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Sportief en ervaren: meesterschap van deze tijd op het hockeyveld

De eeuwige jeugd van trainer Roy Jansen
In Madestein staat
een trainer met D-tjes
op een hockeyveld.
Een kleine man op
leeftijd, in een blauw
jack en met een
hoedje op. Laten zulke
jonge spelertjes
zich iets wijs maken
door een trainer die
zowat drie generaties
van ze af staat? Roy
Jansen is een fenomeen in het hockey,
bij HDS al erelid sinds
1988. ‘Ome Roy’, aldus
zijn oudste pupillen,
die inmiddels van middelbare leeftijd zijn.
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- Fenomeen Roy Jansen overbrugt alle leeftijdsverschillen, alleen het hockey telt. ( Foto’s: André den Breejen, www.opdefoto.info ). -

Wonderlijk. Zijn donker getinte
stem bast over het HDS-veld en lijkt
de jongste jeugd te betoveren. Hij
spreekt in keurige zinnen, alsof hij
opleest. Nadrukkelijk legt hij uit wat
je met de stick moet doen om de bal
daar te krijgen waar je hem wilt hebben. Hij tekent de beweging van het
lichaam, eerst in slow motion, dan
op tempo. Gebiologeerd volgen die
kleine mannen zijn aanwijzingen. De
scène logenstraft het idee dat vandaag
de dag geen meester iets met een
jeugdige meute zou kunnen beginnen.
Je moet gewoon dàt kunnen wat die
man daar op dat veld kan.
Ultieme sportbeleving
Roy Jansen is hartelijk en staat open
voor kortweg ‘Roy’. Wie hem zo
aanspreekt laat er wel een eerbied-

- HDS trekt veel jonge spelers - maar ook
senioren en veteranen zijn er volop actief. -

waardig ‘mijnheer Jansen’ in doorklinken. Met zijn inbreng is Heren 1
van HDS lange tijd een gevaarlijke
tegenstander voor ‘grotere’ clubs.
Menig speler schrijft zijn techniek en
inzicht volledig aan hem toe. En meer
dan dat. “Hij heeft mij alles meegegeven over de ultieme sportbeleving,”
weet een veteraan van HDS, “Het
sportieve deel van mijn leven is door
Roy ingekleurd en daar ben ik hem
nog altijd dankbaar voor.” Niet voor
niets is hij sinds lang erelid van HDS
en heeft de club op het complex in
Madestein het Roy Jansen Plein.
Hij traint er al jaren, van jeugd tot
veteranen en altijd met dezelfde passie voor het spelletje. Vele generaties
heeft hij leren hockeyen en zijn
enthousiasme en beleving overgedragen. Rechtlijnig en doelgericht.
Streng maar met gevoel.
Strakke lijnen
“Roy Jansen laat met zijn inlevingsvermogen elke speler in zijn waarde,”
weten de mensen langs de lijn. “En
hij raakt met zijn maatwerkbegeleiding precies de juiste snaar om juist
jouw hockeyspel te verbeteren en dat
lukt hem als geen ander.”

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

En het moet, volgens Roy, altijd goed
en tot in de puntjes verzorgd. Toen
het gras nog op de velden groeide
wilde hij kaarsrechte krijtlijnen
over de bonkige klei en dus trok hij
ze zelf. Zijn strak georganiseerde
trainingen spelen zich nagenoeg altijd
af met bal en stick. Daar krijg je de
juiste conditie van. Pas wanneer de
laatste wedstrijd leert dat je uithoudingsvermogen tekort schiet zet
hij een tandje bij met gerichte conditietraining.
Ballen verzamelen
Roy Jansen traint overal en altijd. Op
Haagse clubs en tot Zoetermeer aan
toe. Het gerucht gaat dat hij overal
alle ongesigneerde ballen in zijn
eigen ballentrolley verzamelt. Zo verschijnt hij perfect georganiseerd op
het veld, altijd met voldoende ballen
en een eigen setje pilonen. In weer
en wind, ondanks zijn tegenwoordig
licht protesterende lichaam. Hoewel
sterk verbonden aan HDS is hij nog
meer hockeyman dan clubman.
Voorbeeldig
Waarom we dit vertellen? Omdat de
man dit verhaal dubbel en dwars ver-

SENIOREN BEGELEIDING
BOHEMEN (SBB)
* Begeleiding en vervoer naar ……
* (her)inrichting woning/verhuizing
* Administratieve ondersteuning
* € 17,50 per uur incl. btw

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

Iedereen verdient aandacht en ondersteuning !

06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

Wij zijn actief in heel Den Haag en omgeving

WWW.KEESTALEN.NL

WWW.SBBOHEMEN.NL - TEL. 06.49.35.97.55

Haagse Hockey- en Cricketclub uit 1933

Houdt Dapper Stand
De Haagse Hockey- en Cricketclub HDS is met haar 940 leden
een middelgrote vereniging, maar neemt in Den Haag Zuid een
vooraanstaande in. De hockeyafdeling van HDS speelt met Dames 1 en Heren 1 in de 1e klasse van de KNHB-competitie.
Naast de sportieve prestaties is de kracht van HDS gelegen in haar specifieke karakter:
prestatie en gezelligheid gaan hand in hand. Het succes wordt vooral benadrukt door de
explosieve groei van het aantal jeugdleden en de verdere ontwikkeling van het HDSterrein aan de Madesteinweg.
De Haagse Hockey- en Cricketclub ‘Houdt Dapper Stand’ is op 13 mei 1933 opgericht
door leerlingen van de toenmalige tweede Handelsdagschool in Den Haag. Deze schoolclub kwam al spoedig op eigen benen te staan en stapte met dames- en herenelftallen in
de competitie. In de jaren erna is HDS samengegaan met drie andere Haagse hockeyverenigingen: L.S.V., S.V.’35 en PUSH’29.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de cricketpoot aan HDS toegevoegd. Op dit
moment is de cricketafdeling op HDS echter slapende.

dient. En meer nog omdat de scène
zoals eerder beschreven, een basisles
training geven en hockeybeleving
inhoudt. De opkomende trainer Rolf
Sanders gaf acht jaar terug in een
interview al toe: “Ik heb de basis van
het trainen zo goed als geleerd door
hem te imiteren.”
Het Bosmeer
Email: info@bosmeer.nl
Elsweg 5, 8391KB Noordwolde
Tel.: 0561-43 36 72
www.bosmeer.nl

Kijk een uurtje naar veteraan Roy
Jansen en je bent weer een tikkie
beter als trainer en als hockeyer
Een aanrader én een voorbeeld voor
jong tot oud.

Frits H. Emmerik
fhe@communicatiekunsten.nl

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

Let op, korting en acties!

(070)

346 95 71
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Blij met de krant

De hele dag had er een frisse wind gestaan, maar in de avond was het blad- en bladstil, volkomen
bewegingloos. Fijn, dacht ik, lopend naar het verzamelpunt waar op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, ook dit jaar weer de tocht naar het monument op de Waalsdorpervlakte begon.

Ik doe al zo’n 50 jaar mee met deze
herdenking, en het is een traditie
voor me geworden.
De eerste 10, 15 jaar na de oorlog
was het lopen in de duinen van het
publiek naar het monument toe, een
stille, sfeervolle gebeurtenis. Het
voortdurende luiden van de bourdonklok, de minuten stilte waarin je
soms het twinkelen van een vroege
nachtegaal hoorde, het Wilhelmus
en de Taptoe waren vol emotie.
Dan, na je bloemen te hebben neergelegd bij de grote vlammen met
de onbeweeglijk staande wachters,
doorlopen langs de bourdonklok
en, met die sfeer nog in je, even
langs de bosjes lopen, alvorens in
jezelf gekeerd weer naar huis te
gaan. Prachtige beleving, iedere
keer weer.
Echter, langzamerhand veranderde
dit. De ouderen die de oorlog zelf
hadden meegemaakt, kwamen niet
meer, overleden of te gammel. De
jongere generatie kwam ervoor in
de plaats, en daarna de nog jongere
mensen, en die wisten niets van
onze oorlog.

Wijnand en Smiljana Verheij
Servië
wijnandverheij@hotmail.com
--------------------------------------------Scheepvaartspulletjes

Wie kan helpen mijn verzameling
petten / losse petemblemen koopvaardij, sleepvaart en reddingswezen
verder uit te breiden. Hoop dat er
(oud) zeelieden zijn, die mij kunnen
helpen. Ben blij met elke pet / los
petembleem. Heb ook interesse in
andere scheepvaartspulletjes. Kosten
worden vergoed. Mocht iemand iets
beschikbaar hebben voor mijn verzameling, dan graag contact opnemen.
Alle hulp wordt gewaardeerd.

Donald van der Horst
Sytskelan 56
9261 VB Eastermar
Tel.: 0512-471706
dpg.vanderhorst@chello.nl
------------------------------------------Familie Lens

Dick Lens
d.lens@quicknet.nl
---------------------------------------------

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.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Mijn laatste dodenherdenking

Wij zijn met ons gezin 30 jaar
geleden verhuisd van Den Haag naar
Spijkenisse, maar zijn wel altijd in
Den Haag blijven werken. Sinds kort
wonen wij in Servië en vinden het
geweldig uw blad te lezen genieten
er enorm van. Wij krijgen de krant
van een zus die in Den Haag woont
of we downloaden hem van jullie
site. Ik hoop dat jullie nog heel veel
jaren zo doorgaan want jullie maken
veel Nederlanders (Hagenezen) in
het buitenland blij met De OudHagenaar.

Ik ben op zoek naar Alida Durkje
Cornelia (Alie) en Durkje Alida
Hendrika (Dussy) Wilhelm Hun
moeder was Alie Lens en vader
Gerrit Wilhelm. Zij woonden in Den
Haag, Voorburg en Leidschendam.
Ik zoek naar gegevens van beidenen
en hun ouders i.v.m de stamboom
van de familie Lens. Hoop dat
iemand mij verder kan helpen.

Colofon

Nostalgische oude brochures en
folders van auto’s, motoren en brommers- daar geniet ik van!

Cor.Welbergen@minbzk.nl

‘Hé agentjêê!’

Maandag 4 mei jongstleden, aan het
begin van de avond. Bijna allemaal
jongere ouders en hun kinderen. Er
stonden bordjes met ‘Stilte’ langs de
weg, maar die werden niet gezien of
men had er lak aan. Gedurende de
hele toch werd er gezellig gebabbeld en gelachten. Tijdens de 2
minuten stilte, en het Wilhelmus
erna, gingen de jongeren op het gras

Nou kun je wel denken, waarom
stoor je je eraan, loop gewoon
voor jezelf en trek je niets aan van
de anderen om je heen. Maar dat
lukt je in een dodentocht niet. Nier
alleen word je afgeleid door al die
drukte om je heen, maar je mist die
ene speciale sfeer die hoort bij een
gezamenlijk voortgaan in stilte.

Wie heeft er nog ergens op zolder of
in een vergeten lade iets liggen? Of
het nou een DAF-je, een Kadett of
een Mercedes is- ik vind ze allemaal
leuk. Uiteraard vergoed ik u eventuele verzendkosten, maar ik kan het
ook komen ophalen.

Mient 231
2564 KL Den Haag
bvijverman@hotmail.com
---------------------------------------------

Solex
Achterop mijn vader’s solex
ontstond mijn jeugdtrauma
een hevig en echt drama
Jarenlang een heus complex
Op een rustige landweg
In mijn handen mijn beer
het was geloof ik, licht bewolkt weer
Verloor ik hem plots, wat een pech
Ontroostbaar jochie van 5 jaar
Nog urenlang naar hem gezocht
Wij waren een heel hecht paar
Snikkend bij die ene bocht
waren de rapen echt gaar
Reeds toen begon mijn zoektocht

Door Cor van Welbergen
zitten en staken een sigaretje op.
Kleine kinderen holden tussen de
mensen door.
Langs het pad waar we liepen,
stonden hier en daar een paar bewakingsmensen. Toen we weer zo’n
stel passeerden, riepen twee jongere
vrouwen die bij mij in de buurt
liepen, joelend; ‘Hé agentjêê!’. Ik
heb ze toen rustig aangesproken en
gezegd, dat we in een dodentocht
liepen en dat we niet in de kroeg
zaten. Een oudere man die daar ook
liep, viel me bij. Toen werden ze
rustig.

Bruno Vijverman
Oude brochures
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Ben van den Bergh

Ik ben op zoek naar Ben van den
Bergh, in zijn jeugd woonde hij op
de Paviljoensgracht (hoek Doubletstraat).
Hij ging in de jaren zestig samen met
mij naar school op de Mulo in het
Westeinde (tegenover het ziekenhuis
St. Johannes de Deo). Nadien zaten
wij op de Middelbare Handelsdagschool en de HBS op de Waldeck
Pyrmontkade. Daarna deed hij van
’69 tot ’73 de opleiding P&O aan de

Overleefd

Na afloop weer naar huis lopende,
was ik in eerste instantie teleurgesteld, zoals in de laatste jaren het
geval was. Waarom konden die
mensen nou niet stil zijn, vroeg ik
me af. Maar toen dacht ik: niet zij,
maar jij bent fout. Met je 83 jaar
(in een Japans concentratiekamp gezeten) ben je gewoonweg overleefd.
Wees blij dat die jongere mensen
geen oorlog kennen. Voor hen is
zo’n herdenking meer een mooie
happening dan een verdrietige
herinnering. Voor hen is dat toch
prima! Deze gedachte was voor
mij meteen een afscheid. Dit is het
laatste jaar, dacht ik. Volgend jaar
zal ik denken aan hoe het vroeger
was, en geef de tijd van nu aan de
jongeren.

Renee van Alphen
r.j.a.alphen@gmail.com

Katholieke Sociale Academie in de
Helenastraat in Den Haag.
Met de verdwijning van het Markthof
achter C&A verdween ook zijn winkel voor lectuur, rookwaren en andere
artikelen en verloren we elkaar uit het
oog. Wie kan mij helpen?

Jos Braun
josbraun49@gmail.com

Rectificatie
Herplaatsing van
voetbalverhaal

In het vorige nummer van De
Oud-Hagenaar is een vervelende
fout gemaakt bij de publicatie van
het voetbalverhaal op de pagina’s
16 en 17. Wél de juiste foto’s en
kop; maar niet met het juiste verhaal. Abusievelijk werd de tekst
geplaatst van een vorig voetbalverhaal, over de broers Vreken.
Daarom op de middenpagina van
deze krant alsnog de versie zoals
die zou moeten zijn.
Excuus van de redactie aan de
lezers en de auteurs! De fout
ontstond onder tijdsdruk, doordat
de krant wegens de feestdagen
al voor het weekeinde i.p.v. erna
(zoals gebruikelijk) moest worden gedrukt. In alle haast werd
daardoor bij de correctie van de
drukproeven niet goed opgelet.

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

of een organisatie. Voor de uitgave wordt geen

minste 75.000 exemplaren gratis te krijgen, op
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media gebruikelijk is. Er wordt in de regel thuis

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

gewerkt; onbezoldigd door lezers c.q. schrijvers

landen van de EU voor 70 euro; daarbuiten voor
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Bedrijfsherinneringen
Auteur Frans van der Helm, die u vaak in De Oud-Hagenaar kunt lezen, stak voor het verhaal op deze pagina zijn licht op bij Gerard Woortman, vroeger inkoper bij de Bijenkorf. Maar Frans neemt ook graag in gesprek met anderen, die
ooit werkten bij een bekend Haags bedrijf, een kijkje achter de schermen. Staat het u nog goed bij, heeft u er herinneringen aan die de moeite waard zijn om te delen met een groot publiek? Neem contact met hem op!
Meer dan honderdduizend lezers slaan elke twee weken De Oud-Hagenaar op – of downloaden hem & lezen hem ook écht. Van Scheveningen tot Zoetermeer, van Servië tot Canada, van Schotland tot Australië. Geen enkele krant in de
regio met zo’n enorm bereik; populairder onder 50-plussers dan radio en televisie of internet.

Inkoper Gerard Woortman haalt herinneringen op • detectives beloerden al vroeg de klanten en het personeel

Achter de schermen bij de Bijenkorf
In juli 1950 kwam Gerard Woortman (1926) als inkoper bij het
warenhuis ‘de Bijenkorf’ te werken. De Hagenaar had eerder bij de
Java-Sumatra Handelsmaatschappij te Amsterdam enige ervaring
opgedaan. Dat bedrijf was één van de verschillende handelshuizen, die het zwaar kreeg te verduren toen in Nederlands-Indië de
onafhankelijkheidstrijd volop losbarstte.

Inmiddels is het vijfenzestig jaar geleden dat de 24-jarige Gerard Woortman
bij het chique warenhuis aan de Grote
Marktstraat ging solliciteren. Hij kan
zich de dag nog heugen als gister.
Het ging om een vacature voor een
inkoop-assistent en omdat hij enige
tijd bij de Java-Sumatra Handelsmaatschappij had gewerkt, meende hij er
goed aan te doen om te gaan verkassen. Zijn idee om naar Singapore te
worden uitgezonden zag hij door de
troubelen in de Oost in rook opgaan
met gevolg dat hij koos voor een
stabielere baan bij de Bijenkorf. Zijn
ouders, Eltje Hendricus Woortman
(1885-1962) en Emilia Johanna
Brasem (1887-1984), steunden hem in
zijn keuze. Dankzij zijn gedegen vooropleiding bij de Handelsschool aan de
Waldeck Pyrmontkade kon hij overal
terecht. Ook zijn vader had ervaring
in de handel, zij het als makelaar en
eigenaar van Bureau Hanenburg, één
der oudste bureau’s in Den Haag in
deze branche.

Het winkelende publiek wist dat de
Bijenkorf altijd iets bijzonders had en
die ‘dure uitstraling’ wilde de directie
koste wat het koste hooghouden.
Vertegenwoordigers
Woortman kreeg geregeld vertegenwoordigers op bezoek die kammen,
borstels, kettingen en dergelijke
wilden verkopen. Ze waren in die tijd
meestal van Nederlands fabricaat. Op
de begane grond werd het meeste geld
verdiend. Daarom stonden de parfums
dicht bij de deur met portier zodat
deze afdeling beslist niet werd overgeslagen. Het kwam ook voor dat een
bepaald artikel gepromoot werd op de
parterre, doch wanneer het niet liep
verdween het binnen enkele dagen al
naar een andere etage! Opvallend was
toen de afdeling Herenkleding op de
begane grond, die later naar hogere
sferen is verhuisd.

‘Uitstelkasten’
Wel grappig om te vernemen dat de
Bijenkorf zo zijn eigen bedrijfsculDure uitstraling
tuur had. Natuurlijk waren de heren
Dagelijks ging Gerard met lijn 3 naar
in costuum gekleed en van de dames
zijn werk en terug. Hij woonde toen
werd zwarte kleding vereist, maar
op de Kruisbessenstraat nabij de Laan
daarnaast moest je achter de toonbank
van Meerdervoort. Het gebeurde
ook een soort élégance uitstralen. De
wel dat hij bij de tramhalte aan de
verkoopsters zagen er als een plaatje
Goudenregenstraat wachtte en een
uit: verzorgd van top tot teen! Maar
lift kreeg van inkoper Spiegel uit
datzelfde kan van al het personeel
de Kwartellaan, die zijn collega zag
worden gezegd tot in het magazijn aan
staan. Dat waren leuke tijden, die vertoe, waar het personeel een schone
geet je niet gauw. Onderweg werd wat
stofjas droeg. De chaufgepraat en voor je het
feurs van de teakhoutkleuwist waren ze bij de parrige bestelwagens hadden
keerplaats. Voor het pereen uniform met pet. De
soneel was er een eigen
chique uitstraling werd
ingang in de Wagenstraat
ook via de etalages naar
compleet met prikklok.
buiten gebracht. In het
De administratie bevond
bedrijf werden deze altijd
zich aanvankelijk op
kasten genoemd: een
de parterre, maar later
afkorting van ‘uitstelkasten’. Diverse etaleurs
verhuisden ze naar de 5e
zorgden het hele jaar
etage. Het waren allemaal
n
ma
ort
- Vader Wo
door voor aantrekkelijke
kleine vertrekken.
etalages, maar tijdens
Gerards werk bestond
de decembermaand
eruit om orders uit te
scoorden de Sinterklaas
schrijven en toezicht
en Zwarte Pieten etalage
te houden op de
hoge kijkcijfers. Deze
afdeling Kantoren.
trok veel kijkers en relaHij was vooral
tief weinig kopers. Maar
gespecialiseerd in de
de reclame die hiermee
afdeling Parfums,
werd bereikt was enorm.
die ook toen al op
Heel Den Haag sprak
de begane grond gehuisvest zat. Op de
erover! Vooral toen er later
- Gerard Woortm
parfumerieafdeling
draaiende en technische
an
en zijn moeder werden van allerlei
elementen werden toegepast
schoonheidsprowaardoor Pieten gingen
ducten verkocht. Van lippenstiftjes tot
dansen en springen. Het
crèmes. Natuurlijk allemaal van de
was een vernuftig staaltje arbeid,
allerbeste kwaliteit, omdat de Bijendie menig lezer zich nog wel weet te
korf zijn naam had hoog te houden.
herinneren!

- Modeshow voor tieners in de Bijenkorf aan de GRote Marktstraat, in oktober 1959 (Foto: F.W. Wegman). -

Op partij gaan
Wanneer het tijd was voor de lunch,
dan werd er deftig gesproken van ‘op
partij gaan’. Het personeel mocht het
pand niet verlaten, maar ging met
kleine groepjes wat eten. Soms werd
daarbij gebruik gemaakt van de eigen
lunchroom, maar heel vaak werd er
in het bedrijf gewinkeld in de pauze.
Overigens hadden de chefs een ander
lokaal om hun hap naar binnen
te werken, maar ja, verschil
moest er zijn! Het personeel
mocht eens per week winkelen
in de zaak en kreeg dan een
korting van 10%. Wanneer er
getrouwd werd dan was de korting hoger, maar trouwen betekende ook het einde van het
verkoopstersbestaan. Het was
nog in de tijd dat getrouwde
vrouwen voor het huis moesten
zorgen en kinderen moesten
baren. Ach ja, zo
heeft iedere tijd
zijn charme.
- Een echte Haagse dame

hadden. Ook het personeel werd in de
gaten gehouden. Het is onvermijdelijk
dat eksters hun slag sloegen te midden
van alle kostbare waar. Zo is er eens
een verkoopster betrapt die er met
een bontjas van doorging, waar het
prijskaartje nog aanhing. Geheel willekeurig werden ook tassen en mantels
van personeel doorzocht. Op diefstal
stond ontslag op staande voet.

Diefstal
anno 1960, mét dito
hond, koekeloert in een
Diefstal blijkt iets
‘uitstelkast’ aan de Grote
te zijn van alle
Marktstraat. jaren. Kort na de
oorlog besloot de
directie al detectives in te zetten
om te letten op zakkenrollers en ander
winkelend publiek dat niet wenste af
te rekenen. De detectives, zowel mannen als vrouwen, deden onopvallend hun ronde. Geregeld pakten
- De tijden veranderen.
Allochtone vrouw anno 2011
ze iemand op, die discreet werd
etalage; niet om
weggebracht naar een ‘behandel- bijietsdezelfde
te kopen maar om een
Werksfeer
kamer’. Gescheiden vrouwen blecentje op te strijken.
Iedereen heeft zo
(Foto: Peter van
ken een opvallende geldingsdrang
Oosterhout). zijn gedachten
te hebben om illegaal te shoppen.
over het werken
In die tijd werd voor bepaalde
bij
de
Bijenkorf. Voor
diefstallen wel begrip getoond, sterk
de ene gold het als een eer om er te
afhankelijk van stand en klant. Indermogen werken en voor de ander was
daad wilden trouwe klanten ook wel
het toch vooral het salaris dat telde.
eens wat stelen om allerlei redenen
Het salaris was niet om over naar huis
die vaak met hun gemoed te maken

te schrijven. Het was voor verkoopsters wel schitterend om te kunnen
zeggen dat ze bij de Bijenkorf werkten. Het leek alsof ze hierdoor meer
waard werden. Een stukje glans van
het bedrijf straalde op hun af. Zo voelde het en zo was het misschien ook
een beetje. Maar speciale voorzieningen waren er wel, zoals bijvoorbeeld
een vakantieoord in Kootwijk, Of wat
te denken van de eigen bedrijfsarts die
op bepaalde tijden beschikbaar was.
Voor eventualiteiten was er altijd de
verpleegster, zowel voor personeel als
klanten die onwel werden.
Hondonvriendelijk
De roltrap scheen in het begin niet
erg hondvriendelijk te zijn. Met grote
regelmaat was er een klagerig en
jankend hondegeluid te horen wanneer
een hond bleef haken aan een tree.
Honden konden dus beter niet op
de roltrap en personeel daarentegen
mocht geen gebruik maken van de
lift. Des te meer reden om gebruik te
maken van het mooie trappenhuis.
Het chique dieprode hout is een waar
kunstwerk en een lust voor het oog.
Tijden zijn inmiddels veranderd.
Het dakterras is verdwenen, maar
Woortman kan zich nog herinneren
dat hij er regelmatig opkwam tijdens
de lunch. Het winkelende publiek
mocht er toen al geen gebruik meer
van maken, maar het personeel wel.
Ach, bij de Bijenkorf was het wel
leuk werken. De sfeer was prima,
maar personeelsplanning en echt
carrière maken leek niet zo bij de
Bijenkorf te passen. Daarvoor leek
het bedrijf te conservatief en daarom
keek Woortman al spoedig uit naar een
andere baan.

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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www.BTRreizen.nl

Samen aan
alles gedacht!

BTR REIZEN

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

 055 - 5059500

Senior Hotels

Riviercruises

‘All-Inclusive’ Vakanties

Europa’s mooiste rivieren

keuze uit meer dan
30 gastvrije familiehotels in
de mooiste vakantiestreken in
Nederland en Duitsland.
Profiteer van de speciaal
geprijsde Actieweken.

programma met meer dan
30 verschillende luxe en
perfect verzorgde riviercruises
over Europa’s mooiste rivieren.
Profiteer van de aantrekkelijk
geprijsde cruise aanbiedingen.

Senior Hotel
Altastenberg
Sauerland
30% Korting

Riviercruise
Nazomeren over de
romantische Rijn
25% Korting

5 dagen ‘All-Inclusive’

5 dagen ‘Vol-pension’

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

al vanaf

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

€ 175,- p.p.

al vanaf

€ 296,- p.p.

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Senior Hotels ‘All-Inclusive’ Autovakanties
Zonvakanties Spanje & Portugal
Hotelarrangementen Aanbiedingen

iereizen
Voor alle vakant
en
laatste aanbieding
s
re
gratis brochu
en reserveringen

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

HOLLAND CASINO
TRY&WINWEKEN

DINSDAG 6 MEI T/M ZONDAG 7 JUNI SCHEVENINGEN










Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland:
In– én uitpakken van uw bezittingen
(De)montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken en schilderijen
Af– en aansluiten van uw apparaten
Stoffeer– en schilderwerk
Correcte woningontruiming van uw oude
woning na uw verhuizing of na een overlijden
Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht
Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen
Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende veilinghuizen

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie

MYSTERY JACKPOT
MET RUIM
€ 700.000,AAN PRIJZEN
DONDERDAG

14 MEI

10 jaar

Verhuizen?
Speciale service voor senioren

HEMELVAARTSDAG
Proﬁteer als Favorites Card-houder van een startbonus op
de speelautomaten

ZONDAG EN MAANDAG

24 EN 25 MEI

VRIJDAG

29 MEI

10 jaar

SPEEL ELKE DAG MEE
MET HET TRY&WINSPEL
EN MAAK GRATIS KANS
OP € 100.000,-

VANAF 20.00 UUR

VRIJDAG

5 JUNI

ZONDAG

7 JUNI

VAN 16.00 UUR TOT 22.00 UUR

PINKSTEREN
Proﬁteer als Favorites Card-houder van dubbele punten
FRIDAY
NIGHT OUT
Geniet van een live optreden van de veelzijdige Wolter Kroes
FABULOUS
FAVORITES
Swing mee met de classic rock band The Clarks
SUNDAY
ROYALE
Samen spelen, samen genieten

Knip uit
ELKE

21% korting
op huismerk inkt & toners
Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50
Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. www.utsvandergeest.nl

ZONDAG
VRIJDAG

19 JUNI

FAVORITES
WEEKLOTERIJ
Maak als Favorites Card-houder elke zondag kans op mooie prijzen

FINALEDAG TRY&WINWEKEN

DE BEKENDMAKING VAN DE WINNENDE GETALLEN!
Wie loopt er naar buiten met € 100.000,-?

HET ENIGE ECHTE CASINO
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.liesjedoet.nl
Vrijwilligers
vacatures

PR-medewerker
COC Haaglanden
Wilt u meehelpen het werk
van COC Haaglanden meer
bekendheid te geven? Daar
zoeken ze een pr-medewerker voor nieuwsbrieven,
coördinatie van drukwerk en
marketingmateriaal, uniforme
merkuitstraling , social media
en assistentie bij persberichten
interne communicatie; alles
in nauwe samenwerking met
andere medewerkenden en.
Belangstelling? Stuur uw cv
en motivatiebrief per e-mail
naar de Werkgroep Communicatie:
communicatie@
COChaaglanden.nl

Tekstschrijver
Stichting PATCHworkZ
maakt zieke kinderen blij met
PretZjops: kunstworkshops,
diehen uitdagen iets anders
te doen dan ze gewend zijn
of denken te kunnen. Ze gaan
er helemaal in op, verrassen
zichzelf en vergeten hun ziekte
even. PATCHworkZ werkt
hard aan naamsbekendheid
met (free) publicity en een
eenduidige boodschap. Nu nog
iemand om die boodschap te
ventileren met nieuwsberichten, web- en brochureteksten,
de nieuwsbrief en publiciteitscontacten.
Inlichtingen:
Nathaliette Blok
Tel.: 06 47 44 28 30
E-mail:
vraaghet@patchworkz.nl

Vier Haagse 70-plussers
op podium van Diligentia
Koppel talentvolle, uitgesproken en vitale 70-plussers die hun levensverhaal op het podium willen
uitdragen, aan een bekende jonge cabaretier. Ziedaar het idee achter het project ‘OUDstanding’
van Stichting Liesje. Dat blééf geen idee: inmiddels is dit project volop in ontwikkeling. Vier Haagse
ouderen, Adriaan Spaargaren (85), Huib Versluys (74), Tineke Bimmermann (83) en Tineke Sies (75),
zijn met een cabaretier aan het repeteren voor een verrassende gezamenlijke podiumact.

De bedoelingen zijn uiteenlopend:
laat zien dat ouderen wereldwijs en
tof kunnen zijn, wat zich in hun leven
afspeelde en wat de schoonheid van
ouderdom kan zijn. En: wat zou een
oudere kunnen leren van een jonkie? Of
is dat toch andersom?
Variété

Thijs Maas en Tineke Sies lijken
daar helemaal niet mee bezig te zijn.
Tijdens hun repetities vormen ze al een
opmerkelijk natuurlijk duo. Thijs is een
succesvol jong cabaretier, barstend van
de interesses en ideeën. Tineke heeft
vroeger in het variété gewerkt en op het
podium staan zit haar nog steeds in het
bloed. Haar variété en Thijs’ moderne
cabaret komen in hun project samen.
Tineke: ‘Ik vind het belangrijk dat de
voorstelling zo een brug slaat tussen
toen en nu.’
Thijs brengt dat met de nodige zelfspot.
Nadat hij haar aan het publiek heeft
gepresenteerd, neemt Tineke de leiding
en proberen ze wat variétédingetjes uit.
Variété is veel fysieker dan cabaret:
het zit vol bewegingen, ritme, muziek
en dans. Thijs, quasi-knorrig na de

www.denhaagcares.nl
voor dagvacatures
Of kijk op
www.denhaagdoet.nl

Vreugde

Maar rasartiest Thijs weet er in werkelijkheid natuurlijk heel goed raad
mee. Hij geniet duidelijk even hard
als Tineke. Hij zwiert in een prachtige
tango met haar over het podium en
begeleidt haar stemmig op gitaar bij een
essentieel, op Lou Bandy geïnspireerd
lied: ‘Schep vreugde in ’t leven, want
het is toch wat het is.’
Thijs: ‘We hebben goed nagedacht
over een verhaal voor deze voorstelling.’ Hij heeft zich tijdens een gesprek
‘ingelezen’ in Tinekes leven. ‘Haar
levensverhaal is dat van iemand die
het nooit breed had, maar overal iets
positiefs ontwaarde.’ Ook op dat terrein
weet de jongere ster van de oudere te
kunnen leren : dat vroeger alles niet zo
vanzelfsprekend was als nu.
Ster

Thijs dringt erop aan dat dat moet

uitkomen. ‘Wij zijn tegenwoordig zo
met onszelf bezig. Terwijl we over het
hoofd zien dat niets vanzelfsprekend is.
Mensen als Tineke vergeten dat niet.’
Dat wil hij via hun gezamenlijke voorstelling laten uitkomen: ‘Hoe doe je ‘t?
Hoe ben je zo geworden en in ’t leven
komen te staan, ondanks alles? En wat
is dat toch met die vreugde in het leven?
Was die er wel?’
Tinekes herinneringen, plekken en dromen dragen de voorstelling. ‘Ja, zij is
de ster,’ beseft Thijs. Anders zou hij hier
ook niet aan zijn begonnen. Als hij dat
niet zou willen, kan hij net zo goed solo
op het podium gaan staan. Voor jonge
artiesten is zoiets bovendien nieuw, interessant, uitdagend. Thijs speelt er ook
een grappig spel mee aan het begin van
de voorstelling: ‘Als ik haar nou maar
niet van het podium speel!’ Het blijkt
wéér zelfspot als ze hem haar variétélesjes gaat leren.
Dromen

Tineke staat er als een gretige comédienne: ‘Ik wil overal iets van maken. En
dus zeker van de samenwerking met
iemand als Thijs.’ Dat levenscredo loopt

- Thijs en Tineke -

als een rode draad door de voorstelling.
Thijs ziet de waarde ervan: zeker, de
dingen zijn in het leven zoals ze zijn,
het is nu eenmaal wat het is, maar betekent dit dat je dan ook maar niet (meer)
moet dromen? Nee, natuurlijk. Tineke
droomt nog voortdurend: ‘Je kunt ook
genieten van dingen die in je dromen
gebeuren.’
Voorstellingen

Op 21, 22 en 23 mei vinden de
voorstellingen van ‘OUDstanding’
plaats in Theater Diligentia, aanvang
20.15 uur. Kaartjes kosten normaal €
18,50, met een UITpas € 17,50 en met
de Ooievaarspas € 9,25 (alleen aan de
kassa!). Voor een beperkt aantal 65+’ers
biedt Liesje Doet samen met de HTM
en Diligentia een speciaal arrangement.
Wees er snel bij: www.liesjedoet.nl/
htm-arrangement.

Roze ouderen

Haalt u de Tour d’Amour binnen?
Veel roze ouderen kunnen zichzelf niet zijn in hun eigen woonomgeving. Ze hebben het er moeilijk mee uit te komen voor wie ze zijn.
Dat is een gevolg van onkunde en soms respectloos gedrag van
zorgmedewerkers, maar ook van onbegrip bij leeftijdgenoten. Wie
homoseksueel of lesbisch is, ondervindt dit vaak een leven lang.

Daarom gaat in Den Haag binnenkort de
Tour d’Amour van start: een toer vol informatie en dialoog over dit onderwerp,
langs instellingen voor zorg en welzijn.
Eveline van de Putte, schrijfster van het
boek ‘Stormachtig Stil. Levensverhalen
van roze ouderen’, is toer- en gespreksleider. Zij zal in gesprek gaan met
(vrijwillige) medewerkers, bewoners en
betrokkenen van bijvoorbeeld migranten- en welzijnsorganisaties.

Benieuwd naar
meer vacatures?

eerste ‘moves’: ‘Zeg, ik ben nu al
moe.’ Tineke: ‘En we zijn nog maar net
begonnen!’ Thijs: ‘Wat is dat met dat
variété van jou? Deden ze dát vroeger
om mensen te amuseren?’

Taboes

Het doel is de kloof van taboes en
onwetendheid over seksuele diversiteit
te overbruggen. Door informatie en dialoog is er een wereld te winnen. Liefde,
het mooiste wat er is, is een recht voor
iedereen. Daarmee kunnen ook roze ouderen veilig, gelukkig en gezond ouder

worden. Het beloven boeiende bijeenkomsten te worden! Dat blijkt o.a. uit
de vele positieve reacties op de 28 eerdere bijeenkomsten in heel Nederland.
Eveline van de Putte zal voorlezen uit
het boek, soms een roze oudere aan het
woord laten over zijn/haar ervaringen en
met de zaal in gesprek gaan.
Dankzij subsidie van de gemeente Den
Haag is deelname voor organisaties aan
de Tour d’Amour gratis. Uw organisatie
hoeft alleen te zorgen voor:
- een ime, e elli e aal met f e,
thee, etc.;
- versterking van het geluid (bij voorkeur draadloos);
- aankondiging en pr voor de activiteit
onder bewoners, vrijwilligers, medewerkers, buurtbewoners en collegaprofessionals.

- Eveline van de Putte, schrijfster van het boek ‘Stormachtig Stil. Levensverhalen van roze ouderen’,
is toer- en gespreksleider. -

Bij de bijeenkomst horen 5 exemplaren
van het boek ‘Stormachtig Stil’.
De bezoekers kunnen ter plekke ook een
gesigneerd boek aanschaffen.
Tevens ontvangt u informatie over de
e L e , een aliteitsce ti caat
voor zorginstellingen, en andere belangrijke zaken rond roze ouderen.
Ook krijgt u een fotoverslag van de
activiteit.

Contact opnemen

Interesse om de Tour in huis te halen?
E-mail naar eveline@empowermentfoundation.nl of bel 06 28 39 30 14.
Meer informatie over het boek vindt
u op www.evelinevandeputte.com. En
u bent van harte welkom tijdens de
feestelijke startbijeenkomst van de Tour
met o.a. kleinkunstenaar Max Douw:
vrijdag 29 mei, 14.30 uur, Verpleeghuis
De Eshoeve, Doorniksestraat 150.

•
•
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Behandeling
aan huis
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Nieuw!!

Wij stoppen
ermee!



Een team van
prothesespecialisten



auto’s verzorgen... ook van úw auto!

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Opheffingsuitverkoop

Diagnostisch
onderzoek nodig?

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor diverse diagnostische
onderzoeken.
Onze ervaren
radiologen helpen u in een patiënt• verkoop
van nieuwe
en
vriendelijke
omgeving. De onderzoeken vinden plaats in een kleinschalig
gebruikte
auto’s
medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
• specialist
in Skoda

a ll e s m o e t w e g !

Heeft u van uw (huis)arts een verwijzing gekregen voor een MRI-

Of onderzoek,
u nu voor onze
showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!
röntgenonderzoek, echografie, botdichtheidsmeting of

 
 

mammografie?

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

• Geen wachttijden, u kunt snel terecht
• Snelle communicatie met uw huisarts
• Volledige vergoeding door zorgverzekeraar*
*

BTR REIZEN

met uitzondering van het eigen risico. Voor MRI gelden afwijkende vergoedingen.

Voor meer informatie of vragen kunt u kijken
op onze website:
Opendagen
Riviercruises
www.dcklinieken.nl.

Hoge
kortingen


-

Ê

2015 & 10% Opendag korting

John, Martijn en Jasper Jellema


–
Tel: 070-3555790
 (De)montage
van grote meubels
www.novodent.nl

info@novodent.nl

– Laan van Meerdervoort 620 A

–2564 AK Den Haag



Opendagen

Rotterdam:
Rijswijkseweg 77
2516 EE Den Haag
T (070) 330 12 00
denhaag@dcklinieken.nl

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel.Boompjeskade.
070 3080080
gelegen aan de

Ma. van 13:00 t/m 17:30,

Utrecht: di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30

Den Haag

MS Rigoletto ****

9:00
17:00 ****
17.00za.van
uur op
MStotRigoletto
Kanaaleiland / Rooseveldtlaan.





Opendagen korting
MS Verdi ****

korting april cruises
Bourgondisch
Nederland met MS Verdi ****
ma. 20 april t/m za. 25 april 2015
van

nu al va. *

met MS Verdi ****

di. 14 april t/m ma. 20 april 2015
van

nu al va. *

boek uw cruise aan boord tijdens
de Opendagen en profiteer van
10% korting op de cruises met de
Verdi **** en Rigoletto****.
4 dg. Feestcruise ‘Rhein in Flammen’
met MS Rigoletto va. € 225,
11 dg. ‘Als een Vorst over de Donau’
met MS Verdi va. € 1.075,
9 dg. 3 rivierencruises Neckar, Rijn en
Moezel met MS Verdi va. € 850,
10 dg. Over de romantische Rijn en
MS Rigoletto va. € 900,
En nog veel meer volledig verzorgde
riviercruise met de luxe cruiseschepen
MS Verdi en MS Rigoletto.

* niet boekbaar in combinatie met andere kortingen, prijzen per persoonÊ
Ê
ereizen
Voor alle vakanti
gratis brochures
en reservering

 055 5059500  WWW.BTRREIZEN.NL
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De Solex die zelfmoord pleegde
We schrijven ergens halverwege jaren zestig. Het grote gezin waaruit ik kom, bewoonde een
dubbel bovenhuis aan de Haagse Soestdijksekade, opgetrokken in die typische portiekwoningarchitectuur jaren ’20.

Op die zolder nu stond een stokoude
Solex te verstoffen, het frame model
‘zwanenhals’, terwijl de krachtbron
bekend stond als de ‘Peperbus’.
Een vroege versie dus, het model
aa mee de i
ende lmma e
ac es ati cinemat a sch d
het Franse landschap meanderde,
met in het kielzog van zijn tochten
de ele lde ie hila ische lms
van zijn hand.
Op een goed moment, ik zal zo’n
14 zijn geweest, begon dit antieke
stukje logistiek mijn aandacht te
trekken. Als ik het ding aan de
praat zou kunnen krijgen, zou
mijn actieradius zich aanzienlijk
kunnen uitbreiden. Verre tochten
naar onbekende oorden kwamen
binnen handbereik, zo prakkiseerde
ik ronddolend in mijn zestigerjaren
jongensfantasie. Wellicht een rit naar
familie in Maastricht?
Tussen droom en werkelijkheid
staan wetten en bezwaren. In dit
geval twee inpandige- en één portiektrap. Want hoe de Solex van zijn
ankerplaats te zolder drie hoog naar
beneden te verplaatsen? Daar had ik
de hulp van mijn jongere broer voor
nodig. Ik had hem wel vaker betrokken bij allerhande experimenten met
een d
aans neteli e aﬂ , d s
ik moest wat overtuigingskracht in
stelling brengen.
Met een tikje vermoeide blik hoorde
hij mijn globetrotterachtige vergezichten aan, ik stelde hem tevens een
deeltijdbesturing van het voertuig in
het vooruitzicht, maar ik geloof dat
hij uiteindelijk toestemde om van
het gezeur af te zijn.
De jaren zestig
Het was de tijd van Moeders wil is
wet en onze moeder die haar handen
vol had aan het runnen van een groot
en druk gezin, zat natuurlijk niet te
wachten op beschadigingen van het
schilderwerk op deuren of zwarte
bandstrepen op de JABO vloerbe-

dekking. Het was dus zaak om even
te wachten totdat zij boodschappen
zou gaan doen. Toentertijd een tijdrovend klusje, omdat de supermarkt
nog niet bestond en er bij de vele
middenstanders altijd wel een praatje
te maken viel.
Toen zij uiteindelijk aan haar
dagelijkse middenstandpelgrimage
begon, groeven mijn broer en ik de
‘Pepermolen’ uit de zolderzooi.
Op het moment dat het voorwiel
van de Solex bovenaan de steile
zoldertrap de eerste traptree wilde
nemen, kwamen er echter opeens
onverwachte zwaartekrachten op
het vehikel te staan. Waardoor de
tweewieler uit onze handen schoot
en die dag zijn eerste onbemande rit
maakte. De zoldertrap af.
“Godsamme! Waarom hield je hem
dan ook niet vast!” beet ik mijn
broer toe. Als het misgaat mag ik
graag iemand anders de schuld
geven, een trekje dat men bij meer
mensen aantreft.
Hoe dan ook, de Solex kwam met
een klap tot stilstand tegen de
zoldertrapdeur, die krakend protesteerde. De lakbeschadiging aan die
deur vertoonde met enige fantasie
overeenkomsten met een abstract
kunstwerkje. En met die zwarte
streep op de met JABO beklede traptreden van de zoldertrap, voldeed
deze exercitie aan alle schendingen
van de ouderlijke voorschriften aangaande lakwerk en vloerbedekking.
Uiteindelijk belandde de Solex op
de stoep en pompten we de banden
op. Met het bekende pookje zette ik
de rol op de voorband en merkte dat
door de vrije val het linkerscharnierpunt was afgebroken. Het blokkie
wiebelde op het voorwiel heen en
weer, gelijk een beschonken koorddanser die in fysieke aanwezigheid
van een zeker promillage toch zijn
act deed.
Ondanks ons gezweet en gezwoeg

wilde de ‘Peperbus’ maar niet tot
leven komen.
We hadden namelijk iets over het
hoofd gezien.
Benzine
Met een minimum aan zakgeld,
liepen we wat later met de Solex de
lange Haagse Loosduinsekade af,
richting een Esso-station, toentertijd
één van de eerste zelfbedieningspompen in Den Haag.
Gezien ons bescheiden kapitaal kon
er geen sprake zijn van royaal volgooien. Het was eerder pipetsgewijs
wat benzine in het tankje druppelen,
daarbij angstwekkend de roestige
verschuivende cijfers van de ratelende pomp nauwlettend in de gaten
houdend, zodat de aanschaf van de
brandstof niet ons lilliputterbudget
zou overschrijden.
Eenmaal weer terug op de Loosduinseweg begon de marteling van
het aanduwen weer. Het blokkie
gaf echter geen krimp. Ook niet
nadat we al duwend de lengte van
een kloeke landingsbaan hadden
afgelegd.
De moed begon ons in de schoenen
te zinken. Daar liepen we dan. Ons
laatste geld in een Solex gegoten
die het verdomde. En waarvan de
krachtbron vervaarlijk wiebelde. Bij
het naderen van het ouderlijk huis
doemde er een ander probleem op;
hoe in godesnaam die Solex weer op
de zolder gehesen?
“Jij ook altijd met je stomme
ideeën,” beet mijn broer mij toe,
bang voor de ontdekking van alle
beschadigingen.
“Laten we dat ding lekker in de
kade mieteren. Zijn we van het hele
gelazer af!”
“Ben je besodemieterd?” weerde ik
het afzink-idee af. “We proberen het
nog één keer!”
Hebben ijzermoleculen gevoel?
Staan zij open voor menselijke
emoties?

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

Feit was dat de Solex opeens een
teken van leven gaf. Kuchend, proestend en blauwe walmen uitslaand,
amechtig als een COPD-patiënt die
uit nostalgie nog eens een zwaar
shaggie opsteekt.
Hoe dan ook, de Solex liep. En hoe!
Kennelijk was er qua gastoevoer
‘iets’ blijven hangen, want het blokkie draaide nu op volle toeren, waardoor de koppelingloze aangedreven
rol zich opeens stuiterend in de
uitgedroogde voorband vrat, gelijk
een konijn die aan een wortel knaagt.
Geschrokken door deze niet eens zo
heftige maar wel plotse acceleratie,
glipte het stuur uit mijn bezwete
jongenshanden en vervolgde het
Tati-toestel voor de tweede keer die
dag onbemand zijn tocht.
Richting kade
Om uiteindelijk met een sierlijk
boogje over de kaderand in het
donkere water te verdwijnen. Nog
heel even draaide het voorwiel in
het water, en toen gaf de Solex de
geest. Kort daarop sloot het wateroppervlak zich. Het gebeuren had

zomaar een fragment uit één van
de meesterwerken van Jacques Tati
kunnen zijn.
“Zo opgeruimd staat netjes,” oordeelde mijn broer. “En als je nog
eens iets weet, laat mij er dan lekker
buiten!”
De verdwijning van de Solex werd,
via de schadesporen, al snel opgemerkt.
De strafmaat? Het zal wel iets in de
zakgeldsfeer zijn geweest, inclusief
emmertje sop en borstel om de
strepen op het trap-JABO te verwijderen. Dat die Solex weg was, bleek
nog het minst erg. Mijn moeder
houdt ervan om ouwe troep op te
ruimen. Dat geeft Rust, Reinheid,
Regelmaat, maar bovenal Overzicht.
En die troep op zolder stond daar
meer dan haaks op.

Paul Waayers
De schrijver maakt samen met
Julius Pasgeld, Frans de Leef en
Yvonne Kuijk deel uit van
www.columnistenplatform.nl

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils,
bankstellen en sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn onder andere gespecialiseerd
in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking
Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties
verrichten, o.a stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen.
Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien
van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen
wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw
houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect zitcomfort.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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Informatie over dementie
dankzij Alzheimer Cafés

Kerende kansen

FC Den Haag

‘Mijn man ging ik alles uitleggen’
Sinds ruim twee jaar worden er op
tal van locaties in Den Haag Alzheimer Cafés georganiseerd voor
buurtbewoners. Eens per maand
kunnen mantelzorgers en dementerenden er terecht voor informatie en lotgenotencontact. Gerund
door vrijwilligers, met een door
Alzheimer Nederland getrainde gespreksleider en steeds een andere
relevante spreker.
Coördinator van de Alzheimer Cafés
in Mariahoeve en Loosduinen Jozien
Wolthers schetst hoe de Alzheimer Cafés
voorzien in informatie die de zelfstandigheid van dementerenden en hun mantelzorgers bevordert. Annie Wouda is
zo’n mantelzorger en bezoeker van het
Alzheimer Café in Mariahoeve.

Vragen die in het Alzheimer Café vaak
aan de orde komen zijn onder andere: Wat
is dementie? Hoe ga je om met moeilijk gedrag? Welke hulp kan er geboden
worden en is er medicatie? Dat zijn de
dingen waar mensen vragen over hebben
en bezoekers zitten vaak nog niet in het
hulpverleningscircuit.

Jozien: “Dementie begint vaak met vergeetachtigheid of dat iemand bijvoorbeeld
opeens de weg niet meer weet, maar zeker
in het beginstadium is het nog helemaal
niet zo duidelijk. Dan is goede informatie
van groot belang”.
Annie: “Mijn man heeft nu sinds acht
jaar dementie en in het begin ging ik hem
steeds alles uitleggen. Dat kostte mij
heel veel energie. In het Alzheimer Café
hoorde ik dat dat geen zin heeft en toen
ben ik daar mee gestopt. Het is voor mij
belangrijk om te horen hoe je op dingen
kunt reageren, waar je op moet letten”.

Jozien: “Je krijgt als mantelzorger meer
inzicht in de ziekte waardoor je er beter
mee om kan gaan en daardoor kun je het
vaak langer thuis volhouden”.
Annie: “Ik kijk altijd of er weer een interessant onderwerp is. Er zijn ook steeds
andere mensen die je dan ziet. Een arts of
een casemanager. Dat is belangrijk”.
Voor meer informatie en adressen:
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulpen-advies.aspx

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

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

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
oud-gediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

Net voor de viering van het 110-jarig bestaan ging ADO Den
Haag begin dit jaar tamelijk geruisloos over in Chinese
handen. Stel je nu eens voor dat de nieuwe eigenaar niet
afkomstig was geweest uit het land waarmee Den Haag al
zulke goede banden had, maar uitgerekend uit Amsterdam!
Na twee seizoenen in de Eerste Divisie
is de Mokumse machtsovername
door Dé Stoop in 1984 een welkome
poging om FC Den Haag nieuw
leven in te blazen. De Amsterdamse
zakenman geniet niet alleen bekendheid als vroegere voorzitter van FC
Amsterdam, maar is in deze regio ook
al een vertrouwd gezicht als baas van
het in Voorburg gevestigde Starlift en
volleybalclub Blokkeer. Met Stoop
aan het roer is er weer wat geld voor
het versterken van de spelersgroep.
Dat de operaliefhebber ook een echte
voetbalfan is, blijkt uit het feit dat hij
in zijn witte Jaguar regelmatig naar
uitwedstrijden van het tweede elftal
rijdt.
Lange Limburger
Aan het begin van het seizoen 19841985 is een opvolger voor de naar
Ipswich Town teruggekeerde spits
John Linford ondanks een uitgebreide
Engelse speurtocht nog niet gevonden. Het duurt vier wedstrijden (drie
gelijk, één verloren) voor Stoop de
lange Limburger Huub Smeets naar de
Hofstad haalt. In zijn eerste wedstrijd
in het Zuiderpark is de 1,93 meter metende middenvoor - natuurlijk met een
kopbal - direct goed voor het winnende
doelpunt tegen Wageningen (2-1).
Smeets is zeker niet de beweeglijkste
spits in Nederland, maar maakt wel
indruk als een altijd aanspeelbare
target man, waaraan het elftal van
trainer Rob Baan zich op kan trekken.
In de laatste twee maanden van het
jaar blijft FC Den Haag in ieder geval
ongeslagen en klimt daardoor voorzichtig naar de zevende plaats. Het
nieuwe jaar begint ook goed met een
thuisoverwinning op Helmond Sport
en het startsein voor de bouw van een

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
- NEC’s aanvoerder Sije Visser voor een bomvolle West-tribune
in de nacompetitie. Foto: Willem Bitter -

- Door de toegenomen belangstelling vindt
ook het programmablad Pro-FC weer gretig

- Dé Stoop met de artist impression van de nieu
Reijden (links) en loco-b
Foto: Jan-He

nieuwe Eretribune. Vervolgens legt
het winterweer de competitie nog een
extra maand plat.
Verloren zoon
Als FC Den Haag op zondag 3 maart
eindelijk in actie kan komen tegen
Telstar, heeft Nederland voor het
eerst in decennia een Elfstedentocht
achter de rug en sluit het Zuiderpark
een verloren zoon weer in de armen.
Via Bayern München, FC Twente,
West Bromwich Albion en Conventry
City is Scheveninger Martin Jol weer
beland op de plek waar hij zijn profvoetballoopbaan begon. Hoewel hij
aan het einde van de op het nippertje
gewonnen wedstrijd (2-1 door treffers
van Ron de Roode en Smeets) wordt
getroffen door hevige kramp maakt Jol
als libero direct duidelijk dat hij nog
veel voor zijn club kan betekenen.
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in Amsterdamse handen

- Martin Jol zet de verdediging neer bij zijn rentree na de Elfstedentocht tegen Telstar.
Foto: Jan-Hermen de Bruijn -

- Sluipschutter Ron de Roode jaagt een verdediger van Cambuur de stuipen op het lijf.
Foto: Willem Bitter -

- Haagse prominenten genieten na FC Den Haag-RBC in de bestuurskamer na
met Cees Tempelaar. Foto: Willem Bitter -

- Supporters vieren met Huub Smeets een overwinning op RBC. FC Den Haag is op weg
naar een eerste periodetitel. Foto’s: Willem Bitter -

uwe eretribune tussen staatssecretaris Joop van der
burgmeester Chris Nyqvist.
ermen de Bruijn -

Met Jol als leider achterin, Smeets en
Ron de Roode als dodelijk spitsenkoppel en Karel Bouwens als aanjager
doet FC Den Haag na tien titelloze
periodes eindelijk mee om een periodekampioenschap. Met een bijna exponentieel groeiend aantal supporters bij
thuis- en uitwedstrijden zien wij onze
favorieten in het Zuiderpark nog winnen van Heracles en RBC (5-0) en uit
op de been blijven bij Willem II (0-0),
Eindhoven (1-4) en Wageningen (0-0).
De beslissende laatste wedstrijd tegen
DS’79 in Dordrecht wordt gespeeld in
een hoosbui, maar 2.500 doorweekte
Hagenaars zijn dolgelukkig met de via
een doelpuntloos gelijkspel behaalde
derde periodetitel.
Herkansing
Gesterkt door dat succes mengt de
Baan-brigade zich ook in de strijd

- Doelman en aanvoerder Jan Nederburgh (links) voor de aftrap van het nieuwe seizoen
tegen Eindhoven. Foto: Willem Bitter -

om het kampioenschap en de op
rechtstreekse promotie recht gevende
tweede plaats. Een formidabele lob
van grote afstand van De Roode in De
Koel tegen VVV (0-1) levert voor het
eerst de koppositie op. In totaal twintig
wedstrijden blijft de FC ongeslagen.
Nederlagen tegen de rechtstreekse
concurrenten NEC en de Graafschap
veroordelen de Hagenaars uiteindelijk
tot de vierde plaats en een herkansing
in de nacompetitie.
De start is ideaal, want in een ouderwets druk Zuiderpark wordt RKC
met 2-0 verslagen en op bezoek bij de
Graafschap knokt FC Den Haag zich

naar een van de lelijkste uitoverwinningen ooit. In de tweede minuut
mikt Smeets een mislukte doeltrap
van keeper Brookhuis direct in het
doel en die voorsprong blijft wonder
boven wonder nog 88 minuten op het
scorebord staan.
Hoge prijs
Voor die zege wordt echter een hoge
prijs betaald. Twee dagen na de wedstrijd wordt Martin Jol wegens een elleboogstoot die de KNVB-waarnemer
zou hebben gezien eerst in staat van
beschuldiging gesteld en vooruitlopend op zijn verweer alvast voorlopig

geschorst. Met Cees Tempelaar
als vervanger van Jol komt FC
Den Haag uit tegen NEC nog
wel terug van een achterstand,
maar uiteindelijk eindigt ook het
tweede bezoek aan Nijmegen
in tranen: 3-2. Thuis tegen
NEC geeft een vroege treffer
van Smeets nog even hoop,
maar met twee ballen op de
lat, een door Jan Kuyt gemiste
kans en een gelukkige treffer
die NEC aan de leiding helpt
verdwijnt het Haagse geloof in
een wederopstanding. Na een
gestaakte thuiswedstrijd tegen
de Graafschap - die nog steeds
moet worden uitgespeeld - zit
er niets anders op dan ons op te
maken voor nog een seizoen in
de Eerste Divisie.

Roeland Gelink
gelink@deoud-hagenaar.email

- Karel Bouwens (rechts) en Huub Smeets in afwachting van de bal tegen SVV. Foto: Willem Bitter -
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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
Dag van het Kasteel
MEI

20

In gezellige café-sfeer verzorgen studenten
van het Koninklijk Conservatorium Den
Haag live-muziek. Deze editie spelen zij
jazzmuziek. Leerlingen van het Diamant
College zorgen voor een kopje koffie met
zelfgemaakte versgebakken cake.
www.diamanttheater.nl

MEI

16

Woensdagochtend
Kofﬁeconcert

Floravontuur
Wandeltocht Zoetermeer

Een prachtige wandeltocht voor de doorstapper en voor de recreatieve wandelaar. In
en om Zoetermeer zijn verschillende routes
uitgezet die u meenemen door de veelzijdige
stad en de prachtige natuur. Onderweg zijn
er voldoende rustpunten en mogelijkheden
tot het kopen van consumpties.
www.promotiezoetermeer.nl

Stichting Floravontuur

heid om op plekken te komen die normaal niet
opengesteld zijn. Het thema dit jaar is Kastelen en
Buitenplaatsen.
www.geschiedenisvanzuidholland.nl

diverse genres muziek luisteren. Ieder jaar
krijgen de verschillende muziekroutes een
eigen naam, denk aan de Klassieke route, de
Spaanse route en de Volksmuziek route.
www.leidsehofjesconcerten.nl

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Locatie: zie website voor de deelnemende
kastelen, Toegang: gratis

Leidse Hofjesconcerten

Locatie: zie website voor de routes in Leiden
Toegang: gratis
MEI

Diamant Theater

Locatie: Diamanthorst 183, Den Haag
Aanvang: 10.45 uur
Toegang: € 2,50 (incl. kofﬁe en cake)
MEI

24-25

Leidse Hofjesconcerten

25 van de mooiste Leidse hofjes
bieden in het Pinksterweekend een podium
aan aanstormend en gevestigd muzikaal
talent. U kunt op verschillende routes naar

25

Dag van het Kasteel

Laat u op Tweede Pinksterdag
meenemen op een interessante rondleiding;
ontmoet ridders en hofdames of doe mee aan
een speurtocht, bezoek een mooie tentoonstelling, een valkenshow, een middeleeuwse
markt of een leuke theatervoorstelling. De
Dag van het Kasteel is een unieke mogelijk-

MEI

26

Prinses Christina Concours

Finalisten van het Prinses Christina
Concours spelen tijdens de gratis lunchconcerten
in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Op 26 mei luistert
u naar Jurn Tjoa aan de piano samen met leden
van het Rubens Quartet in het kader van de Rubens Quartet Prijs, die hij won tijdens de Nationale
Finale van het Prinses Christina Concours in 2014.
www.nieuwekerkdenhaag.nl

Locatie: Zoetermeer
Starttijd: 7.00, 8.00 en 9.00 uur
Inschrijfgeld € 3,50
Kinderen tot 12 jaar € 2,-

Nieuwe Kerk

Locatie: Spui 175, Den Haag
Aanvang: 12.30 uur, Toegang: gratis

VOLOP VOORJAARSVOORDEEL BIJ MANGO!
PANTHER 3

LUGGIE

S15S

Winkelen wordt gemakkelijk

Lichtste vouwscootmobiel ter wereld

Zeer compleet uitgeruste scootmobiel

•
•
•
•

• In drie stappen volledig opvouwbaar
• Ideaal voor op reis
• Rijdt als een volwaardige scootmobiel

• Voorzien van luxe verstelbare stoel, lederen
stuurwiel en volledig verlichtingspakket
• Snelheid max. 17 km/u
• Bereik max. 50 km

van € 2.349,-

van € 3.995,-

Zeer wendbaar
Voorzien van lage instap
Snelheid max. 10 km/u
Bereik max. 40 km

van € 2.695,voor

€ 1.395,-

voor

€ 1.300,VOORDEEL!

€ 1.995,-

€ 350,VOORDEEL!

voor

€ 2.895,-

€ 1.100,VOORDEEL!

Bel gratis 0800 2002 of ga naar www.mangomobility.nl

✂

voor meer informatie en het volledige productaanbod
Kom een proefrit maken in
onze showroom of bel voor
gratis thuisadvies 0800 2002.

JA, STUUR MIJ HET GRATIS MOBILITEITSPAKKET!
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres
b

Mo

ON
d
DEEL
VOORtelCard BON
MyHotel DEELBON
Card
VOORDEELB
ON
MyHotelCard
VOORDEELBON

OHA2VV15051

□ Scootmobielen □ E-cars □ Elektrische ﬁetsen □ E-scooters
Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

DE MANGO SCOOTMOBIELGIDS
Alles dat u wilt weten over scootmobielen

MyHo

Telefoon
E-mail

en

Postcode/plaats

ng

VO
eitsoplossi MyH
OR
ilit
VO otel DEE
Brochure
MyHoORDCard LBO
N
scootmobielen   VOORtelCarEELB

MyHotelCard

•
•
•
•

0%%%
7KO7KO70RT0%
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70%
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RTI
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KOR
NG
TING
KORTIN
KORTINGG

Brochure 2015
Scootmobielgids
DVD E-mobility
Voordeelbonnen
t.w.v. € 750,-

Mango Wateringen
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen
(in vestiging SternPoint)
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Actie geldig t/m 30 mei en zolang de voorraad strekt.
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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? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

genoemd. Zo gek ook dat hij zich opgeeft om mee te doen
aan het programma. Er is alleen een klein probleempje: hij
hééft al een vrouw: Helma, gespeeld door Wilhelm.
Boer wil betere vrouw’ wordt in onse regio binnenkort drie
keer opgevoerd. De eerste keer op donderdag 14 mei in
de Koninklijke Schouwburg in Den Haag; daarna nog op
dinsdag 19 mei in Theater De Veste in Delft; en tenslotte
op donderdag 21 mei in Westlandtheater De Naald in
Naaldwijk.
Meer informatie over aanvangstijdstippen, toegangsprijzen en voor het reserveren van kaarten vindt op de
websites van deze drie theaters:
www.ks.nl
www.theaterdeveste.nl
www.westlandtheater.nl

strijkers met een beroepsachtergrond. Het orkest viel in
de afgelopen jaren op door gevarieerde programma’s,
de uitstekende solisten en het grote engagement van de
musici. Elk concert van de Haagse Beek is een bijzondere
musicale belevenis.
Aanvang: 20:00 uur Locatie - Pulchri Studio, Lange
Voorhout 15, 2514 EA - Den Haag
Entrée: €17.50 / voorverkoop €15 / t/m 16 jaar €7.50
Informatie en voorverkoop: www.haagsebeek.tk

Vrij. 29 mei t/m zo. 7 juni

Zaterdag 23 mei

Do. 14, di. 19 & do. 21 mei
Lachen en zwijmelen bij het cabaret
‘Boer wil betere vrouw’
Weidse uitzichten onder zeer Hollandse wolkenluchten.
En dan komt daar het bekende busje aanrijden met de
blonde, goedlachse Yvon Jaspers erin. Heel Nederland
zwijmelt weg bij de tv-hit ‘Boer zoekt vrouw’. Miljoenen
zitten wekelijks aan de buis gekluisterd om het liefdesleven van vrijgezelle boeren en een enkele boerin te volgen.
Acteur en cabaretier Joep Onderdelinden zag daar een
muzikale komedie in en maakte samen met bevriende
theatermakers, Wimie Wilhelm en Wil van der Meer, het
programa ‘Boer wil betere vrouw’.
Het is een muzikale komedie. Het gaat over boer Ties,
een lieve, goeiige man, die niet veel meer kent dan het
dorp en zijn boerderij. Er is één bakelieten telefoon en
dat is het contact met de buitenwereld. Ties, gespeeld
door Onderdelinden, is gek op het tv-programma ‘Boer
zoekt vrouw’. Zo gek dat hij al zijn 81 koeien Yvon heeft

Concert strijkorkest De Haagse Beek
in Pulchri Studio
Strijkorkest de Haagse Beek is voor het Haagse publiek
geen onbekende meer. Zaterdagavond 23 mei worden in
Pulchri Studio onder meer vier kanonische Studien van
Schumann, het Adagio uit Bruckners Kwintet voor strijkers en Mozarts Symfonie KV 201 ten gehore gebracht.
Violiste Lenneke van Staalen en tabla-speler Heiko Dijker
soleren in de bijzondere “Raga Yaman” van Jacob ter
Veldhuis die, geïnspireerd door klassieke Noord-Indiase
muziek, dit werk speciaal voor hen schreef. Schumann’s
Kanonische Studiën en Bruckner’s Adagio worden vertolkt
in de vorm van bewerkingen van de hand van de dirigent
Marien van Staalen, voormalig solocellist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Voor dit concert is het
orkest uitgebreid met zes blazers.
Lenneke van Staalen en Heiko Dijker studeerden beiden
in India bij verschillende grootmeesters in klassieke
Indiase muziek en aan de Indiase muziek afdeling van het
Codarts conservatorium Rotterdam. Zij treden regelmatig
op, zowel in een klassieke Indiase setting als samen met
westerse klassieke- en wereldmuziek ensembles.
Strijkorkest de Haagse Beek - genoemd naar het gelijknamige riviertje in de hofstad - is opgericht in de herfst van
2009. De musici zijn vergevorderde amateurs en enkele

De tijd is voorbij om eenzaam en alleen thuis te blijven zitten:

Ontmoet
de Blijmaker
De tijd is voorbij om eenzaam 40 enthousiaste en ervaren
en alleen thuis te blijven zitten: vrijwilligers.
Ontmoet de Blijmaker
Maximaal 3 uur in de week
Helaas neemt het aantal komen ze bij u langs. Voor
mensen in Den Haag en een gesprekje, een wandeling,
omgeving sterk toe, die uitzien licht huishoudelijk werk, een
ziekenhuisbezoek
naar een gewoon gesprek, spelletje,
een leuk contact, samen een en noem maar op. Behalve
spelletje te doen, met elkaar dat zij erg gemotiveerd zijn en
te praten over het nieuws in
de krant of weer eens naar

bijzijn van een familielid of een
bekende van u is dat uitstekend
en doen we dat samen met u.
De kosten bedragen € 4,50 per
uur. Dit geld gaat direct via de
Volharding naar de Blijmaker
en dat is precies de maximale
vrijwilligersvergoeding die een
vrijwilliger mag ontvangen.

buiten te kunnen en samen
een boodschap te doen of
een terrasje te pikken. Blijf niet heel goed kunnen luisteren
langer alleen thuis zitten en doe beschikken de vrijwilligers over
weer mee aan de samenleving. veel ervaring en zijn ze van
onbesproken gedrag in de zorg.
De Volharding is de coöperatie
die zich het lot van deze Na aanmelding vinden wij het
mensen aantrekt. Daarom belangrijk dat u eerst met ons
heeft De Volharding een kennismaakt door middel van
team samengesteld van ruim een gesprek. Als u dit wilt in het

Wacht niet onnodig. De tijd is
voorbij om eenzaam en alleen
thuis te blijven zitten. Ontmoet
de Blijmaker!

Kunt u dat niet missen, dan
helpen we u toch. Kunt u meer
missen, dan doen we het in
de pot om de mensen ook
te helpen die de € 4,50 niet
missen kunnen.

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl

Expositie kunstenaarsduo Topp & Dubio:
‘A hilarious picture in glass’
Bij JCA DE KOK, aan de Lange Beestenmarkt 99 in Den
Haag, is van vrijdag 29 mei t/m zondag 7 juni de tentoonstelling ‘A hilarious picture in glass’ te bekijken van het
kunstenaarsduo Topp & Dubio.
Stalin, raamprostituees, haring en een alarmtelefooncel
vormen de ingrediënten van een kunstproject waarmee
het kunstenaarsduo Topp & Dubio de openbare ruimte als
podium voor hedendaagse kunst aan de orde wil stellen.
Vorig jaar zijn de kunstenaars een onderzoek gestart
naar de herkomst en betekenis van het werk ‘Buste van
Stalin met Haring’ dat al bijna 30 jaar in Den Haag staat
en zich afspeelt in een zogenaamde ‘alarmtelefooncel’.
Het roodverlichte kunstwerk, waarin vrouwen en haring
als liefhebberijen van Stalin worden opgevoerd, kent een
roerige geschiedenis en werd speciaal voor de Haagse
rosse buurt (Geleenstraat) gemaakt door de Russischjoodse kunstenaars Vitaly Komar en Alexander Melamid
uit New York. Topp & Dubio zijn al jaren fan van dit werk
en beschouwen de installatie als het meest relevante en
uitdagende kunstwerk in de openbare ruimte in Den Haag.
De kunstenaars willen het kunstwerk daarom opnieuw
onder de aandacht brengen omdat het, naast de Victory
Boogie Woogie van Mondriaan, De Stier van Potter en het
Meisje met de Parel van Vermeer, volgens hen behoort tot
de meest iconische werken van Den Haag.
Topp & Dubio hebben het werk grondig doorgelicht en
maken in deze eerste tentoonstelling een onbeschroomd
vergelijk met een van de meest beroemde werken van de
twintigste eeuw: het Grote Glas van Marcel Duchamp.
Topp & Dubio hebben veel opvallende en onopvallende
overeenkomsten ontdekt tussen de alarmcel en het Grote
Glas, dat als sleutelwerk in de kunstgeschiedenis wordt
gezien. Met de titel ‘A Hilarious Picture in Glass’ hebben
de kunstenaars een gedachte van Marcel Duchamp op de
alarmcel geplakt om het als meesterwerk aan de orde te
stellen. Topp & Dubio tonen nieuw werk en presenteren
een publicatie waarin nieuwe perspectieven op dit bijzondere Haagse werk van Komar & Melamid worden gedeeld.
Het werk van Topp & Dubio is in principe eenmalig en
tijdelijk van aard en wordt getoond in de vorm van fotografie, film, ruimtelijke installaties, live acties, interventies,
publicaties en alle mogelijke vormen van documentatie.
Topp & Dubio toonden hun werk eerder in Nederland,
België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Spanje, Portugal, Indonesië, Cambodja, Singapore, Verenigde Staten, Letland, Roemenië, Rusland en Oekraïne.
- www.topp-dubio.nl
JCA DE KOK, Lange Beestenmarkt 99, Den Haag | tentoonstelling | 29 mei t/m 7 juni 2015
Open: vr/za/zo 13.00-17.00 uur. | Opening: vrijdag 29 mei
2015 van 19.00 tot 23.00 uur.

Do. 4, wo. 17 & vrij. 26 juni
Op avontuur met het Residentie Orkest:
maak kennis met muziekproject 65-plus
In januari is het Residentie Orkest in Benoordenhout
en Mariahoeve een muziekproject gestart speciaal
voor 65 plussers: symphonic Seniors. De ongeveer 50
deelnemers hebben inmiddels al heel wat muziek op hun
repertoire en er wordt hard geoefend voor de eerste uitvoeringen van de verschillende senioneren-wijkorkesten.
Wegens het grote succes breidt het Residentie Orkest
haar activiteiten uit. In september gaan op de verschillende locaties een beperkt aantal nieuwe groepen van start.
De deelnemers aan het project worden begeleid door professionele muziekdocenten en musici uit het Residentie
Orkest. Er vinden wekelijks instrumentale groepslessen
plaats op verschillende niveaus en al na een paar weken
vormen de deelnemers samen een orkest, waarin beginners, gevorderden èn professionals samenspelen. Niet
eerst eentonige theoretische lessen, maar meteen samen
praktisch aan de slag op het instrument. Want van elkaar
leer je het meest en gedeelde vreugde is dubbele vreugde.
Voor wie eerst wil proeven of muziek maken iets voor
hem/haar is, organiseert het Residentie Orkest in juni een
aantal kennismakingsactiviteiten. Tijdens deze activiteiten,
onder leiding van musici uit het Residentie Orkest, kunt
u ervaren hoe fantastisch samen muziek maken is, kunt
u proberen welk instrument u ligt en kunt u natuurlijk
genieten van muziek.
4 juni: 14:30-16:00, American Protestant Church of The
Hague: kennismakingsles strijkinstrumenten
17 juni: 9:30-12:00, Dr Anton Philipszaal: repetitiebezoek van het Residentie Orkest, ontmoet enkele musici
ontmoeten, mogelijkheid om zelf instrumenten uit te
proberen
26 juni:14:30-16:00, Diamant College: workshop samen
muziek bedenken en spelen op allerlei snaar, blaas- en
slaginstrumenten.
Voor meer informatie en aanmelden voor de lessen of
kennismakingsactiviteiten, kunt u contact opnemen met
de afdeling Educatie van het Residentie Orkest, te bereiken via educatie@residentieorkest.nl of 070-8800225.
Deelname aan de kennismakingsactiviteiten is gratis.
Deelname aan de lessen, orkestrepetities en optredens
kost € 125,- voor de periode september t/m december.
(met Ooievaarspas 35,-). Een instrument kunt u gratis in
bruikleen krijgen van het Residentie Orkest

Vrijdag 5 juni
Voorstelling ‘Oudkast’ presenteert
roze senioren in de hoofdrol
Op vrijdag 5 juni is Oudkast te gast bij Foyer Coloré in
Verpleeghuis de Eshoeve. Oudkast is een voorstelling
die door middel van muziek, theater, dans en film, de
bijzondere levensverhalen van roze ouderen vertelt, onder
regie van Marjet Roerink.
Niet over alle kleuren van liefde kan even openlijk gesproken worden. Homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders balanceren veelal tussen openheid en taboe,
kracht en kwetsbaarheid. Met Oudkast wordt een gezicht
en podium gegeven aan deze tot nu toe vrij onzichtbare
groep senioren. Ontroerende, grappige maar vooral levensechte verhalen passeren de revue. Het afgelopen jaar
verzamelde Oudkast bijzondere verhalen in Delft. Maar
overal waar Oudkast komt, ontstaan er nieuwe verhalen,
nieuwe ideeën en willen nieuwe mensen aanhaken.
Foyer Coloré is de ontmoetingsgelegenheid voor
homoseksuele senioren waar maandelijks ontmoeting- en
themamiddagen plaats vinden, soms gecombineerd met
een diner.
Locatie: Foyer Coloré in Verpleeghuis de Eshoeve, aan de
Doorniksestraat 150 / 152, 2587 AZ in Den Haag. Tijd:
vrijdag 5 juni om 16:00 uur. De entree is gratis, maar
u wordt verzocht zich van te voren aan te melden per
e-mail: kantoor@oudkast.nl
Meer informatie: www.oudkast.nl

Wassen en Stomen bij
Escamplaan 276 in Den Haag
In onze winkel worden allerlei gemaksdiensten
aangeboden. Stoomgoed en de was kunnen
worden opgehaald.
Wij vermaken en repareren ook kleding.
Bel: 070

3604077 voor meer informatie.
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NIEUW THEATER
NIEUW PROGRAMMA
kijk nu op zuiderstrandtheater.nl

Schiedam, een historische belevenis
Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open fluisterboot door de
grachten van Schiedam.
Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis.
U vaart langs tal van monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en
ziet Schiedam eens vanaf een heel andere kant.
Afvaarten:
Vanaf 18 april t/m eind oktober
dinsdag t/m zondag
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.
Tarieven:
Volwassenen
65+
Kind 4 t/m 11

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa
en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Goedkoopste kaartje gratis.

€ 6,50
€ 5,50
€ 3,50

@ZStrandtheater
hetZuiderstrandtheater
070 88 00 333

18 april t/m 30 oktober 2015

Vertrekpunt:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, Schiedam

Inlichtingen en reserveringen:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, 010 4267675
VVV Schiedam, 010 4733000
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN
INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• U verblijft in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras
• In huiselijke sfeer kunt u genieten van onze uitmuntende keuken
• Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL

Nooit te oud voor vakantie!
• Volledig verzorgd
• Excursiemogelijkheden
• Ook vakanties met zorg
• Alleen of samen
• Mooie seniorenhotels

‘De prettige sfeer,
contact met
anderen, hulp
wanneer nodig.’

Veluws Lunteren,
bridgeweekenden,
3 dagen v.a. € 225,-

SAMEN KLASSIE
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Laatste abonneebon voor 49,90 euro
Voor nieuwe abonnees op De Oud-Hagenaar binnen Nederland geldt m.i.v. juni 2015 de nieuwe abonnementsprijs van € 54,90. Dit is dan ook de laatste abonneebon waarmee u de krant nog voor een prijs van
€ 49,90 een jaar lang in de bus kunt krijgen, elke twee weken. Maak er gebruik van en stuur hem op.

Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Woonplaats:

Factuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

Beter wachten
op de trein,
dan wachten
op een nier.

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om
te genieten van de natuur of een dagje cultuur op
te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.
Ontvang
tegen inlevering
deze advertentie
LAST
MINUTE!
35%van
OUD15
korting*
onze extra lezerskorting!*
geldig
in
juni,
juli
&
augustus
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onz
e rec
e ptie

Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt
wacht ook. Tot z’n bloed is gespoeld, tot er
een donornier is, of… tot het te laat is.

Straat en huisnr.:
Postcode:

Mooi Valkenburg,
zomerarrangement,
7 dagen v.a. € 615,-

Vraag nu de brochure aan! Bel met (0318) 48 51 83.
www.allegoedsvakanties.nl

T: 070-88 0
00 33
333

Postcode:

Bosrijk Putten,
zomerarrangement,
8 dagen v.a. € 615,-

Woonplaats:
E-mail:

Kruinweg 1 • 6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

 via acceptgiro
1979 - 2015 | Meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Ga naar nierstichting.nl

Puur genieten!
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Minder criminaliteit in de regio Haaglanden
In de lijn met de landelijke cijfers is er in de politieregio Haaglanden vorig jaar een
sterke daling van de criminaliteit geweest. Over een specifieke regio als Haaglanden (gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Noordorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer) zijn tot nu toe alleen
de cijfers over de eerste negen maanden bekend.

Opinie &
Informatie

Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek heeft de politie
in 2014 7 procent
minder misdrijven
geregistreerd.
Hoe het er bij u in de
buurt voorstaat kunt u
trouwens checken op
internet. Kijk eens op
www.
hoeveiligismijnwijk.nl

Die laten zien dat er forse dalingen zijn
in het aantal overvallen, straatroven
en woninginbraken waarbij uiteraard
de verschillen per buurt enorm zijn.
Volgens het CBS heeft de politie in 2014
landelijk 7 procent minder misdrijven
geregistreerd. De sterkste daling van de
afgelopen tien jaar.
In die periode is de (geregistreerde)
criminaliteit met een kwart afgenomen.
Vooral die met een grote impact op de
bevolking (woninginbraken, straatroof,
overval en geweldsdelicten) nam vorig
jaar af.
Het spreekt voor zich dat vooral ouderen
zich hierover erg ongerust maken en dat
zij – vaak als gesettelden – zich slachtoffer voelen.
In de buurt
In de dagelijkse nieuwsmedia hebben
de lagere misdaadcijfers in de afgelopen
weken maar weinig aandacht gekregen.
Politieregio Haaglanden scoort landelijk
gezien overigens nog steeds hoog in
het gevoel bij de mensen, samen met de
regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en Limburg-Zuid. De
inwoners zijn gemiddeld minder positief
over de leefbaarheid en overlast in hun
buurt en voelen zich onveiliger, zo blijkt
al uit een eerder rapport (te lezen op
www.hoeveiligismijnwijk.nl).
Het slachtofferschap kan per buurt heel
verschillend zijn. Tóch bestaat landelijk gezien er een overdreven gevoel
van onveiligheid over de misdaad in

Nederland. De meesten denken dat ons
land steeds onveiliger wordt. De cijfers
van het CBS tonen aan dat het juist
andersom is. De criminaliteit neemt af.
Ook denken vele Nederlanders dat we
in ons land te zachtaardig zijn in het
straffen. Maar in de ons omringende
landen wordt vaak – afhankelijk van
de aard van de criminaliteit – minder
gestraft. Ongeveer een kwart van de
criminaliteit in het algemeen wordt door
de politie opgelost. In het oplossen van
de zware criminaliteit (zoals overvallen,
straatroven en woninginbraken) ligt dat
echter veel hoger. Bij overvallen zelfs
38 procent. Logisch want deze zware
delicten moeten de hoogste prioriteit
hebben in het justitieapparaat.
Niet elk type delict is snel op te lossen.
Rijden onder invloed heeft een hoog
oplossingspercentage maar aangiftes
voor zakkenrollerij of diefstal uit een
auto zijn moeilijker op te lossen. Dat het
oplossingspercentage is gestegen kan
misschien worden verklaard doordat
er minder vaak aangifte is gedaan van
bijvoorbeeld woninginbraak en zakkenrollerij.
Schilderswijk
Wat de regio Den Haag betreft, kijkt
iedereen natuurlijk naar het hart van
de stad en met name naar de vaak ten
onrechte als zeer onveilig betitelde
Schilderswijk. In veel gevallen (zoals
bedreigingen, diefstal uit en vanaf
voertuigen en mishandelingen) komen

er echter meer
‘zaken’ voor in
het centrum dan
in de Schilderswijk.
Deze laatste wijk
scoort wel hoger
in de diefstal
van het aantal
motorvoertuigen, uit woningen en iets
meer in straatroven. De zakkenrollerij
komt – nogal logisch – veel meer in het
centrum voor omdat daar veel mensen
(zoals toeristen) komen die niet goed
opletten. Ze vormen vaak een mooi
doelwit voor zakkenrollers.
Het aantal vernielingen van openbare
voorzieningen is in de Schilderswijk
hoger dan in het centrum. Heeft dat
te maken met de overlast van jeugd
waarin volgens de politiegegevens in de
Schilderswijk de meeste aangiften van
Den Haag wordt gedaan? Misschien is
er tevens een verband met het werkloosheidspercentage onder jongeren.
Want het gaat ook op dat hoe lager de
sociale cohesie is, hoe meer overlast er
in de buurt is. Anonimiteit van bewoners
naar elkaar toe kan een oorzaak zijn
van criminaliteiten. Het is altijd al zo
geweest dat als bewoners elkaar goed
kennen ‘onverlaten’ zich minder gauw
geneigd voelen foute dingen te doen.
Onveilig voelen
In de landelijke cijfers scoren politiedistricten Haaglanden en Rotterdam-

Rijnmond het slechtst. In Haaglanden voelt een op de vier inwoners
zich in hun buurt wel eens onveilig.
Eén op de vijfentwintig voelt zich zelfs
‘vaak onveilig’. Zo blijkt uit een ouder
rapport uit 2012. Eén op de vier vindt
dat op straat en in het openbaar vervoer
respectloos gedrag is.
Heterdaad
De politie Haaglanden meldt voorts dat
het opsporen van daders van misdrijven
in de praktijk in sterke mate afhankelijk blijkt te zijn van aanhoudingen op
heterdaad, voornamelijk op initiatief
van de burgers. Gemiddeld is 60 procent
van alle aanhoudingen te danken aan
tips van getuigen.
Negen van de tien Nederlanders kennen het alarmnummer 112, maar velen
weten niet dat dit nummer ook is om te
bellen als iemand bijvoorbeeld getuige
is van een inbraak. De politie roept op
om in een heterdaadsituatie direct dit
nummer te bellen. In andere gevallen
kan worden volstaan met meldingen
op 0900 8844. Heeft u een tip voor de
recherche dan kunt u gratis bellen naar
de opsporingstiplijn 0800 6070.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken.
Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.
U kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

AOW en pensioen
Door elkaar halen van
prepensioen én AOW
Ik ben 77 jaar en ontvang AOW
en pensioen. Mijn vrouw wordt
volgend jaar AOW-gerechtigd. De
toeslag waarop ik recht zou hebben
is helemaal gekort omdat zij een
verplicht prepensioen krijgt al vanaf
haar 60ste. Ik heb bezwaar gemaakt
bij haar pensioenverstrekker zonder
resultaat waardoor de korting door
de SVB op mijn AOW-toeslag wordt
toegepast. Zij eet daardoor al een
stuk ouderdomspensioen op.
Hierdoor wordt haar ouderdomspensioen kleiner en was (en is) in ons
geval eigenlijk niet gewenst, vooral
door ons verschil in leeftijd.
Het gebeurt al decennialang dat
andere uitkeringen, zoals prepensioen
(en deels inkomen uit arbeid van de
jongere partner), wordt gekort op de
toeslag van de AOW’er. Dat staat in
de wet. Een toeslagregeling op de
AOW die overigens per 1 januari dit
jaar voor nieuwe gevallen is afgeschaft.

U maakt de fout door het precies
andersom te stellen: zij zou gekort
worden op haar AOW vanwege haar
prepensioen. Dat is dus niet het geval!
U wordt gekort op uw toeslag omdat
zij ander inkomen heeft. Overigens
bestond, afhankelijk van de voorwaarden van de nogal uiteenlopende
pensioenfondsen, vijf jaar terug nog
de mogelijkheid om prepensioen op te
schuiven naar de ingangsdatum van
het ouderdomspensioen (waardoor dat
iets hoger wordt en de totale toeslagrechten werden behouden). Het voordeel: de partner kreeg zijn toeslag!
Maar als dat niet is gebeurd dan zitten
mensen nu met het probleem dat het
wordt gekort op de toeslag. Bovendien
heeft een deel van de pensioenfondsen het nog niet voor elkaar dat de
ingangsdatum van het oudedagspensioen synchroon loopt met de iets
latere ingangsdatum van de AOW. Per
pensioenfonds kan dat verschillend
zijn. Voorts haalt u ook de SVB en een
pensioenfonds door elkaar. Ze hebben
feitelijk niks met elkaar te maken: het
zijn twee verschillende organisaties
die wel van elkaar in de hoogte van de
AOW gebruik maken. Uw vele vragen

moet u ook stellen aan uw pensioenfonds of aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de AOW uitvoert.
Onderhuurder krijgt
AOW voor partners
Mijn dochter (30 jaar) heeft vorig
jaar een huis gekocht bij mij in de
buurt. Nu huurt een kennis (69 jaar)
van ons een kamer bij haar. Hij wordt
sinds juni 2014 gekort op zijn AOW
omdat de SVB vindt dat deze kennis
bij mijn dochter onder de zorgplicht
valt. Omdat er maar één keuken in
het huis is, zorgen ze voor elkaar. Hij
heeft een huurcontract waarin staat
vermeld hoeveel hij per maand aan
haar moet betalen. Als hij nu zou
beschikken over een eigen keuken
dan vervalt die zorgplicht. Er is dus
helemaal geen sprake van zorgplicht.
Ieder gaat zijn eigen gang en alleen s’
avonds eten ze samen. De SVB geeft
ook aan dat ze te laat zijn geweest
met het melden van de verhuizing
van die kennis. Terwijl mijn dochter
van tevoren contact op heeft genomen met de SVB en geprobeerd heeft
om informatie in te winnen. Hoe
kunnen we de SVB duidelijk maken

dat er van gezamenlijke zorg geen
sprake is?
Wat een vervelende kwestie. Laat uw
dochter en haar onderhuurder met
AOW nog eens contact opnemen met
de SVB en de zaak goed uitleggen.
Lastig is wel het feit dat uw dochter en
haar kennis één keuken delen en daardoor worden beschouwd als partners.
De korting op de AOW bestaat er ook
uit dat de man van 69 jaar sinds juni
de AOW voor een huishouden met
uw dochter krijgt in plaats van voor
alleenstaanden. Het gezamenlijk eten
‘s avonds is een puntje!
Deze zaak bewijst maar weer eens dat
uw dochter en haar onderhuurder niet
alleen met een telefoontje kunnen volstaan, maar dat formulieren ingevuld
moeten worden. Het is wel waar dat
binnen vier weken veranderde situaties moeten worden gemeld. Dat staat
ook prominent op de site van de SVB.

Fiscale zaken
Kroegconsumpties
zijn niet aftrekbaar
Een vriend van mij beweert dat hij

alle kroegbonnetjes bewaart om de
ed a e daa an scaal af te t e en
Dat klopt toch van geen kant?
Dat is al lag niet meer het geval! Zelfs
in vroegere tijden moest er een verband bestaan tussen persoonlijke uitgaven vanwege je beroep en de fiscale
aftrekbaarheid daarvan. Vandaar dat
nog steeds de mare gaat dat de kosten
van de kroeg aftrekbaar zijn bij persoonlijke uitgaven. Persoonsgebonden
aftrekposten bestaan natuurlijk nog
wel maar niet meer voor nogal basale
privé-uitgaven.
Voor een ondernemer zijn deze kosten
van een werknemer ook niet meer
voor zijn winst aftrekbaar. Nog wel tot
4400 euro als het gaat om zakenlunches en zakendiners, representatie,
congressen, studiereizen, enz. Er zijn
ook maar heel weinig ondernemers
die dit soort declaraties van hun
werknemers accepteren.
Het heeft dus ook geen enkele zin
meer op in de kroeg een primitieve
bon te laten opstellen dat iemand
tien melk heeft genoten in plaats van
biertjes.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat de
rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Niet kijken maar écht lezen moest ik
met Julius Pasgeld

Met gevaar voor eigen leven had ik,
dertien jaar oud, het boekje te pakken
gekregen. Eerst goed om me heen kijkend of mijn ouders, of bekenden van
mijn ouders, niet toevallig in de buurt
waren. En dan achteloos aan de man
in de kiosk vragen: ‘Mag ik ‘Gangsters’ van Dick Bos van u?’. Waarop
de goede man, zich van geen pedagogisch kwaad bewust, mij, a raison van
95 cents, het Detective Beeldverhaal
no. 7 uit de Dick Bos-serie overhandigde. Deel 1 tot en met 6 had ik
inmiddels al aangeschaft.
Maar die waren door mijn
moeder tijdens een grote
schoonmaak stilzwijgend
uit mijn boekenkastje op
de ombouw van mijn
opklapbed verwijderd
en vermoedelijk ten
prooi gevallen aan een
massale boekverbranding die de strijders
voor de geestelijke
e hef n an de
jeugd naar alle waarschijnlijkheid
eens per half jaar ergens op de Veluwe
organiseerden. Het was dus zaak om
mijn zojuist aangeschafte deel 7 ergens buiten het bereik van mijn moeder in veiligheid te stellen. Dus toen
mijn ouders niet thuis waren, zaagde
ik een gat van 20 bij 20 centimeter in
de bodemplanken van mijn klerenkast
in mijn slaapkamertje en verstopte het
192 bladzijden tellende boekje vervolgens tussen de vloer van ons huis en
het plafond van de benedenburen.
Zap-comics
Deze schuilplaats bleek de komende
jaren goed van pas te komen. Want
niet alleen de aﬂe e in en an im
(De jongen uit de rimboe, 50 cents
e st , maa
late de me ikaanse Zap-comics, die ik betrok bij
een boekhandel in de Wagenstraat
tegenover de hoofdingang van de Bijen f, ene ens en ele aﬂe e in en

Een boek met veel meer plaatjes dan tekst. Dat kon natuurlijk niet goed zijn voor de ontwikkeling van de jeugd. Stripboeken werden op
school stelselmatig in beslag genomen. Ollie B. Bommel, Meester Prikkebeen en Kappie mochten nog net.

van De Lach en De Piccolo pasten er
moeiteloos in.
Toen ik op mijn twintigste het huis
verliet wist ik me die schuilplaats
gelukkig nog bijtijds te herinneren. Ik
haalde alles eruit, gooide het weg en
alleen no.7 uit de Dick Bos-serie bewaarde ik als relikwie. Ik heb het nog
steeds. Maar als ik nu, 58 jaar na dato,
het Detective Beeldverhaal nog eens
doorblader moet ik eerlijk bekennen,
dat i het ﬂa , tel s en itengewoon oppervlakkig vind. Er wordt
erg veel geschoten,
Dick Bos is zijn
vijanden zonder
uitzondering altijd
en eeuwig te slim af.
Door zijn snelheid,
zijn kalmte en zijn
soepel toegepaste
Dubbele Nelsons overwint hij tot vervelens
toe. Er blijkt geen kruit
gewassen tegen al dat
goede. Des wonderlijker
dus, dat dat vroeger niet
mocht. Nu wel. Nu staat no.7 tenminste openlijk in mijn boekenkast. Zou
er dan toch vooruitgang zijn?
Kiosk
Voor zover het niet door onderlinge
ruil werd verkregen, werd verboden
leesvoer dus steevast betrokken
bij de man of de vrouw achter dat
geheimzinnige luikje van een kiosk.
Mocht iemand onder de veertig dit
verhaal toevallig onder ogen krijgen:
een kiosk was een klein, vrijstaand,
vierkant of zeshoekig winkeltje, vaak
met een plat dak en soms aan de achterkant twee klapdeurtjes die toegang
verleenden tot een ‘brand-alarmlitietelef ncel an de
ant
was een soort luikje, waarachter je, als
het openstond en je was groot genoeg,
iemand in het halfduister kon zien zitten. Want op het opengeklapte luikje
lagen stapeltjes gangbare kranten

en tijdschriften. De zijkanten van
de kiosk waren van halverwege tot
bovenaan geheel van glas. De meest
uiteenlopende tijdschriften, stripboekjes, magazines, periodieken, organen
en uitgaven (toen nog niet glossy maar
wel veel interessanter) waren van
boven tot onder dicht opeen achter
dat glas bevestigd. Zodat je nergens
door het glas naar binnen kon kijken.
Vaak liep ik eerst om zo’n kiosk heen
alvorens mij te voorzien van een of
ander. Want de Playboy moest toch er
toch ook ergens tussen hangen. Veel
te duur natuurlijk om aan te schaffen.
Met een blik op de cover moest je het
doen. Later speurde ik de kioskwanden af om te zien of het laatste
nummer van Hitweek al binnen was.
Die he i
n
lle it e en en
l ha s an het e in t t het einde
Zelfs met het mes op de keel sta ik die
aan niemand af.
Terug naar de strips. Rond 1950
waren strips dus verwerpelijk want
ze bedierven de moraal. De fantasie werd niet geprikkeld. Ze waren
gewelddadig en leidden tot slechte
spelling en taalgebruik. In 1949
noemde onderwijsminister Rutten
de beeldroman ‘vergif voor de jeugd
vanwege een sensationeel karakter
zonder enige waarde.’ Wat een wonder
dat ik mijn Dick Bossen onder de
vloer moest vestoppen. Maar vóór die
tijd dan? Was Meester Prikkebeen dan
geen strip? En Bulletje en Boonestaak
in het Vrije Volk? En daarna? Waren
Flipje van Tiel en Paulus de Boskabouter dan echt ‘vergif voor de jeugd?
D nald D c alin
ste i
en eli

en Kapitein Rob bevatten nog altijd
eel mee te st dan laat es ch ic
de Noorman. Met zijn Winowah en
Pum Pum. En Kapitein Rob in zijn
zeilschip “De Vrijheid’. Met professor
Lupardi en Peer de Schuymer. Wat
heb ik ervan genoten! Maar ook die
moesten bij mij thuis onder de vloer.
En dan haalde ik ze er ’s avonds uit
om ze stiekem in bed te lezen. Wat
eigenlijk wel zo spannend was. En
als ik mijn moeder in gang hoorde
aankomen om mijn slaapkamerdeur
open te doen om te kijken of ik al
sliep, deed ik snel mijn lampje boven
mijn bed uit en hield me slapend.
Totdat mijn moeder, ingegeven door
wonderlijke, moederinstincten, eens
aan dat lampje voelde en merkte, dat
het zojuist was uitgedaan omdat het
nog warm was. ‘Wat zijn we aan het

doen?’, riep ze dan als de eerste de
beste politieagent. En dan zei ik, dat ik
nog even aan het lezen was geweest.
‘Laat zien, dat boek’, zei ze dan. En
dan haalde i an a en maa , an
de Nederlandse onderwijzer/schrijver
C.Wilkeshuis, van onder de dekens
vandaan. Dat had ik van mijn opa
gekregen voor mijn verjaardag. En dat
had ik voor de zekerheid ook onder
dekens neergelegd. Voor het geval
dat... Jazeker. Mij pakken ze niet.
Maar toch, wat een spanning. Wat
een angsten. En dat allemaal omdat
beeldverhalen toen ‘vergif voor de
jeugd’ waren.
Ook geteisterd door beklemming en
paniek bij het kennisnemen van strips
in de jaren vijftig? Mail het naar:
julius-pasgeld@deoud-hagenaar.
email

Onder de dekens
Of was het slechts een bevlieging
van boven ons gestelden en andere
bemoeials om hel en verdoemenis
uit te spreken over boekjes met meer
plaatjes dan woorden? En zelf dat
viel wel mee. Want Eric de Noorman

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”
Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als
ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden
weten wij dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren
van een begrafenis of crematie.
U kunt ons bellen op 070 325 83 96.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.
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Win Koffiehuis De Ooievaar!
De komende tijd een nieuwe puzzelprijs: de nieuwe DVD Koffiehuis De Ooievaar, met het
succesvolle theaterprogramma van Sjaak Bral en Fred Delfgaauw!

U moet weer op zoek naar de
cijfers in de grijze vakjes van de
vier Sudoku’s. De vakjes staan
op willekeurige plekken in de
diagrammen, de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor
uw inzending. Wat we vragen is
dus een reeks van vier cijfers.
Bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘5’; in B een ‘1’ in
C een ‘7’ en in D een ‘2’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoor-

Ze worden opgestuurd naar:
• Maarten Roeleveld,
te Scheveningen
• Ineke de Wit - Tavecchio,
te Zoetermeer
• Annelies van der Heijden,
te Den Haag
• Ruud Lutz, te Voorburg
• Cor de Ree, te ‘s-Gravenzande

beeld luidt: 5-1-7-2.
Vijf winnaars

In de De Oud-Hagenaar van 28
april vond u ook vier Sudoku-opgaves. Er waren erg veel inzenders
– de belangstelling voor de DVD
is blijkbaar groot! De goede oplossing luidde: 3-4-1-5.
Er werden vijf exemplaren van
f eh is De ie aa e l t

Inzenden

Sudoku B

6

3

8

1
6

1
5 8

1
7
4 8

9

5
4
7 2
8 5
6 3

Woensdag 20 mei

Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

Voor de puzzel van deze week

Sudoku A

4

wordt wederom vijf keer de DVD
f eh is De ie aa e l t
Vergeet niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

2
6 9

Sudoku C

6

4

Sudoku D

3 5

9

3

2 1
9 3

7

7

2

8
5

8
6

5
7
9 7 4 2

1
5

2 1
8 7 4 9

4

1

4

4

2

3
2
9

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 10

9
3
1

7 4
5

8 9
3
8

7 3 8
9
6
2

5
1
6 2
1

5

5
2

9 2
6
7 8
9
1
4
5

MIRANDA

Welkom bij
Het liefst wil je dat iedereen die je lief is, lang gezond blijft. Je neemt je maatregelen,
zoals bewegen en gezond eten. Als het dan toch anders loopt, dan wil je zo snel mogelijk
weer op eigen benen staan. Je zoekt iemand die jou begrijpt en samen met jou oplossingen
binnen bereik brengt. Dan staat Florence Gezondheid en Zorg voor je klaar, want:

Liever

GERRIT DE JAGER

AGENDA

je eigen plannen
je eigen keuzes

12 mei Dag van Zorg

je eigen leven

Florence zet al haar medewerkers en
vrijwilligers in het zonnetje om ze te
bedanken voor hun fantastische inzet!

Meer informatie:
W www.ﬂorence.nl, T 070 - 41 31 000
E info@ﬂorence.nl,
Florencezorg

10% korting op overheerlijke Leonidas bonbons!
Vraag ook een FlorencePas aan. Voor € 18,50 per jaar proﬁteert u van veel voordeel.

www.florence.nl/florencepas
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Bel en bestel

Voordeelwinkel
Tuin knie-zitbankje

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Handige winkel-rollator
Met deze handige combinatie van een rollator en
een boodschappentrolley is het probleem van te
weinig bergruimte voorgoed verleden tijd. Deze
comfortabele begeleider zorgt voor meer veiligheid
en mobiliteit en heeft een grote, robuuste winkelmand met extra veel opbergruimte.

Dit opvouwbare bankje
heeft een stevig metalen
frame met zacht kussen
en zorgt voor comfort tijdens het geknield werken
in de tuin. De opstaande
zijsteunen zijn op de
geschikte hoogte om zich
recht te duwen zonder
rugpijn. Omgekeerd kan
hij gebruikt worden als zitje of opstap.

Max. gebruikersgewicht 120 kg.
Max. boodschappengewicht 20 kg.
Inclusief wandelstokhouder, rugband,
loop- en parkeerrem etc. en gemakkelijk
op te klappen.
Voor leden

Onze prijs 39,95

070-8700216

33,95

ETAC Badplank Fresh
Met deze badplank kunt u zich heerlijk in bad wassen.
Extra veilig door zijn unieke vorm met een brede zijde
die steun geeft bij het in en uitstappen en een smal middenstuk dat zorgt voor een betere bereikbaarheid van de
intieme zones.

Voor leden

Onze prijs 149,00

134,10
Vork-mes met gehoekt
handvat

Nog geen Lid?

De hoek van het handvat is 90° en houdt hand en pols
in een natuurlijke positie. Lichtgewicht en het ﬁjn gekartelde mes is van roestvrij staal. Totale lengte 21 cm
met een lemmet van 14 cm.

Met behulp van het handvat kunt u zich zonder veel inspanning naar het midden van het bad verplaatsen

Voor leden

Voor leden

Onze prijs 119,95

107,95

Handige waterﬂes 0,5 liter

ETAC gebogen badspons
Deze badspons heeft een gebogen steel en helpt
mensen met een beperkt bereik. Effectief wassen
met een zachte schuimrubber spons gecombineerd
met een afneembare, wasbare nylon hoes. Een
anti-slip handvat zorgt voor een goede vaste grip
tijdens het baden/douchen.

De
. afsluitdop van de WaterTracker® drinkﬂes heeft
een aantal voordelen. Door de ingebouwde teller houdt
u de dagelijkse vochthuishouding op peil, drie maal
daags, iedere dag! En door de speciale tuitvorm drinkt
u makkelijk en zonder te morsen. Ideaal voor onderweg. Ook geschikt voor warme en ijskoude dranken.

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang direct minstens
10% extra korting op meer dan 1700
producten en diensten die zorgen voor
een zelfstandig en comfortabel ouder
worden.

Bel 070-8700216
en wordt gratis lid !
Voor leden

Onze prijs 44,95

39,95

Onze prijs 12,95

Voor leden

Onze prijs 11,95

Tempur ﬁetszadelkussen

9,95

Geen
zadelpijn
meer

Het wordt snel voorjaar, zorg voor een comfortabele zit
op uw ﬁets met dit zadelkussen!

Lange teennagelschaar
Deze extra lange gehoekte teennagelschaar is ontworpen zodat u
niet ver voorover hoeft te buigen.
Ergonomische gevormde handgrepen voor een goede grip. De licht
gebogen roestvrij stalen messen
voorkomen dat de nagel wegglijdt
tijdens het knippen. Knipt zelfs
door de hardste nagels.
Lengte 21 cm.

17,95

Onze prijs 19,95

TEMPUR is visco-elastisch en temperatuurgevoelig waardoor het
zich exact vormt naar de contouren van het lichaam. De maat Medium is geschikt
voor gewone heren- en damesﬁetsen en de maat Large wordt gebruikt voor zadels met een grootte van een
bromﬁetszadel/ hometrainerzadel. Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en het blijft goed op zijn
plaats met behulp van een koord.
Maten (lengte x breedte x dikte)
Voor leden

9,95

Medium 28.5 cm x 25.0 cm x 3 cm
Large
33.5 cm x 33.0 cm x 3 cm

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

Normaal
€ 39,€ 49,-

Ledenprijs
€ 35,€ 45,-

Voor leden vanaf

35,00
www.volharding-voordeelwinkel.nl

