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Nico van Dijk over zijn vader ‘Jan de Postzegelman’ en de automaten van de PTT

Vaak defect of door dieven gekraakt
In Den Haag en omgeving hingen rond 1960 op
ruim 80 plaatsen blauwe postzegel- en briefkaartautomaten. Uiteraard moesten die automaten
bijgevuld en geleegd worden. Van 1959 tot en
met zijn pensionering in 1980 was Jan van Dijk
(1926-1989), woonachtig op het Eiland Vloek aan
de Kranenburgweg - verantwoordelijk voor de
blauwe PTT-automaten in Den Haag e.o..
Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraﬁe
en Telefonie (PTT) opgericht in 1799 kreeg
in 1810 het monopolie van de postbezorging in Nederland. Daarmee werden ook
de tarieven gestandaardiseerd. Overigens
ontstond de naam PTT pas in 1928.
De Service werd er nog met een hoofdletter geschreven. Met name door de komst
- vanuit het bedrijfsleven - van de energieke
Directeur-Generaal dr.ir. M.H. Damme
(1876-1961) in 1925 werd de service naar
het publiek toe steeds beter. Zijn algemeen
secretaris Dr. J.F. van Royen (1878-1942),
tevens een begaafd typograaf, was o.a.
verantwoordelijk voor het ontwerpen van
brievenbussen e.d..

Ontwerp Anton Kurvers
Dr. Van Royen had daardoor contact met
vele Nederlandse kunstenaars. Hij gaf de
bekende kunstenaar Anton Kurvers (18891940) de opdracht een brievenbus te ontwerpen. In 1926 had Kurvers al de blauwe,
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gietijzeren Girobus van de Amsterdamse
Gemeentegiro ontworpen. In 1929 werden
in geheel Nederland de rode hangbrievenbus Holland, ontworpen door Kurvers
en gegoten door ijzergieterij Holland in
Bergen op Zoom, in gebruik genomen.
Gevolgd door de blauwe postzegelautomaat
in 1936. Deze massieve en loodzware
hangkast bevatte rolzegels, die, na inworp
van een paar centen en na een draai aan
de chromen slinger met een klinkend
belgeluid, tevoorschijn kwamen. Later zou
er ook een briefkaartautomaat van hetzelfde
ontwerp opgehangen worden.
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Achter de toiletpot
In Den Haag e.o. hingen rond 1960 op ruim
80 plaatsen van blauwe automaten, en mijn
vader ‘Jan de Postzegelman’ zorgde ervoor
dat die bijgevuld en geleegd werden.
Doordeweeks reed hij – vaak met een
monteur – in een Bedford bestelwagen (met
rechts stuur voor het gemakkelijker uitstap-

- Ruim twintig jaar zorgde mijn vader Jan voor de automaten in Den Haag e.o.. -

pen) alle automaten af. In het weekend reed
hij op de ﬁets naar de automaten, die bij
de Camping Ockenburg en bij Madurodam
geplaatst waren.
Aangezien de PTT nog niet over een storingsdienst beschikte, die zondags bereikbaar was, kreeg Jan als eerste in de straat
een telefoonaansluiting. Elk weekend werd
hij minstens 1 keer gebeld en nam hij de
ﬁets richting Ockenburg en/of Madurodam.
De opbrengsten van de automaten borg
hij op in linnen zakjes, die in de WC thuis
achter de toiletpot werden opgeslagen.

Verse zegels halen

- Ook in het weekend moest Jan er op uit als er een defect werd gemeld. -

Jan de Postzegelman was een graag geziene
man bij vele ondernemers in en rondom
Den Haag. Behalve het bijhouden van de
automaten, bezorgde hij ook wisselgeld
van de PTT-afdeling Pasgeld bij diverse
ondernemers. Daarnaast bevoorraadde hij
alle postkantoren en –agentschappen van
zegels en kleingeld. Regelmatig reed hij in
een PTT-vrachtwagen naar drukkerij Joh.

Enschede in Haarlem om ‘verse’ postzegels
op te halen. Vaak kreeg hij als betaling
vele duizenden guldens in contanten mee.
Toen hij onderweg een keer uitstapte om te
plassen, was hij in een oogwenk omsingeld
door de Rijkspolitie. Ook de Haagse Politie
kende Jan maar al te goed. Regelmatig werden automaten gekraakt of simpelweg van
de muur gerukt. Bij inbraken in postkantoren werd Jan eveneens opgetrommeld.

Nieuwe geen succes
Vanaf 1964 werden de postzegelboekjes
geïntroduceerd. Het ombouwen van de
blauwe automaten naar postzegelboekjes
was een zware en dure klus. Dus besloot de
PTT kleinere automaten aan te schaffen. De
gele, uit Duitsland afkomstige, automaten
hadden een gecompliceerd elektronisch binnenwerk, dat regelmatig dienst weigerde.
Het Haagse dievengilde had geen enkele
moeite met de nieuwe ‘postzegelblikjes’.
Jan van Dijk had het er enorm druk mee;
regelmatig moest hij de hulp inroepen van

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

collega Wim van Velzen, die vanaf 1980 de
automatenzorg van Jan overnam. Dagelijks
reed er een monteur mee. Ondanks het
uitproberen van geavanceerde automaten
van fabrikanten als Klussendorf, Frama en
Nagler hield de PTT het vanaf 1996 voor
gezien.
Mijn vader, Jan de Postzegelman, overleed
in 1989 in het Rode Kruis Ziekenhuis aan
de Sportlaan in Den Haag.

Nico van Dijk

nicovandijk@casema.nl

Taxicentrale Den Haag

Kapot óf Heel, Wij geven veel!
Een uitvaart
zoals u dat wenst...

- De opbrengst ging in linnen zakjes die
eerst thuis werden verstopt. -

Tijd voor u!

Naar schiphol €54,Naar Rotterdam airport €34,-

(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w. e l l e n s l e nt ze . n l

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600
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OP OEPJE EN
hristiaan olff
Mijn vader – Christiaan Alberthus Rolff, geboren 9 maart 1922 – is in 1991
overleden. Tijdens zijn leven heeft
hij nooit over zijn oorlogsactiviteiten
willen praten. Toen hij met pensioen
ging kreeg hij van mijn moeder een
schrijfmachine omdat hij zijn memoires
wilde schrijven. Nadat hij het eerste
stuk papier erin had gedraaid trok hij
het woedend er weer uit en gooide de
schrijfmachine letterlijk in de hoek. Hij
is daarna weken van streek geweest.
Ik kon altijd heel goed met hem praten
maar als het gesprek over de oorlog
ging werd hij stil en trok hij zich terug.
Ik heb veel navraag bij vele instanties
(o.a. Rode Kruis in Duitsland, N.O.I.D.
e.d.) maar de enige informatie die ik
kreeg was een mededeling dat hij ooit
in 1943 tewerk was gesteld in de buurt
van Hamburg.
Is er iemand die dit leest die mijn vader
heeft gekend en wellicht meer informatie over hem gedurende de oorlogstijd
kan geven

Dennis Rolff

dennis ol @ i o.nl
----------------------------------------arjan osman
Kan iemand mij a.u.b helpen bij het
zoeken naar mijn schoolvriedin Marjan
Bosman Ik ben al zo lang bezig om
haar te vinden, Wij gingen samen
naar ‘s Gravenhaagse Vakschool voor
meisjes in het Bezuidenhout 57 jaar
geleden

Annette Damsteeg – van Dijk

an je
@me.com
----------------------------------------ladmuziek gezocht
Een keer per week zing ik in een verzorgingshuis oude Nederlandse liedjes
voor oudere Alzheimer- en dementiepati nten. Liedjes uit hun jeugd kunnen
deze mensen vaak nog met plezier
meezingen en op die manier is contact
mogelijk.
Daarom ben ik op zoek naar bladmuziek (notenschrift) die vaak wanneer
inboedels worden opgeruimd, in de
papierbak verdwijnt. Ik ben bijv. op
zoek naar bladmuziek van ‘’Het hondje
van Dirkie’’ (bekend van o.a. Wim Sonneveld). Bij voorbaat bedankt

Peter Horvath

o ofon

j o va

@ mail.com

IEVEN

-

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de
hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of brieven@deoud-hagenaar.nl Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

co ting

ectificatie m.b.t.
ichel van der Plas

ard groe

k o dat ik
ond e a

Dit is een foto van de katholieke scouting
de Eymard groep, en om precies te zijn:
de troep II Kardinaal de Jong uit Den
Haag.
De foto is genomen in 1955 (of 1956)
tijdens een zomerkamp. Op de achterste rij
staan o.a. vaandrig Polman, aalmoezenier
Derijks en hopman Samuels.
Graag zou ik het horen als er nog padvinders zijn te vinden die zichzelf of anderen
op de foto herkennen.

Onder deze titel heeft er een
maand geleden een artikel
in deze krant gestaan over
ichel van der Plas. oals u
weet, wordt het e-mailadres
van de schrijver of schrijfster
van zo’n artikel toegevoegd
en dat is een goede zaak. o
krijg je vaak rechtstreeks
contact met ge nteresseerde
lezers.

Dick Spijkers

Vaart N.Z. 127a
7833 HH Nieuw Amsterdam

VPJ
Vrije Progressieve Jeugd, zoals deze
jeugdvereniging heette. De club bestond uit een dertigtal leden die in 1950
hun tijd doorbrachten bij het Rembrandttheater aan het Lorentzplein. We
hielden ons bezig met muziek, dans en
zang bij de achteruitgang van de bioscoop en snackbar Heinz op de hoek van
de Mincklerstraat en de Linnaeustraat.
Na enige tijd kregen we de beschikking over de danszaal Van der Spanck,
waar we ons bezig hielden met allerlei
soorten spellen en spelen. Op zondagmorgen gingen we met hele stel op de
ﬁets naar de duinen van Scheveningen,
de Wassenaarse Slag of Kijkduin. De
vereniging werd opgericht in 1949 door
Wim Dieke en Jan Meijer. Gaarne zou
ik in contact willen komen met oudleden van de club.
Alhoewel dit wel een moeilijke zoektocht wordt, deze mensen moeten al ver
in de 70 zijn dan wel de 80 zijn gepasseerd. Toch hoop ik toch wat reacties
te mogen ontvangen. Ook nazaten van
oud-leden kunnen natuurlijk reageren.

Jan L. M. Meijer

jlmmeije @ i o.nl
----------------------------------------lagerij De Haas
Ik heb van 1962 tot 1965 op kantoor
gewerkt bij slagerij Firma W. De
Haas (Ho everancier) aan de Grote
Marktstraat. Eerst genaamd volgens
mij fa. A.L.J en W. de Haas. Wim de
Haas was getrouwd met de jongste
zuster van mijn moeder en dus mijn

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 74.000 e emplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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oom. Priv noemde ik hem Oom Wim
maar op de zaak was hij voor iedereen,
en dus ook voor mij, Meneer Wim.
V r mijn komst was er namelijk ook
een Meneer Hans, zijn broer die later is
uitgekocht zoals ik in de wandelgangen vernam. Ik kwam daar als 14-jarige
in dienst, zogenaamd in de huishouding
bij mijn tante (ze woonden boven de
zaak) maar in werkelijkheid kreeg ik
op kantoor een opleiding als jongste
bediende.
Loonzakjes vullen en rentezegels
plakken En telefonische bestellingen
aannemen en factureren. Ik heb daar
gewerkt met Juffrouw Coby (boekhoudster), de zusjes Gerrie (cassi re) en
Marga iterwijk, Louise uit Wassenaar
(van de vleeswaren op zaterdag), Annelie en Meneer van der Salm, en nog een
Ria en Mia. Allen van kantoor want in
de slagerij, keuken en worstmakerij en
als bezorger (Piket, Hageraats) werkten
er bijna 100 man.
Op de website van de Haagse Beeldbank heb ik welgeteld n foto kunnen
vinden. Mijn vraag is nu dus wie heeft
er in de zestiger jaren gewerkt bij de
Fa. De Haas en wie heeft er foto’s
van de winkel etc. Alle verhalen en
informatie zijn welkom. Ik woon al
47 jaar niet meer in Den Haag en krijg
de Oud Hagenaar regelmatig van een
goede vriendin, Loekie van Wissen –
Cossee. Ik vraag u via haar te reageren,
bij voorbaat dank

Loekie van Wissen - Cossee
loekie @ mail.com

Uitgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel. (070) 4275097 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Edd de raaf
Ik ben op zoek naar Eddy de Graaf. In
1948 woonde hij net als ik op de De la
Reyweg in Den Haag. Ik in de electriciteitswinkel bij de Loosduinseweg, hij
schuin boven de bloemenwinkel van
zijn vriend bij de Dierenselaan.Voor
zijn werk werd hij uitgezonden naar
Canada, daarna heb ik nooit meer iets
van hem vernomen. Heel graag wil ik
hem nog eens ontmoeten.Ik hoop dat
iemand iets over hem weet

Dat was met betrekking tot dit verhaal
zeker het geval. Ik heb zelden zoveel
reacties gekregen. Verreweg de belangrijkste bereikte mij echter via een ander
kanaal, de voicemail, en wel van Cella,
de vrouw van Michel. Ze vertelde me
dat ze het verhaal met plezier gelezen
had, maar ook dat er twee fouten instaan.
Nu zou ik natuurlijk in de valkuil kunnen trappen van maar dat heb ik daar
en daar gelezen, maar dat doe ik niet.
Ik ga u vertellen hoe de vork echt in de
steel zit.

Corry de Roo

lee in
@ mail.com
----------------------------------------Theetuin ommerijk
Ik ben een geboren Loosduiner uit
1932 en heb er gewoond tot 1970. Wij
gingen met onze ouders wel eens naar
de theetuin ‘Lommerijk’. Deze was
gelegen op de hoek wat nu de Oude
Haagweg is en de Torbeckelaan. Lommerijk is na WO II verdwenen en toen
zijn er zgn. nishutten gebouwd voor
Ford, met 2de hands auto’s.
Er stond bij Lommerijk een vreselijk
grote eikenboom en nu is mijn vraag
heeft iemand daar een foto van Ik zou
die boom zo graag nog eens zien. Het
Haags Gemeentearchief zegt de theetuin niet te kennen en kan niet verder
helpen. Het is voor mij zelf moeilijk
verder zoeken, omdat mijn vrouw en ik
(al zeer lang) in Canada wonen.

Opleidingen
Beide fouten hebben betrekking op de
opleiding van haar man. Ik suggereerde
dat hij zijn gymnasiumopleiding en de
studie in Nyenrode niet afgemaakt zou
hebben en dat is niet juist. Na vijf jaar
op het kleinseminarie gezeten te hebben,
heeft hij zijn gymnasiumopleiding in
Den Haag afgerond via een avondschool
en vervolgens heeft hij in trecht staatse amen gedaan. Deze informatie heb
ik uit de eerste hand, want Cella is hem
na dat e amen gaan ophalen en ging er
zondermeer vanuit dat hij geslaagd was
en dat klopte dan ook. Later heeft hij de
opleiding te Nyenrode ook afgerond. Ik
ben blij dat dit op deze manier de wereld
uit is. Er bestaan plannen om in onze
stad aandacht aan het werk van Michel
van der Plas te gaan besteden, maar die
plannen zijn nu nog zo vaag dat ik me
op de vlakte hou.

Piet Bronsteyn

Carl Doeke Eisma

an o d n a io anada
e e ons e n@ o mail.com

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud- trechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

ca leisma@ lane .nl

De Oud-Hagenaar op internet
Website www.deoud-hagenaar.nl
Facebook www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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tartsein voor orkshops Kook m gegeven door Pierre ind en Kartsten Klein

e e ig a en ood c a en doen koken en eten

ethouder Karsten Klein ( elzijn) heeft vorige week woensdag samen met de Haagse topkok Pierre ind het startsein
gegeven voor lim Oud Kook m. Dit zijn workshops voor
ouderen, waarbij ze samen koken en bewegen. amen boodschappen doen, koken en eten geeft veel gezelligheid , zegt
wethouder Klein. Het is een goede manier om eenzaamheid
onder ouderen te verminderen, zeker in de zomerperiode als
familie en buren op vakantie zijn.

De Slim Oud KookGym wordt
georganiseerd door Pierre Wind, de
BurenHulpCentrale en de gemeente
Den Haag. Tijdens de startbijeenkomst
werden twaalf vrijwilligers door Pierre
Wind opgeleid tot KookGymKok. De
vrijwilligers gaan de komende zomer
in elk stadsdeel een workshop KookGym verzorgen.
Veel goede kanten
KookGym is onderdeel van Slim Oud,
een programma waarmee Haagse
ouderen gestimuleerd worden een
gezond leven te leiden. Wie gezond

eet en voldoende beweegt, voorkomt
ziekten, kan langer maatschappelijk
actief zijn en loopt daardoor minder
kans om te vereenzamen.
Een ander onderdeel van Slim Oud
zijn de Eetmaatjes. Studenten van het
ROC Mondriaan koken en eten samen
met ouderen. Ook komt er een Eetmaatjes Club, eetclubjes van ouderen
die samen koken en eten.
Ondersteuning
Slim Oud is opgezet voor en door
ouderen. De gemeente Den Haag, de
BurenHulpCentrale, welzijns-

organisatie tra en het ROC Mondriaan ondersteunen en organiseren Slim
Oud-activiteiten. Pierre Wind is het
gezicht van Slim Oud, hij maakt zich
sterk om ook anderen enthousiast
te maken voor het meedoen aan of
organiseren van activiteiten.
Verwenweekend ,5,6 okt.
Op 4, 5 en 6 oktober wordt het Slim
Oud Verwenweekend gehouden. Op
4 oktober, de Nationale Ouderendag,
organiseert ROC Mondriaan voor 150
ouderen workshops over voeding,
bewegen en Eetmaatjes.
De winkeliersvereniging van de Frederik Hendriklaan heeft aangeboden
zaterdag 5 oktober in te vullen. En op
6 oktober wordt op 28 locaties in Den
Haag gratis KookGym gegeven. Pierre
Wind Tijdens het Verwenweekend
willen we ouderen e tra in de watten
leggen. En dat doe ik natuurlijk niet
alleen, ieders hulp is daarbij welkom.

In memoriam kunstenaar Klaus aumg rtner (19 8 - 201 )

- opkok ierre ind midden laat wethouder arsten lein en een paar van de
de vrijwilligers zien hoe je van een tomaat een vlinder snijdt. foto hil ijhuis -

Wie een leuk idee heeft voor het
weekend en iets wil organiseren, kan
dat via de website van Slim Oud laten
weten. Dit kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld een ontbijt voor je buurvrouw
of buurman. Maar er zijn vast ook
organisaties die een groter gebaar kunnen maken. Activiteiten, verwennerij,

ee ter i k en ee vervor er

Vorige maand, op 1 augustus, overleed Klaus aumg rtner in
zijn ranse vacantiehuis. Hij was beeldend kunstenaar, fotograaf en vormgever van boeken. Van 1985 tot 201 doceerde
hij aan de Koninklijke Academie van eeldende Kunsten.

In het Duitse Heidelberg, waar hij ter
wereld kwam, werkte zijn moeder als
verkoopster in een kiosk. De jonge
Klaus nam graag naast zijn moeder
plaats achter het kleine loket dat uitzicht bood op de wereld van alledag.
Omhoogkijkend door dat kleine kijkgat zag hij die wereld gefragmenteerd

- laus in zijn grote atelier in rankrijk.
oto artistintheworld.com -

en enigszins vervormd zoals de gekluisterden in de grot van Plato slechts
afspiegelingen van de werkelijkheid
aanschouwden.
Objets trouv s
Voor de volwassen kunstenaar
Baumg rtner zijn die vervormingen
en fragmenteringen de norm gebleven.
Altijd bleef zijn kunst speels binnen
de begrensde ruimte die het spel mogelijk maakt. Ik herinner mij een map
litho’s op verschillende papiersoorten.
De vormen daarop weergegeven kon
de koper uitknippen om er eigen
schilderijen van te maken. Ook zie ik
die etsen weer voor me, in een bruine

Meneer Bennik

map. Ze vertoonden een eenheid in
beeld en een verscheidenheid aan
etstechnieken waardoor je hetzelfde
steeds weer anders zag. Befaamd
zijn Baumg rtner’s objets trouv s,
re le objecten, uit hun conte t gelicht
en vervreemd binnen een kader of
onverwachte conte t, en schijnbaar
re le objecten. Een vreemd ingesnoerd
mandje dat geen echt mandje is maar
een afgietsel in een witte substantie.
Naar het gietproces verwijzen een niet
helemaal weggewerkte gietnaad en
talloze sporen van luchtbelletjes.
Sterk vind ik zijn foto’s van trapgangen, straatputten, muurgaten, blinde
gevels, houten deuren, gevonden plekken gemanipuleerd door de camerapositie en het spel van licht en donker.
Een meester was Baumg rtner in het
maken van boeken. Ook daarbij weer
die speelsheid binnen de heel precies

bijzondere uitstapjes, alles is welkom.
Zolang het maar draait om de ouderen
en gezond en ﬁt leven.
Iedereen die iets wil doen tijdens het
Slim Oud Verwenweekend moet dat zo
snel mogelijk (nog deze week) melden
op de website www.slimoud.nl

- ortret van
laus uit
gemaakt door . .
de la orte. -

door hem gedeﬁnieerde ruimte. Voor
Diederik Gerlach (tekeningen) en
mij (korte verhalen) gaf hij vorm aan
het boek ‘Den Haag Ontijdelijk’.
Het werd een prachtig, ruimtelijk
werkstuk.
esamtkunstwerk
Het grootse deel van zijn leven heeft
Baumg rtner in Den Haag gewoond
en gewerkt. Hij hield van de stad voorzover hem dat mogelijk was. Want de
goedmoedige, maar ook wat driftige,
wat kinderlijke, maar met een o zo
scherpe geest toegeruste Zuid-Duitser
had moeite met het wat bescheten en
al te voorzichtige milieu der Hagenaars, waaraan hij nooit geheel heeft
kunnen wennen.
Zijn grootste wens was dan ook,
wanneer het zijn tijd werd, begraven
te worden in de plaats waar hij zijn,

naar eigen zeggen, ‘Gesamtkunstwerk’
had staan Roche et Raucourt. Een
piepklein dorpje in de Franche Comt ,
waar hij een landhuis met een enorme
tuin en gigantische schuur bezat. Dit
huis met tuin was Klaus. Die wens is
uitgekomen.

Cor Gout

(met dank aan Diederik Gerlach)
co o @e a e.nl
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Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.
• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
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Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

jaar garantie.

Levertijd 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie
uitvoeren. iteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

ok kunt u bij ons terecht voor
al uw stoffeerwerkzaamheden .

Aftersalesdealer van
Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!
• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco
Delft
arco eereer
0 0 -- 0909

ijverheidsweg
uitenwatersloot

- -Heinenoord
- www.marcoleer.nl
4
Delft
- www.marcoleer.nl

Bij
betaaltuugg nntransportkosten.
transportkosten.
Bij inlevering
inleveringvan
vandeze
dezeadvertentie
advert. betaalt

KEES TALEN

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

010 888 22 15

WWW.KEESTALEN.NL

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.

Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007

In- en verkoop inboedels

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.
Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

www.woningontruimen.nl
OPLEVEREN

VEEGSCHOON

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
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Stijl & Traditie

... sinds 1953

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

,--

w eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

J.S. van der Meer, Kostenloze
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl
Met Waardigheid, Aandacht en Tijd !

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

HTMC
TAXICENTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.

HTMC

HTM

C

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00 - 5 T/M 8 PERS. € 67,00
Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook al uw vervoer naar o.a.:
Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag een handje.
Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting, kunt u deze aanvragen via:

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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Al ruim een eeuw zat de Haagsche ourant in de binnenstad toen op het 26 februari 1981 het doek viel en de redactie de agenstraat verruilde voor een nieuw
kantoor in de bloedeloze Plaspoelpolder. Het moment ging niet helemaal ongemerkt voorbij, er was een drukbezochte borrel in het aanpalende caf De uifel
(‘Koek’) en op het al lege redactielokaal keilde een door weemoed en drank overvallen redacteur een schrijfmachine door de ruiten. T en rukte de politie uit, maar
in retrospectief was het een mooi s mbolisch gebaar.
- De sloop van het Haagsche ourantgebouw
in

. rchieffoto -

- De laatste dag op de redactie van de Haagsche ourant aan de agenstraat. ittend in
het midden met das red Rack rechts naast hem directeur eigenaar reddie ijthoff. -

- De Haagsche ourant met de lichtkrant die rond de koepel van het eiss lanetarium draaide. Datum onbekend. -

Duizenden berichten moeten op
het ding zijn getikt, maar nu bij het
afscheid van de stad ging het met een
dynamische swing terug naar de straat
waar al die HC-verslaggevers meer
dan een eeuw lang het nieuws hadden
opgeraapt.
lecht besluit
Over die verhuizing is vaak nagepraat,
het was een slecht besluit geweest,
want de band tussen stad en krant was
doorgesneden, waardoor een generatie
journalisten opgroeide die over de telefoon hoorde was zij met eigen ogen
had kunnen zien. De Plaspoelpolder in
Rijswijk was het begin van het einde,
is decennia lang verkondigd. Er zal
best iets van waar zijn geweest, maar
wie het vergrootglas weghaalt en de
ontwikkeling van de hele bedrijfstak bekijkt ziet dat de verhuizing
en de neergang van de Sijthoff Pers
onderdeel van een onvermijdelijke
ontwikkeling was die zich in geheel
West-Europa aftekende.
Kranten hielden het om allerlei redenen niet meer uit in het centrum. In
Amsterdam hadden Telegraaf, Volkskrant en Parool hun plek in de binnenstad al eerder opgegeven. Door de trek
naar buiten sloeg de Haagsche Cou-

rant een dubbelslag. Eind jaren zestig
had de onderneming voor weinig geld
grond in de Plaspoelpolder gekocht
en in de jaren tachtig deed Sijthoff
het hoofdkantoor aan de Wagenstraat
voor recordbedrag over aan het Shell
Pensioenfonds, dat er het foeilelijke,
nimmer renderende Sijthoff Citycomple bouwde. Het was een eis van
de familie Sijthoff dat haar naam aan
de plek verbonden zou blijven. Het
tweede voordeel dat de verhuizing
oogstte was een betere bereikbaarheid,
niet voor het Haagse publiek, want dat
kwam zelden in Rijswijk, maar wel
voor de grote wachtwagens die elke
week enorme rollen papier a everden.
Om die reden verhuisde de drukkerij
al in 1971. Achteraf gezien was het
beter geweest als de redactie in de
binnenstad zou zijn gebleven, maar
de digitale productie van de krant (de
HC was de eerste) stond nog in de
kinderschoenen, niet veel later had het
allemaal makkelijk gekund.
180.000 kranten
Hoe was het daar aan de Wagenstraat
Ik liep er zelf in 1974 voor het eerst
de redactie op. Een grote kantoortuin
waar de rubrieken als eilanden naast
elkaar lagen. Meteen naast de ingang

de twintig man sterke stadsredactie
met coryfee n als Le Dalen Gilhuys
(‘Onder de Haagse Toren’), rechtbankverslaggever Sybe Stamm en de
licht ontvlambare raadsverslaggever
jonkheer Joost Calkoen . In het midden zetelde de eindredactie en de ook
al volumineuze binnenlandredactie.
Achteraan, in de buurt van het glazen
hok van hoofdredacteur H.A.M.
Hoefnagels, huisden de sportredacteuren, die samen met hun collega’s in de
provincie de grootste sportredactie van
Nederland vormden. Onder leiding
van Fred Rack , die in de jaren
zeventig dankzij zijn rol als presentator van Studio Sport de bekendste
HC-redacteur was. Op het hoogtepunt,
toen de Sijthoff Pers midden jaren
zeventig alleen al in Groot Den Haag
bijna 180.000 kranten (en daar buiten
nog eens 120.000) bezorgde, had het
bedrijf 230 redacteuren in vaste dienst.
Het zou hoofdredacteur Hoefnagels
verleiden tot de uitspraak ‘al druk je
de Haagsche Courant met schoensmeer, verkopen doe je ‘m altijd’.
omantiek
De herinnering aan die tijd was
mooi en pijnlijk, mooi omdat het een
redactie was zoals je die nog steeds in

-

eemoed op de stadsredactie bij het afscheid. an links naar rechts Hans erhagen zittend asper ostmaa chef Daan Overhoff Henk de Ridder ieke eperkamp
en ed van ussel . -

speelﬁlms ziet die de romantiek van
het vak trachten te verbeelden. Het
werk was er dynamisch en afwisselend, de hele dag zag je verslaggevers
in en uit lopen en ze brachten jou als
eerste mondeling het laatste nieuws.
Als zich onverwacht wereldnieuws
voordeed stonden de journalisten in
rijen achter het scherm van de dienstdoende nieuwsdienstredacteur die de
eerste regels voor de voorpagina tikte.
Onderwijl pakte een ander zijn koffer
om af te reizen naar het ramp- of oorlogsgebied. De herinnering is pijnlijk
omdat veel van die redacteuren er
niet meer zijn, maar ook omdat die
dagelijks inzetbare denktank van intellectuele, avontuurlijke en eigenzinnige
mensen niet meer bestaat, althans niet
meer op deze schaal.
In het licht van de geschiedenis was
het wellicht onvermijdelijk (een jaar
nadat de HC naar de Plaspoelpolder
verhuisde overleed Het Vaderland),
maar het had ook anders kunnen
lopen. De overname van het noodlijdende Rotterdamsch Nieuwsblad,
dat in handen was van een andere tak

van de Sijthoff-familie, heeft vele
miljoenen gekost en nooit een cent opgeleverd. Na de verkoop van Sijthoff
Pers aan Wegener was de fusie met
het Algemeen Dagblad de genadeklap.
ua karakter pasten kranten en steden
niet bij elkaar en de door Leon de
Wolff en hoofdredacteur Jan Bonjer
ontwikkelde redactionele formule was
een kinderlijk misverstand, dat door
de abonnees massaal werd verworpen.
Met duizenden tegelijk meldden ze
zich af. Met de laatste overname door
de Belgische Persgroep heeft de krant
weer iets steviger grond onder de voeten, bovendien is de redactie van AD
Haagsche Courant sinds begin september weer terug waar het hoort in de
stad, op het Tournooiveld. Misschien
het begin van een nieuwe lente.

Casper Postmaa

cas e os maa@ mail.com
as e os maa as van
edac e van o e damsc
en aa sc e o an .
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e hoefden niet op meisjes te jagen, we werden gewoon aangewezen

ood

r ning de

arige ra

Jij moet ock
oll gaan spelen, je speelt waardeloze
muziek , zei dne ampersad bij de kennismaking met ood
runings in de waardstraat waar ood de eevaartschool
en dne de toenmalige Ambachtschool bezocht, toen beider
muzikale belangstelling en vaardigheid ter sprake kwamen.
ampersad was de oprichter en n van de eerste leden
van de raz ockers, zoals ze in 1959 begonnen met Henn
Aschman,(drums) ood runings (bas), Piet olleveld
( laggitaar), en met dne ampersad (leadzanger).
leverde al een straf van heel wat
Weesgegroetjes op. Dit leven hield ik
maar even vol. Wees gegroet, riep ik
op zekere dag de vrome Prefect toe. Ik
werd liefdevol opgevangen door mijn
tante Marie in de Cilinderstraat, niet
ver van het internaat. Daar kwam je
wel zonder verplichte Weesgegroetjes
door de ballotage .
Als ik vraag of hij
de verwachting
door hoofdzakelijk Indische maar ook
itaar- indorock is rock and roll die gemaakt werd
van zijn ouders
ns zoals ze van ongeveer 5 jonge
he
Indisc
door olukse ederlandse en Westdeels uit instrumentale muziek met veel
heeft beantwoord,
in Duitsland vertolkt werd. De rockstijl bestond
grapt hij Wel
Naar neek
syncopische maten en breaks.
e) uit de opvallend laag gestemde staccatoDe begeleiding bestond(in de azzmaster period
nee man, ik gaf
Woody ontmoet ik in Sneek waar hij –
5 - waren de gitaren normaal gestemd).
e
period
riff gitaar en lead gitaar. ( in de ibson
meer om voetbalnog steeds ras Hagenees n toonbeeld
hele tonen. et gitaargeluid was helder
et verschil met de normale stemming was twee
- raz Rockers len, muziek, maar
erkend waren ook de strakke bas en
van een ras oude rocker – woont
Kenm
ien.
onver vormd en rijkelijk van echo voorz
ale stemming. Dit grote verschil in
norm
de
n
hadde
n
gitare
ritme
ook de meisjes
en
aan het water, voorzien van aanlegbas
De
.
drumbegeleiding
die zo kenmerkend voor de indorock was.
een week verzwaard straf aan mijn
voor La Ga te
begonnen steeds
steiger en eigen zeilboot maar ook met
fre uentie veroorzaakte de bijzondere klankkleur
oerd. De zang had vaak een bel- canto
De gitaarsolo s werden soms meerstemmig uitgev
een
voor
broek gekregen , aldus vat Woody zijn
aan
de
Grote
meer mijn interesse
een zowel gastvrije als sympathieke
het
zangstijl. De indorock moest
karakter dit in tegenstelling tot de merikaanse
.
show
en
diensttijd samen.
Markt met een
te krijgen . Maar
vriendin. In vervolg op een eerder
dynamiek
groot deel hebben van uiterlijk vertoon energie
ele arrangementen van bestaande merigage van 15
later nuanceert hij
verhaal over de Tielman Brothers en
De muziek onderscheidde zich verder door origin
eer verdienen
gulden per
dat niet volledig
als e cuus aan deze Indo Rock groep.
kaanse en ngelse songs.
osities de dynamiek aanslag en de
et poliritmische karakter de frasering in de comp
In 1960 kwam Woody terug uit
weekend. Wij
onjuiste, maar toch
Het wordt in Sneek een spannend,
sound waren destijds uniek.
Suriname. Sydney vatte hem gelijk in
waren geduwat eenzijdige
bloemrijk verhaal over een bijzondere
de kraag en sleurde hem weer bij de
rende een aantal
beeld. Na de midafkomst, bijzondere muzikale carCrazy Rockers. Al na het eerste optremaanden in de periode 1959/1960 daar
vernietigend oordeel uitsprak. In de
delbare school ging Woody naar de
ri re, eerbiedwaardige beroepsmatige
den in L’ toile op het Plein maakten
vaste gast .
Kritzingerstraat, in de Schilderswijk
Zeevaartschool in de Zwaardstraat te
ontwikkeling, seks en rock and roll n
we kennis met Ren Vlasselaar. Hij
De start van de muzikale succeswaar Sydney woonde traden ze voor
Scheveningen, en juist daar liep hij
diverse bijzonderheden met betrekwas ook de manager van de toen in
sen van de Crazy Rockers in La
het eerst tussen de schuifdeuren op
Sydney Rampersad, tegen het lijf,
king tot de Indo Rock in het algemeen
Nederland nog niet zo bekende TielGa te, wordt abrupt onderbroken door
en daar toonde Eddy Chatelin voor
de man die met name zijn muzikale
en de Crazy Rockers in het bijzonder.
man Brothers. Deze hadden volgens
militaire dienst. Woody’s militaire
het eerst zijn kunsten. We speelden
toekomst voor een belangrijk deel zou
Ik vraag Woody (75 jaar inmiddels)
Ren al veel succes in West Duitsland
loopbaan begon met het afknippen van
nummers als Dynamite van Cliff
bepalen.
om het begrip Indo Rock nu eens te
met optredens in garnizoenssteden,
zijn krullende vetkuif in de KoeRichard, Have a party, Jailhouse Rock,
deﬁni ren, maar hij zegt het is eigenwaar Amerikaanse militairen in de
hoornkazerne in Maastricht, daarna
Bony Marony, kortom echte rock and
a a te
lijk niet echt waterdicht te deﬁni ren,
buurt gelegerd waren. De Tielman
volgde een pittige jungle opleiding
roll muziek van het eerste uur, aldus
Woody speelde al gitaar en acteerde
we probeerden gewoon Amerikaanse
Brothers waren eigenlijk ontdekt in
in Oirschot voordat hij deﬁnitief na
Woody over het eigenlijke begin van
in een duo dat later een trio werd Trio
rockmuziek na te spelen. Het was
Brussel tijdens de E po, en vandaar
een lange bootreis in de toenmalige
de Crazy Rockers. Het eerste publieke
Moreno dat Zuid Amerikaanse muziek
immers de tijd van Bill Haley, Elvis
verhuisden ze naar Duitsland omdat er
kolonie Suriname gedetacheerd werd.
optreden vond plaats in la Ga te op
van Trio Los Paraguajos en Los Indios
Presley en Little Richard, om er maar
in daar veel meer te verdienen viel. In
Ik had er een geweldige tijd, ook
de Grote Markt, nu de Zwarte Ruiter
speelde, waarover Sydney (een ameen paar te noemen . Aldus Woody,
Nederland was volgens hen niet veel
al was het wel heel erg heavy in het
geheten. Sydney had contracten
boyante Surinamer, aldus Woody) dus
die mij vervolgens in een razend
eer te behalen. Op de Nederlandse TV
land van trotse stromen en rimboes. Ik
zijn
tempo in een niet altijd bij te houden
in een programma met Pi Scheffer
had
echter
het
geluk
in
een
legervolgorde door zijn leven
Zuiderparklaan
se rit van de Klaverstraat naar de e kon er een
elijk
dag
de
werden deze grondleggers van de
bandje
mee
te
mogen
spelen,
wat
het
neemt. En later toch een
huis
r
naa
um)
yce
s
tijd.
In 5 reed ik van school ( rotiu en Duinen. Waar ik een tientje vond. en klein kapitaal in die
5
a
bijn
ls
Nederpop zelfs afgebrand. De Crazy
soldatenleven
iets
aangenamer
maakte.
ik
soort deﬁnitie toestuurt.
idde
inm
van
ik
r
aan
Waa
netje van toen.
die ook voerde langs de
maar ook deed. et mijn vriendin Ruiter geheten. p het smalle podium
dan
ik
en
etge
.
Rockers later ook.
aan
Met
het
nummer
Mona
Lisa
traden
we
uitg
van
nd
leuke avo
t nu de Zwarte
et uitgaan vond plaats bij la a
ben. otdat on Donnars
heb
te
n
eke
gek
Over dat m r verdienen heeft Woody
zelfs
live
op
in
een
radioprogramma
ers
uriname
jaar mee getrouwd ben
roth
an
lang dacht ik naar de ielm
it opgetreden
traden de Crazy Rockers op. aren rothers mij uit de droom hielp de ielman brothers hadden noo
een leuke anekdote. Waar hij trouwens
in
Paramaribo,
na
het
optreden
werd
Een bewust leven , onan
voor een interview
die mij alle vertelde over de ielm
vergissing Crazy rothers ijd
e
dez
r
voo
ry
Sor
ce.
Dan
barstens vol mee zit. Ik werkte op
ik
echter
weer
netjes
afgeleverd
bij
de
derstreept Woody het deel
s
alai
bij la a t maar veelvuldig bij
dat moment bij de PTT in de Zeestraat
de ofﬁcier van piket en die dirigeerde
van zijn jeugd, die begint
afdeling Budgettering, bij de afdeling
mij spoorslags weer de cel in. Ik had
in Suriname mijn vader
was arts en mijn ouders verwachtten
van hun zoon een tenminste gelijkin ederland was nobody leaves the band .
et credo van Sydney Rampersad in Duitsland en
waardige ontwikkeling en dus werd ik
e kunt me de bout hachelen was dan de onKun je een beter contract krijgen dan bij ons
hij was. In Duitsland ontstond toch een keer
op 15-jarige leeftijd op aanraden van
vervalst aagse reactie van de perfectionist die
ging spelen bij ety and the Real Rockers. en
de Paters van de St. Paulusschool in
een conflict en ddy Chatelin liep boos weg. n
rrent. p een bepaald moment miste Sydney
bar iets verderop was de locatie van deze concu
Paramaribo op de stoomboot De Cotwas de boze v raag. im Veren reageerde
natuurlijk ddy Chatelin. Waar is ddy gebleven
tica naar Nederland gestuurd. Ik zou
. We speelden in de Kaiserskeller midden
kijken
voorzichtig met ik zou maar eens ety gaan
een belemmering voor Sydney die ging
in Nederland meer kunnen bereiken.
in wat je een hoerenstraat zou kunnen noemen.
naar de locatie waar ety speelde. Zijn outfit
Eenmaal in Nederland werd ik eerst
naar buiten in z n keurige witte pak de straat over
maar die wenste Sydney op jacht naar
schiep hoge verwachtingen bij de locale prostituees
veilig en wel bij de paters van Don
klampt door mooie vrouwen riep
aange
belangrijkers teleur te stellen. De goede klant
iets
Bosco in Rijswijk ondergebracht. Ver
van why don t you believe me die ddy
simpel laat me met rust . n midden in de lead
hier komen jij je weet nodbody leaves the
verwijderd van het lokkende andere
stond te begeleiden riep Sydney zijn bandlid toe
p identieke wijze werd in die periode ook een
geslacht. Alleen al kijken naar meisjes
band ook jij niet . n ddy ging gedwee mee.
derd.
- ood runings thuis in neek maar er wordt straks weer op concertpad gegaan. boos weggelopen Woody een keer teruggevor
was in Don Bosco uit den boze en
Kort daarna haalde Woody het 16-jarige talent Eddy Chatelin als vijfde man
erbij als gitarist/zanger. Toen Piet Solleveld stopte lukte het Sydney Harry
Berg als lead gitarist over te halen
de band te completeren. Waarmee de
succesformatie Sydney(drums, zang),
Harry Berg (lead gitaar), Pim Veeren
(bas, zang), Eddy Chatelin (staccato
riff zang) en Woody Brunings (rythm
en zang) voor de volgende jaren werd
gerealiseerd.

Krant voor de 50-plusser

ocker
t nogal luidkeels ruzie met de
schoolplein aan de Zwaardstraa
Sydney Rampersad had op het
een tot een straf had geleid.
meende te hebben betrapt hetg
de conci rge in die tijd
conci rge die hem op spijbelen
met
ie
uss
disc
in
en ging daarover
Sydney was het daarmee oneens een beroepsopleiding als de Zeevaartschool. r ontstond
ur op
een redelijk gezaghebbend figu
elde onder meer bij DV
Sydney. ver voetbal (Woody spe
e keuze van runings
een gesprek tussen Woody en
dy) en muziek maken. De muzikal
een saaie klotenclub volgens Woo ad. et leidde tot een samenwerking.
pers
was niet direct de keuze van Ram

De weg kwijt
KVS van de kabelversterkers onder
Vanuit Hanau volgde de muzikale sucleiding van de bekende Herman Choucesperiode van de Crazy Rockers. Er
four die onder werktijd veelal met mij
werd goed verdiend, publiek en met
over ADO ﬁlosofeerde, ondertussen
name vrouwen lagen aan de voeten
spelend met zo’n typisch PTT-elastiekvan de band. Wat wil je als jonge knul
je. Ik vertelde hem van het aanbod dat
nog meer Je hoefde niet eens op
ik gekregen had, om met de muziek
jacht, de bandleden werden door de
mee naar Duitsland te gaan, waar
meiden op de eerste en tweede rij al
ik 900 DM per maand zou kunnen
voor het concert onderling verdeeld ,
verdienen. In vergelijking met de 275
stelt Woody met genoegen vast, die dit
gulden, die ik bij PTT ving was dat
fenomeen met uiterst concrete voornogal een verschil Herman Choufour
beelden illustreert, die de censuur van
reageerde nuchter en laconiek Je
dit blad eveneens niet kunnen doorzou wel gek zijn als je die kans liet
staan, zo weet ik zeker. Maar het was
lopen, hoe lang wil je wachten tot je
niet altijd Hosanna wat de klok sloeg.
hier emp1 of hemp bent geworden .
Voor vele bands- ook voor de Tielman
Woody simpel De man heeft gelijk
Brothers en de Crazy Rockers- waren
gehad en ik heb er nooit spijt van
er ook moeilijke tijden. Er zijn nogal
gehad. Pim Veeren, onze latere bassist
wat muzikanten de weg kwijt geraakt
van Ren and his Alligators, die in
of ten onder gegaan aan het slijk der
Weindorf in Frankfurt speelden, was
aarde , analyseert Brunings achteraf.
de man, die ons samen met Herr Pelosi
Dure auto’s, kostuums en instrude eigenaar van Bernhardseck Hanau
menten moesten afbetaald worden.
(tegenwoordig een tehuis voor dakloze
Daar ging een groot deel van de gage
zwervers) ons ophaalde met een joekel
aan op en ontstonden schulden, die
van een Opel Kapit n, waar 7 man
niet altijd probleemloos afbetaald
inclusief koffers en instrumenten in
konden worden. Ook heimwee, ziekte
werden gepropt. We speelden overal
of verkeerde keuzes, die gemaakt
veelal een volledige maand elke avond
achter elkaar van 20.00
In
tot drie uur in de nacht. had traden de Crazy Rockers op in het Scheveni
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werden eisten hun tol. Zo viel de band
van Renee Nodelijk, Renee and his
Alligators, uit elkaar, omdat een paar
bandleden toch heimwee kregen, zo
heb ik mij laten vertellen, maar zij
waren echt niet de enigen. Daar had
Sydney geen boodschap aan. De een
zijn dood is de ander zijn brood dacht
hij en liet Pim Veeren, op de blanco
achterkant van een foldertje een
fantasiecontract tekenen, wat volgens
Der Meister inhield,dat Pimmetje per
direct tot nieuwe bassist van de Crazy
Rockers was benoemd. De voorwaarden zouden volgen. Pim liet het
glimlachend over zich heengaan .
Uit elkaar
Na vijf succesvolle jaren door Europa
gecrost te hebben, stopte Sydney er
helaas mee, waardoor de band uit
elkaar viel. Hij was de turbo van de
band. Een persoonlijkheid vol overredingskracht, waar je niet omheen
kon, n van de beste drummers
uit die periode. Sydney begon met
z’n vrouw een Hotel (Hotel Reiss)
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Crazy Rockers bij elkaar, zoals Pim
Veeren en Woody (the Residents) en
Harry Berg en Woody (Liberty) Sweet
Lake. Eddy en Harry bij de Barons
enz.. Er werden ook in die tijd, met
vrijwel elke band, heel veel platen
opgenomen .
Duits studeren
Pas rond 1975 maakte Woody, 37 jaar
toch inmiddels, een fundamentele
keuze in zijn leven. Een keuze die
paste bij de verwachtingen van de
paters en zijn ouders hij ging eerst

daar speelden ook de eatles die
speelden de Crazy Rockers in de Kaiserkeller en
In
dan die mee jamde met de
Sheri
ony
om
het
ging
jk
igenli
toen nog niet bekend waren.
..ja inderdaad aul c
door
werd
eid
Crazy Rockers terwijl deze ony Sheridan begel
n.
arriso
Cartney ohn ennon en eorge

door L on Donnars (de Indo Rock
kenner bij uitstek) georganiseerde
Indo Rock evenement in 1981 in het
voormalige Houtrust. Een grandioos
succes , aldus Woody, het publiek
bleef brullen om m r. Helaas overleed Sydney Rampersad kort na dat
fantastische revivalconcert .
Optredens
Ze spelen nog steeds en hoe, de Crazy
Rockers, in een andere samenstelling
inmiddels. Nog steeds vormen Woody
Brunings (die in zijn woning in Sneek
nog even een priv concertje op de
gitaar voor mijn vrouw geeft) en Eddy

met discotheek (T14) in Wiesbaden.
Woody Wat ons rest, zijn prachtige
herinneringen aan die tijd van de
rebelse rock roll zo kort nog maar
na de Tweede Wereldoorlog. Eddy en
Harry probeerden nog iets met de New
Crazyrockers maar ja, zonder Der
Sydney.

Naar Nederland
Woody keerde terug naar Nederland.
Hij liet de boel de boel in Duitsland
en begon aan een andere muzikale
beroepscarri re, waarbij hij en Pim
toetraden tot de
ngse Schehezerade. ige
de agenezen zien spelen
naa
in
r
Kre
dd
ie
feld
Residents van
Ko
en zei die moet ik hebben
k
een ongelooflijk succes
. et werd in dat seizoe
in Scheveningen.
n Henny Heutink.
De beruchte
Henny Heutink ,
zegt Woody met enige goed bedoelde
spot, die kwam van de Black Dynamites en was bovendien handelaar
in antiek, stond op de markt Tja
wat deed hij niet. Een ras Hagenees,
woonde op De la Reyweg. Die man
had trouwens cabaretier moeten
worden. Een humorist en een gehaaide
zakenman. Veel van hem geleerd wat
betreft de zelfkant van het muziekwereldje. Henny is net als Sydney
veel te vroeg overleden. Twee Haagse
geweldenaren en persoonlijkheden van
de Indo Rock Woody speelde nog in
diverse goede bandjes, waarin andere
muziek dan rock gespeeld werd. The
Residents maakten meer close harmony en beatmuziek, het was immers
de tijd van de opkomst van de Beatles
en de Beachboys. Later samen met
Harry Berg in Liberty met meer ower
power a la Eagles, Steely Dan, enz.
- Henn Heutink Altijd zat er wel een paar voormalige

- Hamburg

MO Duits studeren aan de Fryske
Akademy in Leeuwarden, kreeg zijn
eerste baan aan de St. Franciscus
MAVO in Bolsward, waar hij als
onbevoegd leraar Duits moest invallen
voor een overspannen geraakte leraar.
Later volgde een universitaire studie
aan de Rijks niversiteit Groningen
(RuG), waar hij een doctoraal titel
(Master) behaalde in de Duitse taal
en Cultuur. Hij studeerde af met het
onderwerp ‘Interaktion zwischen
Musik und Jugendkulturen von der
Restaurationzeit bis 1970’. Tot zijn
pensionering werkte hij als docent aan
de Commercieel Economische Scholengemeenschap CES (Later Friesland
College) in Leeuwarden. Niet slecht
toch voor een full time womanizer
Woody bleef wel spelen en de Crazy
Rockers hervonden elkaar na 1965
geregeld en traden dan op bij speciale
gelegenheden. Met als hoogtepunt het

-

Chatelin de oorspronkelijke kern, maar
de groep wordt compleet gemaakt
door Boy Brostowzki, die in de plaats
van Sydney kwam (Buffoons), Louis
Drabe en Chris Latul (afkomstig van
de vroeger zo vermaarde Massada),
die inmiddels alweer vele jaren mee
spelen. In deze samenstelling zullen
de nog springlevende Crazy Rockers
in de komende maanden een paar
concerten geven, die volgen op een
zeer succesvol optreden, dat ze kort
geleden helemaal spontaan op de
TongTong Fair verzorgden samen
met twee bekende muzikanten uit de
Haagse popscene Rinus Gerritsen
en George Kooymans van de Golden
Earrings.

Ton van Rijswijk

e aanv llin en van
ood
nin s
avan ijs ijk@k n lane .nl

a
a
a
De eerste was afgelopen zondag 5 september in Sir Winston te Rijswijk. r volgen nog
oktober et aard (m t eorge Kooymans en Rinus erritsen)
oktober Sir Winston Rijswijk
ovember Zwarte Ruiter v h a aite (e acte zaterdag nog niet vastgesteld)
januari de euninkjes oeldijk
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De Oud-Hagenaar
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Bungalowpark Simpelveld
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Het was juni. De weerman voorspelde een mooie week. ijn vriend en ik
kregen eindelijk toestemming van onze ouders om samen een week met
de fiets op pad te gaan. ijn vriend zat in het leger en kreeg 5 cent per
dag en ik verdiende wel 16 gulden per week, maar moest 10 gulden aan
kostgeld betalen. Veel bleef er niet over. ijn vriend leende een tentje en een
primusstelletje en ik had wat eten bij elkaar gesprokkeld. Als het heel slecht
weer was, konden wij in een jeugdherberg overnachten

Stoom afblazen in Simpelveld
Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige,
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap
doorkruist.
Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons
eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld U de perfecte basis
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Bungalowpark Simpelveld
Kruinweg 1
6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42
F +31 (0)45-544 01 25

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

Puur genieten!

en
50 Plus reizen teg
!
betaalbare Prijzen
UW
NIE

bezoek
ons op de
50PlusBeurs
stand:
8 D 017

Actie Weken € 189,

Actie Weken € 199,

Senior Hotel Haus am Stein ***
Winterberg/Züschen/Sauerland
‘Alles Inclusief’
-

Senior Hotel Op De Beek***
Schin op Geul / Zuid Limburg
‘Alles Inclusief’
-

–
Wilt u er met de feestdagen er lekker tussen uit! dan
Heeft BTR Reizen een ruime keuze in verschillende
Kerst en Oud & Nieuwjaarsreizen.
3 dg. Oud & Nieuw in De Bonte Wever / Assen
- p.p.
5 dg. Kerst in Hotel Dennenhoeve / Nunspeet
- p.p.
5 dg. Kerst in Hotel Jägerhof / Teutoburgerwald
- p.p.
5 dg. Kerst in Hotel Haus am Stein / Sauerland
- p.p.
6 dg. Kerst in Hotelpark Westerwald Treff
- p.p.
5 dg. Kerst in De Bonte Wever / Assen
- p.p.
7 dg. Kerstcruise over de romantische Rijn
- p.p.
11 dg. Kerst en Oud & Nieuwjaarscruise
- p.p.
15 dg. Kerst en Oud & Nieuw in Calpe / Spanje
- p.p.

Van een weekje naar de Spaanse zon in het najaar,
winter en het voorjaar tot aan een compleet overwinte
ringsverblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen
biedt van oktober t/m mei deze aantrekkelijke Winter
Zonvakanties.
va.

- p.p. ( verlenging mogelijk)

 Vlucht R’dam Valancia / Transavia.com
 Transfer van Valencia Calpe v.v.

 Nederlandse reisleiding in Calpe

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Wij wilden naar Arnhem ﬁetsen, via de
trechtse Heuvelrug. Wij vertrokken om zes
uur ’s morgens en mijn moeder gaf nog een
snoepje mee voor onderweg. Het was prachtig
weer en wij genoten volop. Wij hadden tussen
de middag een boterham gegeten en waren via
al eerder dan wij dachten bij trecht.
Wij moesten een plekje vinden voor de nacht,
maar konden heel die trechtse Heuvelrug niet
vinden. Dan maar richting bossen bij Bilthoven.
Doodmoe zochten wij in het begin van de avond
een plekje in het bos. Terwijl ik voor de warme
maaltijd zorgde, zette mijn vriend het tentje
op. Wij aten wat de pot schafte, het smaakte
nergens naar, maar wij waren dik tevreden.
Samen in een slaapzak waren wij al heel vlug
onder zeil, totdat wij wakker werden van jeuk
en gefriemel. Het begon al licht te worden en
wij keken wat ons zo had gestoord. Nu dat was
niet moeilijk, wij zaten vol met rode mieren en
vlekken.
Klapband
We ontdeden ons zo goed mogelijk van de
insecten en sprongen in de vroege ochtend naakt
het koude water in. Bibberend kleedden wij
ons aan, het tentje werd afgebroken en zonder
ontbijt ﬁetsten wij verder. Op een landweg vlak
bij Maarsen hoorden wij plotseling een knal.
Mijn vriend had een klapband. Wij liepen naar
de eerste de beste boerderij, waar het, op een
blaffende hond na, doodstil was. De hond lag
buiten aan een touw en ging zo tekeer dat hij
zich lostrok en met zijn tanden ontbloot op ons
af kwam. Dat was niet het ergste, want hij beet
gemeen in de pols van mijn vriend.
Daar kwam de boerin en die stuurde de hond de
schuur in. Zij ging een pleister halen, draaide
zich om en daar stonden wij. Met de kapotte
ﬁets liepen wij verder. De wond aan de pols was
toch pijnlijker dan het eruit zag. Na ongeveer
drie kilometer stopte er een kleine auto naast
ons en een vriendelijke oudere heer vroeg of hij
ons kon helpen. Nu graag

De bossen in ilthoven
waar een
moeilijke nacht werd doo
rgebracht.

Injectie
Wij vertelden van het slapen in het bos en het
mierennest en de valse hond. De bulten van de
mieren en de hondenbeet waren duidelijk te
zien. De aardige meneer zei dat wij maar even
moesten wachten en dan zou hij terugkomen.
Inderdaad, na tien minuten kwam hij terug
met een paar anderen, die de band plakten. Wij
moesten instappen, omdat een injectie toch
belangrijk scheen te zijn na een hondenbeet.
Wij hoefden niets te betalen; niet voor het plakken van de band en niet voor de injectie. We
gingen verder na vele dankbetuigingen.
Wij voelden wij ons allang niet fris meer,
hadden last van die mierenbulten en die pols
was dik en rood. Bij de herberg aangekomen,
konden wij ons douchen en kregen een slaapzak
gevuld met stro, weer gekriebel en de nacht
was in die slaapzaal ook niet rustig. De jongens
bij de jongens en de meisjes bij de meisjes. We
moesten al vroeg op en de slaapzaal schoonmaken, het ontbijt opruimen en de vaat wassen.
We keken elkaar aan. Was dit nu die leuke
vakantie Wij telden ons geld, reden naar het
eerste het beste station en gingen per trein naar
huis. Later kampeerden wij nog wel, maar dan
in een caravan.

Ina van Tol

Krant voor de 50-plusser
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Het strand van Hoek van Holland in de jaren vijftig.

Na een zeer lange tocht zette hij ons af bij
een grijs geschilderd huisje, op een terrein
waar nog meer van die huisjes stonden. Het
bestond uit een huiskamer met keukenblok
en twee slaapkamers, waarvan n met twee
tweepersoons stapelbedden. Daar konden de
vier kinderen in. Als het regende, konden we
tussen die twee bovenmatrassen door naar
beneden duiken. Geweldig. Badkamer en
toilet waren er niet. Om de grote afstand naar
het toiletgebouw niet al te vaak te hoeven
lopen, groeven wij een kuil waar ’s ochtends
de ‘nachtproductie’ in werd geleegd. Wassen
gebeurde in een teil, net als thuis, maar omdat
het vaak zeer hard regende, konden we die
wasbeurt regelmatig overslaan.
Omdat de vakantie mijn ouders goed was
bevallen, werd dat in 1949, met een broertje
van vijf maanden erbij, nog eens gedaan. Het
was toen de kruidenier die ons erheen reed.
Voor wij wegreden, deed mijn moeder de
gordijnen dicht. Dan konden de straatventers

tram tot
n de jaren kwam er een
rne.
tvoo
Oos
in
aan het strand

zoals de bakker, groenteboer, melkboer, schillenboer, petrolieboer en de scharensliep zien
dat we niet thuis waren, dan hoefden ze niet
aan te bellen.
eest
In 1955 waren wij zo ver dat mijn moeder
toch maar weer een huisje voor ons gezin
huurde. Nu in Putten. Een broer van mijn
vader had er inmiddels voor zijn gezin een
huisje en een paar zussen van mijn vader
gingen die week ook daarheen. Dat zou dus
feest worden.

Toen we, na een treinreis, een busreis en een
heel eind lopen, aankwamen bij die boerderij,
werden we door de boer hoogstpersoonlijk
naar ons onderkomen gebracht. We zullen de
eerste aanblik van onze vakantieresidentie
nooit vergeten. Het bleek een omgebouwd
kippenhok te zijn. Een grote houten schuur
die door dunne houten wandjes in vieren
was verdeeld. In elk van die delen was
een huiskamer met keukenblokje en twee
slaapkamertjes getimmerd. Wasgelegenheid
en toiletten waren ergens anders op het terrein
en van hetzelfde niveau. In deze gammele
boel moesten we de zon, maar vooral weer en
wind zien te weerstaan.
choen gooien
Het was wel erg landelijk, zeker voor
stadsmensen, want de kippen liepen los op
het terrein. Hun hok stond naast het huisje
van mijn tantes, die na een jaar hard werken
wel aan rust en vooral uitslapen toe waren.
De haan in dat kippenhok dacht daar echter
anders over en begon bij het krieken van
de dag al luidkeels te kraaien. Mijn tantes
besloten de tweede avond een berg schoenen
naast hun bed te leggen. Zodra ’s ochtends
vroeg die haan de dag weer aankondigde,
gooiden zij n van de schoenen tegen dat
hok waarop de haan stil viel. Echter, niet voor
lang. Al enkele minuten later begon hij weer
en ging de tweede schoen naar buiten. De
haan liet zich echter niet uit het veld slaan en
toen alle schoenen op waren, kwamen mijn
tantes maar uit bed. Dat ritueel herhaalde zich
elke ochtend.

G.G. de Goede

Het kwam vaker voor een
kippenhok als uitgangspunt
voor
een vakantiewoninkje.

In Hoek van Holland kregen wij bij de receptie
een standplaats toegewezen, waarna we de
tent konden opzetten en daarna het avondeten
verzorgen. we kookten op een primusstelletje, maar alles duurde wel erg lang. Later
bleek dat het primusstelletje lek was en er
olie uitliep. Die dag hadden wij ook vlees
ingekocht en voor wij gingen slapen het vlees
in papier gewikkeld en buiten de tent gelegd
om het fris te houden. ’s Ochtends
lag alleen het papier er
nog, het vlees was foetsie,
natuurlijk door nachtdieren
opgegeten.
De volgende ochtend thee
gezet met een boterhammetje erbij, maar toen begaf het primusstelletje
het deﬁnitief en moesten wij met ons weinige
geld uit eten gaan. We kochten patat met een
hartig hapje erbij. Na het ontbijt dus naar het
strand. Wij lagen heerlijk te zonnen, maar bespeurden op een meter of 30 twee meisjes die
eveneens aan het zonnen waren en een boekje
lazen. Wederzijdse blikken kruisten elkaar en
wij besloten er naartoe te gaan. E n van de
meisjes ging weg. Mijn vriend en ik gingen
naast het overgebleven meisje zitten, ik aan
haar ene, hij aan haar andere zijde. We spraken
over koetjes en kalfjes en toen gebeurde het.
ewonnen
Ik presenteerde haar en mijn vriend een
sigaret en terwijl ik de mijne opstak, ging de
arm van mijn vriend over haar schouder en
gingen zij plat. Daar zat ik dan, starend voor
me uit te kijken. Op gegeven moment bood
mijn vriend haar en mij een sigaret aan. Zij
weigerde en toen voelde ik dat zij niet zoveel
van hem moest hebben. Nu zag ik mijn kans
schoon, omarmde haar en gingen wij plat. Hij
probeerde nogmaals de truc met de sigaret,
maar zij weigerde weer en dus had ik het bij
haar gewonnen.
Na korte tijd vertrok mijn vriend en wij bleven
samen achter. Om 6 uur ’s avonds ging ik
naar mijn tent en zij naar haar ouders in een
zomerhuisje. Mijn vriend had ik zowat de
gehele avond niet meer gezien, maar om 10
uur kwam hij toch opdagen. Hij was kwaad en

zei geen woord, ook de volgende dag niet. Ik
weer naar het strand en gelukkig zag ik mijn
vriendinnetje (zij bleek een Rotterdamse). Met
haar de gehele dag doorgebracht en ’s avonds
vroeg ik haar mee uit naar de OK -bar; een
strandtent waar de vader van John de Mol (sr)
destijds een liedje zong, dat nog steeds in mijn
geheugen gegrift staat. Het was de voorlaatste
avond van de vakantie, ik had geen stuiver
meer en vroeg haar of ze
twee kwartjes had om in die
bar wat te kunnen drinken.
Een colaatje kostte 25 cent.
En ja hoor, zij gaf mij twee
kwartjes. We hebben toen
een gezellige avond in de
OK -bar gehad.
chrijven
Mijn vriend had zichzelf steeds vermaakt.
We spraken die laatste dag weer met elkaar.
Afscheid nemen van het strandmeisje deed
zeer, ik zou alles ervoor over hebben gehad
nog een week te blijven. Op de terugweg naar
Nijmegen zagen we een auto met laadbak
rijden; wij staken onze armen omhoog en
maakten een liftende beweging. De auto stopte
en wij mochten met de ﬁetsen in de laadbak
plaatsnemen.
Mijn gedachten waren steeds bij het meisje.
Ik ging een maand later in militaire dienst en
schreef haar zowat dagelijks, maar kreeg nooit
bericht terug. Hoe dat zat wist ik niet, maar
bleef toch doorschrijven tot ik eindelijk antwoord kreeg en hoorde dat haar moeder alle
brieven had bewaard en deze nooit aan haar
had gegeven, omdat zij, toen ik weg was uit
Hoek van Holland, een andere jongen had leren kennen en dat bleek vast aan te zijn. Haar
moeder wilde geen roet in het eten gooien en
gaf de brieven pas aan haar toen bleek dat die
nieuwe vriend een enorme egoïst was. Vanaf
die tijd schreven we elkaar regelmatig en zagen we elkaar vaak in de weekends in Rotterdam of in Nijmegen. Na mijn diensttijd ging ik
bij haar (en haar ouders) inwonen. Inmiddels
ben ik 57 jaar met haar getrouwd en heb twee
volwassen dochters en drie kleinkinderen.

Joop Flemminks
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"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse
voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

ezondheid speelde nieuwe trainer Ha

- Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter
en een geboren Hagenaar

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief geschreven door een fan met een prettig leesbare stijl."
- Boek van de Week in Voetbal International
nr. 26 van 26 juni 2013

De Voetbaljaren 70 is een mooi vormgegeven
boekje over succesvolle jaren van ADO c. .
FC Den Haag, toen de club van zich liet horen
in de nationale en internationale arena en in
1975 de KNVB-beker won door een 1-0 overwinning tegen FC Twente in de Rotterdamse
‘Kuip’.
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd
op de herinneringen aan de club die auteur
Roeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid
met veel e tra’s.
De Voetbaljaren 70 (ISBN 978-94-91168-54-3)
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op

De Oud-Hagenaar

Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

VOOR
SLECH
TS

12,95

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL

Gewoon
goed geregeld
Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

e koge
k a en van
Als je steeds meer gewend
raakt aan een voorbereiding
die zich bijna volledig
afspeelt bij aakkwartier,
is het wel zo verfrissend
eens terug te denken aan
een andere aanloop. De
zomer van 1980 voerde
Den Haag langs enen,
ankt allen en Praag. Ook
het estland, chiedam,
Katwijk en niet te vergeten
aasstraat stonden op de
marsroute.
FC Den Haag begon het eerste seizoen
in de jaren 80 onder leiding van een
nieuwe trainer. Na eerder onder meer
AZ’67 en Aja onder zijn hoede te
hebben gehad,
ging Hans Kraay
(senior) vol enthousiasme in het Zuiderpark aan de slag. Het vertrek van
Jos Jonker en Ron Goodlass vormde
weliswaar een forse aderlating op
links, terwijl doelman Hans Galj naar
Aja verkaste. Maar daar stond de
komst van drie oud-Ajacieden tegenover Peter Jager, Guido Pen en Aitze
Bouma. Bovendien keerde de Noor
Roger Albertsen terug van Feyenoord
en kon Kraay talenten als Ren van
Delft en Ahmet Keloglu in de strijd
gooien.

Intertoto-competitie. Sankt Gallen was
twee keer een maatje te groot. Rapid
Wien werd echter twee maal verslagen
en tegen de uiteindelijke groepswinnaar Sparta Praag toonden de
Hagenaars zich gelijkwaardig. Na een
onverdiende nederlaag in Tsjechi (21) zorgde rechtsbuiten Harry Melis met
twee treffers voor revanche in de Residentie 2-1. Aangenaam verrast werd
ik ook door de jeugdige nieuwkomer
Piet Groen, die in een oefenduel van
het tweede elftal tegen Graaf Willem
II VAC direct in het oog sprong als een
ouderwetse pingeldoos op links.

Intertoto
Met die nieuwelingen deed de FC het
in de voorbereiding niet slecht in de

Kwartet
Vervelender dan de nederlaag in de
openingswedstrijd in de Eredivisie

- Hans raa in augustus

als coach op d
oto ees Rut


Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!
Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

- . . Den Haag in het seizoen
. an links naar rechts zittend uido en hmed eloglu
Ren van Delft red oemans itze ouma en Joop orevaar. e Rij Orlando Rodrigues verzorger ees empelaar Harr elis rie van der wan Johnnie Jansen arco de roedt Henk van
eeuwen e choenmaker en oek van Driel leider . e Rij on ickel Roger lbertsen eter
Jager Dido Havenaar hris reling ndr etzel ad ansveld en iet de oete trainer
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ans Kraa sr. parten

rec t

de bank in chiedam tijdens de uitwedstrijd tegen
tten voor Het aderland -

.

tegen PSV (3-0) was dat Hans Kraay
bij die wedstrijd verstek moest laten
gaan wegens gezondheidsproblemen.
iteindelijk deden die hem besluiten
als trainer te stoppen. Met Piet de
Zoete als tijdelijke vervanger op de
bank duurde het even voor het elftal
echt op toeren kwam. Een kwartet
overwinningen in de herfst tegen NEC
(4-2), Aja (4-3), MVV (4-3) en FC
Twente (1-0) waren het wachten meer
dan waard. Vooral de zege in het Zuiderpark tegen Aja was memorabel.
Op ouTube (http //www.youtube.
com/watch v nwPD59cR24) is nog
steeds te zien hoe Le Schoenmaker
en Roger Albertsen Aja -doelman Piet
Schrijvers kansloos laten van de strafschopstip. Onvergetelijk is ook hoe
Aad Mansveld twee keer majestueus
door de Amsterdamse linies schrijdt
en zo ook n van de twee treffers
van de nieuwe scherpschutter Melis
voorbereidt.
In de Kuip
In de Kuip tegen zijn oude club Fey-

- Hans raa sr. maakte eind april

zijn opwachting als trainer in het Haagse uiderpark. oto Riinus de Hilster voor Het aderland -

weg voor een slechts nipt gewonnen
duel met Oranjeplein (3-2). De return
tegen PSV (1-4) gaf ook al niet veel
aanleiding voor optimistische bespiegelingen, maar vervolgens haalde
de Haagse elf wel de volle buit in
uitwedstrijden tegen E celsior en FC
Groningen.

-

Den Haag neemt in december
aan de uurtweg in Den Haag ruim afstand van Oranjeplein.
on ickel scoort hier
. och wisten de amateurs nog aardig terug te komen
en twee doelpunten te scoren. oto ees Rutten voor Het aderland -

enoord sloeg Melis nogmaals toe. Een
viertal tegentreffers - waaronder een
kopbal in eigen doel van Andr Wetzel - maakte jammer genoeg een einde
aan de Haagse zegereeks. Dromen van
succes in het bekertoernooi werden
wreed verstoord op de Wageningse
Berg. Met Edwin Purvis als debutant
zagen wij de Wageningse spits Rob

- ieuwkomer uido en in juli
in actie tegen Rapid ien in tijdens de ntertoto-competitie.
oto Herbert ndhofer enen voor Het aderland -

McDonald gehakt maken van de
Haagse verdediging en doelman Dido
Havenaar drie keer verslaan.
Trainerswissel
Na het bekerechec kon Piet de Zoete
zich weer helemaal op het tweede
elftal concentreren, want FC Den
Haag was er eindelijk in geslaagd een
opvolger voor Hans Kraay vast te
leggen. Pogingen om oud-jeugdtrainer
Rob Baan los te weken bij de KNVB
waren gestrand op een veto van de
bond. Vervolgens stelde de club Martin van Vianen - voormalig doelverdediger van ADO en Holland Sport
- als nieuwe hoofdtrainer aan. Zijn
start was niet al te gelukkig, want op
bezoek bij FC trecht zag hij keeper
Dido Havenaar vijf keer vissen. Bij
het ingaan van de winterstop moesten
de Haagse fans genoegen nemen met
een tiende plek.
In de voorbereiding op de tweede
helft van het seizoen week FC Den
Haag onder meer uit naar de Buurt-

Topscorer Harr
elis
Jammer genoeg kregen ook die succesjes geen vervolg. FC Den Haag
bleef wisselvallig presteren. Het
voorjaar zorgde wel voor een aardig
Noors intermezzo. Het nationale elftal
van Noorwegen en Start Kristiansand
traden kort na elkaar in het Zuiderpark
aan voor een vriendschappelijk duel
(1-1 en 4-4). Minder verheugend was
dat het team van Van Vianen eind
april nog maar vier punten boven de
degradatiestreep stond toen Feyenoord
op bezoek kwam.
Supporters van beide partijen zorgden
ook nog eens voor een onaangename
sfeer. Waar was de tijd gebleven dat
je je afgescheurde kaartje voor de
Noord-tribune graag afstond aan een
Feyenoord-supporter op Oost, die

- Harr

liever overdekt wilde staan
Gelukkig kreeg in dit duel Harry Melis het in zijn beste seizoen bij FC Den
Haag weer op zijn heupen. De oudFeyenoorder legde achtereenvolgens
Stanley Brard, Wim van Til en doelman Ton van Engelen in de luren voor
het enige doelpunt van de wedstrijd.
In de slotfase van het seizoen bracht
de vader van de huidige topschutter
van het Nederlands vrouwenelftal
zijn totaal voor het seizoen op 15. De
laatste treffer van de Haagse topscorer
was ook zijn mooiste. Met veel gevoel
boog hij de bal uit tegen Go Ahead
Eagles van buiten het strafschopgebied in de verste bovenhoek. FC Den
Haag leek daardoor af te stevenen
op een welkome overwinning in
de Adelaarshorst, maar omdat een
voorsprong van 3-1 in de slotfase nog
verloren ging, was de reis terug naar
de Hofstad weer eens erg lang.
FC Den Haag eindigde ten slotte op
de veertiende plaats, naar later zou
blijken een onheil voorspellende
klassering.

elis velt in het uiderpark het vonnis over parta raag hij scoort hier - .
De sjechen wisten later nog een doelpunt tegen te scoren.-
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
SEP

een kunst-, crea- en boekenmarkt en een
tentoonstelling van werk van artistieke
dorpsgenoten.
www.deverbeelding.nu

Cultuur Lokaal Floravontuur

21

Alweer de vijfde editie van Cultuur Lokaal
in Zoetermeer. Op zaterdag 21 september
komen cultuur, zang, muziek en dans samen in het stadscentrum. Cultuur Lokaal
is een kleurrijk, gratis evenement waarin
de stad zijn veelzijdigheid laat zien. Deze
dag wordt afgesloten met een wervelende
voorstelling van amateurverenigingen in
de Grote Zaal van het Stadstheater.
www.promotiezoetermeer.nl

De Verbeelding
Pijnacker-Nootdorp
Aanvang: vanaf 10.00 uur
Toegang: gratis
liers van kunstenaars in uiteenlopende
disciplines, zoals schilderen, illustreren,
grafiek, fotografie, beeldhouwen, keramiek en glas.
www.kunstproeveninduinoord.nl

Stichting Floravontuur
Stadscentrum Zoetermeer
Aanvang: gehele dag
Toegang: gratis
Kaarten ﬁnale Stadstheater: € 4,SEP

21-22

SEP

27, 28
& 29

.ho
www

telaa

ndev

aart.

Historisch Zoetermeer

In het Stadshart van Zoetermeer is op zaterdag 28 en zondag 29
september ‘Historisch Zoetermeer’ met
een historische markt met straatverkopers, marktkooplui, narren, troubadours
en verhalenvertellers. Er worden ook
voorstellingen gegeven, waaronder een
historische familievoorstelling op een
drijvend podium in de Dobbeplas.
www.storytellers.nl
www.historischzoetermeer.nl

Duinoord, Den Haag/Scheveningen
Startlocatie: zie website voor de adressen
Aanvang: 12.00 uur
Toegang: gratis

Voor zaterdag 21 en zondag 22
september organiseert Stichting Bewonersoverleg Duinoord een atelierroute
door de Haagse wijk Duinoord. In totaal
doen 39 professionele kunstenaars mee.
Zij zetten de deuren van hun atelier open
voor het publiek. De route gaat langs ate-

Va art
A an de

28-29

Bewonersoverleg Duinoord

Kunstproeven in Duinoord

Hotel

SEP

De Verbeelding

In Pijnacker-Nootdorp wordt
de culturele manifestatie ‘De Verbeelding’
gehouden, met als thema ‘Wat een verbeelding, al 20 jaar’. In het centrum, rond
het Raadhuisplein en bij de bibliotheek
kunt u genieten van een muziekmarkt,

Storytellers
Stadshart Zoetermeer
Aanvang: doorlopende activiteiten
vanaf 11.30 zat en 12.30 zon
Toegang: zie website

De Foreesten
es en

nl

compleet verzorgde
vakanties
EN
VAN HET HALEN
MET DE SERVICE
TOURINGCAR
BRENGEN PER LUXE

Kerst- en Nieuwjaarsarrangementen
11-daagse of 6-daagse vakantiereis
11-daagse
23 december tot 2 januari

KERSTREIS
6-daagse
23 december tot 28 december

NIEUWJAARSREIS
6-daagse
28 december tot 2 januari

4 dagen of 5 dagen in het bosrijke Vierhouten

voor vragen of reservering:

06-12997929

Speciaal
voor senioren
en 50+ single

vanaf € 495,-

•
•
•
•

3x of 4x logies in een 2-persoonskamer
3x of 4x uitgebreid ontbijtbuffet
3x of 4x 3-gangen diner
18.00 tot 23.00 uur gratis drankjes
(Hollands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap)

Oktoberspecial: Kleuren en tinten
8-daagse vakantiereis
• Vertrek zaterdag 5 oktober - prachtige herfstaanbieding

www.hotelaandevaart.nl - info@hotelaandevaart.nl

3

Ardito fotograﬁe

Prinses Christina
Concours

In de serie lunchconcerten van
het PCC, deze keer in de Dr Anton
Philipszaal, speelt Jorian van Nee op
donderdag 3 oktober met het Residentie Orkest. De pianist won dit jaar
de nationale finale van het Prinses
Christina Concours. Van Nee speelt
van Mozart het Pianoconcert in Es
nr. 14 KV.
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk
Spui 175, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur
Toegang: gratis

Majanka fotograﬁe

Hotel Restaurant

Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

KERST- EN NIEUWJAARSREIS

OKT

Bij voldoende deelname kunt u gezellig mee
naar de Jachthut van de boswachter.
De bijdrage is 5 euro per persoon.

oor
4 dagen v p.p.

€ 154,95

geaanr
5 dar m
voo

€ 199,-totp.24p.-12-2013

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust komen en ontspannen in het allermooiste stukje van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en
geweldige kamers...
Heerlijk Midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 216,- p.p. (halfpension) “incl. leuk uitje voor de helft van de prijs!”
Van zondag tot donderdag, of van maandag tot vrijdag.
Voor meer info zie onze website.

Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl
www.deoudebrouwerij.nl

is te boeken
Deze actie

Bekijk het hele reisaanbod op onze website
Nu vanaf € 400,Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32

Gortelseweg 8 • 8076 PS • Vierhouten • T: 0577-411323 • www.foreesten.nl

Overnachten in stijl...

The Dublin legenDs:
Formerly oF The Dubliners
Cultuur aan het

Dr Anton Philipszaal
Lucent Danstheater
Nieuwe Kerk

De legendarische folkgroep The
Dubliners mag dan officieel niet
meer bestaan, vier oud-leden hebben de draad uiteindelijk toch weer
opgepakt. The Dublin Legends spelen
een mix van nieuw en oud materiaal waarbij de bekende klassiekers
uitgebreid aan bod zullen komen
zoals o.a. ‘The Wild Rover’, ‘Seven
Drunken Nights, ‘Whiskey in The
Jar’en ‘The Irish Rover’.

Schedeldoekshaven 84 | 2511 EN | Den Haag

Woensdag 9 oktober 2013, 20.15 uur
Theaterconcert in de Dr Anton Philipszaal
Speciaal voor lezers van De Oud Hagenaar
€ 7,50 euro korting op kaarten
1e rang (€ 22,50 i.p.v. € 30,00)
o.v.v. Oud Hagenaar
Deze actie is alleen boekbaar via de kassa
van de Dr Anton Philipszaal of via ons bespreekbureau: 070 88 00 333
facebook.com/aanhetspuiplein

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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it

september en oktober
oze ouderenagenda Haaglanden Delft
• zo. 6 & 20 oktober: ZilverUitje in Bastacafe: elke 1e &
3e zondag v.d. maand van 12.00-20.00 uur in Bastacafe ,
Scheveningseveer 7 in Den Haag.
• vr. 4 oktober: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d.
maand van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.
• vr. 27 september & 25 oktober: Roze Ouderensalon,
elke laatste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in
Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft
• zo. 13 oktober: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow
Den Haag), elke 2e zondag v.d. maand van 16.00 tot
21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 in Den Haag.
BUITEN DE REGIO
• zo. 13 oktober: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand
van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in
Leiden.
• zo. 29 september & 27 oktober: Zondagmiddagsalon,
elke laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in
Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175 in
Rotterdam.
Bijna alle ouderensozen serveren na afloop een maaltijd
voor een schappelijke prijs.
Zie verder ook: www.roze50plus.nl

Donderdag 19 september
Tineke de Nooij presenteert live vanuit
useum ockarrt in Hoek van Holland
Tineke de Nooij komt donderdagmiddag met haar
programma de TinekeShow van Omroep Max op Radio 5
Nostalgia live vanuit Museum RockArt. Tussen 16.00 en
18.00 uur draait ze de beste muziek uit de jaren ’70. Met
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen informatie cursussen muziek theater enz.
Hebt u activiteiten te melden tuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

de Top 40, de alarmschijf en Tineke’s hittip.
Centraal staan ook de studio’s en het verhaal van de
zeezender Radio Veronica 1960 - 1974, met diverse
gasten wordt stilgestaan bij het roemruchte verleden
van dit eens zo populaire radiostation. De stranding, de
demonstratie op het Binnenhof en het festival op het
Malieveld in april 1973 maar ook de laatste dag en het
laatste uur van 31 augustus 1974.
De live uitzending in museum RockArt kan door publiek
worden bijgewoond. Het museum is deze middag geopend van 13.00 tot 18.00 uur. Het museum is gevestigd
aan de Zekkenstraat 42 in Hoek van Holland. Entree is
6,50 per persoon.

ondag 22 september
iteraire runch over . Vasalis
in useum eermanno
In het Koetshuis van Museum Meermanno, Prinsessegracht 30 Den Haag, wordt een literaire brunch gewijd
aan de P.C. Hooft-prijswinnaar M. Vasalis (1909 - 1998),
geboren in Den Haag. Een zeer gevarieerd programma,
dat om 11.00 uur begint en om ca. 13.15 uur eindigt
Wees op tijd! Entreeprijs € 12,50 inclusief brunch. Reserveer door in te spreken op 070 3020082 of stuur een
e-mail naar: reserveren@salonredactie.net

Op de Europese dag van het Joods Erfgoed en Natuur
verzorgt de stichting op zondag 29 september een
boeiende en gevarieerde manifestatie in Den Haag. Op
deze dag kunt u van 12.00 tot 18.00 uur lezingen volgen,
een documentaire bekijken en een speciale tentoonstelling bezoeken over de Joodse Cultuur in Den Haag. Er is
een doorlopend programma in het gebouw van het CIDI,
Jagerstraat 4.
Ook is er de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren rondleiders óf zelfstandig een wandeling te maken
langs de plekken van Joods Erfgoed. Voor de wandelaars
zijn er deze dag gratis brochures beschikbaar met de
routes en de uitleg over wat u kunt zien en ontdekken.
Ook staat er om 17.00 uur een afsluitend bezoek aan de
synagoge aan de Jan Evertstraat 7a op het programma.
De dag zal daar muzikaal worden afgesloten. U kunt het
volledige programma op de website terugvinden onder
‘Cultuur’: www.joodserfgoeddenhaag.nl

ondag 6 oktober

ondag 29 september
Dag van het Europees Joods Erfgoed
De Stichting Joods Erfgoed Den Haag wil het Joods
Erfgoed in de stad voor een breed publiek beter zichtbaar
maken. Na Amsterdam is Den Haag de tweede stad in
Nederland met een rijke Joodse geschiedenis, cultuur en
traditie. Het is de moeite waard hiervan meer te zien en te
weten te komen.

tichting Atlantikwall useum
bezoek drie bunkers aan de adhuisweg
Deze zondag zal de stichting Atlantikwall Museum Scheveningen rondleidingen verzorgen in een drietal bunkers
aan de Badhuisweg in Den Haag. Op beide dagen zullen

HAAL NU
HET NIEUWE
PROGRAMMABOEKJE!

Leer de kunst van een
goed gesprek: de dialoog

NIEUW: MAANDAG 19:15 UUR!
DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

3 workshops over luisteren,
ontmoeting en een open levenshouding
Met filosofen en experts,
een spel en praktische oefeningen.
28-9, 5-10 en 12-10, in het Nutshuis.
Zie www.de-vrijplaats.nl,
tel. 070-3596449
Verder dominee Carel Ter Linden (26-10)
en andere sprekers over humanisme
en spiritualiteit.

MAGISCH
SLAGWERK
Vr 18 oktober 20.15 uur
Za 19 oktober 20.15 uur

www.pathe.nl/buitenhof

RESIDENTIE
ORKEST MEETS
CHARLIE CHAPLIN
Za 2 november 21.00 uur

Dr Anton Philipszaal Den Haag

Paard van Troje Den Haag

Normaal gesproken bevindt het slagwerk zich altijd ver
achterop het podium, maar bij dit concert gaat die vlieger
niet op. Laat u verrassen door de spectaculaire klanken
van Martin Grubinger, een jonge meesterpercussionist
uit Salzburg.

Charlie Chaplin is de koning
van de stomme film. Het
Residentie Orkest vertoont
twee van zijn filmklassiekers
met live muziek.

INFORMATIE EN KAARTEN: 070 88 00 333 of residentieorkest.nl

er 3 rondleidingen worden gegeven waarvoor u zich kunt
aanmelden. De kosten zijn 2 euro p.p. De aanvangstijden
zijn: 11:30 uur, 13:00 uur en 14:30 uur. De rondleidingen
duren ongeveer een uur. Maximaal 15 deelnemers per
rondleiding.
De Duitse strijdkrachten waren er in de jaren 1940 en
1941 niet in geslaagd Engeland te verslaan en richtten
hun blik oostwaarts. Na het uitvoeren van een aanval
op de Sovjet Unie zou de kans op de zo gevreesde twee
frontenoorlog toenemen. Op 14 december 1941 besloot
het Duitse opperbevel daarom tot aanleg van een lange
verdedigingslinie langs de bezette Europese westkust: de
neue westwall. Aan de Nederlandse kust werden vanaf
die periode vele honderden bunkers gebouwd, eenvoudig
van aard en voornamelijk voor het onderbrengen van
manschappen en munitie. Ook de dicht aan de kust
gelegen vliegvelden en radarstellingen werden rijkelijk
voorzien van deze bunkers.
In Augustus en September 1942 vonden bij het Duitse
opperbevel besprekingen plaats waarbij Hitler zelf
aanwezig was, en waaruit bleek dat een aaneengesloten
linie van bunkers langs de Europese kust niet haalbaar
was. Het voornemen was om een keten van rondom verdedigde gebieden bij belangrijke kustplaatsen, havens en
andere kwetsbare gebieden te realiseren. De belangrijkste havenplaatsen (Den helder, IJmuiden, Hoek van Holland) kregen de hoogste status: “verteidigungsbereich’’.
Daar onder kwamen de ‘’Stutzpunktgruppen’’, Zoals o.a.
Scheveningen, Katwijk en Zandvoort. Zo ontstond lans
de Europese kust een ‘’perlenschnur aus stahlbeton’’,
een ketting van verdedigde gebieden met daartussen de
licht verdedigde ‘’freie kusten’’.
De aanleg van de Stutzpunktgruppe Scheveningen heeft
verstrekkende gevolgen voor de stad gehad: in twee jaar
tijd werden een krappe 2000 bunkers gebouwd, 140.000
Hagenaars hebben als gevolg van de aanleg van de stützpunktgruppe moeten evacueren. Ruim 8000 woningen
werden door aanleg van verdedigingswerken, bombardementen en vernielingen onherstelbaar beschadigd en
nog eens ruim 17000 werden herstelbaar beschadigd.
De totale kosten van herstel en wederopbouw zijn op
basis van een inventarisatie door de wederopbouwdienst
geraamd op 61.000.000 gulden (gulden van 9 Mei 1940)
Aan de Badhuisweg in Scheveningen is sinds 2008 de
voormalige commandobunker van de stützpunktgruppe
ingericht als museum. In deze bunker met 3 meter dikke
gewapend betonnen muren kan men een indruk krijgen
hoe de Duitse soldaten destijds leefden. Volledig voorbereid op de eindstrijd die nooit kwam, met continue de
dreiging van de geallieerde luchtaanvallen. Tevens is in
de bunker een uitgebreide collectie gebruiksvoorwerpen
uit de bezettingstijd tentoongesteld.
Voor meer informatie en om u aan te melden voor de
rondleidingen gaat u naar: www.atlantikwallmuseum.nl
Om u aan te melden voor de rondleidingen klikt u op het
kopje: Openingsdagen commandobunker. Telefonisch
aanmelden kan ook op: 0624141699 na 18:00 uur.
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Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

5 euro NAJAAR
CHEQUE

De Jong Damesmode
mode in maat 38 t/m 52
maandag- en koopavond gesloten

a aa
g

Mode
die bij
u past

Bij aanschaf van een artikel uit onze nieuwe collectie
wordt er 5 euro van de prijs afgetrokken.
Niet inwisselbaar tegen contancten. Maximaal één najaarcheque
per klant.Geldig van 14 september tot en met 12 oktober 2013.

Gratis Haal- en Breng service!!
Alphons Diepenbrockhof 45b
070 - 404 25 41
Escamplaan 301
070 - 325 74 95
Den Haag

... U belt ons voor een afspraak.
... Binnen onze regio halen wij U vanaf huis en
brengen U vanzelfsprekend weer terug.
Tot snel bij Ofra Mode

a a 1 00

7 5
070 080080

17 0
a a 9 00

9 00

17 00

aag
17 0

Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03
www.dejongdamesmode.nl
maandag- en koopavond gesloten

gen aan zijn score Want dat is wat hij
een speler hierbij volledig afhankelijk
deed tegen 60-plusser Leo Duijvesteijn
is van wat zijn oude tegenstanders hebvan Schaakmat uit Naaldwijk. Hij was
ben gepresteerd. Voor Segger dubbel
De
Oud-Hagenaar
Krant
voor
de
50-plusser
duidelijk zenuwachtig, maar speelde
jammer, omdat hij in de 35 jaar dat hij
overtuigend.
speelt nog nooit een belangrijk toernooi

Segers (SHTV), deed nu niet mee.

60-plus en 0-plus
september
HetDinsdag
toernooi17
werd
dit jaar op2013
negen
vrijdagavonden gespeeld in het Flo-

toernooiwinnaars (1. Bodaan, 2. Segger
en 3. Van den Bos) kon nog een ink
aantal van de 45 deelnemers met een
beker en/of geldprijs naar huis gaan.
Zo ging de ofﬁci le titel veteranen-

(SV Botwinnik).
De enige vrouwelijke deelnemer, vaste
gast Moni ue Keuzenkamp (RHC/
Arena), scoorde iets boven hetpagina
niveau15
van haar Elo-rating.

Advies van de notaris
Ellens
Parkstraat 93

Lentze - notariaat en mediation
2514 JH ’s-Gravenhage

070 - 364 48 30

notaris ellenslentze.nl

www.ellenslentze.nl
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?
alt er nog wat te bezuinigen of om te buigen in de door de gemeenten verstrekte voorzieningen en hulp op grond van de et maatschappelijke ondersteuning
tefonds van de centrale overheid ontvangen gemeenten hiervoor al bijna twee miljard euro. eel plaatsen leggen daar nog wat bij uit de eigen inkomsten .

mo

it het gemeen-

ee te o deren ie en en kraken niet
ie de publicatie ‘De ondersteuning van mo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012’ van het ociaal ultureel Planbureau
( P) leest, zou haast denken dat ouderen piepende en krakende wagens zijn. Niets is minder waar. Het overgrote deel kan zijn
huishouden en maatschappelijk leven op eigen kracht en met eigen inkomen - hoe beperkt dat ook is - onderhouden.
W l dienden in 2011 bijna 390.000
mensen in heel Nederland bij hun gemeente een Wmo-aanvraag in, omdat
zij een lichamelijke, psychische of
verstandelijke beperking hebben. Van
hen is 70 procent ouder dan 65 jaar
en heeft vaak een ernstige beperking.
Opvallend is dat de meeste aanvragers
een laag opleidingsniveau (58 procent)
hebben en een gering inkomen (35
procent).
Het aantal aanvragers voor de Wmo
bedroeg vorig jaar in Rotterdam circa
11.000 en in trecht 10.000. Den
Haag kon het cijfer niet tevoorschijn
toveren. Het zal wel in dezelfde
orde van grootte liggen. Het aantal
aanvragen groeit nog steeds, vooral
op het gebeid van huishoudelijke
ondersteuning.
Het rapport van het SCP laat zien dat
de verkrijgers van Wmo-ondersteuning in ruime meerderheid tevreden
zijn over de gemeentelijke rol. De
meesten van hen kunnen zich, mede
dankzij de Wmo, redden in huis en
daarbuiten, hebben regelmatig sociale

contacten en ervaren voldoende mogelijkheden om activiteiten te doen , is
de conclusie.
Huishouden
Het vaakst wordt een beroep gedaan
op de gemeente voor ondersteuning
om het huishouden draaiende te
houden (in 45 procent van de gevallen) en zich buitenshuis te verplaatsen
(eveneens 45 procent).
Laten dit nu juist de voorzieningen
zijn waarop de overheid denkt te kunnen besparen door het inschakelen van
familie en mantelzorgers. Hulp in het
huishouden is de meest aangevraagde
ondersteuningssoort. Meer dan de
helft van de aanvragers voor een
Wmo-voorziening betaalt daarvoor
een eigen bijdrage. De meesten vinden
de hoogte hiervan redelijk. De mensen
met een laag inkomen vielen op,
doordat zij de eigen bijdrage te hoog
vinden, vaker moeite hebben hun
huishouden draaiende te houden, zich
buitenshuis lastiger verplaatsen en
weinig andere mensen ontmoeten.

Eigen bijdrage
Het SCP-rapport geeft politici geen
handvat om te kijken hoe en of
de Wmo goedkoper kan worden
uitgevoerd. Gezien de en u tes van
het SCP ligt het voor de hand dat
eveneens wordt gekeken naar een
hogere eigen bijdrage voor met name
de inkomens boven de minima.
Om een voorbeeld te noemen; als
een alleenstaande met alleen AOW
huishoudelijke hulp (de zogenoemde
‘werkster’) van de Wmo nodig heeft,
betaalt men zelf 58 eurocent per uur
en als men een chronische ziekte heeft
of men is gehandicapt (Wtcg-korting)
nog geen 40 cent per uur.
Voor mensen met AOW plus een aanvullend pensioen van bruto ruim 200 euro
per maand is het nauwelijks of niets
meer. Pas bij het bijdrageplichtig jaarinkomen van 20.000 euro bruto per jaar
betaalt de alleenstaande per uur meer,
maar dan is het ook nog niet eens 1 euro
per uur voor huishoudelijke hulp en met
een Wtcg-korting zelfs nog 33 procent
minder.

De politieke vraag wordt of mensen
met inkomens boven het bestaansminimum (bijstand, AOW) voor
onderdelen van de Wmo (zoals
huishoudelijke hulp) niet meer
moeten gaan betalen. Het rapport
van het SCP geeft de regering alle
aanleiding hiernaar te kijken.
Niet ge nformeerd
In tegenstelling tot wat de instanties
veronderstellen blijkt dat drie van de
vier aanvragers in het SCP-rapport
aangeven dat zij niet geïnformeerd
zijn over de mogelijkheid te kiezen
tussen zorg in natura (direct te geven
door een thuiszorginstelling) en een
persoonsgebonden budget (pgb) waarmee men zelf inkoopt en bepaalt wie
de zorg verleent.
Een op de tien pgb
Het SCP stelt dat ‘de informatie ofwel
niet verstrekt is of niet is aangekomen
bij de aanvragers’. Mogelijk heeft
een deel van hen de informatie niet
onthouden of begrepen.

Bijna een op de tien aanvragers kiest
voor een pgb.
ociale contacten
De redzaamheid en de sociale contacten
waren eveneens onderwerp van de
en u tes. De meeste Wmo-aanvragers
hebben tenminste wekelijks sociale
contacten (85 procent met familie en
63 procent met vrienden). Sociaal
geïsoleerd wordt 28 procent beschouwd.
Dat is afgeleid uit een set vragen over
gevoelens van eenzaamheid en de kwaliteit van de sociale contacten. Meer dan
de helft van de Wmo-aanvragers heeft
mantelzorg (hulp van en ontmoetingen
met vrijwilligers).

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus
,
Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Afhandeling rekening
overleden moeder
ijn moede is decem e
ove
leden. ls doc e e a i ik de no
lo ende nanci le aken. ijn v aa
is oe lan moe ik anka sc i
en elan ijke co es onden ie en
de elijke e a en
Dat hangt af van de afhandeling
van de rekening. Kijk bij de bank
van uw moeder hoe de rekening
moet worden opgeheven. Het is wel
gebruikelijk dat, als u verwacht dat
er nog betalingen moeten worden
gedaan of moeten binnenkomen, de
rekening van de ‘erven’ beter kan
worden gehandhaafd. Pas als de
inkomstenbelasting van uw moeder
over 2012 is afgehandeld en de
eventuele erfbelasting, is het inderdaad makkelijk de rekening van de
erven te be indigen. Overigens is het
bij de meeste banken vrij eenvoudig
te doen. Zeker als de verantwoordelijke erfgenaam daar ook een

rekening heeft. Immers, dan wordt
deze verantwoordelijk gesteld voor
het over te maken slotsaldo of het
eventuele tekort in de toekomst.
Nicht erft deel
appartement
ijn ja i e nic ee mij in
aa es amen aan e e en als
e ec e es amen ai . n aa
es amen ee ij d ie e ena
men enoemd onde ie mij. en
v iendin e de in oedel een v iend
en ik el e ven e a a emen aa
ij in oon en da aa ei endom is.
di momen e ik een mac i
in om ove aa ank ekenin e
esc ikken. k v aa mij a o ik na
aa ove lijden o maa e a a e
men e koo kan aan ieden ij een
makelaa . aa
advies.
Het is eenvoudig; als zij in een
testament heeft staan dat u en een
vriend de opbrengst krijgen van
haar appartement, dan is de verkoop
daarvan pas aan de orde als zij is
overleden. kunt dat samen met

de andere erfgenamen gaan bepalen
als u de - in het testament ook benoemde - e ecuteur bent. Als u niet
bent benoemd in het testament, gaan
daar alle erfgenamen over. Houd (u
en ook haar vriend) wel rekening
met eventuele erfbelasting. Als uw
nicht nog handelingsbekwaam is, is
een machtiging (nog ) niet nodig.
egelingen bij moeder
met beginnende dementie
n e in e ve lee is levende
moede ee e innende demen ie.
en van ons neem a en oe a eld
voo aa o me aa ei en asje.
ij als kinde en aan oed me
elkaa om en e en e een moei e
mee elkaa e con ole en als e om
moede s nanci n aa . s da o
de e ij e oed e e eld
Lijkt van wel. Toch zijn er in geval
van beginnende dementie talloze
mogelijkheden om te voorkomen
dat mensen niet uitgebuit worden
of rare dingen doen. We noemen er
een paar een machtiging aan een

betrouwbaar persoon of kind en de
mogelijkheid om naar alle kinderen
een rekeningafschrift te sturen.
Neem contact op met de bank(en)
van uw moeder over deze zaken. De
Rabobank heeft hiervoor zelfs een
aparte desk ingesteld die mensen in
heel Nederland helpt oplossingen te
zoeken. In het geval van uw moeder
zijn verdergaande stappen mogelijk
als bewindvoering of zelfs onder curatele stellen in het geval zij geheel
handelingsonbekwaam is.

inanci le zaken
Inschrijving club bij
Kamer van Koophandel
e es
van de ve eni in
aa van ik lid en ee de ve eni
in skas o de ei en ekenin van
ee es sleden onde e ac
omda de insc ijvin ij de ame
van oo andel eld o kos en
en omda de ank voo de ve eni
in s ekenin insc ijvin eis . a
e e e als een van die ee e
s sleden aillie aa de ekenin

lee aal o e e no ove lijd
Het is inderdaad goedkoper voor een
vereniging niet de ofﬁci le weg van
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het houden van een eigen
bankrekening aan te houden. Echter,
het gaat misschien om 100 euro per
jaar aan bankkosten en inschrijvingskosten bij de KvK. Het voordeel van
een ofﬁci le verenigingsstructuur is
dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor schulden als
er sprake is van wanbeleid. Dat is
zelden aan de orde. Het nadeel van
het onderbrengen van de verenigingskas bij een priv persoon is dat,
als hij of zij overlijdt, de nabestaanden het eerste erfrecht krijgen en als
zij niet meewerken is de vereniging
zijn kas kwijt Alleen dat al zou
voor ons voldoende zijn een ofﬁci le
verenigingsstructuur na te streven.
Voor de kosten hoeft men het niet te
laten, tenzij het in de vereniging om
een ‘omzet’ van enkele honderden
euro’s per jaar gaat. De gevaren
waarop u doelt zijn in dat geval ook
nauwelijks van belang.
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Vrijwilligers
vacatures

VluchtelingenWerk
Rijswijk zoekt Taalmaatje
Vluchtelingenwerk Rijswijk zoekt
voor haar maatjesproject enthousiaste
vrijwilligers, die zich graag een uurtje
per week (of uiteraard meer) in willen
zetten voor de maatschappij.
VluchtelingenWerk Rijswijk is in 2009
gestart met dit project en inmiddels zijn
er veel koppels gevormd. Hiermee zijn
vele vluchtelingen en migranten geholpen met het leren van de Nederlandse
taal. Ondanks deze koppels, staan er
nog veel mensen op de wachtlijst. Hier
kunnen we uw hulp als taalmaatje goed
gebruiken. Samen ondernemen jullie
activiteiten met als doel de deelnemer (beter) wegwijs te maken in de
Rijswijkse samenleving. Denk hierbij
aan het verbeteren van de spreek- en
luistervaardigheid en eventuele voorbereiding op het inburgering e amen,
maar soms ook letterlijk wegwijs te
maken binnen Rijswijk.
Door de grote diversiteit kan iedereen
taalmaatje worden.
Mocht bovenstaande u aanspreken,
neem dan vrijblijvend contact op voor
meer informatie.
l c elin en e k ijs ijk
a o c e elaan
ijs ijk
el.
mail v ijs ijk@online.nl
n e ne vl c elin en e k ijs ijk.nl

Festival Den Haag Voor Elkaar
Op zaterdag 9 november zal de tweede editie plaatsvinden van een bijzonder evenement voor actieve en
betrokken Hagenaars. Vorig jaar vond het voor het
eerst plaats onder de naam ijzonder Dichtbij, maar dit
jaar wordt het aanzienlijk uitgebreid met activiteiten
en interessante onderdelen voor mantelzorgers, zorgvrijwilligers, ouderen en Hagenaars met een beperking.
Oftewel Den Haag Voor Elkaar.

Het festival zal in het teken staan
van de kwaliteit van het leven en
geluk in een zorgzame stad. Daar
zorgen de organiserende partijen
voor de twee stedelijke allianties
interculturalisatie en PEP Den
Haag. Samen zorgen wij voor een
gevarieerd en gezellig interactief
programma vol informatie en
beleving. Interactief, want u kunt er
meedoen, ervaren en beleven, maar
vooral ook genieten en ontspannen. En gezellig, want er zal volop
gelegenheid zijn voor ontmoeting,
dialoog en uitwisseling. Centraal bij
dat alles staat de kwaliteit van het
(samen)leven - een onderwerp dat
zowel u als ons na aan het hart ligt

optredens - theater, cabaret, dans
en muziek. Parallel daaraan kunt
u in aparte ruimtes deelnemen aan
diverse workshops, spelactiviteiten
en verwennerij. kunt denken aan
stoel- en voetmassages, bewegen
en het goede leven. Er zal aandacht
zijn voor manieren om lekker aan
uzelf te werken en voor gezondheid. In andere workshops kunt
u, als u een actief en druk bestaan
leidt, kennismaken met de balans
in uw leven en de grenzen van uw
eigen krachten. Natuurlijk zult u
ook verder aan de slag kunnen gaan
met uw eigen creativiteit, interesses
en mogelijkheden, zoals in het Talenten- en kwaliteitenspel van PEP.

orkshops
Den Haag Voor Elkaar zal plaatsvinden in het Atrium van het
Stadhuis aan het Spui. Van 14.00
tot 17.00 uur is er een centraal
programma, met onder meer
ﬁlm, debat en diverse artistieke

Verschilmakers
Den Haag Voor Elkaar is ook bij
uitstek geschikt om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen als
de Burenhulpcentrale, domotica en
woonvormen voor ouderen. Er zal
ook aandacht zijn voor heel prakti-

evraagd en geboden
Gevraagd Je hebt een ‘open’ houding,
kunt je goed inleven en je bent makkelijk in de omgang.
Geboden Een goede sfeer binnen een
leuk team, leuke cli nten en een grote
verscheidenheid aan activiteiten. Vrijwilligersbijeenkomsten. Scholing, reisen onkostenvergoeding en verzekering.
ic in se de
en
asse skade
oo do
el.
mail v ij illi e s e k@i se.nl
n e ne
.i se.nl

Ontmoeting
Tussendoor is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Dat gebeurt
tegenwoordig vaak via sociale
media, en ook tijdens Den Haag
Voor Elkaar zullen Twitter en een
live chat niet ontbreken. Aan de
kraampjes van organisaties kunt u
ook ‘in levenden lijve’ informatie
opsnuiven. Natuurlijk vergeten we
de inwendige mens niet. Den Haag
aan Tafel komt onder meer met
heerlijke ‘multiculturele’ hapjes.
ak isc e in o ma ie
a m a e da novem e
oca ie
i m van e ad is
aan e
i
ijd .
.

Levensboeken
60+ allochtonen

Vrijwilligersbureau
Vrije Tijd

Stichting Ipse de Bruggen zoekt voor
het bureau Vrije Tijd dat gesitueerd in
Buurtschap Craeyenburch een aantal
vrijwilligers. Het gaat met name om het
ondersteunen of opzetten van clubactiviteiten als tekenen, schilderen, darten
of koken. Daarnaast zijn er af en toe
oproepvrijwilligers nodig die bijspringen tijdens activiteiten als feesten,
avondvierdaagse of een dagje uit.

sche zaken des levens, zoals veilig
wonen, het Wmo-loket en de toegankelijkheid van voorzieningen.
Allerlei organisaties zullen aanwezig zijn om u te laten kennismaken
met hun werk, met kennisdeling
en inzet van vrijwilligers. Op dat
gebied gebeurt heel veel. Bij Den
Haag Voor Elkaar brengen we dat
samen. In het gehele programma zal
er aandacht zijn voor de verschillen
tussen individuen en culturen, en
hoe daarmee om te gaan. Tijdens
Den Haag Voor Elkaar worden ook
de jaarlijkse prijzen ‘De Verschilmakers’ uitgereikt voor personen
en voorzieningen die daarmee
daadwerkelijk rekening houden.

Een levensboek maken
helpt ouderen bij het ophalen van herinneringen
en het betekenis geven
hieraan. Door interviews
die eraan voorafgaan en
het herlezen van de verhalen ontdekken ze de
rode draad in hun leven.

Gamen goed
voor geheugen ouderen
Het spelen van een computerspel kan goed zijn voor
het geheugen van ouderen. Amerikaanse onderzoekers
hebben aangetoond dat mensen tussen de 60 en 85
jaar een betere concentratie en kortetermijngeheugen
krijgen als ze een speciaal ontwikkeld computerspel
hebben gespeeld.

Het wetenschappelijke tijdschrift
Nature publiceerde de resultaten
woensdagnacht. De wetenschappers
van de niversiteit van Californi
maakten een racespel genaamd
Neuro Racer. Hierin moeten de
proefpersonen racen en op een knop
drukken zodra ze een gekleurde stip
zien. De resultaten werden gemeten
na vier weken spelen en waren tot

zes maanden na de tests merkbaar.
Nintendo claimde enkele jaren
geleden al dat zijn Brain Trainingspelletjes ouderdomsverschijnselen
helpen tegen te gaan. Diverse onderzoeken toonden in 2008 en 2009
echter het tegendeel aan.
on

ov m

Ook kinderen en/of kleinkinderen
van oudere migranten kunnen hun
speciﬁeke geschiedenis door een
levensboek leren kennen. Of zelfs
bredere groepen belangstellenden,
als de verteller daar toestemming
voor geeft.
ursus
Voor schrijvers van levensboeken
van oudere migranten bestaat er een
gratis cursus, volgens een methode
van Reli f. Indien gewenst krijgen
ze ondersteuning door PEP op het
gebied van lay-out en het redigeren/
opmaken van een boek. De cursus
vindt plaats op zaterdag 5 oktober
van 10.00 tot 15.00 uur (inclusief
lunch) bij PEP, Riviervismarkt 2,
Den Haag.

Deelname alleen na aanmeding vooraf, bij Joke Veldkamp,
j.veldkamp pepdenhaag.nl, of bij
Abderrahim Kajouane,
a.kajouane pepdenhaag.nl
ee ove levensve alen s aa o
.levens oeken.nl en
. e den aa .nl levens oeken
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en
vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie

Jurre is twaalf. Iets over hem schrijven kan nog net. aar straks bereikt hij de leeftijd, dat hij dat niet
meer op prijs stelt. tel je voor. ijn vrienden zouden het eens onder ogen kunnen krijgen. Daarom nog
keer. Het kan nog net.

met Julius asgeld

Vroeger deden we samen boodschappen in het winkelcentrum van OudRijswijk. Daar liepen we. Hand in
hand. Jurre vijf. Opa 63. Als we vanaf
de Geestbrugweg de drukke Haagweg
ter hoogte van de Aldi moesten oversteken nam ik hem op mijn schouder.
‘Doe je handen maar voor opa’s ogen’,
zei ik. Dat deed hij. ‘Kunnen we
oversteken ’, vroeg ik. ‘Nee opa, er
komt een auto aan’, zei hij dan. Of ‘Ik
denk het niet opa, want de tram gaat
net rijden’. En zo stonden we daar te
wachten totdat Jurre het veilig achtte.
‘Ja, we kunnen ’, riep hij dan hard en
een beetje zenuwachtig van zoveel
verantwoordelijkheid. Daar gingen we.
Dwars over de Haagweg. Jurre op de
schouders met zijn handen voor opa’s
ogen. Opa een beetje onzeker, maar
toch ink doorstappend.

zakgeldverhoging
tussen zijn
van opa. Was dat
vingers altijd
voordien 2 euro per
nog heel goed
week, nu werd het
kon zien of het
met maar liefst 100
echt wel veilig
procent verhoogd
was om over te
tot 4 euro per week.
steken. Ja, k
iteraard werden er
of er van links
allerlei voorwaarden
of rechts plots
aan die verhoging
ineens toch nog
- Jurre kreeg de cijfercode van het kluisje een gesteld. Want voor
een ﬁetser of
hele eer want zelfs mevrouw asgeld mocht
niks gaat de zon
een brommer
dat niet weten. op. Zo moest het
aankwam.
zakgeld, voordat het werd besteed,
Kom nou.
worden opgeslagen in opa’s kluisje in
Op een goede dag onthulde Jurre
het tuinhuis. Daartoe verkreeg Jurre de
in aanwezigheid van zijn moeder
code van het slot van het kluisje. Dat
enige saillante details over de wijze
was een hele eer want zelfs mevrouw
waarop wij doorgaans de Haagweg
Pasgeld mocht dat niet weten. Tevens
overstaken. Met weglating van die
spraken we af, dat Jurre over het geld
stiekeme doorkijk tussen de vingers.
dat langer dan een jaar in de kluis
Want dat wist hij zelf niet. Z’n moeder
zou liggen voordat hij het eruit had
kreeg bijkans een rolberoerte toen ze
gehaald, tien procent rente van opa
het hoorde. Ze keek me aan met een
zou ontvangen. Om een en ander
blik waaruit sprak dat het nooit meer
boekhoudkundig te verantwoorden
goed zou komen en zelfs nadat ik
legden we ook een vel papier en een
het uitgelegd had heeft het nog even
balpen in de kluis waarop Jurre zelf
geduurd voordat we weer on speaking
de inkomsten en uitgaven diende bij
terms waren.
te houden.
akgeld
Drie weken later ging de bel. Ik deed
Op z’n tiende verjaardag kreeg Jurre
open en trof Jurre voor de deur met
naast een kado (wat dat was weet ik
een zevental vrienden. Zij waren allen
niet meer, het zal wel weer zo’n stom
voorzien van sigarenkistjes, doosjes
computerspelletje zijn geweest) ook
met gleuven en eentje had zelfs een
spaarvarken in zijn hand. ‘Dit zijn
mijn vrienden, opa’, sprak Jurre en hij
stelde ze keurig aan me voor. Eenmaal
binnen bleken de kereltjes allen zeer
geïnteresseerd in de rentevoet die kennelijk opgeld deed in opa’s tuinhuisje.

at een wous
En nu denkt u natuurlijk wat een
wous, die opa. Die moet niet goed bij
z’n hoofd zijn geweest. Dat hij het
leven van zijn vijfjarige kleinzoon en
z’n eigen leven zo in de waagschaal
legde. Dat hij de verantwoordelijkheid
zomaar overgaf aan z’n kleinzoon
van vijf. Maar zo was het niet hoor.
Wat denkt u wel. Ik ben heus niet gek.
Jurre legde z’n handjes steevast z
voor mijn ogen, dat ik door de speetjes

Duinhage

Loosduinen

Escamp
Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
070 - 330 39 03
wijkservicepunt@coornhertcentrum.nl

Wijndaelercentrum

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 - 325 46 40
wijkservicepunt@duinhage.org

romscootertje
Vorige week logeerde Jurre bij ons in
Zeeland. iteraard brachten kleinzoon
en opa veel tijd door op het bromscootertje. ‘Weet je wat ’, stelde ik
voor toen we over het buitendijkse
pad langs de Westerschelde stoven.
‘Weet je wat Als jij nou eens voor
gaat zitten en gas geeft, dan gaat opa
achterop zitten en stuurt en remt wel
met z’n armen om je heen’. Zo gezegd

l

l
l

Erasmusplein 87 - 2532 RG Den Haag - 070 - 388 92 13 - www. humanitaswoonzorgplus.nl

-

verjaardagsweddes en andere revenuen
in het kluisje te storten.
Onlangs werd hij twaalf. Ik heb hem
de hele kluis kado gedaan. Hij zoekt
het verder zelf maar uit. De gertroffen
ﬁnanci le regelingen gaan uiteraard
door tot de dood ons scheidt.

l

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 - 447 02 00
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

kwaliteit

-

n

- k weet niet of dat
nog zo is maar
sigarenkistjes
kregen vroeger
vaak een tweede
leven bijvoorbeeld
als spaardoos. -

zo gedaan. Jurre gaf ink gas. ‘Rustig
aan’, riep ik. Want ik dacht aan de
verhalen die hij z’n moeder zou vertellen als hij weer thuis was. Het was
wel leuk. Maar toch, zo samen met
z’n twee n n scootertje besturen viel
niet mee. Op de een of andere manier
was het makkelijker, dat n de hele
verantwoording nam en de ander zich
daar dan maar aan overgaf. Net zoals
vroeger, op de Haagweg. Dus zette ik
het scootertje stil en vertelde Jurre,
dat hij zelf nou maar eens een stukje
moest rijden en besloot met ‘Maar

- anaf ons dorp isse in de ak van uid- eveland ben je met bromscootertje
zo op de paden langs de esterschelde. -

l

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum

vreugde leven. Ik ging achter mijn laptop zitten en schreef een verklaring die
de jongens eerst maar eens, tezamen
met hun kapitaaltjes, mee naar huis
moesten nemen ter ondertekening door
hun ouders. Na ondertekening zou ik
hun geld dan in bewaring nemen tegen
een nader te bepalen rente.
Ik heb ze nooit meer teruggezien.
Maar Jurre wel natuurlijk. Vaak met
een papiertje met de data waarop ik
verzuimd had hem zijn zakgeld uit te
keren. Soms om een luttele som gelds
op te nemen. Vaker nog om ontvangen

Verklaring
Daar zat ik. Goede raad was duur.
Even schoot het door mijn hoofd, dat
de grote, internationale oplichter, Bernard Madow, wellicht ooit ook zo begonnen was. Veel beloven, en dan veel
later weinig geven, doet een gek in

- Het kruispunt eestbrugweg Haagweg het was er al druk voor Jurre werd geboren.
Rechts boven is nog een stukje te zien van de at waaronder later de ldi kwam
in de tijd dat deze foto werd gemaakt zat er geloof ik nog een meubelzaak. -

identiteit
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niet eerder dan dat ik heel hard ‘Ja, het
kan’ heb geroepen’. Vervolgens liep ik
vijfhonderd meter het pad verder op
en riep heel hard ‘Ja, het kan ’.
Daar ging hij. Rustig aan. Nog niet
geheel zeker van zichzelf. In het begin
wiebelde het stuur een beetje, maar
gaandeweg kwam hij op dreef en remde iets te hard toen hij vlak voor opa
tot stilstand wilde komen. Dat deden
we nog eens. En opnieuw. En weer.
Ik moest steeds verder vooruit lopen.
Totdat ik zover stond dat hij mijn ‘Ja,
het kan ’, niet meer kon horen en zelf
maar besloot dat het kon.
Want zo gaat dat in het leven.
Ook geheimen met uw kleinkinderen
Mail ze naar
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Wonen
Thuiszorg
Zorgabonnement Zeker Thuis
Dagverzorging
Activiteiten en cursussen
Ondersteuning mantelzorgers
Wijkservicepunt voor advies
Café-restaurant

humane waarden

-

menselijke maat
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aat te e tra o er dok
De herfst staat alweer voor de deur. U heeft nog tot woensdag 25 september de tijd om het grote Oranjekruiswoordraadsel op te lossen, de laatste
van de zomer. Deze week twee e tra udoku’s, omdat er wat e tra ruimte
is. ant er zijn nog geen prijswinnaars te melden.

moet op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van
de zes Sudoku’s.
Wat we vragen is dus een
reeks van zes cijfers. Maar u
hoeft er maar 5 goed te hebben; met de herfst in zicht is
1 fout wel okay vinden we.

Inzenden

Stuur per e-mail naar
puzzel deoud-hagenaar.nl

Er worden vijf prijzen verloot onder goede inzenders.
Vergeet bij de inzending
van de oplossing niet uw
postadres te vermelden.
We moeten uw oplossing
van de sudoku’s ook binnen
hebben op
oensdag september

udoku

Zet in de onderwerpregel
lossin dok n .

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

6 2
4 8
9

1
2
3
4 5 9
3
6
1

1
4

7
1

5
9

2

6

9
7

1

4
1 5 4

9

6

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

9

2

7

1
8

5

5

2

udoku

6

8 5

3

9

7

udoku E

7

2

4

2 7
9

6

7 1 4

7

6 2

9 6
1 5
6

udoku

8

4

8

udoku A

5
1 6

udoku D

7

fo t goed

8

9

9
8

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

1

4 6
2

9
2

4

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

Stijlvol wonen in het
centrum van Pijnacker
Huurprijzen vanaf € 734,- p/maand inclusief parkeerplaats
Bezoek de
modelwoning
De modelwoning
aan de Kerkweg 3 in
Pijnacker is iedere
woensdag van
17.00 tot 18.00 uur
geopend.

De appartementen zijn gelegen boven het nieuwe
centrum van Pijnacker. U vindt er allerlei winkels,
restaurants en supermarkten.
∞
∞
∞
∞
∞

Woonoppervlaktes van 86 m2 tot 142 m2
Drie tot vijf ruime en lichte kamers
Luxe keuken voorzien van inbouwapparatuur
Eigen loggia en een gezamenlijke zonnige binnentuin
Eigen parkeerplaats in onderliggende afsluitbare garage

extra open huis! Vrijdag 4 oktober van 19 tot 21 uur
en zaterdag 5 oktober van 10 tot 12 uur.

rs!
u
e
b
e
i
g
r
e Ene
s
g
a
a
H
r de
er 2013
b
o
t
k
o
Kom naa
nd ag 6
t
dagje ui
e
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Hét du
in
hele gez
voor het

Zo

Kijk op Facebook en Twitter en maak

Zoals een zonnepaneel,
drinkwaterfles en biologisch
boodschappenpakket.

vanaf 20 september elke dag kans op
fantastische prijzen!

Duurzaam Den Haag

huren? Vestia 088 124 24 24
kopen? Roepman Makelaardij (015) 213 41 34

@duurzaam_dh
en #energiebeurs

www.denhaag.nl/energiebeurs

uur
t 16.30
12.00 to
g
Den Haa
Stadhuis
egang
Gratis to

Den Haag milieu
maakt het energie

duurzaam
klimaat
l
samen k
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‘Samenwerking als uitgangspunt’
Marja Boontje over revalidatie, het specialisme van Vrederust-West
Marja Boontje werkt al 25 jaar als specialist ouderengeneeskunde in verpleeghuis Vrederust-West
van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg). Daar is de arts steun en toeverlaat voor bewoners die
er lange tijd verblijven, maar begeleidt ze ook cliënten die in het verpleeghuis revalideren van een
beroerte of andere aandoening. ‘Het teamwerk maakt dit vak leuk.’
Vrederust-West heeft zich gespecialiseerd in revalidatie. De helft van de bedden in het verpleeghuis
is bestemd voor revaliderende cliënten. VrederustWest beschikt over een speciale Stroke Unit voor
mensen die herstellen van een beroerte (CVA).
Maar ook als iemand herstelt van een val of revalideert van een operatie, kan hij of zij in dit sfeervolle
verpleeghuis terecht.
Nieuwe inzichten
Als specialist ouderengeneeskunde is Marja een
spin in het web. De arts zet de koers uit bij de start
van het revalidatieproces. Ook tijdens de revalidatie
houdt Marja de vinger aan de pols. Zo bespreekt ze
wekelijks de vorderingen met de fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, verpleegkundigen en
andere leden van het behandelteam. Ook de cliënt
zelf kan regelmatig zijn zegje doen.
‘Het teamwerk maakt dit vak leuk’, geeft Marja aan.
‘Je hebt veel deskundigheid bij de hand binnen zo’n
verpleeghuis. Ik kan de diëtist à la minute iets vragen, het maatschappelijk werk zit hier om de hoek…
Ieder zet zich vanuit zijn eigen invalshoek en specialisme in voor de cliënt. Door goed te luisteren, kom
ik regelmatig tot nieuwe inzichten.’ De intensieve
samenwerking zorgt ervoor dat de zorgmedewerkers

www.hwwzorg.nl
cliënt van een vervelende blaasontsteking kunnen
afhelpen. Of als we een bewoner van de longstayafdeling gewoon goed kunnen houden. Waar dat
mogelijk is, gaan we zeker voor genezing. Maar het
is geen vereiste om een voldaan gevoel aan dit werk
over te houden.’

Meer weten?
Meer weten over revalidatie in een verpleeghuis van
HWW Zorg? Bel dan met de maatschappelijk werker
van:
Steun en toeverlaat

Foto: Eva Collette

een speciale band met elkaar krijgen. ‘Ik ontleen
veel kracht en steun hieraan. Maar ook met cliënten
ontstaat soms een bijzonder contact. Zeker als de
mensen hier voor lange tijd wonen. Enkele bewoners
ken ik al tien jaar.’
Goed houden
Het geeft Marja veel voldoening als ze samen met
de andere zorgverleners iets kan bereiken voor een
cliënt. ‘Dat bereiken moet je breed zien. Het is fijn
als iemand na een geslaagde revalidatie weer naar
huis kan. Maar ik ben ook tevreden wanneer we een

Verpleeghuis Vrederust-West
Schuttersdreef 125-127
2542 XA Den Haag
telefoon (070) 308 36 36
Verpleeghuis Houtwijk
Architect Duikerstraat 19
2552 ZV Den Haag
telefoon (070) 397 21 21
Verpleeghuis De Eshoeve
Doorniksestraat 150-152
2587 AZ Den Haag
telefoon (070) 306 47 00
De specialist en het transferpunt in het ziekenhuis
kunnen u voor revalidatie aanmelden.
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Wereld
Alzheimerdag
21 september 2013
12.00 - 17.00 uur
Dementie of geheugenverlies?
Samen kunnen we er wat aan doen!
Wij informeren u graag hoe.
Kom naar ons
Ambulante Centrum Ouderen
President Kennedylaan 15 (Statenkwartier)
in Den Haag

