het water. 
Voor meer informatie kijk op onze website.

WINCIE NATUURSTEEN
Showroom Utrecht: composiet,graniet,marmer,
hardsteen,leisteen,kwartsiet,porcellanato.

ACTIE 25,- incl. m2

030-2012041 of www.wincie-natuursteen.nl

WINCIE NATUURSTEEN

Aan de
 Vaart

Aan de
 Vaart

Hotel

w w w . h o t e l a a n d e v a a r t . n l

Voor informatie of reservering

Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32, info@hotelaandevaart.nl

Beleef de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

Groepsreizen en individuele

vakantie op maat

Vraag naar de vele mogelijkheden

Voor diner, familie-, 
feest of overnachting!

Kijk op onze site

www.hotelaandevaart.nl

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het 

Drents-Friese Wold, 40 comfortabele kamers, lift  aanwezig, sfeervolle zalen 

bieden u een riant onderkomen

3-daags fiets- en wandelarrangement
“Beslist de moeite waard”  € 100,- p.p.*

5-daags fiets- en wandelarrangement
“De paden op de lanen in”  € 200,- p.p.*

*Geldig tot 2 december 2011

NIEUW: Gotoadv.nl

Vraag naar onze korting voorwaarde

8-daags “compleet verzorgd”

Vertrek 22 oktober  vanaf € 425,- p.p.

5-daags “midweek Klaverjasreis”

Vertrek 24 of 30 oktober  vanaf € 235,- p.p.

Kerst- Nieuwjaarsreis 2011
11 dagen uit en thuis  p.o.a.

Super voordelige Bus excursie-reizen
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VROEGBOEKKORTING

in 2011

Aan de Vaart
Hotel

¤50,-



Wat een mooie streek, je komt niet uitgekeken  De Siepeldagen in Ootmar-
sum zijn een jaarlijks terugkerend evenement. Er is dan markt, braderie, 
muziek en een presentatie van heel veel oude ambachten. Echt een aanra-
der voor senioren.

Jan van Empel
oetermeer

jvempel@ziggo.nl
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Mijn vader had een gewone baan, mijn 
moeder verhuurde soms kamers aan 
badgasten (wij woonden in Scheve-
ningen) in de zomer om wat geld bij 
te verdienen. Het was voor mij dan 
ook geweldig dat de vader van een van 
mijn schoolvriendinnen, vonne de 

raaf,  een woonboot had gehuurd aan 
de Kaag, en daar mochten een aantal 
jongelui mee onder betaling van (ik 
dacht) 20 gulden.
Er mochten zo n 8 jongens en meisjes 
mee, die elkaar niet allemaal kenden. 
Het was een oude boot, de Vrouwe 
Cornelia, met een woongedeelte, wat 
slaaphutten en een roef. Boven op het 
dak kon je heerlijk in de zon liggen, 
op het achterdek speelde zich het 
sociale gebeuren af. s  Avonds werd 

er gedanst, overdag lagen we daar met 
elkaar te kletsen en ontstonden er wat 
romances.... 

orveerooster
Er was een corveerooster, wat streng in 
de hand werd gehouden door de heer 
De raaf. Afwassen, brood smeren, 
schoonmaken, alles was op dat rooster 
vermeld. Er was een roeiboot bij, 
waarmee we af en toe naar Kaageiland 
roeiden, en daar gingen we bij het 
Kompas of bij de Bontekoe wat drin-
ken en dansen. En met een bootje met 
motor werd er geplankt, een  primitief 
soort waterski n.  Een van de jongelui 
had een zeilboot, daar gingen we ook 
vaak mee de plas op.
En natuurlijk andere jongens van 

woonboten die voorbij kwamen varen 
en bij ons afmeerden. Fransje Sluijters, 
Dickie Held, de jongens van Post. 
Daarmee mochten we ook vaak mee-
zeilen, altijd weer geweldig  En van 
het weer trokken we ons in die tijd niet 
veel aan, ik kan me in ieder geval niet 
herinneren dat we ooit binnen hebben 
gezeten.

ouden tijd toch
Ik ben een aantal jaren meegegaan met 
de groep naar de Vrouwe Cornelia, tot 
de zomer van 1966, het jaar waarin 
mijn ouders een huis hadden gehuurd 
van vrienden op de Kaag, en ik daar 
een aantal weken heb doorgebracht. 
Dat was heel anders, maar ook gewel-
dig met een grote groep jongens en 

meisjes, waaronder een hele leuke jon-
gen uit otterdam. Daarmee kreeg ik 
wat en dat was een heel ander verhaal.
Toen ik eenmaal thuis was van die 
vakantie wilde ik niet meer mee naar 
de Vrouwe Cornelia, en heb een andere 
vriendin van mij gevraagd of zij mee 
wilde. Dat wilde ze, en zij heeft hier-
door haar man leren kennen waarmee 
ze meer dan  jaar getrouwd is 
geweest. Helaas is hij twee jaar geleden 
overleden. 
Het was een gouden tijd zonder zorgen, 
en hoewel ik sindsdien heel wat andere 
vakanties heb doorgebracht in rieken-
land, Spanje Frankrijk en Itali  is die 
tijd me altijd bijgebleven. 

Lonneke Passchier
lonpasschier@hotmail.com

Op reis gaan was te duur in de jaren ‘

et r we rne ia  de aag

es weken schoolvacantie betekende 
voor ons zes weken spelen met andere 
kinderen op straat en in ons geval 
betekende dat in straten en pleinen van 
de Transvaalwijk, in het gedeelte bij de 
Haagse Markt.
In de regel was dat dan met kinderen 
van onze eigen leeftijd en sekte. Op ou-
dere leeftijd ging dat vaak gemengd, op 
zomeravonden met soms toekijkende 
ouders uit de openstaande ramen.
Wat mijn jongere broer en ik als 
handicap ervoeren was het gegeven 
dat wij geen familie buiten de stad 
hadden wonen. Dit in tegenstelling tot 
vele andere kinderen, die daardoor in 
vacanties gingen logeren bij familie; en 
andersom neefjes en nichtjes op visite 

kregen van het platteland. Het gevolg 
hiervan was dat mijn broer en ik in 
juli en augustus onze vaste vriendjes 
moesten missen.

Vacantie-bezigheid
Toen bestond er wel zoiets als Vacan-
tie-bezigheid, een ander begrip hiervan 
was De roepen ( Duitse invloed ). 
Die bezigheid was overigens ook nog 
in verschillende periodes gesplitst naar 
gelang je op gemeentelijke, protestante 
of katholiek scholen zat.
Tel daar nog bij dat wij fervente voet-
ballers waren en geen padvinders, die 
in zo n periode ook nog eens op kamp 
gingen.
Op een zeker moment, we zullen onge-

veer 10  12 jaar zijn geweest, waren 
mijn broer en ik voor enkele dagen met 
de Vacantie-bezigheid op Ockenburgh. 
Ik meen dat het op een apart gedeelte 
van dit bos was gelegen, Solleveld 
genaamd. Daar was zelfs het enige 
stukje heidegrond van uid Holland te 
vinden, zoals ze ons vertelden.
Op de eerste dag voetbalden wij op een 
tamelijk vlak veldje, dus dat was spek-
kie naar ons bekkie  Doch ik verstuikte 
er mijn enkel. Toen het wat donkerder 
werd , zaten we bij een kampvuur, 
doch mijn enkel deed knap zeer en 
mijn broer en ik zagen er tegenop om s 
nachts in zo n tentje te slapen.
We zijn stiekem 
de Monsterseweg 

op gelopen om zo snel mogelijk de 
Transvaalwijk te bereiken. Vermoede-
lijk hebben we dat lopend gedaan ( met 
zo n enkel ), want geld voor bus P of 
D en tramlijn 11 hadden we natuurlijk 
niet. Fietsen was er ook niet bij, want 
die werden pas op de kop getikt toen 
we respectievelijk naar de Mulo en de 
Ambachtschool gingen.
s Avonds in ons eigen bed konden we 

ons niet voorstellen dat de andere kin-
deren het prettig vonden om zo maar 
op de grond te gaan slapen. Trouwens, 
dat kan ik me na meer dan 60 jaar nog 
niet voorstellen, maar ja, mijn broer 
en ik zijn altijd echte stadskinderen 
geweest en gebleven.

Kees de idder
cjderidder@hotmail.com

Vacantietijd met m’n jongere broer omstreeks 

ij waren et a er  geen ad inder
k ben van een generatie die als kind nooit met zijn ouders heeft gereisd of op vacantie is ge-

weest  zoals de huidige jeugd dit kent. e hebben als kind nooit ergens anders geslapen dan in 
ons eigen bed en hebben nooit iets in een restaurant gegeten of gedronken.

Bij mij thuis was het toen ik tiener was in de jaren  geen gewoonte om ‘s zomers op vakantie 
te gaan. e gingen naar het strand  speelden buiten en af en toe was er een uitje naar de die-
rentuin of de film. Er was gewoonweg geen geld voor.

ie e dagen tmar m
ij zijn dit jaar naar het mooie wentse land in Over-

ijssel geweest  met als standplaats Ootmarsum. ij 
zijn 2 en  jaar oud  maar wat hebben wij ondanks 
het slechte weer genoten. 

Op reis gaan was te duur in de jaren ‘Op reis gaan was te duur in de jaren ‘Op reis gaan was te duur in de jaren ‘

- Boerendans op de markt van Ootmarsum-

- en nagespeelde boerenbruiloft. -

      

olden Earring op de 
plek waar het begon

ostalgie te zien in de er-
letstraat  waar het met de 

olden Earring in de eerste 
oefenruimte begon op num-
mer 2 .
Nu in de sigarenwinkel daarnaast (op 
de hoek met de Hulshorststraat) een 
etalage met tal van dingen uit de begin-
jaren van de band. O.m. een Westend 
drumstel en de oude radio s waarop 
de gitaren werden aangesloten. Ook 
een DVD-presentatie van veel LP s en 
singles.
abac  ifts et rij a ei n

070- 5. 5.07

‘Back Home’ in HHM

Heden  verleden en toe-
komst van eerlands oudste 
rockband staan centraal op 
de tentoonstelling ‘ olden 
Earring  Back Home’ die het 
Haags Historisch Museum 
van  september 2  t m 2  
februari 2 2 houdt.

Beleef de Haagse rockband vanuit 
een tienerkamer uit de jaren 60, volg 
hun (internationale) successen op het 
podium uit de jaren 70 en bekijk hoe 
de band zich in de jaren 80 en 90 
steeds weer wist te vernieuwen. De 
tentoonstelling geeft een rijk beeld 
van de band aan de hand van tal van 
singles, lp s, posters, t-shirts, portretten 
en originele instrumenten, zoals het 
drumstel van Cesar uiderwijk uit de 
jaren 70, gebruikt in o.a. de videoclip 
van adar Love.

Videoherinneringen
De tentoonstelling vormt een feest 
van herkenning: proef de sfeer van het 
Haagse uitgaansleven in de jaren 60 en 
70 en laat je meevoeren met de herin-

neringen aan de band van deelnemers 
aan de Haagse verhalentafel. Tijdens dit 
gezamenlijke project met de Biblio-
theek Den Haag, het Haags emeente-
archief en ETV.nl, hebben deelnemers 
hun persoonlijke herinnering aan de 

olden Earring omgezet in een kort 
 lmpje.

ezingen
ond de tentoonstelling organiseert het 

museum i.s.m. Stichting itmundo in 
de maanden oktober t m januari een 
viertal lezingen o.l.v. popjournalist 
Stan ijven waarin de achtergronden 
geschetst worden waarin de olden 
Earring gedijen kon. 
De tentoonstelling werd voorbereid in 
samenwerking met Museum ockArt. 

astconservator is Jaap Schut.

ij waren et a er  geen ad inderij waren et a er  geen ad inder

Reis 

Verhalen
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www.cuvo.nl    Tel. (070) 346 95 71

Een passend 
afscheid,

een dierbare 
herinnering

Winkels Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk

Nieuw en uniek voor Nederland biedt BT  
International nu ook - 6 en 8-daagse ‘Alles 
Inclusief  arrangementen aan van Eurostrand 
vakantieparken. De vakantieparken zijn gelegen 
in Leiwen aan de romantische Moezel en in 
Fintel op de idyllische L neburgerheide. Als 
enige in Europa heeft Eurostrand een hotelcerti-
 cering van vier  . U kunt er volop genieten 

van prachtig aangelegde parken met vier  
vakantiewoningen, vele faciliteiten zoals volle-
dige hotelverzorging, tennisbanen,  etsverhuur, 
overdekte zwembaden en wellness, midgetgolf 
en bowling. Daarnaast geniet u er van een vol-
ledige ‘Alles Inclusief  verzorging waarbij alle 
maaltijden, drankjes, verrassende uitstapjes in de 

omgeving en een onderhoudend entertainment-
programma volledig bij de prijs zijn inbegrepen.
Desgewenst wordt u zelfs opgehaald met een 
comfortabele touringcar. Onbezorgd genieten 
dus  
Voor informatie over alle reizen van BT  kunt u 
een gratis reisbrochure aanvragen, of kijken op 
hun internetsite www.btrreizen.nl. Het telefoon-
nummer is 0  0 9 00, bereikbaar van 09.00 
uur tot 19.00 uur.
Mocht u in de buurt zijn, dan heten zij u van 
harte welkom bij hun stand op de 0 Plus Beurs 
in Utrecht van 1  t m 18 september en de  
Plus E po in otterdam van 26 t m 0 oktober. 

Het is u vast niet ontgaan  B  nternational is bij de lezers van De Oud-Hage-
naar inmiddels een bekende naam op het gebied van betaalbare  Plus eizen. 
Vele lezers hebben reeds genoten van een ‘ lles nclusief’ verblijf in een van de 
B  Senior Hotels in het binnen- of buitenland  andere lezers hebben weer een 
mooie riviercruise gemaakt aan boord van het MPS Brillant. Maar ook de lezers-
aanbieding voor de groepsreis naar de osta Blanca sloeg enorm aan  deze reis 
is inmiddels dan ook bijna volgeboekt

 nternati na  
  rei en 

tegen etaa are rij en
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft 
zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die. oor reacties   julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

‘ aterdag 8 augustus 1964. Het plan 
om de Dolomitenstras e te bezoeken 
is in duigen gevallen door een twee 
uur durend oponthoud op de weg 
naar Bolzano vanwege vijf auto-on-
gelukken. Campinggasje gevuld ( 0 
lire)  klein tankje ( 00 lire) gekocht. 
Toen doorgereden naar Ortisei en met 
de lift naar boven over de rotspunten 
naar een unieke bergalm omzoomd 
door steile rotsen. De weg terug was 
moeilijker dan we dachten, vooral 
voor Jopie met haar sandalen op de 
scherpe stenen.   Aldus mijn vader in 
een van zijn miniscule vakantiedag-
boekjes die ik laatst terugvond in een 
vergeten, oude doos. Toen ik ze las 
werd ik bekropen door het trieste idee 
dat die dagboekjes waarschijnlijk een 
halve eeuw door niemand meer waren 
gelezen. Mijn vader overleed in 1984. 
Maar in die twintig jaar ervoor waren 
ze waarschijnlijk ook nooit gelezen. 
Waarom schreef hij zijn vakantie-
ervaringen op  Misschien wel om 
mooie, onbezorgde beelden en herin-
neringen terug te kunnen roepen in tij-
den van verval en onvermogen. odat 
hij er dan toch weer even tegenaan 
kon. Maar misschien was het alleen 
maar dwangmatig. Want daar leek het 

bij mijn vader soms wel een beetje op.
Buitengewoon gedetailleerd noteerde 
hij achterin zijn boekjes de  nan-
ci n. o schreef hij  over diezelfde 
vakantie onder de post ‘diversen : 
‘Kaart ardameer 7 0 lire. Autobaan 
47  lire. Parkeren 4 0 lire. Wijn voor 
de verloving van Julius 1000 lire. 
Lift Ortisei 2800 lire. Ansichtkaarten 

-  2000 lire. En dan zwijgen we nog 
maar over het souvenir-lepeltje van 
900 lire voor oma.

Han Voskuil
Ook de schrijver Han Voskuil hield 
een vakantiedagboek bij. Van 19 7 
tot 1992. In ‘Terloops , ‘Buiten schot  
en ‘ aandeweg  beschrijft hij maar 
liefst  voettochten die hij met zijn 
vrouw Lousje in Frankrijk maakte. 
Als je er één hebt gelezen ken je ze 

eigenlijk allemaal. Toch blijf je lezen. 
Het aantal dooie beesten dat Lousje 
onderweg van het asfalt schraapte en 
naast de weg begroef grenst aan het 
ongeloo  ijke. Waar Voskuil zich te 
buiten ging aan literaire bespiegelin-
gen, deed mij vader dat aan  nanci le. 
In een kartonnen vakantiedagboekje 
met een metalen rugspiraal uit 19 9 
vergelijkt mijn vader de vakantieuit-
gaven uit dat jaar zelfs zorgvuldig 
met het jaar daarvoor. In beide jaren 
gingen we met z n vieren met de trein 
(  etsen mee) naar Oostenrijk voor 
een vakantie van 24 dagen. In 19 9 
kostte dat 1.420 gulden. estig gulden 
minder dan in 19 8  En dat was dan 
inclusief de afschrijvingskosten van 
de tenten, de primus en de slaapzak-
ken ad 200 gulden per jaar. 
En dan: ‘9 augustus 1967. Van Brive 
(kmstand 108 2) naar Limoges 
(kmstand 109 1). 0 liter benzine ge-
tankt voor 2 francs. elogeerd in La 
Ferte d Aubin, hotel des Chasseurs. 
Knappe meisjes maar verder niet zo 
erg aan te bevelen. Hotelrekening frs 
66,40.  Wie interesseert het nog  Mis-
schien een zoon bij wie het vijftig jaar 
na dato voor het eerst doordrong dat 
ook zijn vader oog voor vrouwelijk 

schoon had.

Hoe zat het met mij
Verder vond ik niet veel opzienba-
rends terug in die boekjes van mijn 
vader. En verrassend weinig over 
mijzelf. Hoewel 
ik daar natuurlijk 
wanhopig naar 
op zoek was. 
Maar wel veel 
nostalgie. o 
gebruikte mijn 
vader eerst 
American Tra-
veler Cheques 
en maakte later 
gebruik van de 
reis- en crediet-
brief van de ANWB. En verder mag 
ik u een paklijst uit 196  zeker niet 
onthouden. ‘AKTENTAS, VOO -

UIMTE: 2 paspoorten, geld, groene 
kaart, rijbewijs, kampeerkaarten,  
 lms. OTE UIMTE: kaarten 

van Duitsland, Alpen, witserland en 
Frankrijk, boeken, schaakspel, me-
mory, verband etc., schrijfbehoeften. 
PLUNJE AK: Luchtbedden  dons 

 schuimrubber. Sokken. FIETSTAS: 
schep, hamer, rubber ringen, pri-

mustoebehoren, maandverband, lap, 
witte schoenen van Jopie. LOS IN De 
AUTO: 2 gronddekens,  schuimplas-
tics, 2 stormlantaarns, 2 tennisrackets, 
1 stretcher, stoeltjes, spons en zeem, 

 dozen levensmiddelen, fototoestel, 
2 plastic  essen, 2 grondzeiltjes, 
luchtbedden, luchtpomp, waterzak, 
zaklantaarn en 2 tenten.
En kijk. Daar vind ik toch nog iets 
over mezelf in een dagboekje uit 
196 , het jaar dat mijn ouders naar 
het witserse Meiringen gingen. 
Ik was niet mee want ik vond 
een zeilkamp toen leuker dan een 
vakantie met mijn ouders. ‘Vrijdag 

16 augustus. Prachtig uitzicht op de 
Wetterhorn. Julius heeft nog steeds 
niets van zich laten horen.

En hoe zit het met mezelf  Schreef ik 
ook vakantiedagboeken  Jazeker. Als 
u het niet verder vertelt kan ik u zeg-
gen dat er bij mij thuis ergens diep in 
een kast een stapel schriftjes van een 
meter hoog ligt. Allemaal vakantie-
dagboeken. Mijn grootste vrees is, 
dat iemand ze ooit onder ogen krijgt.  
Ook opmerkelijke dingen gelezen in 
de vakantiedagboeken van de vorige 
generaties  Mail het naar: 
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

Hele volksstammen houden er tijdens de vakantie een dagboek op na. Maar voor wie eigenlijk

‘ nappe meisjes in het hotel  maar 
verder niet zo erg aan te bevelen.’

- ‘ rijdag 1  augustus. Prachtig uitzicht 
op de Wetterhorn. ulius heeft nog steeds 

niets van zich laten horen.’-

- Han oskuil links  
en zijn broer Bert in 

19 1 op de schouders 
van hun ook bekende 

vader laas,
 die na de oorlog 

hoofdredacteur werd 
van Het rije olk.-

- nsichtkaart 
van de hoog hangende lift 
in Ortisei, al Gardena. -

Het nieuwe magazine Verras-
send België staat vol tips voor 
een vakantie dichtbij huis. U 
bent natuurlijk ook welkom op 
onze stand 028 in hal 7 tijdens 
de 50PlusBeurs, die van 13-18 
september wordt gehouden in 
Jaarbeurs Utrecht. 

Bonjour bosrijke heuvels
Ga bij Maastricht de grens over 
en u zit in de natuur van de Ar-
dennen. Adieu drukte! Bonjour 
bosrijke heuvels, stilte, slinge-
rende riviertjes, mooie dorpjes 
en adembenemende panorama’s. 
Na een wandeling, fietstocht of 
rondje golfbaan, kan u bijkomen 
op een gemoedelijk dorpsterras. 
De volgende dag in een sfeervol 
stadje de markt afstruinen of bij-
voorbeeld een citadel bezoeken. 
En natuurlijk Bourgondisch eten 

in een knus restaurant en lekker 
slapen in één van de vele accom-
modaties. Het goede leven vindt 
u in het zuiden van België. 

Ardennen Offensief
Op elke dag van het jaar is er 
wel een kasteel, grot, wildpark, 
abdijruïne, museum, natuurpark 
of historische locatie te bezoe-
ken. Aanraders zijn de musea en 
herdenkingsplaatsen rond het 
Ardennen Offensief en het rijke 
industriële erfgoed. Openings-
tijden, adressen en toegangs-
prijzen staan op de site van 365.
be. Speciale kortingsbonnen 
voor attracties, accommodaties 
en bezienswaardigheden kunt 
u downloaden op de site van de 
Echte Ardennen.

Citytrips in de Waalse steden
Kiezen voor een stad kan ook. 
De Waalse steden ontwikkelen 
zich in rap tempo. Het levendige 
Luik met een spectaculair station, 
nieuwe musea en verfijnde res-
taurants. Namen, een elegante 
stad waar u cultuur kunt combi-
neren met een fietstochtje langs 

de Maas. Ook Mons, Tournai en 
Charleroi verrassen met het Huis 
Van Gogh, historische Belfort 
torens, terrasjes op Grand Place, 
indrukwekkende mijnmusea en 
spectaculair industrieel erfgoed. 

Mooiste plein van 
Europa in Brussel
Brussel, hoofdstad van alle 
Europeanen, is ook een goede 
keus voor een citytrip. Het is 
een metropool op mensenmaat. 
Grote warenhuizen, mooie 
winkels, drukke markten, goede 
restaurants en cafés. Bijna 100 
musea, veel exposities, de Grand 
Place (onlangs uitgeroepen tot 
mooiste plein van Europa), een 
wandelroute langs stripmuren of 
art nouveau gevels en, natuurlijk, 
Manneken Pis en het Atomium. 
Het uitstapje is pas echt af met 

een pannetje mosselen en een 
Belgisch biertje of Belgisch bron-
water. Overigens zijn hotelprij-
zen in het weekend extra laag 
en met de hsl-trein bent u er in 
2 uur. 

Verwennerij in België
Bier, chocolade, Ardenner ham, 
mosselen, het Bourgondische 
eten is overal. De streekspeciali-
teiten worden gekoesterd door 
de Belgische chef-koks, zowel in 
het verfijnde restaurant als in de 
bistrot du terroir (streekgerech-
ten). Voor uw verblijf is er keuze 
uit vakantiehuizen, bungalow-
parken, campings, b&b adresjes, 
charmante familiehotelletjes, 
kasteeltjes en grote luxueuze ho-
tels. Onderstaande websites en 
het magazine Verrassend België 
geven tips voor fijne vakanties 
in de Ardennen, Wallonië en 
Brussel. Kom er genieten want 
het is verrassend veelzijdig en 
verrassend dichtbij.

Informatie: 
Toerisme België voor Wallonië & 
Brussel
Het nieuwe magazine Verrassend 
België is gratis en aan te vragen 
via e-mail. Er wordt alleen een 
vrijwillige bijdrage in de porto-
kosten gevraagd. 
informatie@belgie-toerisme.nl

Websites:
www.belgie-toerisme.nl
www.ardennen-weekend.be
www.echteardennen.be  
www.waalsesteden.be 
www.citytrip-brussel.be 
www.365.be
www.visitbrussels.be 

Korte vakanties dichtbij 
huis in verrassend België
Een vakantie bij onze zuiderburen geeft ons echt het gevoel in het buitenland te zijn. De Ardennen, de 
Waalse steden en Brussel zijn vlakbij en u krijgt er een warm onthaal. Een betaalbare vakantie met cul-
tuur en natuur en lekker eten en drinken. 

Gastronomie (©OPT E Mathez)

Brussel (©opt JL Flemal)

Actief (©opt JL Flemal)

advertorial
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KRO Magazine ook proberen?   

Nu 26 weken voor € 20,-

Geheel vrijblijvend

Neem nu een abonnement op KRO Magazine en ontvang een flinke korting. 

  26 weken voor € 20,-*  bij automatische betaling  49003/49004

  26 weken voor € 21,80  bij betaling via acceptgiro 49005/49006

Naam: Voorletters:  M/V

Adres: Huisnummer:

Postcode: Plaats:

Telefoon: 

E-mail: Geb. datum:

Rekeningnummer:

Handtekening:

*Deze prijs is inclusief de korting die u ontvangt indien u automatisch betaalt. Dit aanbod is geldig t/m 30 septem-
ber 2011 en geldt alleen indien u de afgelopen zes maanden geen abonnee van KRO Magazine bent geweest. Het 
abonnement stopt automatisch. Uw gegevens kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan de achterliggende 
omroep van deze gids en speciaal geselecteerde bedrijven (derden). Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat 
hieronder aangeven. 

 Ik maak bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens aan derden.

  Ja, ik word graag gratis lid van de KRO en profiteer zo van alle speciale 

ledenacties en kortingen.

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

KRO MAGAZINE, t.a.v. Klant Contact Centrum, Antwoordnummer 1703, 1200 VB Hilversum

Abonnee worden kan ook op kromagazine.nl of via 0900 – 777 999 4 
( € 20 p/m, ma t/m vr 09.00 – 21.30 uur, za 10.00 – 15.00 uur)

✁

‘ Altijd raak, altijd herkenbaar 

die column van Hella.  

Alsof zij opschrijft wat ík voel.’
De gids van Sara de Zwart, abonnee sinds 2008 

_ H_ 1.indd   1 04-0 -11   10: 2

Word ook GRATIS lid van 
De Volharding uitvaartzorg!

Al sinds 1935 staat De Volharding uitvaartzorg voor u klaar. 

Wij bieden hulp, zorg en geborgenheid en handelen zonder winstoogmerk. 

Ons doel: een betaalbare begrafenis of crematie voor iedereen.

Schrijf u daarom nu in en profiteer van de volgende voordelen:

•  Een waardige én betaalbare uitvaart, geheel naar uw wensen

•  Gratis professioneel uitvaartadvies: wij komen graag eens bij u langs!

•  Een korting van € 210,00 op de uitvaart bij overlijden

•  Ondersteuning en nazorg door onze specialisten

      Ja, ik wil GRATIS lid worden van De Volharding uitvaartzorg.

Voorletters:  Achternaam:

Adres:

Postcode & Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mail:

    Handtekening:

Stuur deze coupon naar: De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 
2501 WK  Den Haag. Een postzegel is niet nodig!

Direct inschrijven kan ook via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/word-lid



De toegang tot 
alle informatie voor en over 

55-plussers in Den Haag.

Nieuwe website!

Nieuwsbrief

Wonen, welzijn, vervoer of financiële en sociale onderwerpen.

Centraal Informatiepunt Ouderen

Word abonnee van de gratis digitale nieuwsbrief voor 
55-plussers en ontvang actueel nieuws en 

de seniorenagenda in uw mailbox.

Centraal Informatiepunt Ouderen,

Riviervismarkt 5,

geopend maandag t/m vrijdag,

10.00 tot 16.00 uur.

T (070) 364 38 18

E  info@haagseouderen.nl

www.haagseouderen.nl

WWW.HAAGSEOUDEREN.NL
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De gezondheid van ouderen en hun eigen gedrag zijn kwesties die in onderlinge contacten en op verjaardagen het meest besproken worden. Daarom in deze analyse een heel ander onderwerp 

dan de sociaal-economische en fi nanciële zaken die meestal op deze plaats aan de orde komen. Hoe ga je psychisch en fysiek met jezelf om? 

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

Problemen ontstaan als een persoon zich 
een ‘passieve copingstijl   de psychoso-
ciale term  aanmeet door gelaten alles 
over zich heen te laten komen en niet 
zijn best doet om er fysiek of emotioneel 
bovenuit te groeien.
“Je komt het inderdaad tegen bij mensen 
die anders doen dan ze wordt gead-
viseerd”, vertelt fysiotherapeut Tanja 
Ivanovski uit Bergen op oom, gespeci-
aliseerd in behandeling van lymfoedeem. 
Er zijn bijvoorbeeld pati nten die allerlei 
opdrachtoefeningen meekrijgen om zelf 
thuis te doen. “Vertellen ze bijvoorbeeld 
de volgende keer als ik ze een behande-
ling geef, dat ze de oefeningen trouw 
hebben gedaan of hulpmiddelen, zoals 
steunkousen, altijd aandoen. Maar in 
de praktijk doen ze dat helemaal niet of 
nauwelijks.”
Voor zorgverleners is daarmee heel 
moeilijk om te gaan. Het heeft te maken 
met het feit hoe iemand tegen zijn 

geestelijk en lichamelijk functioneren 
aankijkt. Een belangrijke stimulerende 
rol, om er nog iets van te maken, speelt 
de naaste vertrouwde omgeving, vooral 
de partner en kinderen. In het verleden 
zijn hierover al heel wat studies verricht, 
scripties geschreven en promoties gedaan 
in de psychologie. Teveel om er één uit 
te lichten. Maar alle hebben ze vaak één 
ding gemeen: mensen met een actieve 
copingstijl hebben over het algemeen 
minder last van stress en zijn geestelijk  
en soms k lichamelijk  gezonder

Voorbeelden
Voor huisartsen is het vaak heel moeilijk 
goed in te schatten hoe pati nten in 
werkelijkheid met hun leven omgaan. 

eker als zij het anders  rooskleuriger of 
pessimistischer  voorspiegelen dan zij 
buiten de huisartsenpraktijk in werkelijk-
heid leven.
We geven hier een aantal voorbeelden 

van ‘passieve coping  die misschien wel 
e treem overkomen, maar in  de dage-
lijkse praktijk toch vaak voorkomen.

 Een werknemer die altijd zwaar fysiek 
werk (bijvoorbeeld een stratenmaker) 
deed, gaat met pensioen of treedt ver-
vroegd uit. Ten onrechte denkt hij dat zijn 
tijd van de hele dag rusten en feest vieren 
is aangebroken. Van de ene op de andere 
dag doet hij niks meer, zit de halve dag 
in de kroeg en draait nog meer shagjes 
dan hij al gewend was te doen. Adviezen 
van naasten en de huisarts slaat hij in de 
wind. Het zal hem een rotzorg zijn dat 
hij lichamelijke en geestelijke klachten  
krijgt. elaten ondergaat hij die.

Een functionaris die altijd moest naden-
ken, geestelijk verantwoordelijk werk 
deed, soms zelfs tegen de stress aan, gaat 
met pensioen. Van de ene op de andere 
dag doet hij helemaal niks meer met zijn 

e pertise. elfs geen vrijwilligerswerk. 
Wel gaat hij  etsen, op vakantie met zijn 
vrouw, kijkt heel veel tv naar gemakke-
lijke programma s (soaps, enz) en drinkt 
veel meer wijntjes dan vroeger, want hij 
heeft geen verantwoordelijkheid meer om 
de andere dag fris en helder op het werk 
te verschijnen. Het advies langzaam maar 
zeker af te bouwen, bijvoorbeeld door 
‘scherp  te blijven en de vele documen-
taires en nieuwsprogramma s te blijven 
volgen, slaat hij in de wind. Langzaam 
maar zeker takelt hij af. ijn jongere col-
lega s, met wie hij af en toe nog omgaat, 
merken wel dat hij minder actief wordt, 
maar denken dat dit alleen komt doordat 
hij ouder (lees met pensioen ) is.

 Mensen die ziek worden en daarmee 
‘verkeerd  omgaan. Er zijn onderzoekin-
gen gedaan bij pati nten met onder an-
dere diabetes mellitus, CVA (beroertes), 
chronische longaandoeningen en vormen 
van kanker. Daaruit is gebleken dat men-
sen die hierop fysiek (met bewegen, wan-
delen, enz.) inspelen en zich geestelijk 
goed gedragen (optimisme, vrolijkheid, 
niet bij de pakken neerzitten) langer deze 

problemen aankunnen (of zelfs oplossen) 
dan anderen die snel in diepe depressies 
raken. In het laatste geval bouwen ze 
alleen op allerlei medicijnen, die vroeg of 
laat ook niet meer helpen.

Dochters
Bewust houden we hier de échte verslaaf-
den aan alcohol, slaappillen, roken en 
drugs buiten beschouwing. Die hebben 
al helemaal niet meer de behoefte hun 
leefwijze maar iets bij te stellen of tonen 
hooguit soms een korte periode verande-
ringsgedrag door hun verkeerde gebruik 
te verminderen. Uit de vele onderzoeken 
valt er één, wat betreft de ouderen, op: 
dochters hebben een positievere invloed 
dan zonen op het functioneren van hun 
ouders als die meer ziekten krijgen. Heeft 
u naar aanleiding van dit artikel behoefte 
hierover meer te weten te komen, raad-
pleeg dan eerst uw huisarts en vertel 
hem of haar eerlijk waarmee u zich bezig 
houdt. 
Voor degenen die hun gedrag écht willen 
aanpassen, zijn er ook cursussen die vaak 
vergoed worden door de ziektekostenver-
zekeraar.

Het komt voor bij ouderen. Als zij met pensioen gaan, in de vut of anderszins een uitkering krijgen 

en eigenlijk van de ene op de andere dag zich niet meer hoeven in te spannen, zowel geestelijk als 

lichamelijk. Het gaat vooral om de manier waarop iemand omgaat met gebeurtenissen zoals ineens 

opkomende gezondheidsklachten.

Houd uzelf en uw zorgverleners niet voor de gek

Erf- en schenkings-
recht

Belastingvrij schenken
door bewindvoerder
k ben bewindvoerder voor mijn broer 

die in een verpleeghuis zit. at mag ik 
namens hem belastingvrij schenken aan 
andere broers en zussen

Een bewindvoerder van een (wilsonbe-
kwame) persoon is altijd verantwoording 
schuldig aan de rechtbank. aat het 
om lopende uitgaven en inkomsten dan 
moet eenmaal per jaar een  nanci le 
verantwoording - met alle benoemde 
posten - worden gegeven. Ontdekt de 
rechtbank geen onregelmatigheden, dan 
wordt dit ter kennisgeving aangenomen. 

aat u echter namens uw broer, voor 
wie u bewindvoerder bent, schenkingen 
doen aan anderen, dan is het raadzaam 
daarover eerst de vertegenwoordiger 
bij de rechtbank te raadplegen. Uit de 
praktijk horen wij dat rechtbankvertegen-
woordigers hierin zeer terughoudend zijn 
en daarvoor zelden toestemming geven. 
Overigens (kleine) onkosten die worden 
gemaakt, kunnen uiteraard wel vergoed 
worden.

ie controleert
de e ecuteur
De e ecuteur of notaris  is verantwoor-
ding schuldig aan alle erfgenamen. Maar 

als er nu eens geen erfgenamen zijn  k 
heb namelijk een kennis die geen familie 
meer heeft. en paar verre neven en 
nichten heeft hij uitgesloten. Hij wil een 
leuk bedrag nalaten aan een door hem 
bepaald goed doel. en particulier heeft 
hij in zijn testament aangewezen als e e-
cuteur. Veronderstel dat deze e ecuteur 
de verleiding niet kan weerstaan lees de 
kranten maar  en alles in eigen zak steekt. 

ie controleert hem  k dacht niemand. 
s onze wetgever op dit punt niet heel erg 

na ef geweest  

U heeft misschien wel een punt. In eerste 
instantie zijn het natuurlijk de aange-
wezen erfgenamen die de e ecuteur 
moeten controleren. Maar een ieder ander 
kan eventueel aangifte doen bij sterke 
aanwijzingen of zelfs bewijzen dat er 
gesjoemeld is geweest. 

Proberen opgeven van
erfenis te ontlopen
Mijn moeder is overleden. Mijn twee 
zussen en ik erven alledrie een redelijk 
en gelijk bedrag. en van mijn zussen 
heeft echter een bijstandsuitkering. ij 
wil dat ik haar erfdeel op mijn rekening 
laat staan en dat aan haar uitkeer als zij 
over een paar jaar 65 jaar wordt. mmers 
dan hoeft ze de erfenis niet op te geven 
aan de sociale dienst in haar gemeente. 

lopt dit

Helaas voor uw zus: de constructie werkt 
niet. Door het overlijden van uw moeder 
is uw zus erfgenaam geworden van een 
bepaald bedrag dat haar toebehoort op de 
peildatum (de overlijdensdatum van uw 
moeder). ij moet het dus ook opgeven 
aan de sociale dienst in haar gemeente. 
Anders kan zij daarover (later ) grote 
moeilijkheden krijgen. Het gaat hierbij 
niet om inkomsten, maar om de begren-
zing van het vrij te laten vermogen aan 
spaargeld en andere bezittingen. Op het 
ogenblik is dat gema imaliseerd tot  

 voor een alleenstaande. Alles wat 
zij daarboven bezit, daar moet zij eerst 
op interen.

De enige manier had kunnen zijn dat 
uw moeder per testament had bepaald 
dat uw zus niet erft van haar en dat u de 
stilzwijgende afspraak maakt dat u (en 
uw andere zus; immers elk  erft méér) 
pas onderhands (en feitelijke zwart) haar 
schenkingen doet na haar 6 ste. Het geeft 
een heleboel gedoe en rekenwerk (ook 
vanwege eventuele te betalen erfbelastin-
gen) en is ook gebaseerd op vertrouwelij-
ke (geheime ) afspraken. Op deze manier 
vist de sociale dienst bij verrekening van 
de bijstand in geval van een erfenis achter 
het net, hoewel hierbij ook sprake kan 
zijn van een zekere vorm van fraude en 
misleiding van de sociale dienst. Maar 
daarvoor is het te laat, want uw moeder is 
al overleden

O  en pensioen

Partner al dan niet
in pensioenregeling
Mijn partner uit de ilippijnen werkt 
sinds 1 2 voor een bedrijfje in Den 
Haag. a het lezen van haar salaris-
strook heb ik haar werkgever gebeld met 
de vraag hoe het met haar pensioenop-
bouw staat. Doen wij niet aan , zei 
deze multimiljonair. n nu

Of uw partner pensioenrechten heeft 
naast de AOW (meestal op 6  jaar) hangt 
ervan af of zij bij haar werkgever in de 
pensioenregeling zat (meestal verplicht 
bij vaste dienst) en of in de CAO de 
pensioenplicht is opgenomen. Als de 
werkgever helemaal niet onder een CAO 
valt, hoeft hij niet aan de pensioenplicht 
- die overigens niet algemeen is - te vol-
doen. Dit zijn ook zaken waarop een ieder 
bij sollicitaties attent moet zijn. Dus met 
alleen een telefoontje naar de werkgever 
kunt u soms niet volstaan. Lijkt ons dat u 
de zaak verder uitzoekt.

Overigens op haar loonstrook kunt u 
ook zien of zij onder een pensioenrege-
ling valt en of er pensioenpremie is 
ingehouden. Houd er wel rekening mee 
dat iemand pas na een bepaalde tijd in 
dienst in het pensioenfonds moet worden 
opgenomen. Mocht u ontdekken dat zij in 

een pensioenregeling van het bedrijf thuis 
hoort, vraag dan daar de voorwaarden en 
vraag het reglement op. Vervolgens kunt 
u verdere stappen ondernemen.

abestaandenpensioen
gekort op toeslag O
k heb een nabestaandenpensioen van 

mijn overleden e -man. Dat wordt gekort 
op de A  van mijn huidige man. ij 
de Sociale Verzekeringsbank zien zij dit 
als inkomsten uit arbeid. k vind het niet 
terecht, want het is een verzekering die 
toen afgesloten is, waarvoor is betaald 
door mijn overleden man. Hoe is deze 
korting te verklaren

U moet een aantal dingen uit elkaar 
halen. Aan het nabestaandenpensioen van 
uw overleden man wordt niet getornd. 
Daarvoor is inderdaad in het verleden een 
risicopremie betaald. De korting waarop u 
doelt heeft betrekking op de toeslag op de 
AOW die uw huidige man krijgt, omdat u 
jonger bent dan 6  jaar. We benadrukken 
nogmaals dat de AOW een omslagpremie 
heeft, waardoor in feite de werkenden 
betalen voor de AOW ers van nu. De 
toeslag op de AOW wordt alleen gegeven 
als een jongere partner dan 6  jaar geen 
of weinig inkomen heeft. Alle andere 
inkomsten uit arbeid én uitkering (zoals 
uw nabestaandenpensioen) worden deels 
of in zijn geheel gekort op de toeslag.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen  onsumentenzaken  re hten zoals erfre ht  belastingen en andere finan i le zaken  w vragen wor-
den anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonli k antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus    en aag  raag met vermelding van rubriek e hten en li hten’
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Vooral de periode  van 19 1  1961 
toen ik met mijn ouders, een zus en 
vier broertjes in de Hertzogstraat 
woonde op nr. 147 (dubbel bovenhuis) 
staat me nog goed bij. Na een jaar kleu-
terschool in de Beijerstraat bezocht ik 
vervolgens de erardus Majella lagere 
school, gevolgd door  jaar Mulo in 
de Brandtstraat. We hoorden onder de 
parochie van de H.Engelbewaarders en 
er werd ook aan jeugdwerk gedaan in 
de etiefstraat  en .
Daar was een groot pand, De Enge-
lenburcht, waar in de kelder en op de 
begane grond de welpen, padvinders, 
verkenners en andere jongens werden 
beziggehouden. Op de eerste verdie-
ping huisden de kabouters en gidsen.
Op de tweede etage werden de andere 
meisjes opgevangen vanaf een jaar of 
zes tot ongeveer achttien. In mijn tijd 
was eerst juffrouw Hierck de hoofd-
leidster, die met een aantal anderen de 
verschillende leeftijdsgroepen bezig 
hield. Ik herinner mij ook juffrouw 
Miep. 
Na het vertrek van juffrouw Hierck in 
19 8 brak een ander tijdperk aan onder 
leiding van juffrouw redi. ij was 
zeer muzikaal en richtte het meisjes-
koor De Burchtkwetters  op.  

Ik mocht ook lid worden en genoot van 
de binnen- en buitenlandse liedjes die 
we meerstemmig leerden zingen onder 
leiding onze dirigente en pianiste.

eukenhalleluja
Op de derde verdieping van het club-
huis was een kapel waar zondags voor 
de kinderen een H.Mis werd opgedra-
gen en waarbij we met Pasen en Kerst-
mis zongen. Een van onze nummers 
had de bijnaam ‘keukenhalleluja . Het 
was de ongeciviliseerde versie van een 
kerklied. Dat konden we zo heerlijk 
met uithalen en keihard zingen als we 
in het keukentje de afwas deden.
Ooit werd een singeltje opgenomen 
met daarop: osen aus dem S den,  An 
der sch nen blauen Donau en Als ik 
een klokje was.
We liepen ook ieder jaar zingend mee 
in de duinenmars en na a  oop werd 
nog e tra gezongen via de microfoons 
in de tent en hadden we veel bekijks. 
Verder zijn we eens op een zondag met 
de bus naar Hilversum geweest om met 
pianobegeleiding van Willy Francois 
voor een radio-opname te zingen. Later 
hebben we ook meegedaan aan een 
wedstrijd voor het radioprogramma De 
oprechte Amateur waar we, volgens 

een krantenknipsel, hoge ogen 
gooiden. Ook traden we op in zaal 
Custodia en voor de blindenbond.

epertoire
Ons repertoire bestond uit wandellied-
jes, krontjongliedjes en klassiek, maar 
ook liedjes van p re Duval en p re Co-
cagnac. Er was ook het Italiaanse  Caro 
miobel en een Deens nummer en Negro 
Spirituals als do Lord, o do Lord, o do 
remember me.
Ik herinner me nog een kerstnacht 
waarin we eerst om twaalf uur de 
nachtmis zongen in de kapel van het 
clubhuis, vervolgens een paar uur bij 
de familie Badou  verbleven en om 
6 uur s morgens de mis zongen in de 
noodkerk aan de Fonteyneburgstraat 
waar onze oud-aalmoezenier Van 
der Bijl bouwpastoor was geworden.  
Tijdens de dienst viel de stroom uit en 
hebben we alleen in een met kaarslicht 
verlichte kerk gezongen. Het was 
geweldig.

niform
We hadden ook een uniform dat 
bestond uit een wollen groen geruite 
plooirok en een wit bloesje met aan-
geknipt mouwtje. Daarbij hoorde links 

een insigne met een zwart vogeltje 
op een bruine achtergrond. Dan nog 
een klein zwart  uwelen strikje bij de 
sluiting van de kraag. 
De kleintjes droegen hierbij witte sok-
jes en de groten nylonkousen (panty s 
waren nog niet uitgevonden) en al-
lemaal bruine gepoetste schoenen. De 
rok en het strikje heb ik nooit kunnen 
opruimen en vormen nog steeds een 
relikwie uit die tijd. 
Na al die jaren heb ik nog steeds con-
tact  met onze dirigente en ik ben pas 
nog bij haar geweest. Het lijkt me leuk 
om die oude ploeg van zo n veertig 
Burchtkwetters nog eens terug te zien 
en samen met Lily, Therese en Wil 

rootenboers te zingen. Lily heeft de 
teksten nog wel. 
Waar zijn jullie Elleke Badou , Truus 
en Ciska erritsen, Trudy roenen-
daal, Jannie Vree, Corrie der Kinderen, 
Fietje ijksen, Hennie de Vries en al 
die anderen, die zich dit nog kunnen 
herinneren  
- Heut lacht der Sonnenschein, Heut  

muss ich fr hlich sein, heute muss 
ich singen 

- C st si simple d aimer, de sourir a 
la vie...

- Tant  Lientje is een rijke vrouw, zij 
wil nou nie meer loop...

- Adoeh maman, djangang maman 
mara beta

- Tjoema dia, tjoema dia dia beta 
- Daarbuiten ruist een wonderkoor, een 

late merel zingt het voor  
 en natuurlijk het al genoemde keu-

kenhalleluja. Laat wat horen

Truus van den Bergen
jan.truus.meer@gmail.com 

Burchtkwetters van juffrouw redi laat wat van jullie horen

Het jaren  mei je k r 
in de nge en r t

ls oud Hagenaar die in imburg terecht is gekomen  was ik heel blij toen ik via familie deze 
krant met dezelfde naam kreeg toegespeeld. Met veel plezier lees ik de vele herkenbare ver-
halen  waarbij ik in gedachten  terugkeer naar mijn jeugd in Den Haag van  tot . ag e oors o en:

Boerderij Oud 
oelwijck op 

Monumentendag

Boerderij Oud oelwijck te 
Voorschoten is een ijksmo-
nument en opent op zaterdag 

 september op Open Monu-
mentendag tussen .  en 

.  uur haar deuren voor 
het publiek. Bestuur en do-
centen nemen de kans waar 
u tevens kennis te laten ne-
men van de nieuwe cursus-
sen en overige activiteiten in 
het komende seizoen.

Tekenen en schilderen, tekenen naar de 
natuur, goudborduren, binnenhuisar-
chitectuur, yoga, digitale fotogra  e, na-
tuurfotogra  e, keramiek en bloemschik-
ken worden met veel enthousiasme door 
de docenten voortgezet.  De natuur-
fotogra  ecursisten van vorig seizoen 
krijgen een vervolgcursus aangeboden.
Nieuw is de cursus Kunst onder leiding 
van Arjen van der Meer. Mia Westerhof 
gaat behalve tekenen en schilderen, ook 
de recent opgestarte cursus Model- en 
Portrettekenen voortzetten, o.a. met 
naaktmodellen. Verder komt er een 
cursus mandala tekenen  bij door Toni 
Boot en Marjan van Leeuwen geeft 
opnieuw 2 cursussen boetseren voor 
kinderen van 7  11 jaar. Haar eerste 
cursus vorig jaar werd een groot succes. 
In het nieuwe seizoen zijn er ook weer 
drie Kamerconcerten.

Programma
Vanaf 10. 0 uur is er een workshop mo-
del- en portrettekenen en na 14.00 uur 
een workshop tekenen en schilderen. 
Tussen 11.00 en 1 .00 een workshop 
mandala tekenen. 
U kunt terecht op Boerderij Oud Woel-
wijck tussen 10.00 en 16. 0 uur. Adres: 
Essenlaan , Voorschoten, voor bezoe-
kers met de auto is er een parkeerter-
reintje, dat te bereiken is via de Cor van 
Osnabruggelaan, inrijden naast nr. 68. 

ndere monumenten
ebruik de dag goed en bezoek op 10 

september ook nog een of twee andere 
mooie monumenten in Voorschoten. 
U kunt ze o.m. vinden via de website 
www.openmonumentendag.nl
Aanraders zijn bijvoorbeeld het 
landgoed Duivenvoorde, het Ambachts 
en Baljuwhuis, Molen de Knip, Huis 
Koopmans Welvaren en de K Lauren-
tiuskerk met z n prachtig onderhouden 
kleine kerkhofje. En wie het aankan 
mag de dorpstoren beklimmen

- en wollen groen geruite plooirok en een wit bloesje met aangeknipt mouwtje, dat was ons uniform.-

- Het hele koor, vanaf een jaar of zes tot achttien, buiten poserend. Herkent iemand zichzelf of anderen op de foto  -

- ijk op Monumentendag ook een buiten 
Den Haag, bijvoorbeeld in oorschoten op 

de boerderij Oud Woelwijck. -

Denk hierbij aan het welbekende 
taalspel Tien voor Taal, het root 

oetermeers Dictee en een Lees- en 
Schrijfmarkt. Ook is er zondag 11 sep-
tember een feestelijke prijsuitreiking 

in het Stadsmuseum bij de landelijke 
schrijfwedstrijd Op reis met Mona 
Lisa. Wie wint twee Thalystickets naar 
Parijs   aterdag 10 september vindt in 
de Hoofdbibliotheek vanaf 10.00 uur 

het root oetermeers Dictee plaats. 
Een leerzaam moment waar u uw ken-
nis van de Nederlandse taal kunt testen. 
Hoe schrijf je bijvoorbeeld kakofonisch 
of laisser faire  En hoeveel streepjes 

schrijf je in eau-de-cologne  es  Janine 
Willenborg, docent aan het ID-College, 
leest voor. Het dictee is alleen voor 
inwoners van oetermeer. Inschrijven 
is verplicht en kan door te mailen naar 
rijsdijk bibliotheek-zoetermeer.nl. 
Toegang vanaf 09. 0 uur via de cursu-
singang aan de Engelandlaan 02. ie 
voor het hele festivalprogramma: 
www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Onder meer het ‘Zoetermeers Dictee’ op zaterdag  september in de Bieb

e ti a weekend an e en en rij en 
Het estival van het eren  De eek van het Schrijven en De eek van de lfabetisering. Bij 
deze landelijke evenementen over leren  lezen en schrijven  zijn in het weekend van  en  
september in de Hoofdbibliotheek  Stadhuisplein 2  diverse activiteiten te beleven die met deze 
thema’s te maken hebben. 
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in een weekend   midweek er ij  t w   e r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

43 73 49 25 65 7 38 4 87 47 30

29 13 58 77 46 6 83

62 32 86 60 75 56 15 33 76 48 8 11

Horizontaal

1. iemand die een bank bestuurt; 7. specialist in een ziekenhuis; 12. duw (stoot); 13. gras-
maand; 14. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 15. westerlengte (afk.); 17. boterton; 
19. hoofd van een moskee; 21. muzieknoot; 22. verwaande houding; 24. kroegbaas; 27. 
toiletartikel; 28. kraaiachtige vogel; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. een zekere; 
32. Griekse zuilengang; 33. loofboom; 35. kleine kuip als zitbad; 37. familielid; 38. wad-
deneiland; 41. zwarte kleverige stof; 42. schoon en netjes; 44. deel van voet; 46. luizenei; 
47. eskimohut; 48. toezicht houden; 49. in het wild levend knaagdier; 50. melkklier; 52. 
aanspreektitel van een vorst; 54. ondergrondse ruimte in een gebouw; 56. transient 
ischaemic attack (afk.); 58. gekonfi jte schil van een onrijpe citrusvrucht; 61. roem; 62. 
bijnaam van een boeing 747; 64. klap; 65. wild zwijn; 67. laagte tussen twee bergen; 68. 
Bart’s Neverending Network (afk.); 70. hoofdstad van Letland; 72. wiel; 73. iemand die 
fi lmt voor een fi lm; 76. duinheuvel; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. strook grond langs 
een rijweg; 79. Arabische vorst; 81. lidwoord; 82. kookgerei; 83. plaats in Drenthe; 84. 
vordering; 86. openbaar ambtenaar; 87. wilddief.

Verticaal

1. bodyguard (portier); 2. niet parkeren (afk.); 3. keukenmeester; 4. land in Azië; 5. rugtas 
voor soldaten; 6. telwoord; 7. klant (vaste koper); 8. land in Azië; 9. mannetjesschaap; 10. 
bolgewas; 11. schminker; 16. meisjesnaam; 18. snel (soort); 20. Chinese vermicelli; 21. 
soort vloerbedekking; 23. vensterglas; 25. ladder; 26. ondeskundige; 27. mooi (welge-
vormd); 29. gemeentelijk ambtenaar; 32. verkoper van geneesmiddelen; 34. beneden 
deel van een gevel; 36. niet verschijnen of nakomen; 37. Noorse muntsoort; 39. losbandig 
drinkgelag; 40. lengtemaat; 42. geslachtsdeel; 43. groot soort hert; 46. oude lap; 46. 
buitendijks land (landtong); 51. Europeaan; 53. alcoholische drank; 54. bode voor het 
bezorgen van pakketten; 55. verdriet; 56. fi jn weefsel; 57. Zweedse popgroep; 59. vrou-
welijk dier; 60. etalage-inrichter; 62. spijtig (helaas); 63. slecht mens; 66. beroep (ambt); 
67. mannetjesbij; 69. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 71. de schepper; 73. oud 
Nederlands betaalmiddel; 74. Europese hoofdstad; 75. inwendig orgaan; 78. uitroep van 
afkeer; 80. plaats in Brazilië (afk.); 82. personal computer (afk.); 85. Nederlandse poli-
tieke partij (afk.).

-  dvertorial  -

Bent u toe aan een heerlijke ontspannen vakantie

aat  dan n  erwennen ij anda  reen ark

a  ana  €  
arrangement 

3e t/m 6e persoon
€ 17,50 p.p.          

Prijsvoorbeeld
Data en prijzen
prijzen zijn per persoon

(bij 2 personen).

Midweek (ma-vr)

19, 26 september, 3 oktober

10 oktober

31 oktober

7, 14, 21, 28 november

5, 12, 19 december 2011

3e t/m 6e persoon

Weekend (vr-ma)

16, 23, 30 september

7 oktober

28 oktober

4, 11, 18, 25 november

9, 16 december 2011

3e t/m 6e persoon

Landal
Hochwald

(Kell am See, Hunsrück, 

Duitsland)

 € 145,-

 € 149,-

 € 99,-

 € 79,-

 € 79,-

 € 17,50

 € 149,-

 € 159,-

 € 129,-

 € 85,-

 € 85,-

 € 17,50

Landal
Heihaas

(Putten, Veluwe, 

Gelderland)

 € 149,-

 € 149,-

 € 105,-

 € 85,-

 € 85,-

 € 17,50

 € 155,-

 € 155,-

 € 115,-

 € 89,-

 € 89,-

 € 17,50

omfortarrangement 
- Verblijf in een standaard bungalow
- Fles wijn en welkomstpresentje
 in de bungalow
- Bedlinnen en opgemaakte 
 bedden bij aankomst
- Keuken- en handdoekenpakket
- Toeristenbelasting 
 en reserveringskosten

eserveer nu het De Oud-Hagenaar 

Comfortarrangement op één van de 
onderstaande parken van
Landal reenParks:
 Landal Sluftervallei (De Cocksdorp,  

 Te el, Noordzee Wadden)
 Landal Miggelenberg 

 (Hoenderloo, Veluwe, elderland)
 Landal Landgoed t Loo ( t Loo- 

 Oldebroek, Veluwe, elderland)
 Landal De Bloemert 

 (Midlaren, Drenthe)
 Landal Natuurdorp Suyderoogh  

 (Lauwersoog, roningen)

nformatie en reserveren
Voor meer informatie, prijzen overige 
parken, data najaar, reserveringen en 
voorwaarden kijk op
www.landal.nl DOS02L
of bel 0900 8842 ( € 0,20 p. min.).

Vermeld bij uw reservering wel de 
code: DOS02L

ctievoorwaarden:
Deze aanbieding geldt: alleen voor 
nieuwe reserveringen en geldt niet in 
combinatie met andere acties, kortin-
gen, spaarprogramma s en voordeel-
cheques. Uitbetaling in contanten of 
vergoeding anderszins is niet mogelijk. 

De beschikbaarheid van bungalows 
voor deze aanbieding kan per aan-
komstdatum verschillen en is beperkt.

Speciaal voor de lezers van De Oud-Hagenaar heeft andal reenParks een arrangement samengesteld waar u zeker van zult genieten  Bij 
andal reenParks valt van alles te zien  te doen en te beleven. De natuur rondom onze parken leent zich natuurlijk uitstekend voor lange 

wandeltochten. an u de keuze  ontdekt u de schitterende omgeving te voet of gaat u heerlijk zitten met een boek  

Voor de meesten zit de vakantie 
erop. Maar onze lezers zijn niet 
meer afhankelijk van schoolva-
kanties en hoeven niet per se in 
het hoogseizoen op stap.  vindt 
in dit nummer tal van aanbiedin-
gen  maar het allervoordeligst is 
het straks voor de prijswinnaars 
van dit kruiswoordraadsel

Onder de goede oplossers van het onderstaande 
kruiswoordraadsel verloten we drie door Landal 

reenparks beschikbaar gestelde arrangementen 
ter waarde van 0 euro. De winnaars kunnen 
kiezen uit een weekend- of midweekverblijf in een 
vier- of zespersoons bungalow op een door henzelf 
uit te kiezen Landal reenpark in Nederland of 
Duitsland. De reis erheen moet u wel zelf regelen 
en bekostigen.

U heeft een week de tijd, tot uiterlijk woensdag 
14 september, om ons de slagzin toe te sturen - te 
vinden door gevonden letters over te nemen in het 
onderste drieregelige blokje.

Oplossing insturen
De Oud-Hagenaar
Postbus 26046
2 02 A  Den Haag

Eenvoudiger en zekerder om op tijd te zijn is het 
uw oplossing per email in te zenden, naar:

pu el@deoud-hagenaar.nl

e prijstoekenning - en die an de orige pu -
els udoku s  in de nummers  n  - al 

bekend worden gemaakt in e ud- agenaar 
nr. 9 an dinsdag ordt bekendgemaakt 



Natuur in de stad

★★★★

Nature in the city

Droomaanbieding! 
Hotel Mitland is een viersterrenhotel op een unieke locatie: 
midden in het groen, aan het water en tegelijkertijd vlakbij 
het historische centrum van Utrecht.
 
Luxe overnachten incl. diner voor een lage prijs? 
Dat kan met deze Droomaanbieding. Bezoek het prachtige 
Utrecht en kom bij ons tot rust in het verwarmde zwembad, 
sauna of op de ruime kamers. Het arrangement omvat:
• 1x Overnachting in een Superior tweepersoonskamer
• 1x Uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x Luxe 3-gangen keuzemenu
• 1x Toegangskaartje voor Holland Casino Utrecht
• Onbeperkt gebruik van zwembad, sauna en stoombad

€ 80,00 per persoon

Voor deze aanbieding zijn slechts een beperkt aantal kamers 
beschikbaar. Reserveren kan op www.mitland.nl of bel 030-271 5824 
 

Ariënslaan 1
3573 PT Utrecht

Nederland

T +31 (0)30 2715824
F +31 (0)30 2719003

info@mitland.nl

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

e orgadres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradres
 elijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag

Lezersaanbieding

Fiets-wandelarrangementen

- 3 daags (hp) € 115.00
- 4 daags (hp) € 165.00
- 5 daags (hp) € 199.00 

Vraag ook naar onze 
haal & breng reizen

7292
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Loosduinse Hoofdstraat 94
2554 AK Den Haag. Tel. 070-3978788 (Bereikbaar met tram 2 en 3, parkeerplaats voor de deur)

                    Haus am Kurpark*** 
56841 Traben – Trarbach [ moezel ] 

Wildbadstrasse 214 
0049 6541 819820 
e-mail : info@moezelmosel.nl 

www.moezelmosel.nl   www.weingut-sausen.de 
 
 

nog even genieten van de nazomer                                                                                    
in de Eifel, de Hunsrück en aan de Moezel? 

Der goldene Herbst 
Prachtig gekleurde bossen en wijngaarden,  

de druivenoogst, wijnfeesten……….. 
4  logies met ontbijt, 4  diner,                                                                             

1 x wijnproeverij, incl. ”Weinurkunde” 
1  bootreis naar Bernkastel vv., 

1  dagtrip naar Beilstein en Cochem, 
1  dagtrip naar een edelsteenslijperij, 

Idar-Oberstein en Herrstein, 

 Prijs € 269,- pp. obv.  een 2p. kamer [ do/wc, tv, föhn, kluisje ] 
Logies met ontbijt vanaf € 30,- pp.pn.  

halfpension vanaf € 47,50 pp.pn. 
Geen vervoer? Informeer naar onze seniorenreizen 
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Narvik HomeParc Mooi Zutendaal
Gijzenveldstraat 75 | 3690 Zutendaal (België) 
Tel. +32 (0)89 730 600 | www.mooi-zutendaal.be    

Welkom in België!
Comfortabel vakantiepark in de natuur

Direct aan nationaal park (wandelen,
fietsen) en Maastricht en Hasselt (cultuur)

Boek nu voor het najaar een vakantievilla 
met € 50,- (weekend of midweek) of 
€ 100,- (week) korting met de actiecode
KM2011. Bel onze receptioniste!   

Beleef

Belgisch Limburg!

 pluscontact: 
Ontmoet een leuke 
vriend of vriendin 
Op 25 september van 13.00 tot 17.00 uur in de 
Golden Tulip Zoetermeer Centre aan het kinderen 
van Versteegplein 18 in Zoetermeer is er een 
nieuwe manier voor 60-plussers om leuke men-
sen te ontmoeten. Dat is 60 pluscontact. 

Op deze contactmid-
dagen maakt u kennis 
met mensen die, 
net al u, op zoek zijn 
naar een vriend of 
vriendin. Iemand om 
mee naar het theater 
te gaan, samen te 
eten of te wandelen. Spreek met vijftien tot twintig 
leuke mensen in drie uur onder het genot van een 
drankje. Want alleen is maar alleen, vindt u ook 
niet? Meer weten of voor aanmelding bel: 0900-
4002030 (www.60pluscontact.nl) kosten: 39,95. 

Zondag 2  september

 pluscontact: 
Ontmoet een leuke vriend of vriendin.
Op 25 september van 13.00 tot 17.00 uur in de in de Golden Tulip Zoetermeer Centre aan het 
kinderen van Versteegplein 18 in Zoetermeer is er een nieuwe manier voor 60-plussers om 
leuke mensen te ontmoeten. Dat is 60 pluscontact. Meer informatie zie hierboven.
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Vrijdag  september

ursus kunstgeschiedenis
Twaalfdelige cursus door kunsthistorica Anne Marie 
Boorsma over thema’s uit de kunstgeschiedenis vanaf 
1850; o.a. grafi sche vormgeving, de natuur, licht in 
de kunst en portretten. Theater Branoul, Maliestraat 
12, twaalf vrijdagochtenden van 10.00 tot 11.30 uur, 
deelnamekosten € 120,-. 
Inlichtingen en aanmelden: tel. (070) 382 21 30 of 
e-mail annemarieboorsma@gmail.com

oaching longaandoeningen
Meer bewegen voor mensen met astma, COPD of 
andere luchtwegproblemen, onder begeleiding van 
een bewegingscoach. Uw conditie wordt verbeterd, 
longklachten kunnen verminderen. Traject van drie 
maanden, bestaande uit individuele consulten, 
telefonisch consult, fi theidstests en adviezen over 
gezonde leefstijlactiviteiten. Gezondheidscentrum Het 
Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33, Rijswijk, deelna-
mekosten € 40,- inclusief stappenteller. Inlichtingen 
en aanmelding: cursusbureau Florence, tel. (070) 41 
31 000, of op de website www.fl orence-zorg.nl

Zaterdag  september
 jaar hinezen

Een eeuw geleden arriveerden de eerste Chinezen in 
Nederland. De Chinese gemeenschap in Den Haag zal 
dit vieren, tegelijk met het traditionele Maanfeest. Met 
muziek, dans, lezingen, fi lm, kungfudemonstraties, 
een oosterse markt, trommeldansers en workshops 
voor de kinderen in Chinatown (Wagenstraat e.o.). 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Inlichtingen: In-
spraakorgaan Chinezen, tel. (030) 223 29 50, e-mail 
bm@ioc-ch.nl

erkelijk Scheveningen
Tentoonstelling in het kader van Open Monumenten-
dag met foto’s van kerkgebouwen, predikanten en 
ander kerkelijk leven op Scheveningen uit het bezit 
van verzamelaar Evert de Niet. Tevens een historische 
tentoonstelling met Oud-Scheveningse straatgezich-
ten, visserij en klederdrachten. ’s Middags bespeelt 
Bert den Hertog het kerkorgel en treedt de Oratorium-
vereniging Scheveningen op. Oude Kerk, Keizerstraat 
8, Scheveningen, 10.00-16.30 uur, toegang gratis.

leurrijk estival
Jaarlijks buurtfestival van de Bewoners Organisatie 
Spoorwijk, met partners en vrijwilligers. Met een ge-
varieerd programma voor jong en oud, o.a. sport, een 
informatiemarkt, diverse optredens en Spoorwijk’s 
Got Talent. Locaties: Beetsstraat/Schimmelweg en ’t 
Zandje, van 13.00 tot 18.00 uur. 
Meer informatie: www.spoorwijk.org.

ratis tai chi
Op deze zaterdag kunt u in Spoorwijk ook aan gratis 
lessen tai chi meedoen. Met z’n allen ontspannen en 
inspannen! Tussendoor wordt er gepauzeerd met ook 
al gratis koffi e en thee. In de Hof van Heden, Alber-
dingk Thijmstraat t.o. .52, 13.00-15.00 uur

Open Dag De Hofdames
Het nieuwe seizoen bij De Hofdames gaat van start. 
U kunt komen kennismaken met de docenten en het 
lesmateriaal en zich opgeven voor allerlei cursussen: 
boetseren, bloemschikken, schilderen/tekenen en 
quilt/patchwork. De boerderij is ook extra geopend 
wegens Open Monumentendag. Hofboerderij, Hofl aan 
1, Wateringen, 12.00-16.00 uur. Inlichtingen of 
aanmelden: Yvonne, tel. (0174)29 54 42, of Margot, 
tel. (070) 39 39 599.

 en  september
Open Monumentendag
Het is het weer zover: het is Open Monumentendag 
op zaterdag 10 en zondag 11 september. Op deze 
dagen zijn bijna 80 monumentale gebouwen open 
voor publiek en is het mogelijk de interieurs achter 
bekende en minder bekende gevels te bezichtigen.
Zo kun je bijvoorbeeld de volgende gebouwen in Den 
Haag bekijken:

    * Ridderzaal
    * Kabinet der koningin
    * de Tempel
    * Het Nutshuis

Ook zijn er verschillende activiteiten zoals: orgelcon-
certen, tentoonstellingen, vaartochten en tramritten.
Tentoonstelling gevelsculpturen.
Den Haag beschikt over een groot aantal gevelsculp-
turen. Overal in het straatbeeld zijn opvallende mooie 
en soms ook bizarre beelden te vinden. In het Atrium 
van het Stadhuis is een fototentoonstelling van deze 
gevelsculpturen te zien.
Informatiekraam
Op het Binnenhof staat een kraam van Monumen-
tenzorg waar u terecht kunt met al uw vragen over 
monumenten. Bewoners van monumentale panden 
kunnen bij deze kraam advies vragen over het ver-
duurzamen van hun gebouw.
Open Monumentendagvlag
De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan 
de Open Monumentendagvlag. Bekijk alle gebouwen 
in het boekje Open Monumentendag 2011.

ot zondag  september
E po Holland Sport
In juni 2011 was het veertig jaar geleden dat het 
eerste elftal van betaaldvoetbalclub Holland Sport 
zijn laatste wedstrijd speelde. Tentoonstelling met 
verhalen van spelers, bestuursleden en supporters 
van Holland Sport, alsmede plakboeken, foto’s en 
fi lmmateriaal. Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 
90-92, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 
12.00-17.00 uur. Entree: volwassenen € 6,-, 65+’ers 
€ 5,-, Ooievaarspas € 3,-, Museumkaart gratis.

Zondag  september
Erfgoedtocht
Historische tocht over land en water: per gerestau-
reerde pakschuit van Delft naar Voorburg, vandaar 
met een 90 jaar oude stadstram of de vermaarde 
Blauwe Tram via de Haagse binnenstad naar het 
Haags Openbaar Vervoer Museum en met een grijze 
NZH-bus uit 1960 over de weg terug naar Delft. U 
kunt de reis ook in omgekeerde volgorde maken. 
Zondag 11 september, start 13.00 uur, terug om 
17.30 uur. Deelnameprijs: volwassenen € 25,-, kinde-
ren t/m 10 jaar € 15,-. 
Reserveren uitsluitend op internet via www.pak-
schuitnooitgedacht.nl/combitocht. De tocht is niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers.

Maandag 2 september
Sportief op gewicht
Met steun van een groep en onder begeleiding van 
een diëtist van Florence en een sportinstructeur werkt 
u aan duurzame verandering van uw voedings- en 
bewegingspatroon.
Tijdens twaalf bijeenkomsten krijgt u een uur 
voedingsvoorlichting en een uur sporten. Door deze 
combinatie en de onderlinge steun kunt u gemak-
kelijker op het gewenste gewicht komen. U mag elke 
week nog een keer extra komen sporten. Wijkcentrum 
Stervoorde, Generaal Spoorlaan 62, 19.00-21.00 uur, 
deelnamekosten € 105,-, met Florence-pas € 90,-. 
Informatie en aanmelden bij het cursusbureau, tel.: 
(070) 41 31 000.

Slotvoorstelling eef- ijd
Vorig jaar werd het project Leef-Tijd genomineerd 
voor het Appeltje van Oranje van het Oranjefonds. Het 
is dit jaar dan ook opnieuw georganiseerd. Leef-Tijd 
heeft van april tot en met september 365 jonge en 
oude(re) Scheveningers in beweging gebracht, in 
onder andere mode-, muziek-, dans- en fotografi e-
workshops.
Tijdens een spectaculaire voorstelling zijn de 
resultaten te zien. Circustheater, 19.00 uur, kaarten (€ 
5,-) te koop bij Het Trefpunt, Tesselsestraat 71; Het 
Kalhuis, Badhuisstraat 177; Het Henri Couvéehuis, 
Prins Mauritslaan 49; Deo Gratias, Badhuisweg 115; 
Bosch & Duin, Scheveningseweg 76; Uiterjoon, Vis-
sershavenstraat 277; of op 12 september aan de zaal 
voor € 7,-.

Dinsdag  september
De ouden aren
Als u als 50-plusser op zoek bent naar (ander) 
vrijwilligerswerk, maar niet precies weet wat, kan 
deze gratis cursus van HOF u hierbij ondersteunen. 
U leert waar u goed in bent en welke mogelijkheden 
in het vrijwilligerswerk daarbij passen. Buurtcentrum 
de Henneberg, Tramstraat 15, vier dinsdagen, 9.30-
12.00 uur. Informatie en aanmelding in de Henneberg 
of via tel. (070) 397 60 01.

Den Haag beeldschoon
Tocht door Marjolein van Delft langs bekende, maar 
ook onbekende en verrassende Haagse monumenten 
en beelden. Ze vertellen dikwijls een verhaal over een 
gebeurtenis, een persoon of een gebouw. Aula van 
het Museon, Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur 
(incl. pauze), entree € 5,- (€ 45,- voor abonnement 
tien lezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30 uur. 
Rolstoeltoegankelijk, ringleiding voor slechthorenden 
aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, 
e-mail info@museon.nl

it en slank met fitness
Cursus van Haagse Wijk- en WoonZorg en een diëtist 
van Liv voeding- & leefstijladvies voor iedereen met 
overgewicht die sportief en gezond wil afvallen of niet 
verder wil aankomen. De bijeenkomsten bestaan uit 
voedingsvoorlichting en fi tness. Praktijk Aan de Laan, 
Laan van Nieuw-Oost-Indië 256, 8 bijeenkomsten 
(laatste cursusdag 8 november) in twee groepen: 
18.00-20.00 uur en 19.00-21.00 uur. 
Deelnamekosten € 50,-, aanmelden en inlichtingen: 
tel. (070) 379 57 85 of op www.hwwzorg.nl

eesgroep geschiedenis
Introductiebijeenkomst van een leesgroep van de 
Stichting Senia die non-fi ctieboeken bespreekt over 
historische thema’s, van de vroege oudheid tot de 
geschiedenis van de 20e eeuw. Deelnemers kiezen 
6 of 7 boeken uit een lijst en krijgen per boek een 
leeswijzer met vragen, discussiethema’s en infor-
matie. Wijk- en dienstencentrum Oranjehoek, Oranje 
Nassaustraat 1, Voorburg, 14.00-16.00 uur, toegang 
gratis, aanmelden via tel. 386 3113. Aanmelden voor 
de leesgroep kan ook via www.senia.nl/geschiedenis.

estlandse Druif
Tijdens een rondleiding worden geschiedenis, heden 
en toekomst van de teelt van onze Westlandse druif 
in dit themapark te Monster in beeld gebracht. Uiter-
aard mag een klein proeverijtje van deze vruchten 
niet ontbreken. Dinsdaguitje van VÓÓR Welzijn 
Loosduinen, in groepsverband en begeleid door 
vrijwilligers. Vertrek 9.40 uur vanuit de Henneberg, 
Tramstraat 15. Reis per openbaar vervoer, dus neem 
uw ov-chipkaart mee. Prijs: € 11,-  incl. koffi e/thee 
met wat lekkers. Inlichtingen & aanmelding: i-Shop 
de Henneberg, Tramstraat 15, tel. 397 60 01.

oensdag  september
renzen stellen

Tweedaagse cursus (tweede dag: 12 oktober) voor 
en ter ondersteuning van Haagse mantelzorgers, 
gegeven door consulenten van de Stichting Mantel-
Zorg. Bij de Stichting Mantelzorg, Torenstraat 172, 
10.00-12.30 uur, deelname kosteloos na aanmelding 
via tel. (070) 346 87 01 of e-mail info@mantelzorg-
denhaag.nl.

Donderdag  september
Binnenstadsbarok
‘Binnenstad Klassiek’ van VÓÓR Welzijn Loosduinen 
maakt het u elke maand mogelijk samen met andere 
muziekliefhebbers (gratis) lunchconcerten in Den 
Haag te bezoeken. Dit keer: barokmuziek door con-
servatoriumstudenten in de Christus Triumfatorkerk. 
Inschrijven bij de i-Shop in buurtcentrum de Henne-
berg, Tramstraat 15, vanwaar u om 11.45 uur met het 
openbaar vervoer gezamenlijk naar de concertlocatie 
vertrekt. Informatie en het volledige programma ook 
in de Henneberg, tel. 397 60 01.

Vrijdag  september
olstoelwandeling

Gilde Den Haag organiseert een toegankelijke wande-
ling door de Residentie, speciaal voor rolstoelge-
bruikers en hun begeleiders. U maakt met een gids 
kennis met het Binnenhof en zijn geschiedenis. 
Daarna volgt u een begaanbaar pad langs beziens-
waardigheden met een verhaal, zoals de Grote Kerk 
en het chique Voorhout. Vertrek bij het standbeeld 
van Willem van Oranje op het Plein om 15.00 uur, 
duur ca. anderhalf uur, deelname gratis, wel tevoren 
aanmelden via tel. (070) 365 06 00.

heater over armoede
Theatergroep Surye, drie no-nonsensemeiden van 
Hindoestaanse afkomst, brengt taboedoorbrekende 
onderwerpen met theater en debat. 

‘Tussen wens en werkelijkheid’ gaat over armoede en 
de sociale dienst. Hoe ziet de werkelijkheid eruit voor 
iemand die arm is? En hoe beleeft een ambtenaar van 
de sociale dienst dat? En wie weet de oplossing? U? 
Laaktheater, Ferrandweg 4T, 20.00 uur, gratis toe-
gang, aanmelden per e-mail info@hvldenhaag.com. 
Info: tel. 070-3933348, www.laaktheater.nl

og t m  september
Postzegelclub Vredestein
De Loosduinse rubberfabriek Vredestein sloot in 
1976; de productie werd verplaatst naar Enschede en 
Raalte. Wat achterbleef was de postzegelvereniging, 
onderdeel van de personeelsvereniging. Die viert 
haar 50-jarig jubileum met een tentoonstelling 
over Vredestein, de vroegere werknemers en 
de collecties van leden. Loosduins Museum ‘de 
Korenschuur’, Margaretha van Hennebergweg 
2A, elke zaterdagmiddag en eerste zondag van de 
maand, 13.00-17.00 uur. Meer informatie: www.
loosduinsmuseum.nl

Zaterdag  september
olstoel Drive-in Movie

Feestelijke middag ter afsluiting van het gemeen-
telijke themajaar ‘Toerisme’. Met activiteiten van 
vliegerworkshops en zandkastelen bouwen tot 
strandyoga en met een speciale rolstoel het water 
in. Onder leiding van Pierre Wind wordt het ‘Haagse 
Hapje’ gekozen. De middag wordt afgesloten met 
een fi lm op een groot scherm, te bekijken vanuit 
een rolstoel. Iedereen, met én zonder beperking, is 
welkom. Beachstadion, Strandweg 2, 15.00-20.30 
uur, toegang: € 2,-, aanmelden op
 www.denhaagenhandicap.nl

oensdag 2  september
erken en zorgen

Tweedaagse cursus (tweede dag: 5 oktober) voor en 
ter ondersteuning van Haagse mantelzorgers, gege-
ven door consulenten van de Stichting MantelZorg. 
Bij de Stichting Mantelzorg, Torenstraat 172, 19.00-
20.30 uur, deelname kosteloos na aanmelding via tel. 
(070) 346 87 01 of e-mail
info@mantelzorgdenhaag.nl

Zondagen t m  oktober
Blauwe tram terug
Het Haags Openbaar Vervoer Museum houdt een 
grote manifestatie over de tramlijn naar Voorschoten 
en Leiden. Precies vijftig jaar geleden werd die lijn 
met de legendarische Blauwe Tram opgeheven. In de 
tentoonstelling ‘Retourtje Leiden’ zijn de laatste trams 
van de lijn te zien, waaronder het enige zogeheten 
Budapester rijtuig. Op 17 september zal een muse-
umtramdienst Den Haag-Voorburg worden gereden. 
Haags Openbaar Vervoer Museum, Parallelweg 224, 
zondagen van 4 september tot 30 oktober, 13.00-
17.00 uur, entree gratis, tramritjes tegen betaling. 
Zie verder www.retourtjeleiden.nl.
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Machtig mooie Middeleeuwen
Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief brengen 
een unieke overzichtstentoonstelling met vijfhonderd 
tot duizend jaar oude, prachtig geïllustreerde en rijk 
versierde middeleeuwse archiefstukken en boeken: 
oorkonden, evangelieboeken, rekeningen, kronieken, 
afl aatbrieven, getijdenboeken en het enige exemplaar 
van de ‘Beatrijs’. In De Verdieping van Nederland 
(tussen KB en Nationaal Archief, achter het Centraal 
Station), t/m 8 januari 2012, zondag/maandag 
12.00-17.00 uur, dinsdag 9.00-20.00 uur, woensdag-
zaterdag 9.00-17.00 uur, toegang gratis.

ekencursus
Korte tekencursus bij kunstorganisatie Nest, midden 
in de expositieruimte. U bekijkt de tentoonstelling 
‘I Should Have Done That!’, gaat in gesprek over 
het getoonde werk en voert korte opdrachten uit 
met potlood of inkt. Locatie: De DCR, een verzamel-
pand in de elektriciteitsfabriek aan het De Constant 
Rebecqueplein. 
Vijf woensdagmiddagen, 12.30-14.30 uur, deelna-
mekosten € 75,- incl. materiaal en koffi e of thee. 
Inlichtingen en aanmelden: tel. (070) 365 31 86, 
e-mail marijn@nestruimte.nl

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant 
kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. 
De agenda wordt samengesteld door het entraal nformatiepunt Ouderen PO . ctuele 
informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.cipo.org. 
Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail naar 
redactie cipo.org, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via  4 8 21.



pagina 2  Dinsdag 6 september 2011 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser


