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In de winter van ‘65 / ‘66 trok Ter Heijde meer toeristen dan in de mooiste zomers

Gestrand vrachtschip Ping An was topattractie
Eind november is
het 50 jaar geleden
dat het vrachtschip
Ping An strandde op
de kust bij Ter Heijde. Pas in de zomer
van 1966 werd hij
versleept, voor het
laatste sloopwerk in
‘s-Gravendeel. Al in
het eerste weekend
na de stranding kwamen er ruim 100.000
‘ramptoeristen’ op
af. In de barre koude. Het Westlandse
kustdorpje trok er
echter meer mensen
door dan ooit in z’n
geschiedenis.
De lokale middenstand spon daar garen bij. De frikadellen, rookworsten
en warme chocolademelk (verkocht
aan de verkleumde toeristen door
snackbar Voois in Ter Heijde) waren
niet aan te slepen.
Ook Heijenaar Freek Zeeman zag wel
handel in deze tijdelijke toeristische
attractie. Hij maakte in zijn schuurtje
achter zijn huis van gips kleine reddingsboeitjes, die hij beschilderde en
voorzag van een fotootje van de Ping
An. Van die boeitjes moet hij er meer
dan 400 verkocht hebben.

- Gipsen souvenir-boeitje Ping An. -
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- Frank Warners maakte deze mooie foto van het gestrandde vrachtschip, aanschouwd door ‘ramptoeristen’ die van heinde en ver kwamen. -

Machineproblemen
De Ping An ging op 23 november
1965 met machineproblemen voor
anker liggen voor de monding van
de Nieuwe Waterweg, in afwachting
van instructies uit Hongkong, waar
het management van de rederij was
gevestigd.
Die nacht stak een zware storm op,
die het vrachtschip van zijn ankers
sloeg. Het raakte op drift en liep in de
ochtend van de 24ste uiteindelijk op
de kust van Ter Heijde aan de grond.
De reddingboten Koningin Juliana
uit Hoek van Holland en Prinses
Margriet uit Ter Heijde, beide van
de KZHMRS, wisten in de branding
48 opvarenden van boord te halen.
De redding verliep moeizaam, omdat
de Chinese zeelieden geen Engels
verstonden. Het vlot trekken van het
schip mislukte. Daarvoor was het
schip te ver het strand op gestuwd.
Sloop
Het schip bleef nog enkele maanden
op het strand liggen, en kreeg daar
onnoemelijk veel bekijks. Het werd
een populair daguitje voor in het
weekend om naar de Pan An in Ter
Heijde te gaan kijken.

Het Bosmeer
Email: info@bosmeer.nl
Elsweg 5, 8391KB Noordwolde
Tel.: 0561-43 36 72
www.bosmeer.nl

In maart 1966 begon het scheepssloopbedrijf H.P. Heuvelman op het
strand aan de sloop van het schip.
Eind augustus van dat jaar was
de sloop zo ver gevorderd dat het
restant kon worden afgevoerd naar
‘s-Gravendeel, waar het karwei werd
afgemaakt.
Oorsprong
Het ongeveer 152 meter lange en 20
meter brede vrachtschip werd in de
oorlogsjaren gebouwd op de werf
van Lithgows Ltd. in het Schotse
Glasgow en, gedoopt als Beavergien,
in in het najaar van 1945 te water
gelaten. Het vrachtschip ging onder
Britse vlag varen voor de Londense
vestiging van de Canadian Pacific
Railway Company.
In september 1963 werd de Beavergien verkocht aan de Londense
maatschappij Hibiscus en werd omgedoopt tot Bermuda Hibiscus. Anderhalf jaar later werd het opnieuw
verkocht naar Liberia; toen kreeg het
de naam Ping An met als officiële
thuishaven het Liberiaanse Monravia.
Voor de exploitatie werd een Chinese
maatschappij ingehuurd.
Bronen: HA Westland en Wikipedia.

Het Historisch Archief Westland gaat een expositie samenstellen over de stranding en
sloop van de Ping An en is op zoek naar foto’s, filmpjes en verhalen over de Ping An.
En hoewel er tot dusver nog niet één boven water is gekomen, hoopt het archief eind dit
jaar ook een exemplaar van de reddingsboeitjes te kunnen exposeren.
Bent u destijds ook naar de Ping An wezen kijken? Hebt u foto’s, filmpjes of liever nog…
zo’n zelf beschilderd reddingsboeitje? De medewerkers van het Historisch Archief Westland zouden daar erg blij mee zijn. Neemt u contact op met
hawestland@gemeentewestland.nl of bel met Jan Buskes tel. 0174-673435.
Nieuwsgierig naar de Ping An? Bekijk het filmpje dat het Haags gemeentearchief op
internet heeft gezet: http://www.haagsefilmbank.nl/archieven/521

- Het al gedeeltelijk gesloopte schip in het voorjaar ‘66. (Foto uit verzameling H.N. Kramer.) -

WONINGONTRUIMING

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63
Kortingen en leuke arrangementen

Expositie over de Ping An

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

06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

WWW.KEESTALEN.NL

- Pag 14

De Wapser Herberg een unieke locatie!
Verwarmd buitenterras, overdekt door de grootste parasol van Drenthe;
buffetarrangementen, hotel met luxe kamers en faciliteiten, prima startpunt voor fietsen en wandelen, omringd door drie Nationale Parken

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

Ontdek Drenthe, Friesland en Overijsel vanuit De Wapser Herberg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse, telefoon (0521) 55 12 78, www.wapserherberg.nl

(070)

346 95 71
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Arendsoog
a v et a ti el ove de endsoog
boeken, waarvoor ook met mij werd
ges o en il i g aag nog iets ec t
etten Pa l eeft deel niet in n
ee voltooid a en ele oofdst en
gaf mi n oma em al de aad om et
aan eo oggeveen een isv iend
te laten lezen. Deze belde Paul op en
ei dat i e mee naa alm e g moest
gaan en moest gaan aten ant i
ei
an niet ien aa e vade
gestopt is en jij bent verder gegaan.”
at Pa l et moc t afma en ad nog
wel wat voeten in de aarde, want de
toenmalige directeur met dikke sigaar
ac te i n ea meende at om
i ie doen snotaa
l ei i dit
nat li niet o ovendien ad
alm e g al die edacte die et ve
aal moc t afma en a toestemming
van mijn oma, overigens.) Maar omdat
de familie et eind van et oe van
de edacte geen ec te endsoog
vond et eind van Pa l toc ec t veel
beter was en dat bovendien de naam
NOWEE op de boeken zou blijven
staan at in et ade van de ve oo
toc oo el eel elang i as
aalde alm e g iteindeli a eil
e ove igens niet ge egd dat e
geen ve sc il in sc i fsti l is t ssen
mijn opa en oom. Die is er wel degeli
it al van ege et feit dat deel
in
ve sc een en s e at olie
gesc even is en et laatste deel it
stamt met een veel mode ne
sc i fsti l
aa en oven is e et ve sc il dat in
et inte vie genoemd staat
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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!

Hoe ontwerp ik een klein sportvliegtuig
Voor mij ligt het boek ‘Hoe ontwerp ik een klein sportvliegtuig’ door H.A. Salters.
Het is een uitgave van J.H. Gottmer in Haarlem en verscheen in oktober 1945 in
de Technische Bibliotheek van genoemde uitgeverij. Salters was leraar vliegtuigbouwkunde aan de T.M.S. Technicum te Rotterdam, maar woonde blijkens het
voorwoord in Den Haag.

a de inleiding is et oe voo mi
als niet tec nic s volst e t onlees
aa et ve liest ic onmiddelli
in allerlei wiskundige formules voor
de o van een lein e soons
sportvliegtuig. De uitgever verbond
aan et ve sc i nen van et oe
een prijsvraag. Naar ik veronderstel
et of de e de o van et doo
alte s ont o en s o tvliegt ig e
lengte
m en s an i dte
m). Het boek bevat alle benodigde
o te eningen voo et vliegt ig
van et t e
onget i feld
de initialen van de ontwerper). Op
de tekeningen staat de registratie

P
ve meld maa et is
mi niet e end of et toestel ooit
daadwerkelijk is gebouwd en onder
die egist atie in et ede landse
l c tvaa t egiste o genomen is
geweest. Hier kan even goed de zus
van de auteur vernoemd zijn. Helaas
ont ee t i et oe de i lage met
de voorwaarden van de prijsvraag.
Het boek bevat verder een Ex libris
van C
de ee en een la laat
e van de oo gsc e oe en
antoo oe andel te o st v
s en aante ening van
de koper vermeldt de aankoopdatum

Mogelijk huisvlijt
ellic t et eft et ie een st
isvli t van de e ee alte s ti dens
dat o t nadien doo ottme
is uitgegeven met de prijsvraag als
publiciteitsstunt. Of de prijsvraag
veel deelneme s eeft get o en li t
me de v aag en ad toen imme s
el at ande s aan et oofd dan
de o van een ec t s o tvlieg
t ig met alle osten en tec nisc e
o lemen van dien issc ien as
et oe edoeld als lesstof voo de

leerlingen van de opleiding vliegt ig o in otte dam aa alte s
docent was.

oo gse o e aan de i s
vraag deelgenomen of dat in ieder
geval overwogen.

Wie was Salters ?
ange ien i at lief e e in l c t
vaartboeken, is dit boek bij toeval in
mi n anden ge omen v aag me
af of dit ellic t een aa dige l s
voor een van de DOH redacteuren
of voor een belangstellende lezer,
om eens na te gaan wie deze Haagse
menee alte s as of et toestel
ooit is ge o d en l c t aa dig is
ve laa d ge egist ee d en o a oe
lang e vanaf en g ellic t
mee gevlogen is.
ellic t eeft de itgeve in de
a c ieven nog info matie ove de
it omst van de i sv aag o et
Ex libris biedt een aanknopingspunt
voo onde oe
ellic t eeft de

an ege ande e e ig eden ont
ee t mi elf de ti d om ie in te
d i en
en g aag e eid et oe
om niet af te staan aan degene die
ic e eens se ie s ve de in il
verdiepen en die een mooi artikel
an sc i ven ove et es ltaat van
zijn naspeuringen. Overigens kan
i elf el e l aam i n met
adviezen.
andidaten voo de l s nnen
ic i mi melden of i de edactie
van De Oud-Hagenaar.

ent o

oo sc oten
jw.sentrop@kpnmail.nl

Jack Nowee
jacknowee@ziggo.nl
---------------------------------------------Boek over HUS
i fende tig aa e i i
gewerkt, met veel plezier. Nooit ging ik
met tegenzin naar mijn werk. Nu zag ik
laatst o inte net een oe ove
i o a en van
van ill end i s van
de alm et oe is elaas niet mee
ve i g aa oc o i et eel g aag
illen le en s e missc ien iemand
onder de lezers van deze krant van wie
i et oe o mogen lenen of ove ne
men
oo et van a te

e da

l

Colofon

bergenhenegouwen@jlahgmail.com

Café De Luifel reünie
Op zondag 30 augustus a.s. vindt de
t eede e nie van o d ifelgange s
laats elaas niet in et o de caf aan
de Grote Marktstraat want dat werd al
in
gesloo t et als in
o dt
et ee ien gevie d in
ie cafe e
Pa a l in de agi nest aat ede een
die ooit een frequent bezoeker was van
Caf e ifel dat van
tot

eeft estaan is van a te el om
et elooft e oo li d te o den
maa e e en elaas nog een
aantal mensen niet kunnen vinden
o a ia i mans Ca ola ollande
en
ig o ne e e e ee oo
e ee a tin van de inde ie e
ta lec e o ie osman on van
de
e en ees en a an die in
de Jacobastraat woonden, Marjan de
i n en nog een aantal ngelsen ie
nog een e ening i illem oe
o en eeft staan an de e dan di ect
voldoen want Wim is natuurlijk ook
aan e ig ls e e i ilt i n st
mij dan a.u.b. vooraf een mailtje.

a a de eef
marjadeleef@gmail.com

Reünie Tijgerbrigade
oo alle vete anen die gediend e
ben bij de Tijgerbrigade en ook veteranen die gediend e en o idden
Java, wordt op zaterdag 26 september
een e nie ge o den in de van
ede ode netten a e ne te g t
e e e nie o dt geo ganisee d
doo de e nie en na o gcommissie
igade et dag o

g amma egint om
en loo t
doo tot
i n onde mee
voo d ac ten en e den ingen maa
ook artiestenoptredens, demonstraties
en de geli e s iddags o dt e
bovendien een uitgebreide rijsttafel
gese vee d ls elangstelling eeft
om erbij te zijn – of als u nog wat
nade e info matie ilt e en st
mi dan een e ic t e e e mail of
bel mij.

a ianne P agt

an

marianne.lankhuizen@gmail.com

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele ant onde enige inding met de ove eid

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

enkele subsidie ontvangen; alle onvermijdelijke

ca. 360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

kosten worden gedekt door advertentieverkoop.
Pe sonele en

isvestingslasten i n e na e

li s slec ts o n
media ge

i eli is

van at i eg lie e
o dt in de egel t is

ge e t on e oldigd doo le e s c

sc i ve s

estland elft

Hoofdredacteur

ans

o nc van Pa end ec t

hoynck@deoud-hagenaar.email

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email

idden el and eidsc endam

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant
t is ontvangen e ost in ede land n ande e
landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor

met een ofessionele ac te g ond in de media

95 euro et voo deligste is et om de ant innen

op basis van een zeer kostenzuinig en uitgekiend

t ee e en na ve sc i ning g atis als P

werkmodel.

loaden via de website: deoud-hagenaar.nl

te do n

Vaste auteurs
Guus van Baar, Erik de Boer; Barbara
Bruckwilder; Marco Daane; Carl Doeke
Eisma; Roeland Gelink; Cor Gout; Carel
oseling illem o d iaan ans van
de elm C istien o
e a igten
berg, Hans Roodenburg, en Ton de Ruiter
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Camping van Renesse was in de zomer van ‘66 hét alternatief van ons voor St. Tropez

‘De blits maken’ in vakantietijd
Dat mijn vriendin Inez en ik, twee zestienjarige, fantasievolle beatmeisjes, de neiging hadden de waarheid nog wel eens
geweld aan te doen tegen goed uitziende heren der schepping, op wie tijdens dansavondjes ons begerig zwart omrand
oog rustte, kwam niet zozeer voort uit een pathologische leugenachtige aard, dan wel uit de voor ons dringende behoefte op te vallen. De blits maken noemden we dat.

Gehuld in geheimzinnigheid logen
we in Haagse en Scheveningse
dancings en beatclubs, week na week
de waarheid. In de PamPam kwamen
we bij twee ultra hippe dameskappers
die in Carnaby Street niet misstaan
zouden hebben, pas echt op stoot.
Nonchalant vertelden we de twee
in het Scheveningse uitgaansleven
hevig begeerde playboys, dat we dit
jaar onze vakantie geheel zelfstandig
zouden doorbrengen tussen de Sacha
Distels en Brigitte Bardots aan de
stranden van St. Tropez. De twee
trendy haarkunstenaars - eigenaars
van een haarstudio waar hip Den Haag
zijn zorgvuldig opgebouwde image in
stand probeerde te houden door zich
daar te laten stileren - namen ons eerst
nog op met geringschattende spot,
maar de beproefde methode deed ons
ook bij hen in waarde stijgen. Aan
het eind van de avond hadden we een
door ons zo fel begeerd afspraakje.
Op de avond van thuiskomst zouden
de twee modieus gecoiffeerde heren
zich met hun befaamde zilverkleurige
Morris mini – alleen al bij het geronk
van dat voertuig begonnen Haagse
meisjesharten hevig te bonken - voor
de Scheveningse bowling vervoegen
om in de beslotenheid van het glanzende koetswerk de modieuze details
van de Franse jetset door te nemen
en tegelijkertijd onze diep gebronsde
teint te bewonderen. Met een blasé
handgebaar, dat ons een zekere distinctie verleende, namen we minzaam
afscheid van de twee toonaangevende
figa o s om in de t am naa is
onafgebroken te hinniken over onze
blitse actie.
‘Turn, turn, turn’
Ondanks dat we er van op de hoogte
waren dat de knipsalon was gelegen in
de buurt van ons ouderlijk huis, waren
we er van overtuigd dat ze er nooit
achter zouden komen dat we in plaats

van naar een chique hotelkamer in St.
Tropez, slechts uitgerust met een extra
Silvie Vartan shirt en een op instorten
staand tentje, afreisden naar een camping in Renesse.
De avond voor vertrek toen we
in onze huiskamer hijgend aan de
rafelige touwen van het tentje sjorden,
bemerkten we tot onze grote schrik dat
we in operatie St. Tropez een wel heel
essentieel detail over het hoofd hadden
gezien: hoe kwamen we in godsnaam
aan o n inve and oofd ant
in een tijd dat de mode lijkbleke,
ologige igg s voo sc eef adden
e geen idee oe e o n le moest
bemachtigen.
We besloten het advies van het bandje
op te volgen dat vanaf de platenspeler
luidruchtig aanwijzingen
gaf. Op het platenhoesje af
te gaan, waren het kenners.
n
n t n ongen
de vier gezonnebrilde
leden van de Byrds onder
aanvoering van leadzanger Roger McQueen met
hoge jongensalt.
Draaien, natuurlijk, dat
was het. Dat we daar
nou niet eerder aan
gedacht hadden.
Onder de koperen
ploert zouden we ons
aan de Zeeuwse kust
desnoods als kippen
aan het spit om onze
as wentelen voor het
vereiste St. Tropez kleurtje.
Maar het was net of moeder natuur
geen zin had in ons leugenachtig complot. Want toen we de volgende dag,
uitgedost met grote popart pet en een
nog grotere zwarte Jackie K. bril, toch
wat omzichtig kijkend, met de kampeeruitrusting naar het aan de overkant
van ons huis gelegen station Hollands
Spoor slopen, wezen de vooruitzichten
er op dat het klimaat die zomer van

geen en ele moeite o doen ons
te helpen. De regen kletterde op et dak
van het station en langs de stoeprand
lagen de lege sigaretten doosjes verregend in de goten.
‘The place to be’
Hoewel Renesse bij lange na geen
St. Tropez was, werd het dat jaar
voor veel leeftijdsgenoten the place
to be. Op het drassige grasveld van
onze camping barsten met gitaren en
mond a monica s itge ste ongel i
gezeten voor klamme tentjes in alle
vroegte al uit in snarenspel en Bob
Dylan en Donovan achtig gezang.
Om in de middag allemaal te hoop
te lopen voor de kantine waar door
middel van aanplakbiljetten en een
geluidswagen het optreden van een
Rotterdams bandje
werd aangekondigd.
“Komt allen kijken
naar de Nederlandse
Byrds,” golfde een stem
veelbelovend door de
luidspeaker.
Een paar dagen later
bracht de zanger die
net als McQueen was
uitgerust met een klein
vierkant zonnebrilletje met
paarse glazen ons vanaf het
geïmproviseerde podium
Rogers boodschap over:
n t n t n e aalde
ie dwingend. Zodat we wat
onrustig op onze stoel heen en
weer schoven want de zon had
zich (ondanks Lucille Stars, voor de
tentjes gezongen, Franse omschrijving
van de vuurbal: ..‘Quand le soleil dit
on o a montagne nog maa a
weinig laten zien aan de winderige
kust. Eén keer slecht die week was
een waterig zonnetje doorgebroken,
zodat we meteen als gekken naar het
strand renden om het na een half uur
draaien op het vochtige zand rillend
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Antiekrestauratie
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voor gezien te houden.
In de rumoerige kantine peinsden we
aan ons tafeltje hardop hoe we nu aan
die gebronsde koppen moesten komen.
Vanachter hun cola gaven Dylan en
onovan advies
isman ei onovan melanc olie odi m s a
Bob profetisch. Maar ook dit keer was
het mister McQueen die ons de oplossing aan de hand deed. ‘Bruin zonder
zon man, dat gebruiken die gasten
allemaal s a ie te i l ie ons van
oven n aa se gla en t iomfanteli
bekeek.
De dag voor vertrek trokken we
naar de plaatselijke drogist om daar
een nalgeel es e met et ine
o sc ift
ic an aan te sc affen
Daarbij begeleid door het onafscheidelijke muzikale volkje, allemaal blitsende vogels die uitgerust met hoeden,
petten en kleine gekleurde brilletjes,
hangend op muurtjes en bankjes
geen gelegenheid voorbij lieten gaan
verregende toeristen hun muzikale
aspiraties te tonen
Ritueel insmeren
“Hè, mister Tambourine man, play a
song for me” zongen ze uitnodigend
tegen ontsteld kijkende badgasten die
als antwoord op de invitatie iets over
galg en rad mompelden.
Die avond namen we vrolijk afscheid
van de muzikale bende die afkomstig
was uit dezelfde kindertijd als wij.
We lachten, noteerden adressen en
lieten de gele es gene e s ondgaan
in de rumoerige kantine. Alsof het een
geheimzinnig ritueel betrof, begonnen
ze onmiddellijk hun gezicht in te smeren. Ook wij bestreken het resterende
stukje huid onder pet en bril.
Want natuurlijk was het de blits die
uitmonstering slechts met regenachtig
weer en in de avondlijke uren te voeren. Diep in de nacht werd het ritueel
voor het slapengaan in het vochtige
tentje voor de zekerheid nog een paar

keer herhaald.
Voor het station baadde het grote,
drukke plein in het zonlicht, en op
de stoepen voor de hotels stonden de
terrasstoelen al uitgestald. Verblindt
door het felle licht was ik juist bezig
me te ontdoen van pet en bril, toen
Inez als een waanzinnige begon te
schreeuwen.
“Ahhhhhh,” kreet ze terwijl de tent
met een klap op de grond viel en
zij stiklachend volgde. Onder het
uitstoten van onverstaanbare klanken
ge aa de e ild naa m n ge ic t
Terwijl ik me verbaasd uitrekte naar
de zijspiegel van een geparkeerde
zilverkleurige auto, zag ik de reden
van haar collaps. Boven een spierwitte
nek, rondom twee grote witte cirkels
prijkte een gelig bruin masker, met
hier en daar wat lichte scheuren in het
leiste e dat m n ande s o le e
Twiggy hoofd had veranderd in dat
van een zeldzame vogel.
“Daaaa,” hijgde ze weer in dat idiote
koeterwaals terwijl de zwarte bril
van haar hoofd gleed en haar wit
omrandde ogen angstig in de richting
van de overkant rolden.
“Daaa?” mompelde ik niet begrijpend
terwijl ik met gevlekte handpalmen
de uit elkaar gevallen tent bij elkaar
graaide en me moeizaam naar het
zebrapad sleepte.
Om aan de overkant voor het volle
terras van Hotel Astoria, oog in oog
te staan met twee gestileerde kappers
- wier smetteloze T-shirts modieus
combineerden met snelle heupbroek
en Beatle laarsjes – die net als de
overige terraszitters met open mond
toekeken hoe twee vreemde vogels
uit St.Tropez met rare stijve passen,
stiklachend voorbij hipten.
De blits zit soms gewoon in een klein
geel es e

Lucy Naberman
nab-co@ziggo.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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Wilt u veilig douchen
én blijven baden?

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel

30% Korting

NIEUW

EXCLUSIEF
bij senZup

VOOR

Senior Hotel Altastenberg
Sauerland / Duitsland € 249,
249,-Actie Weken nu € 175,
175,-- p.p.

Senior Hotel De Drie Dorpen
Ankeveen / ’t Gooi € 247,
247,-Actie Weken va. € 199,
199,-- p.p.

en nog veel meer Senior Hotels Actieweken
Riviercruises & Zeecruise
aanbiedingen nu tot wel 25% korting

ereizen
Voor alle vakanti
en
laatste aanbieding
s
ure
ch
bro
en gratis
Mail of
l
Be
:
ren
rve
- Rese

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
NA

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

GRATIS BROCHURE?
Bel 0800-0468 of ga naar www.senzup.nl

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!

Primeur op het gebied van veiligheid
en comfort.

• 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

Douchen in bad en heerlijk blijven baden. Het kan met het baddeurtje
van senZup. Binnen 1 dag plaatsen we het deurtje in uw bad en dan
hoeft u nooit meer over de hoge badrand te stappen. Het deurtje is
eenvoudig schoon te maken en is in diverse kleuren leverbaar. Als u
nu kiest voor een baddeurtje van senZup, dan ontvangt u een gratis
antislip behandeling voor uw gehele badkamervloer t.w.v. € 395,-

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Bel 0800-0468 voor meer informatie, of vraag de gratis brochure
aan via www.senzup.nl

Gegarandeerd 100% waterdicht

John, Martijn en Jasper Jellema

• en geen verbouwing
In één dag geplaatst

Past in ieder bad

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

•
•

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

5 jaar garantie

Bezoek onze winkel
Oosteinde 6
2991 LG Barendrecht
Tel. 0800 - 0468
Ma t/m vrij: 08:30 - 16:30 uur
Zaterdag: op afspraak

kijk op www.senzup.nl

SenZup is
onderdeel van

Gratis brochure ontvangen? Maak gebruik van deze knipbon of bel 0800 - 0468
Naam
Adres• APK

auto’s verzorgen... ook van úw auto!
Postcode

• onderhoud / reparatie algemeen
Woonplaats
• onderhoud / reparatie airco
Telefoon
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
E-mailadres
Oudhagenaar_wk34
gebruikte auto’s
Opsturen kan zonder postzegel naar: SenZup - antwoordnummer 2140 - 2990 WD Barendrecht
• specialist in Skoda
Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

Verhuizen?
Opheffingsoop
k
r
e
v
t
i
u


Speciale service voor senioren

nu € 55, 2 voor 90
Broeken



Pantalons nu € 60, 2 voor 100
Truien en Vesten 50% Korting

En nog veel meer
aanbiedingen, OP=OP
Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080
di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30
za.van 9:00 tot 17:00

 

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.burenhulpcentrale.nl
Vrijwilligers
vacatures

Crea-Bea’s
Elke woensdagavond organiseert Stichting VTV een
creatieve clubavond voor
mensen met een verstandelijke
beperking vanaf 16 jaar. U
bedenkt zelf het creatieve programma, zorgt voor inkoop,
enthousiasmeert en ondersteunt de deelnemers en brengt
gezelligheid. Leuke activiteit
voor een groep vriendinnen,
er worden 3 tot 4 vrijwilligers
gezocht. U bent beschikbaar
vanaf 26 augustus. Geen clubavond is hetzelfde. Laat u zich
verrassen door hen?
Inlichtingen: Leonie Persoon
Tel.: 070 305 19 19
E-mail: l.persoon@vtvzhn.nl

Gastspreker
Plan werkt wereldwijd in
50 landen aan projecten die
kinderen in staat stellen zich
optimaal te ontwikkelen. Directe toegang tot veilig drinkwater
is een eerste levensbehoefte
en daarom een centraal thema
van Plan. Als gastspreker
verzorgt u gastlessen op basisscholen over Plan, het project
Schaatsen voor water en het
waterproject in Malawi. U
kunt er alles over vertellen!
U bent minimaal 4 dagdelen
per maand beschikbaar in de
periode van eind september
tot half november. Plan zoekt
vrijwilligers die communicatief
sterk in de schoenen staan en
bij voorkeur enige ervaring in
educatie hebben.
Inlichtingen:
Annemijn Oversier
E-mail:
vrijwilligers@
plannederland.nl

Burenhulpcentrale brengt
mensen bij elkaar
Heeft u ineens hulp ergens bij nodig en weet u niet waar u
terecht kunt? Of wilt u best eens hulp aanbieden aan mensen
in de buurt, maar niet op vaste tijden en ook niet elke week? De
Burenhulpcentrale brengt mensen die hulp kunnen gebruiken en
mensen die af en toe hulp willen geven bij elkaar!

Roni Groeneweg is Stedelijk Coördinator Burenhulpcentrale Den Haag. Roni:
“Het concept is bedacht door Rob Bos,
hij is o.a. innovator op het gebied van
maatschappelijke zaken. Hij ontdekte
dat mensen best wel iets voor elkaar
willen doen, maar ook vrij willen zijn
om ‘nee’ te zeggen wanneer het niet
uitkomt. Ze willen ook liever niet
structureel beschikbaar moeten zijn.
Hij wilde mensen bij elkaar brengen
die elkaar af en toe iets te bieden
hebben.” De Burenhulpcentrale is een
vrijwilligersproject van twee grote
welzijnsorganisaties in Den Haag: Xtra
en Welzijn Scheveningen.
Stadsbreed

In 2007 zijn we met subsidie van de
Gemeente Den Haag op proef gestart
in een wijk in Mariahoeve, waarvan
de bewoners niet of nauwelijks in het
Wijk en Dienstencentrum kwamen.
Het was te ver lopen en ze kenden er
niemand. Er ontbrak in die wijk nogal
wat aan onderlinge hulp. We benaderden mensen of ze wel eens iets voor
iemand in de buurt zouden willen doen
en we vroegen de mensen waar ze
wel eens hulp bij nodig hadden, die ze
nu niet kregen. Binnen vrij korte tijd
hadden we 375 enthousiaste men-

Of kijk op
www.denhaagdoet.nl

Hoe werkt De Burenhulpcentrale
precies? “ Stel, je bent ziek geworden
en kunt zelf je hond ineens niet uitlaten. Dan bel je het telefoonnummer
070-2629999 waar je een ingesproken
stem hoort die vraagt of je je telefoonnummer wilt intoetsen. Als je dat hebt
gedaan wordt je meteen doorverbonden met een medewerker van de Burenhulpcentrale die vraagt: Waarmee
kan ik u van dienst zijn? U vertelt dat
u uw hond niet kunt uitlaten. Dat gaan
we voor u regelen wordt er dan gezegd
en het datasysteem zoekt meteen naar
de dichtstbijzijnde persoon die heeft
aangegeven wel te willen helpen.

Veilig

Omdat de Burenhulpcentrale onderdeel
is van twee grote welzijnsorganisaties
weten zij altijd wie naar welk adres
gaat. “Wij hebben van alle deelnemers
de gegevens. Ook hebben ze allemaal
een pasje. Dit kunnen ze laten zien.”
Zo is de veiligheid gegarandeerd om
uw telefoonnummer en adres te geven
en de deur open te doen. “De dienst die
de hulpverlener afneemt is helemaal

Een valpartij kan een hoop narigheid veroorzaken. Vallen kan uw
zelfvertrouwen aantasten en het kan leiden tot verlies van zelfstandigheid.
Terecht dat veel ouderen angst hebben om te vallen. Gelukkig kunt u er
zelf veel aan doen om de kans dat u valt een stuk kleiner te maken.

Oorzaken vallen

www.denhaagcares.nl
voor dagvacatures

Zo werkt het

Diegene wordt dan gebeld. Deze kan
‘ja of nee’ intoetsen. Is het ‘nee’ dan
wordt de volgende helper gebeld. Kan
die wel dan krijgt deze direct het adres
en telefoonnummer en gaat er heen
om de hond uit te laten. Als je een
keer gebeld hebt ben je meteen lid en
de volgende keer herkennen we het
telefoonnummer en word je meteen
doorverbonden. Het is voor iedereen
beschikbaar.” Kun je er ook terecht als
je langer hulp nodig hebt, bijvoorbeeld
als je je been breekt? “Ja, dat kan ook,
maar dan krijg je niet steeds dezelfde
persoon. Tenzij mensen dat zelf samen
afspreken. Als mensen elkaar eenmaal
gevonden hebben gaan afspraken ook
wel buiten De Burenhulpcentrale om
en dat vind ik prima. Het gaat erom dat
er hulp wordt geboden.”

In balans!
Met de cursus ‘In Balans’ maakt u een
goed begin. De cursus is bedoeld voor
65-plussers. De cursus bestaat uit 4
bijeenkomsten die ieder 2 uur duren.
Per bijeenkomst wordt theorie met
praktijk afgewisseld.

Benieuwd naar
meer vacatures?

sen bij elkaar! Deze hebben elkaars
kwaliteiten ontdekt en samen onder
andere een buurtcentrum opgezet in
hun eigen omgeving. Het werd een
succes! De mensen vonden het leuk
om wat voor elkaar en de buurt te doen
op een moment dat het hen uitkwam.
Daarom werd het project voortgezet.”
Inmiddels kunnen bewoners uit alle
wijken van Den Haag bij de Burenhulpcentrale terecht. “Er zijn nu 3641
deelnemers. We streven naar 5000.
Dus als mensen zich willen opgeven
als lid; graag!

Na de cursus weet u alles over het
ontstaan van vallen. Zo kan medicijngebruik van invloed zijn of problemen
met het zien. Heel belangrijk is ook
een verminderde conditie en het gevoel voor evenwicht. In hele normale
dingen, waar u gewoonlijk niet aan
denkt. In de cursus is een balanstest
opgenomen en u maakt een vragenlijst
waarmee u kunt nagaan of u een ver-

grote kans maakt om te vallen.
Zelf doen

Belangrijker nog dan alle informatie is de vraag wat u zelf kunt
doen. Zo gaat u tijdens de cursus
de veiligheid van uw huis zelf beoordelen. U maakt kennis met een trainingsprogramma voor het verbeteren
van uw algehele conditie en balans.
En u krijgt veel adviezen en tips.
Tot slot oefent u vaardigheden
om dagelijkse handelingen makkelijker te maken, zoals lopen en
opstaan uit een stoel. De cursussen
worden aangeboden door verschillende organisaties in Den Haag.

gratis. We adviseren wel om 19 cent
per kilometer te vragen als iemand zijn
auto gebruikt, maar het staat volkomen
vrij om dat al dan niet te doen. Het is
wel verstandig om een WA verzekering te hebben.”
Meer contact

Hebben mensen nu meer contact met
elkaar door de Burenhulpcentrale?
“Ja, dat werkt echt. We willen het zo
laagdrempelig mogelijk houden en
passen ook regelmatig dingen aan in
het systeem als mensen aangeven dat
iets beter kan. Zo kun je nu aangeven dat je niet op je werk of in het
weekend gebeld wilt worden. In 2016
gaan we met PEP samenwerken in een
Burenhulp Nieuwe Stijl. Dan kunnen
we nog beter hulpvragers en hulpgevers matchen.” We hebben één doel en
dat is het welzijn van de mensen in de
buurt verbeteren en daar hebben we de
mensen in de buurt bij nodig!”

De Burenhulpcentrale
070 - 262 99 99
www.burenhulpcentrale.nl

Een greep uit het op dit moment bekende aanbod.
Centrum

Wanneer: donderdag 10, 17, 24 september en
1 oktober 2015, van 14.00 tot 16.00 uur
Waar:
WDC de Kronkel, Westeinde 425
Informatie en aanmelden: Stichting Zebra,
Matthias Wenzel, m.wenzel@zebrawelzijn.nl,
06 - 43 39 52 82
Escamp

Wanneer: woensdag 2, 9, 16 en 23
september 2015 van 13.30 tot 15.45 uur
Waar:
WDC Escampade, Escamplaan 61f
Informatie en aanmelden: Stichting Mooi,
Jolanda Smolders, receptie Escampade
070-205 23 60
Scheveningen

Wanneer: 20 en 27 oktober, 3 en 10 november
Waar: Het Uiterjoon Vissershavenstraat 277
Informatie en aanmelden:
Welzijn Scheveningen,
Emilie Ceulemans, 070 - 416 20 20
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Casino Vitalizee
Agenda

30 augustus 2015

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

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.

Zaterdag 12 september
Strandwalfesitival Rijswijk

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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Mijn beertje en ik
Ach, wat hebben we veel meegemaakt, jij en ik. Heel veel. Alle
dingen van het leven, alle ups en downs, alle ja’s en neen’s, alle
pro’s en contra’s, echt alles en alles. En het begon zo.

Ik was een meisje van ongeveer 10
jaar. We woonden in Semarang, Indië, en de bezetting door de Jappen
was net begonnen. Her gebrek aan
van alles liet zich al voelen. Mijn
vader was opgepakt en zat in een
mannenkamp. Mijn moeder, mijn
drie broertjes en ik waren nog thuis.
Onze internering vond later plaats.
En in deze tijd vond de gebeurtenis
plaats die ik ga vertellen.
Een heel eind van ons vandaan
woonde een oude vrouw, mevrouw
X zullen we haar noemen, die doof
was. Haar man, een gepensioneerd
oogarts, was ook al opgepakt, en
deze vrouw woonde nu alleen in
haar huis. Mijn moeder bezocht
haar af en toe, en ik als kind moest
daar ook op gezette tijden heen.
Als ik daar was, kreeg ik altijd een
glas stroop (Indische limonade)
waar ik erg van genoot, want thuis
kregen we geen stroop. Op een keer
moest ik weer naar deze vrouw toe.
De stadsbussen reden niet meer,
d s et e d lo en een in eind
aan de andere kant van de stad.
In een slakkengangetje, want de
tropische zon onthaastte ons altijd.
Maar ik kwam er. We praatten wat,
ik kreeg mijn stroop, en ik moest
weer naar huis. Toen ik de mevrouw
een hand gaf ten afscheid, gaf ze
mij een schattig klein beertje, zo’n
knuffeltje van 10 cm lang, Knopf
ins Ohr, lichtbruin, met een zacht
aaibaar vachtje. Mevrouw X zei:
“Geef dit maar aan je moeder, dat is
voor Maxje”. Maxje was mijn kleine
anderhalf jaar oude broertje. Het was
bij mij liefde op het eerste gezicht.

O, dit beertje! Ik liep terug naar huis
en aaide het beestje, drukte het tegen
mijn overvloeiende hart, koesterde
het in mijn hand. Redeloos radeloos
verliefd. Maar het was niet voor mij,
het was voor Maxje!! Dat
deed pijn, dat vrat aan
mijn hunkerende hart.
Was dit beertje maar
van mij, o, was het maar
van mij. Lieve beertje.
Maar nee, het was niet van
mij, ik moest het afgeven.
Terwijl ik langzaam naar huis
liep, overlopend van liefde, kwam
het duiveltje van de verleiding
die had een goede kans geroken
dit meisje een slecht idee aan
te reiken, bij mij aan, een al
glimlac et iste de e nt
toch aan Mama zeggen dat jíj dat
beertje gekregen hebt? Dat kan
toch? Mama gelooft je vast wel,
ze weet niet beter. Dan is het van
jou, van jou”! Ik wilde dit beertje!
Het duiveltje sloop steeds dieper
naar binnen, koos zich een vaste
plaats en installeerde zich. Zo, ik
zit, dacht het met leedvermaak, zie
maar dat je me weg krijgt.
Maar, zoals altijd gebeurt, wie
kwam daar ook aanvliegen? Juist, u
raadt het al, het goede engeltje, het
engeltje van pas op! Niet doen! Dat
is een zonde! Je gaat jokken! Het
had onraad geroken en wist niet hoe
gauw het zich in de richting van het
slagveld zou spoeden. Haastig ging
ook hij het hart binnen. Uiteraard
pikte ons duiveltje dat niet, en er
ontstond een gevecht. Een gevecht

diep in een 10-jarig meisjeshart,
ik voelde de klappen vallen. Wie
won? Gelukkig, het goede engeltje.
Ik dacht, nog steeds lopend langs
de weg: Als ik jok, dan wordt
Onzelieveheertje verdrietig. Ik mag
niet jokken. Het is niet goed als ik
jok. De beslissing van eerlijkheid ,
vergezeld van hevige emoties, viel.
Mijn duiveltje pakte zijn boeltje en
vertrok, hevig teleurgesteld. Mijn

Niemand heeft toen ooit geweten
van mijn gevecht en
overwinning, van
de innerlijke oor-

goede engeltje gaf me
een aaitje en zei: Goed zo,
braaf meisje.
Met een van verdriet brekend hart
liep ik naar huis. Och, dit beertje!
Och wat hield ik van dit beertje!
Maar ik moest, ik moest, ik moest
het afgeven. Och, mijn beertje,

Sokken breien was er niet bij

aat gevolgd aan de Juliana
Ik heb mijn schooltijd, na de lagere christelijke Sikkelschool in de Beetstr
derwijzer vond dit een
van Stolbergschool in Scheveningen aan de Doornstraat. Mijn oude hoofdon
nette meisjesschool waar ook zijn dochter het onderwijs volgde.

Vanaf de Gouverneurlaan ging ik
dagelijks met de bus naar het station
H.S. om daar op lijn 11 te stappen.
Dat was in 1940.
Later bleek mij, dat het een zeer
luxe school was, want mijn ouders
moesten in die tijd 300 gulden
schoolgeld betalen omdat het een
particuliere school was. De directrice was juffrouw Gras en een
andere lerares was juffrouw Moira.
De andere namen herinner ik me
niet meer.
Het was een soort Ulo of Mulo, waar
erg veel lessen gegeven werden
in talen, Frans, Duits en Engels,
want voor de oorlog was het een
school voor diplomaten-meisjes. Zij
hoefden immers niet hun eigen geld
te verdienen, maar moesten zich wel

goed verstaanbaar kunnen maken in
het buitenland. Dat was immers hun
toekomst.
Fraaie handwerken
We kregen zangles van Bertha Stotijn. Zij kwam uit een muzikale familie want haar broers speelden in het
Haags symfonie orkest. Er werd heel
veel gedaan aan: fraaie handwerken,
zoals kleding versieren met textielverf, smyrna knopen enz.. Sokken
breien heb ik daar nooit geleerd, dat
was voor arme mensen. Buiten het
dure schoolgeld moesten alle kosten
van handwerken, tekenen en gymnastiek ook nog door de ouders betaald
worden. Doordat mijn moeder ook
werkte. (Ze was in de crisistijd een
winkel aan huis begonnen) hebben

ik hou zo van je. Ik liep het huis
binnen, en daar zat mijn moeder.
Op loodzware voetjes liep ik naar
haar toe. Ik gaf haar het beertje en
zei: “Dit heeft mevrouw X gegeven
voor Maxje”. Zwaarden in mijn hart,
messen door mijn lijf. Au, pijn. Mijn
moeder nam het knuffeltje
aan, bekeek het even en zei
toen heel zakelijk: “Daar
is Maxje nog te klein voor,
neem jij het maar”.
Het was of Onzelieveheertje
persoonlijk nederdaalde uit de
hemel en ik verblind werd door
zijn licht, zijn goedheid. Ik kreeg
een beloning! Een beloning omdat ik
zo eerlijk was geweest! Ik nam mijn
lievelingetje terug in mijn hand,
draaide me om en liep ermee naar
mijn kamer. Mijn schatje was nu van
mi elemaal van mi officieel van
mij. Niet onder valse voorwendselen
van mij, niet oneerlijk van mij, maar
echt, goedgekeurd door de hemel,
van mij. Bestond er groter geluk?

zij deze kosten kunnen opbrengen.
In het derde schooljaar gaf ik thuis te
kennen, dat ik niets met die opleiding
kon bereiken. Ik ben toen voor een
proef naar de HBS in de Raamstraat
geweest en toen bleek, dat ik na die
drie jaar in de eerste klas van de HBS
zou moeten beginnen. Een andere
optie was de Handelsdagschool. Daar
kon ik beginnen in de tweede klas
met bijlessen voor natuur en scheikunde. Met de talen kon ik natuurlijk
wel goed meekomen.
Oorlogstijd
Het tweede deel van mijn opleiding
heeft hoogtepunten en dieptepunten
gekend. In 1942 kregen de scholen
nog normaal onderwijs, hoewel er
weinig meisjes op de middelbare

log en de zege. Alleen
mijn beertje en ik wisten en weten
ervan, en dat schiep – en schept nog
- een band. Nu nog, want ik heb het
beestje nog steeds. Hij is in zijn ou-

scholen waren. Meisjes trouwden
immers, dus ze hoefden niet zelf hun
brood te verdienen… In een Duitse
les van de heer Freitag kwam dit
onderwerp ter sprake en hij sprak:
“Zou je het niet prettig vinden, als je
van kantoor thuis kwam en je vrouw
de kinderen al geholpen had met
hun huiswerk?” Ja, daar konden de
jongens het toch wel mee eens zijn.
Naarmate de oorlog verder ging,
waren er steeds meer jongens, die
niet meer op school kwamen. Ook
kwamen er minder leraren op school.
Er werd wel een oplossing gevonden.
Meisjes, die slechts enkele lessen
kregen, kregen huiswerk mee voor
jongens in hun buurt en leverde dat
bij de ouders af. Na een week kregen
ze weer nieuw huiswerk mee en zij
kregen van die ouders het gemaakte
huiswerk mee, dat door iemand werd
gecorrigeerd. Zo kwamen de jongens
en ook de meisjes niet op grote

derdom een centimeter gekrompen,
net als zijn bezitster. Zijn vachtje
is kaal geworden, de ijzerdraad
van zijn armpjes en beentjes is wat
verroest, en de bewegingen zijn was
minder gemakkelijk geworden, net
als die van zijn oude vriendin. Alle
mislukkingen en glories heeft het
van dichtbij meegemaakt, en dat
staat op zijn snuitje geschreven, net
als op die bij zijn beschermster. We
lijken op elkaar, mijn beertje en ik.
Mijn hele leven is Beertje bij me
gebleven. Waar ik ook heen ging,
bij iedere verdrietige en verheugende ervaring in mijn leven, pakte
ik eerste mijn vriendje. Het heeft bij
mij in het Japanse concentratiekamp
gezeten, op mijn bed. De wandluizen die over mij heen krioelden,
vonden ook zijn zachte vachtje. Nu
nog zijn de bruine vlekjes die die
beestjes nalieten, op zijn lijfje te
zien. Het was bij me tijdens mijn
huwelijk, tijdens de geboorte
van mijn kinderen. Het kent mijn
kleinkinderen. Het trok mee bij al
mijn verhuizingen. Mijn beertje
zit nu naast mij op een kastje, oud,
beschadigd, maar met een heel wijs
en berustend snuitje. Mijn alter ego.
Als ik naar hem kijk, zie ik mijn
hele leven. We knikken elkaar eens
toe. Daar zit hij en daar blijft hij. We
zijn nu beiden afgeleefd, maar onze
liefde is nog steeds absoluut volmaakt te noemen. En mocht ik weer
eens ergens anders moeten gaan
wonen, wie gaat er dan als eerste
mee? Juist, mijn zielsvriendje. Want
we zijn één, mijn beertje en ik.

Renee van Alphen
r.j.a.alphen@ziggo.nl

achterstand.
In 1945 kregen de leerlingen, die
politiek betrouwbaar bleken wel hun
diploma H.D.S.. Ik voelde mij niet
voldaan met dit diploma en daardoor
heb ik het middenstanddiploma
maar gehaald.
Doordat ik als meisje veel thuis zat,
heb ik nog een tijdje vrijwilligerswerk gedaan. Kinderen, die te licht
waren door te weinig eten, mochten,
afhankelijk van hun gewicht één of
meer dagen komen eten in de kazerne (was dat niet in de Kanonstraat?)
Wij moesten dan de kinderen wegen,
zonder schoenen aan, want die wogen ook mee. Als dank mochten we
die dag dan ook mee eten.

Mw. A.C. Bakker –
‘Sjaantje’ de Winter (89)
Baﬂo
jbdw1@kpnplanet.nl

pagina 8

dinsdag 18 augustus 2015

De Oud-Hagenaar

FC Den Haags wonderjaren (I)

Van wanhoop naar walhalla
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.

Ergens in de zomer van 1986 riskeerde een FC Den Haag-supporter uit Mariahoeve lijf en leden om in
het holst van de nacht de naam van zijn club te vereeuwigen op het viaduct over de Rijksstraatweg. Hij
moet zienersgaven hebben gehad, want na de degradatie uit de Eredivisie, gevolgd door drie magere
jaren in de Eerste Divisie, was de groen-gele brigade van trainer Rob Baan en voorzitter Dé Stoop op
weg naar een seizoen van unieke prestaties.
De tranen over FC Den Haags ellendige
einde in de nacompetitie zijn nog nauwelijks opgedroogd of Dé Stoop zorgt er
met het aantrekken van de naar Middlesbrough uitgeweken Jordanees Heini Otto
voor dat menig Hagenaar niet kan wachten op het begin van de voorbereiding
op het nieuwe seizoen. Rob Baans roep
om een nieuwe spits wordt ook nog eens
gehonoreerd met de komst van topscorer
Remco Boere Op toernee in Noorwegen
is ‘Rambo’ direct goed voor de volledige
Haagse productie in drie oefenwedstrijden (vier goals).
Met mijn broer en mede-supporters Jim
en Henk wil ik de competitiestart dan
ook voor geen goud missen. In een auto
met een houten stootblok en één
werkend portier
spoeden wij ons
naar Emmen, waar
de nieuwkomer in
het betaalde voetbal
het de titelkandi-

Haagse druk met de mee opgerukte libero Martin Jol
in de thuiswedstrijd tegen DS’79. Foto: Willem Bitter

daat uit de Residentie meer dan
moeilijk maakt. Pas vier minuten voor
tijd veren wij op van het grasheuveltje achter het doel als Remco Boere
een voorzet van Marco van Alphen
met het hoofd tot winnende goal
promoveert.

Om de toekomstige tegenstanders in de
Eredivisie schrik aan te jagen, brengt de FC
op initiatief van verzorger Ton van der Tuyn
een single met hitpotentie uit.

Bram Rontberg krijgt geen millimeter ruimte tegen
PEC Zwolle. Foto: Willem Bitter

Heini Otto met sneeuwschoenen en
in korte mouwen in een oefenwedstrijd in de vrieskou tegen MVV.
Foto: Willem Bitter

Op de schouders
Met die gelukkige eerste overwinning
op zak gaat FC Den Haag van wedstrijd
tot wedstrijd beter spelen en rijgt het de
zeges aaneen. Als voor eigen publiek
ook RBC, Vitesse en RKC (met 5-4!)
zijn verslagen en wij van bezoekjes aan
Telstar en Heerenveen met twee punten
op de Rijksstraatweg zijn teruggekeerd
kunnen 9.148 toeschouwers in het Zuiderpark tegen de Graafschap weer een
periodetitel vieren. Boere zit een schorsing uit, maar Alfons Groenendijk, Karel
Bouwens en Ron de Roode drukken de
Haagse superioriteit nog bescheiden in
de score uit: 3-1.

Remco Boere voor een volle Noord-tribune in actie tegen NAC.
Foto: Willem Bitter

De FC blijft daarna winnen en het aantal
supporters bij thuis- en uitwedstrijden
neemt snel toe. Ook SVV, NAC en
Wageningen worden aan de zegekar
gebonden en in de thuiswedstrijd tegen
Volendam kan een nieuw record voor
het betaalde voetbal worden gevestigd
met een elfde overwinning vanaf de
start van het seizoen. De openingstreffer van Boere laat bijna een half uur op
zich wachten, maar na die dijkdoorbraak
volgen treffers van De Roode, Bram
Rontberg, Groenendijk en nog eens
Boere en kunnen de Haagse helden weer
op de schouders.

Een zeldzaam moment in de recordwedstrijd tegen Volendam: Boere mist!
Links Karel Bouwens. Foto; Jonne Gaemers
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Pablo Plak toont de volgelopen Javastraat de door een aantal supporters geﬁnancierde kampioensbokaal. Jaap Bloem, René Stam, Martin Jol,
Peter van Geene, Alfons Groenendijk, Remco Boere en Karel Bouwens (van links naar rechts) delen in de feestvreugde. Foto: Arthur Gelink

Talent Leo Schellevis in actie tegen SVV.
Foto: Willem Bitter

tendelingen tegen Willem II, Cambuur
(na een dodenrit over de in mist gehulde
Afsluitdijk) en PEC Zwolle doen niets
af aan het euforische gevoel waarmee
we dit keer als koploper de winterstop
in gaan.
De voetbalpret wordt wel wat getemperd door de tweede opeenvolgende
Elfstedenwinter. De ontrustbarende
voorspelling van een nieuwe ijstijd door
mijn aardrijkskundelerares zal toch niet
uitkomen? Terwijl de hoofdmacht in een
bevroren Zuiderpark met Otto in korte
mouwen Spakenburg in het bekertoernooi elimineert, maakt jeugdspeler Eric
Kooyman van de gelegenheid gebruik
om de Elfstedentocht als illegale deelnemer uit te rijden.

Strafexpeditie
Alsof het op strafexpeditie is, legt
FC Den Haag ook daarna wekelijks
tegenstanders op de pijnbank. Op bezoek
bij Helmond Sport komt in wedstrijd
nummer 14 een einde aan de Haagse
zegereeks, maar de allereerste Eerste
Divisie-wedstrijd die live op televisie
is te zien is zo opwindend (het wordt
uiteindelijk 3-3), dat we daar op weg naar
huis nauwelijks om kunnen treuren. Pun-

Redder in de nood
Wat tegenstanders daarna ook proberen,
FC Den Haag blijft onverslaanbaar. Als
ik op voetbalreis ben naar Engeland komt
DS’79 in het Zuiderpark nog dicht bij
een sensatie, maar in blessuretijd werpt
Bram Rontberg zich op als redder in de
nood: 3-3. Donderdag 1 mei wordt de
dag van de verlossing. Meer dan 13.000
toeschouwers bejubelen een zwaarbevochten overwinning op Veendam (1-0

Vice-voorzitter Fred van Hal maakt van het kampioensfeest gebruik om de veelbelovende voorstopper Joop Lankhaar bij te laten tekenen. Foto: Willem Bitter

door een doelpunt van Boere) en de
terugkeer naar de Eredivisie.
Een week later is FC Den Haag favoriet
in de alve finale van et e e toe nooi
tegen RBC, ook al heeft de ploeg uit
Roosendaal thuisvoordeel. Via een van
de op de extra trainingen op zaterdag ingestudeerde vrije trappen - met uiteraard
Boere als afronder - neemt de formatie
van Baan de leiding. RBC krijgt echter
de kans zich terug te knokken en maakt
daa van ge i om een e e finale
tegen Ajax af te dwingen: 2-1.
Titelfeestje
De kater over het verloren uitzicht op
bekersucces en Europees voetbal is drie
dagen later alweer vergeten, als FC Den
Haag verderop in Brabant op bezoek bij
Eindhoven het kampioenschap van de
Eerste Divisie binnenhaalt. Het titelfeestje wordt al op de snelweg terug naar Den
Haag gevierd. De echte huldiging vindt
zoals dat hoort plaats aan de Javastraat,
waar het gemeentebestuur de kampioenen eert met een herinneringspenning.
Op zondag 1 juni kunnen wij eindelijk
naar de ettelijke keren uitgestelde uitwedstrijd tegen DS’79. Aanvoerder Martin
Jol zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat
zijn ploeg - met toptalent Eki Korte
(vader van Giovanni) voor het eerst in
de spits - ook deze wedstrijd wint. Als
eerste club in het betaalde voetbal blijft
FC Den Haag een hele competitie lang
ongeslagen s daa mee definitief een
einde gekomen
aan tijden van
melancholie en
neerslachtigheid?

René Stam en reservedoelman Ron Sinteur poseren
op de persdag voor fotograaf Willem Bitter.

Remco Boere viert
een treffer tegen
Telstar voor de
juichende Westtribune. Foto:
Willem Bitter

René Stam met de door de gemeente geschonken herinneringsmedaille.

pagina 10

dinsdag 18 augustus 2015

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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
AUGUSTUS

15

AUGUSTUS

Historisch Festival
Scheveningen

25

In het oude dorp van Scheveningen staat
op 22 augustus de geschiedenis en de
klederdracht van Scheveningen centraal.
Gedurende de dag zijn er in het festivalgebied demonstraties van historische ambachten, kleine toneelstukjes, een modeshow
met historische badkleding en muzikale
optredens. Verder zijn er diverse ‘tableaux
vivants’ waarbij acteurs een typisch Schevenings verhaal tot leven brengen.
www.historischfestivalscheveningen.n
Cultureel Centrum Scheveningen

Locatie: oude dorp Scheveningen
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Finalisten van het Prinses Christina Concours
spelen tijdens de gratis lunchconcerten in de
Nieuwe Kerk in Den Haag. Op 25 augustus luistert u naar Carter Muller (13 jaar) aan de piano
samen met Tim de Vries (14 jaar) op viool.
www.nieuwekerkdenhaag.nl

AUGUSTUS

20 t/m 22 Jazz in de gracht
Jazz’ in de Gracht is een Haags
muziekevenement op en rond het water
langs de Bierkade, Dunne Bierkade, het
Groenewegje en de Veenkade. Muzikanten
varen met boten over de gracht van halte
naar halte. Met optredens van saxofonist
Hans Dulfer, het jazzkwartet Bruut, de Mexicaanse muzikant Alex Mercado, soulzanger
Myles Sanko en de Ethiopische zangeres Minyeshu. Langs het traject staan foodtrucks
met culinaire lekkernijen.
www.jazzindegracht.nl
Jazz in de Gracht

Locatie: Bierkade, Dunne Bierkade, het
Groenewegje en de Veenkade in Den Haag
Aanvang: 17.00 uur
Toegang: gratis

Gewoon
goed geregeld

Nieuwe Kerk

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

30

Haags Zwingfestival

Meezingen, dat is waar het bij
het Haags Zwingfestival om draait. Bekend
repertoire, liedjes die iedereen kent, en nieuwe
nummers, voorgezongen door bekende artiesten
én nieuw zangtalent uit Den Haag. Met optredens
van Vader Abraham, Haagse Hazûs, Leonie
Meijer, Kern Koppen,
Martha Hertogs,
Sterren van Escamp,
Rinus Ponsen, Merel
Moistra en het Haags

Zwingcafé met Frans de Leef & Henk Anijs + een
special guest.
www.stichtingruijs.nl
R.G.Ruijs Stichting

Locatie: Zuiderparktheater Den Haag
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: € 10,- (5 euro korting met bon
De Posthoorn of kortingspassen).
Geen kaartverkoop vooraf. Alleen aan de
kassa op de 30e augustus.
AUGUSTUS

30

Shantykoor Festival
Scheveningen

Dein mee met de golven en de muziek van de
zeemansliederen. Op 30 augustus vindt alweer
het 10e Shantykoor Festival Scheveningen
plaats. Twaalf koren brengen op vier podia op het
Kurhausplein en op de wandelpromenade tussen
de Palacestraat en het Carlton Beach Hotel hun
zeemansliederen ten gehore.
www.agenda-scheveningen.nl
Shanty Cultuur Scheveningen

Locatie: Boulevard en Kurhausplein
Tijd: 11:00 tot 15:30 uur
Toegang: gratis

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

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

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

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

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

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

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL
www.denieuwehaagsche.nl

VOOR
SLECH
TS

12,95
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Er op uit!
Sinds 12 augustus

Benedendek van de Pier in Scheveningen
nu ook weer open voor het publiek
De ondernemers van het benedendek van de Pier in
Scheveningen (trots en fraai uitgedost op de foto hierboven) zijn sinds een week aan het ‘proef-draaien’ voor het
publiek.
In navolging van het bovendek en de toren is nu ook het
300 meter lange benedendek gedeeltelijk weer toegankelijk voor het publiek. In dit overdekte gedeelte van De Pier
zijn vernieuwende horeca- en retailconcepten te vinden
en is er ruimte voor uiteenlopende events. Met het ingaan
van deze nieuwe fase is het maximale aantal bezoekers
dat tegelijkertijd op De Pier mag, verhoogd van 800 naar
2.470. Vijf van de negen kiosken op het benedendek
konden tevens vanmiddag hun deuren openen. De rest
volgt snel zodra deze volledig zijn ingericht. Ook aan de
opening van het Zuidereiland wordt nog hard gewerkt.
De vernieuwde Pier kent een gefaseerde heropening. Op
het beneden- en bovendek biedt De Pier nu een eigentijds
aanbod op het gebied van streetfood, restaurants, bars
en winkels. Met royale terrassen, binnen en buiten. De
nieuwe Pier biedt daarnaast een regelmatig wisselend
programma met festivals, cultuur en muziek. Voor jong
én oud. De komende tijd wordt er hard gewerkt aan de
heropening van het Zuidereiland en de verdere invulling
van De Pier op basis van vijf pijlers: eten & drinken,
winkelen, sport & avontuur, cultuur & muziek en inspiratie
& educatie. Zo behoren o.a. een reuzenrad, tocklebaan
en Go Ape Adventure tot de realisatieplannen. De Pier is
dagelijks toegankelijk vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur en de
toegang is gratis.
Voor meer informatie www.pierscheveningen.com

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

van merseybeatgroepen als Pretty Things, the Hollies,
Spencer Davis, the Beatles...
De band was razend populair in Den Haag en omstreken
en massa’s meisjes hingen gillend aan het podium waar
de band verscheen. Het waren dan ook stuk voor stuk
leuke jongens. De eerste single van the Scarlets, ‘Now I
Know’, is nu een collector’s item....
Begin jaren zeventig was de rek er een beetje uit,
maar toch bleef de band nog regelmatig optreden met
bandleden die op dat moment beschikbaar waren. Eind
1989 werd het 25-jarig bestaan van de band zelfs groots
gevierd in de Houtrusthallen. En nu -alweer ruim 25 jaar
later- zijn the Scarlets nog altijd volop bezig met muziek.
De band bestaat uit Bert Winter toetsen en zang, Peter de
Looff gitaar en zang, Peter de Bruin drums en zang, Frans
van Deenen bas en zang en Marcel van Rheeden gitaar
en zang.
Finaleweekend 29 en 30 augustus
In het finaleweekend van Boulevard of Golden Oldies,
op 29 en 30 augustus, treden AFTER MIDNIGHT en de
JUMPING JEWELS REVIVAL BAND op.
De optredens vinden plaats in het Muziekpaviljoen op
het Deltaplein en je kunt er gratis bij zijn. Aanvang 15.30
uur, einde uiterlijk 17.45 uur. De presentatie is in handen
van Boudewijn Regenbogen en Hans Rouw en het geluid
wordt verzorgd door Sound4You.
Bij slecht weer kunnen optredens worden afgelast. Kijk bij
twijfel op de website van Kijkduin, op de Facebookpagina
van het evenement of loop, wanneer je toch al in Kijkduin
bent, even langs het muziekpaviljoen. Daar wordt een
eventuele afgelasting kenbaar gemaakt via een spandoek.

blikken terug op de geschiedenis van de middengolf.
NPO Radio 5 kan straks nog overal via de kabel worden
ontvangen. Ook is NPO Radio 5 te volgen via de
livestream op de website van NPO Radio 5, Digital Radio+
(DAB+), Digitenne, de NPO Radio 5-app en digitale
televisie. Voor alle vragen over de omschakeling kunnen
luisteraars terecht op de website www.nporadio5.nl of het
gratis nummer 0800-0900500 bellen.
Met het stopzetten van de AM volgt de NPO een Europese
trend waarbij steeds meer omroepen de middengolfuitzendingen hebben uitgeschakeld of dat binnen afzienbare
tijd zullen doen. Met de omschakeling bespaart de NPO
niet alleen veel geld, maar wordt ook het milieu een stuk
minder belast. AM-zenders verbruiken zeer veel stroom.
Ook is de luisterkwaliteit van de AM beperkt ten opzichte
van bijvoorbeeld internet en kabel.
NPO Radio 5 is een sfeervol radiostation met vooral
evergreens en classics uit de jaren 60 en 70. Ook brengt
de zender informatie en service. Op NPO Radio 5 presenteren bekende radiopresentatoren als Tineke de Nooij,
Jan Rietman, Manuela Kemp, Henk Mouwe, Jan Steeman,
Ron Brandsteder en Jacques Klöters.

Zaterdag 5 september

Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl

Deelnemers van Kindermuseumnacht zijn Bibliotheek Den
Haag, Gallerij Prins Willem V, Gemeentemuseum, Haags
Historisch Museum, Humanity House, Huygensmuseum
Hofwijck, Mauritshuis, Museon, Museum Beelden aan
Zee, Muzee Scheveningen, Panorama Mesdag, Tweede
Kamer der Staten–Generaal.
19.30 – 20.00 uur
Officiële opening in de Koninklijke Schouwburg. Adres:
Korte Voorhout 3.
20.00 – 01.00 uur
Deuren van Haagse musea en instellingen zijn geopend
tot diep in de nacht.
21.00 – 04.00 uur
Afterparty in Paard van Troje.

Zaterdag 12 september

Woensdag 26 augustus
AANRADER

Za. 22 en zo. 23 augustus
Boulevard of Golden Oldies in Kijkduin:
tribuut aan Rolling Stones en Beatles
Het op één na laatste weekend van Boulevard of Golden
Oldies in Kijkduin belooft wat. Met optredens van Flight
en the Scarlets, ofwel dé Rolling Stones tribute band en
de band waarvan wordt beweerd dat zij eerder Beatlessongs zongen dan the Beatles zelf, wordt het zeker voor
het trouwe publiek -veelal tieners op jaren- een weekend
vol bloedmooie klassiekers, gegoten in een blik vol
sentiment.
Op zaterdag 22 augustus speelt FLIGHT dus. Deze Rolling Stones tribute band bestaat uit vijf doorgewinterde
muzikanten met liefde voor het vak. Zij musiceren op een
transparante wijze, simpel en doeltreffend. Reken vooral
op songs uit een vergeten tijdperk van de pure r&b zoals
die door the Stones werden vertolkt. Zanger Peter Vermey
maakte jaren geleden al veel indruk op de Stonesmedley
van the Stars of 45 van Jaap Eggermont. En eerlijk is
eerlijk, sluit je ogen als Peter zingt en je zou zweren dat
Jagger himself schielijk de microfoon heeft gepakt.
Flight bestaat verder uit Frans van Deenen, die in veel
Haagse bands basgitaar heeft gespeeld en nog speelt
(w.o. the Scarlets), Eric Pronk, die eerder drumde bij o.a.
the Freelance Band, Billy the Kid, Livin’ Blues en Anouk,
Marcel van Rheeden die na verschillende bands nu als
zanger/gitarist bij Flight zijn plek heeft gevonden, en
gitarist Hans Hollestelle, een van de beste sessiemuzikanten van Nederland en tevens arrangeur en producer.
Hans speelde eerder met Ekseption, Rainbow Train en
Sandy Coast.
Op zondag 23 augustus staan THE SCARLETS op het
podium, eens een van de meest roemruchte Haagse
beatgroepen. The Scarlets werden in 1963 opgericht, aanvankelijk als gitaarband. De eerste zanger vertrok al snel
en hij werd opgevolgd door de huidige zanger Peter de
Looff. Bestond het repertoire het eerste jaar uit songs van
Cliff Richard & the Shadows, al gauw werden het songs
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Excursie ‘Dieren van het duin’
in de Ganzenhoek (Noord Meijendel)
Woensdag 26 aug start om 9.30 uur vanaf de Parkeerplaats tegenover hotel Duinoord (Wassenaarseslag 26,
2242 PJ Wassenaar) een excursie van Dunea/Staatsbosbeheer. Het gebied is een zeer gevarieerd stuk duin, dat
enerzijds bestaat uit bos, en anderzijds uit open duin.
Daarnaast zorgen de Ganzenhoekplas, oorspronkelijk een
infiltratieplas maar in 2007 teruggegeven aan de natuur,
en diverse kwelplasjes voor een heel afwisselend landschap met bijbehorende flora en fauna.
Tijdens de wandeling zal vooral aandacht worden gegeven
aan kleine en grote eters in het duin. Daarnaast komen
diverse andere aspecten van de Ganzenhoek aan de orde,
zoals de historie en de waterwinning.
De wandeling duurt ruim 2 uur en gaat o.a. over onverhard duin. Kosten: volwassenen 5,- en kinderen tot 12 jaar
€ 3,- Aanmelden via bezoekerscentrum@dunea.nl of
Tel: 088 3474849 (max. aantal personen 15).

‘Open en Bloot’ Museumnacht Den Haag
in ca. 40 musea en culturele instellingen
Zo’n 40 musea en andere culturele instellingen zetten op
5 september hun deuren wagenwijd open voor nachtelijk
cultureel vertier. Rond het centrale thema ‘Open en Bloot’
is een groots programma samengesteld dat exclusief
tijdens de Museumnacht te beleven is.
De officiële opening van Museumnacht wordt sexy en
gewaagd. De Koninklijke Schouwburg wordt omgetoverd
tot een variététheater in jaren ‘30 stijl met een burlesk optreden van Miss Flora Gattina en een show van entertainer
en zanger Sven Ratzke. Cabaret, zang en dans zorgen voor
een extravagant spektakel op het podium. De opening
start om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur.
Na de opening starten de bijzondere programma‘s in alle
overige deelnemende musea en culturele instellingen. Zo
treden de Handsome Poets en Ellen ten Damme op in het
Gemeentemuseum, luister je naar meesterlijke gedichten
in de pendelende Poeziëbus van het Letterkundig museum
en leer je naakttekenen in het Mauritshuis. In het Wilibrordushuis ontdek je hoe leven in een stadsklooster er anno
2015 aan toe gaat en in de Electriciteitsfabriek vindt een
knetterende muziek performance plaats.
Kindermuseumnacht
Dat een museum ook voor kinderen vermakelijk is, blijkt
wel tijdens de Kindermuseumnacht. Om 16.00 uur wordt
de Kindermuseumnacht feestelijk geopend in de tuinzaal
van het Gemeentemuseum. Van 16.30 tot 20.00 uur
zijn bij alle deelnemende instellingen van de Kindermuseumnacht leuke, grappige, spannende of boeiende
activiteiten te beleven. Kinderen kunnen bijvoorbeeld één
dag helpen achter de schermen van het Klokhuis in het
Humanity House, of kunnen verkleed op speurtocht gaan
in het Muzee Scheveningen.

M.i.v. 1 september

Afterparty
Smaakt de Museumnacht naar meer? Tijdens de afterparty in poptempel het Paard van Troje kan er op de nieuw
verworven indrukken geproost worden. In de grote zaal
zorgt Het Peruaanse Kleed voor diepgaande dansbaarheid
met een mix van deep house & tech house en in de kleine
zaal kun je vanaf 21.00 uur terecht bij New Wave City voor
de beste new wave muziek uit de jaren tachtig.

Nostalgische zender Radio 5 weg van AM
maar blijft elders wel te beluisteren
Op 1 september neemt NPO Radio 5 afscheid van de
747 AM. De radiozender blijft op vele andere manieren
te beluisteren. Tot 21 augustus staat de nostalgische
radiozender in het teken van de AM-omschakeling. NPO
Radio 5-presentatoren helpen luisteraars met alternatieve
manieren om NPO Radio 5 te kunnen blijven luisteren en

Programma
Het complete programma van de Museumnacht is te
vinden op internet: www.museumnachtdenhaag.nl
Hierbij alleen een beknopt overzicht:
16.00 – 16.30 uur
Opening Kindermuseumnacht met Theaterkoor Dario Fo in
de Tuinzaal van het Gemeentemuseum.
16.30 – 20.00 uur

Bij ProDemos en de Gevangenpoort:
Vijfde ‘Nacht van de Dictatuur’
Vijf jaar geleden is de ‘Nacht van de Dictatuur’ in het
leven geroepen, als tegenhanger van de VN Dag voor de
Democratie (15 september) om op een andere manier stil
te staan bij de betekenis van democratie en rechtsstaat.
De Nacht van de Dictatuur wordt dit jaar in meerdere steden georganiseerd, waaronder op vrijdag 11 september in
Arminius Rotterdam.
De activiteiten in Den Haag, een dag later op 12 september, worden georganiseerd door ProDemos, Museum de
Gevangenpoort, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu
Instituut en het Netherlands Institute for Multiparty
Democracy.
Tijdens de Nacht wordt stil gestaan bij dictaturen in de
hele wereld. Van de opkomst van een sterke leider en
het omgaan met censuur tot het gebruik van muziek
en beeldende kunst door een regime. Met sprekers als
Frank Westerman, Leo Blokhuis, Faiza Oulahsen, Bettine
Vriesekoop, Mounir Samuel en medewerkers van het
International Criminal Court wordt vanuit verschillende
invalshoeken gekeken naar dictaturen, op tal van plaatsen
in de wereld.
Kaartjes kosten in voorverkoop € 10,00 (tijdens de Nacht
€ 12,50) en zijn te koop via www.nachtvandedictatuur.
nl Op die website vindt u trouwens ook het complete
programma voor zaterdag 12 september, dat om 20.00
uur van start gaat bij ProDemos en de Gevangenpoort.
Voor het eerst vinden dit jaar in Den Haag in de aanloop
naar de Nacht ook activiteiten plaats op donderdag 10 en
vrijdag 11 september. Het Filmhuis Den Haag vertoont
dan twee aan de Nacht gerelateerde films, Timbuktu
(2014) en The Dictator (2012). Op vertoon van uw
bioscoopkaartje krijgt u op zaterdag 12 september € 5,00
korting op uw toegangsbewijs voor de Nacht en betaalt u
slechts € 7,50.
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl
of kom langs in de Prins Hendrikstraat 159

Tafel voor stoel en bed

Bovenarm bloeddrukmeter

AEG Touchscreen GSM

Met deze leestafel kunt u
comfortabel lezen, eten of
bijvoorbeeld uw laptop gebruiken
terwijl u op bed ligt.

Zeer nauwkeurige meting op
batterijen met 99 geheugenplaatsen voor 2 gebruikers.

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft
een groot kleurendisplay met daarop 6 programmeerbare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen.

1 knopsbediening.
Het blad is in hoogte instelbaar en de
hoek van het blad is in 8 posities in te
stellen.

Voor leden

Onze prijs 59,95

44,95

Nog geen Lid?

Door de speciale constructie ook voor
uw stoel te zetten terwijl het blad dan
toch dicht bij u komt.

Een alarmtoets belt tot 5 noodnummers en SMS berichten met 1
druk op de knop.
Simlock vrij, dus voor uw bestaande
kaartje geschikt en met camera, radio
en adres-telefoonboek.
Voor leden

Voor leden

139,95

Onze prijs 159,95

Onze prijs 119,95

94,95

Automatische Kurkentrekker

Toiletverhoger met deksel

• Modern Design.

Wordt het opstaan en gaan zitten
problematisch? Dan wordt het
wellicht tijd voor een handige
toiletverhoger.

• Gebruikersvriendelijk.
• Inclusief foliesnijder.
• Inclusief oplaadbare batterijen
en adaptor.

Deze verhoger past op elk toilet
en is in een handomdraai
zelf te plaatsen.

Door de kurketrekker op de
standaard te zetten wordt hij
opgeladen, net als bij een
elektrische tandenborstel.

Gemaakt van makkelijk schoon
te maken harde witte kunststof.

• Gewicht 1kg.
• Afmeting 13,5 * 13,5 * 35 cm

Onze prijs

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.

Voor leden

Onze prijs 33,95

29,95

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.

Bel 070-8700216
en wordt gratis lid !
Tempur ﬁetszadelkussen

31,95 34,95
en

Handige waterﬂes 0,5 liter
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.

35,00
Voor leden

9,95

Voor urenlang ﬁetsplezier zonder zadelpijn!
Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en
het blijft goed op zijn plaats met behulp van een koord.

134,10

9,95

Nieuw !
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.

Voor leden
Voor leden

Voor leden

Onze prijs 11,95

Handige winkel-rollator

Onze prijs 149,00

Voor leden

Voor leden

Lengte 21 cm.

Onze prijs 12,95

5 cm voor 35,95
10 cm voor 38,95

Kom deze producten
bekijken in onze
net geopende winkel
in de Prins Hendrikstraat 159, hoek Roggeveenstraat

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

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

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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Oplichters blijven ouderen bestoken
Vooral ouderen, die niet met de nieuwste elektronica zijn opgevoed, moeten met hun pc’s, tablets of
smartphones oppassen voor oplichters. De jongeren weten zo langzamerhand wel dat ze dag en nacht op
deze apparaten door criminelen worden benaderd via e-mail.
e o lic te s engelen naa financiële
gegevens (een bank vraagt nooit naar
persoonlijke wachtwoorden of codes),
plaatsen virussen via bijlages waardoor
men wellicht mee kan lezen met allerlei
bewegingen op de pc of smartphone,
sturen valse facturen, bieden woekerleningen aan of vragen geld voor zogenoemde
zielige gevallen.

Opinie &
Informatie
Échte banken of betrouwbare financiële instellingen zullen u nóóit
per e-mail vragen om
vertrouwelijke gegevens.
Gooi zulke e-mails dan
ook direct weg of stuur
ze eerst door naar een
officieel fraudemeldpunt.
Banken zelf hebben daar
ook vaak een speciaal
adres voor, zoals bijvoorbeeld: valse-email@
ing.nl of valse-email@
rabobank.nl Dat helpt
oplichterij voorkomen.

Niet op ingaan
Eigenlijk is het heel eenvoudig. Geef
anderen nooit uw wachtwoord of codes
en betaal nooit als het niet van uzelf
uitgaat. Open nooit de mail en bijlages
van onbekenden, ook niet als zij zijn
nagemaakt (vooral bij banken het geval),
gooi onbetrouwbare mails meteen en voor
goed weg (verwijder ze dus uit de prullenbak of uit de verwijderde items). Ga nooit
in op vragen van onbekenden, ook niet als
ze heel mooi zijn gesteld.
Vroeger werden ouderen vaak per
telefoon bestookt. Het wettelijke Belme-niet Register stelt zich tot doel om
consumentenirritatie over ongevraagde
telemarketing te verminderen. Consumenten kunnen hun telefoonnummer(s) vast
en mobiel inschrijven in dit register. Toch
kunnen zelfs daarmee al oplichters door
de mazen van de wet glippen.
Nog veiliger is het om je telefoonnummer
niet in de openbaarheid – bijvoorbeeld De
Telefoongids – te brengen waarbij ook het
adres wordt geopenbaard. Familieleden en
goede kennissen beschikken meestal toch
al over uw telefoonnummer of weten dat
terug te vinden.

Intrum Justitia
Pas voo al o
tellen als e financiële
diensten worden gevraagd. De laatste tijd
is een oplichtersmail ontdekt van de zogenoemde ‘Intrum Justitia’ die een nepfactuur stuurde met in de bijlage een virus.
Woordvoerster Mareille van Bemmel van
het échte Intrum Justitia in Den Haag zegt
dat haar organisatie (veilig te vinden op
www.intrum.nl) ook is gedupeerd.
et c te nt m stitia is een onafide
internationale organisatie van incasso en
credit management. “Ik wil benadrukken
dat wij NIET de afzender zijn van deze
phishingmails.’’
Het fraudeteam van het bestaande Intrum
Justitia is inmiddels in overleg met politie
en justitie om te achterhalen welke personen of organisatie achter deze criminele
handelingen zitten. Waarschijnlijk zijn
dat buitenlandse IP-nummers. Het is een
moeizame zaak om deze oplichters op te
sporen.
Het werkelijk in Den Haag gevestigde
Intrum Justitia benadrukt dat het nooit
via een algemene e-mail verzoekt een
openstaande vordering te voldoen. “Onze
e-mails zijn gepersonaliseerd, kennen
een dossiernummer, hebben nooit een zip
bestand als bijlage, vragen nooit om een
wachtwoord en hebben een duidelijke
Intrum Justitia signatuur. Op onze website
hebben wij hierover meer informatie
geplaatst.’’
Fraude Desk
Dit soort fraudepraktijken van criminelen
lijken niet uit te roeien. Een waarschuwing is meestal terug te vinden op de
www.fraudehelpdesk.nl waarin vele

(betrouwbare) partners deelnemen. De
Fraude Desk adviseert: open dit soort
bestanden nooit want er zit een virus in
verstopt. Het moge duidelijk zijn dat je
ook nooit het gevraagde bedrag moet
overmaken naar deze oplichters. De
meeste mensen weten dat inmiddels wel.
Alleen naïevelingen trappen erin.
e onafide incasso ea s llen nooit
per algemene mail of per fax benaderen,
oog it e officiële ief aan ad es
of zelfs langskomend met een deurwaarder. Bovendien weet een ieder zelf wel
wanneer hij betalingsproblemen voor een
afgenomen product of dienst heeft.
Voor uiteindelijk incassering van een
betalingsaanmaning is trouwens een rechterlijke uitspraak nodig die moet worden
overhandigd en waarin de ‘wanbetaler’
eerder al de mogelijkheid heeft gekregen
om voor de rechtbank te verschijnen.
Zijn enkele naïevelingen er toch ingetrapt,
dan moeten hun pc of smartphone grondig
laten schoonmaken. Er zijn genoeg antivirusbedrijven te vinden die dat doen. Of
kijk op de aanwijzingen van het eveneens
gedupeerde www.intrum.nl
Antivirus software
De meeste pc’s hebben trouwens al een
lopend antivirusprogramma (kost enkele
tientjes tot 80 euro per jaar). Voor degenen die alleen mails willen hebben van
bekenden van hen is er in de beveiliging
de mogelijkheid dit te beperken. Voor de
ware bange mensen is het aan te raden een
ervaren iemand met internet voortdurend
naar uw mails te laten kijken en te beoordelen op betrouwbaarheid
De grote vraag is natuurlijk heeft het zin

om aangifte te doen bij de politie? Soms
wel, soms niet. Kijk op www.politie.nl Er
zijn diverse formulieren om aangifte te
doen en de eerder genoemde Fraude Desk
op internet speelt hierbij een belangrijke
rol. Het probleem is dat deze oplichters
even snel van het internet verdwijnen als
zij gekomen zijn en moeilijk te achterhalen zijn.
Ook kritisch zijn op ‘CJIB’
Recent zijn er valse e-mails in omloop
namens het zogenoemde Centraal Justitioneel Incassobureau (CJIB). Welke mensen
hebben ooit niet een verkeersovertreding
gemaakt en krijgen een boete thuisgestuurd?
In de e-mail (nep!) van de fraudeurs staat
dat al twee betaaltermijnen zijn verstreken
en dat u snel moet betalen. Niet op ingaan
dus en de betreffende e-mail meteen
definitief ve i de en
Ook weer nieuw is het sturen van een foto
in een zipbestand van een onbekende.
Open dit bestand nooit en gooi de mail
weg. Andere bekende oplichtersmails zijn
die van nagemaakte banken, Digi-D of
op de Kamer van Koophandel lijkende
organisaties.

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’.

Samenlevingskwesties

Consumentenzaken

Neef en nicht mogen
huwelijk aangaan
Ik heb altijd gedacht, dat familie niet
met elkaar mag trouwen. Nu heb ik
kennissen die inmiddels al elf jaar
gehuwd door het leven gaan, maar
wel 100 procent neef en nicht zijn.
Hun vaders waren broers. De ene is
de zoon, de ander de dochter. Er is
voor dit huwelijk niets bijzonders ondernomen zoals speciale toestemming
van de overheid of iets dergelijks. Het
geheel komt mij vreemd
voor. Wat is uw mening?.

Onterechte rekening
op z’n beloop gelaten
Begin van dit jaar, op een zaterdagmorgen, had mijn buurman een
storing aan zijn centrale verwarming.
Hij belde een installatiebedrijf. Na
enig heen en weer vragen kreeg hij
te horen dat een monteur over enkele
dagen zou kunnen langskomen.
Dat zou betekenen een weekend
in de kou. Hij raadpleegde mij en
samen hebben wij een lekke leiding
gerepareerd, waarna de verwarming
weer aan kon. Mijn buurman heeft het
installatiebedrijf gebeld om te laten
weten dat zij niet meer hoefden te
komen. Enige tijd later ontving mijn
buurman echter wel een rekening van
€350, daarna gevolgd door dreigbrieven. Bij terugkomst van vakantie,
vorige week, bleek dat deze zaak
voor het kantongerecht was geweest,
waarbij mijn buurman bij verstek was
veroordeeld tot in totaal €900.
Hoewel ik als buurman voor alles en
iedereen wil getuigen dat wij die reparatie samen hebben gedaan, vraag
ik, gedreven door het onrecht, wat we
hiertegen nog kunnen doen?

Een broer en een zus mogen inderdaad
vanwege het bloedverwantschap in
de eerste lijn niet met elkaar trouwen
of een geregistreerd partnerschap
aangaan, een neef en een nicht wél.
Het bloedverwantschap geldt voor
ouders en kinderen, grootouders en
kleinkinderen, en broers en zusters.
Als broer en zus door adoptie familie
van elkaar zijn, kan de minister van
Justitie het verbod opheffen. Een
huwelijk tussen neef en nicht en een
huwelijk tussen zwager en schoonzus
zijn dus niet verboden.

In deze kwestie zijn een paar dingen
kennelijk behoorlijk fout gegaan,

enerzijds door uw buurman en anderzijds door het installatiebedrijf. Het
installatiebedrijf heeft afgaande op
uw verhaal ten onrechte een rekening
gestuurd.
Toen uw buurman daarop niet betaalde is het bedrijf een incassoprocedure
gestart. Uw buurman had echter toen
de rekening binnenkwam rechtstreeks
schriftelijk zijn bezwaarschrift met
redenen (tijdstippen van de telefoontjes) omkleed moeten insturen.
Vervolgens heeft hij een oproep
gehad om voor de kantonrechter te
komen en heeft hij die genegeerd. Op
deze rechtszitting had hij alsnog zijn
argumenten kunnen aanvoeren. Hij
heeft zich hierdoor aardig in de nesten
gewerkt en kan de rechterlijke beslissing alleen nog maar in hoger beroep,
met alle juridische kosten van dien,
proberen ongedaan te krijgen.
Het lijkt ons het beste dat uw buurman
met het installatiebedrijf tot een schikking komt.

AOW en pensioen
AOW gekort
voor Surinamer
Ik ben bij de onafhankelijkheid van
Suriname in 1975 naar Nederland
gekomen. Nu ik binnenkort 65 jaar
en drie maanden word, blijk ik te

worden gekort op mijn AOW-uitkering omdat ik niet mijn hele leven in
Nederland heb gewoond. Dat vind
ik vreemd! Want Suriname was vóór
1975 toch een onderdeel van het
Nederlandse koninkrijk?
Dat laatste is juist, maar voor het verzekerd zijn van de totale AOW geldt
dat u in Nederland zelf (het grondgebied in Europa dus!) heeft moeten
wonen. Voor elk jaar dat men tussen
zijn 15de en 65ste jaar niet in Nederland heeft gewoond en men zich niet
vrijwillig heeft bijverzekerd, wordt de
AOW-uitkering met 2 procent gekort.
Voor Surinamers die bij de onafhankelijkheid naar Nederland zijn gekomen
en die dit jaar 65 jaar en drie maanden
worden, betekent dat inderdaad dat
hun AOW-uitkering wordt gekort.
Volgens onze berekening is dat bij u
ongeveer 20 procent. Heeft u geen
andere inkomsten, dan kunt u bij
sociale dienst van uw gemeente een
aanvulling aanvragen tot het sociaal
minimum.

Sociale voorzieningen
Gevolgen voor huurtoeslag
door inwonen zoon
Bij mijn moeder logeert tijdelijk mijn
broer omdat hij midden in een echt-

oo o
a
problemen kan hij op dit moment
geen eigen woonruimte huren. Onze
moeder van 71 jaar
heeft AOW en huurtoeslag. Van haar
inwonende zoon ontvangt zij geen
geld of vergoeding. Het is de bedoeling dat zij hem tijdelijk onderdak
verschaft. Hoelang mag zij haar zoon
deze gastvrijheid geven zonder dat
zij in de problemen komt met haar alleenstaande AOW en huurtoeslag?
Voor de AOW van uw moeder heeft
het inwonen van haar zoon geen
gevolgen. Zij houdt de alleenstaande
AOW want ze woont weliswaar thans
(tijdelijk?) samen maar haar zoon is
een bloedverwant van de eerste graad
(ouder en kind) en telt als zodanig niet
mee bij de bepaling of er sprake is van
een gezamenlijke huishouding. Voor
haar huurtoeslag heeft het inwonen
van de zoon waarschijnlijk wel gevolgen, zeker als het langer duurt dan zes
maanden. Hij wordt dan beschouwd
als medebewoner en daarom zal bij de
bepaling van de huurtoeslag van de
moeder het inkomen van hem worden
betrokken. Zij moet met een wijzigingsformulier de situatie opgeven.
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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 Toen er nog van alles mocht op school
met Julius Pasgeld

Ik had makkelijk praten. Want ik was,
als leerkracht in de vakken tekenen en
handvaardigheid een van de weinigen
die in het nog resterende wilde tuintje
van het onderwijs mocht schoffelen.
Hetgeen tot de meest wonderlijke
experimenten leidde.
Zo deelde ik eens allemaal nieuwe
kleurboeken uit aan leerlingen van
rond de 14 jaar. U weet wel. Van die
boeken waarin links gekleurde plaatjes
staan en rechts diezelfde plaatjes maar
dan alleen in zwart-witlijnen. En dat
je dan rechts met kleurpotlood of verf
dezelfde kleurtjes kan invullen als
links. Mijn opdracht luidde: ‘Jullie
mogen alles met die boeken doen wat
je wilt, maar níet waar ze voor bedoeld
zijn’.
Van te voren had ik diverse kreativiteitsniveau’s bedacht waarin
i de lee lingen na a oo van et
experiment zou kunnen indelen. Zo
bestond het laagste niveau bijvoorbeeld uit leerlingen die op het idee
zouden komen rechts andere kleuren
te gebruiken als links. De puntmuts
van de kabouter blauw in plaats van
rood kleuren bijvoorbeeld. Een hoger
niveau zou bestaan uit leerlingen die
er zowel links als rechts allerlei dingen
bij tekenden. En dan zouden vooral
dingen die niets met de afbeelding
zelf te maken hadden, hoog scoren.
Nóg kreatiever zouden zij zijn, die
het platte vlak zouden verlaten en er
bijvoorbeeld bladzijden uit zouden
scheuren om er ruimtelijke huisjes of
vliegtuigjes van te vouwen.
Maar dat vertelde ik er van te voren
natuurlijk allemaal niet bij. Groot
was in ieder geval mijn enthousiasme
toen een leerlinge het presteerde alle
bladzijden van het boek te transformeren tot proppen om die vervolgens
op een keurig rijtje tentoon te stellen
in lege lijmpotjes vol water. Dàt was
pas kreatief, hield ik de anderen voor.
Maar toen er een jongeman na de
opdracht alleen maar in zijn stoel bleef
zitten en geen vinger uitstak vroeg ik

Op school zitten, opletten en leren. Daar word je een beter mens
van. Want als je maar genoeg diploma’s hebt komt het vanzelf wel
goed met je. Halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw dachten sommige leerkrachten daar anders over. Leerlingen dienden
vooral zichzelf te ontwikkelen.

hem vriendelijk of hij ook eens aan
de slag wilde gaan. ‘Nee’, zei hij. ‘Je
mocht alles doen wat je wilde behalve
waar het voor bedoeld was. Ik doe
dus niks’. Perplex was ik. Verslagen
op mijn eigen terrein. Hij had gelijk.
Ik weet niet wat er later van hem is
geworden maar het moet een groot
kunstenaar zijn geworden.

Kreatieve dagen
Eens in het jaar organiseerde ik zogenoemde kreatieve dagen op de HAVO/
VWO waar ik lesgaf. Dan mochten
alle leerlingen (maar ook de leraren)
twee dagen lang dingen doen die zij
zèlf wilden, in plaats van uitsluitend
te beantwoorden aan de wensen van
anderen. Wel moesten zij van te voren
een plan indienen dat goedgekeuring
behoefde. Er gebeurde van alles. De
docent gymnastiek leefde zijn hobby,
het gieten van tinnen soldaatjes, uit
met andere leerlingen die dat ook leuk
vonden. De aardrijkskundedocent nodigde Ton Sybrands, die hij ergens van
kende, uit om in de aula een partijtje
simultaan te dammen tegen leerlingen
die graag het damspel beoefenden.
Leerlingen die wisten dat de wiskundeleraar en ik een hekel aan elkaar
hadden, dienden een plan in om in de
gymzaal een bokswedstrijd tussen ons
te organiseren. Ik keurde het plan goed
en ben in het openbaar nog nooit zó
afgegaan. Want wat ik niet wist, maar

de leerlingen wel, was dat de wiskundeleraar in zijn vrije tijd bepaald niet
onverdienstelijk bokste. Er waren ook
serieuze zaken. De lerares handwerken
ging met een groep leerlingen naar de
opera. De conrector sleep zes uur lang
halfedelstenen met jongens en meisjes
die daarin waren geinteresseerd. Tekenlerares en schrijfster Tonke Dragt
vertelde hoe je spookverhalen moest
schrijven in een lokaal, dat slechts verlicht werd door twee kaarsjes. Bridgedrives. Stadswandelingen. Excursies
naar merkwaardige scholen waar nog
niemand van had gehoord. Je kon het
zo gek niet bedenken of de leerlingen
hadden het zelf al bedacht.
En natuurlijk. Enkele leerlingen
schreven zich op zo min mogelijk
activiteiten in. Ook prima. Want twee
dagen per week hóefde er op school
helemaal niets. Je mòcht alleen maar.

Is het leuk om een tentoonstelling
in te richten van alle dingen die
je op straat vindt? (En of dat leuk
was. De studente die dat onderzocht, was erin geslaagd op haar
speurtocht naar vondsten ook nog
een ongeman o een fiets o ge te
krijgen mee naar school te gaan om
daar wel een kwartier lang deel uit
te maken van haar expositie. Alle
vondsten waren trouwens voorzien
van een etiket. ‘Krant van gisteren’.
ames andsc oen
offie e e
Enzovoorts. Zo ook die jongen op
die fiets ie e d voo ien van et
eti et ongeman met fiets
aa om e na een alf
te ec t
als je in de auto een dobbelsteen
de richting laat bepalen? Een 1 is
rechtdoor, een 2 rechtsaf, een 3
linksaf, een 4 achteruit, een 5 stoppen bij de eerste de beste slijter, een
6 de stukjes uit je neus halen bij het
eerste rode stoplicht.

Onderzoeken
Op de Pedagogische Akademie waar
ik later lesgaf, mochten we van de
schoolleiding ook twee dagen per jaar
uit ons dak gaan. De beste herinneringen heb ik aan het jaar dat de
studenten twee dagen de tijd kregen
om een door hen zelf bedacht onderzoek te verrichten. Ook dat moest
eerst door mij worden goedgekeurd
alvorens ze aan de slag gingen. En
e moest na a oo een ve slag ove
worden geschreven. Ik noem een paar
onderzoeken die mij nu, veertig jaar
na dato nog bijstaan;
at an e allemaal van een tele
foon slopen voordat ie het niet meer
doet?
oeveel t am est de s g oeten e
als je voorin een tram instapt?

Samen aan
alles gedacht!

COMPLEET

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

€1.350,-

Seniorledikant

met verstelbare bedbodem

met pocketvering matras en elektrisch
verstelbare lattenbodem

VANAF

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

COMPLEET

€274,Elektrisch verstelbare

Relax Fauteuil
LEDEREN BEKLEDING

€895,-

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email

Hoog-Laagbed

met Sta-op Functie

070 345 48 10

‘Niks goeds’
Op zolder rest mij het hele boekwerk
met daarin de resultaten van alle 63
onderzoeken.
Het was trouwens de laatste keer, dat
we de wereld op die school op z’n kop
mochten zetten. In 1980 besloot de
docentenvergadering met een kleine
meerderheid dat de studenten ‘er niks
goeds van leerden’.
Sindsdien houdt het onderwijs zich
uitsluitend nog bezig met het beoordelen van de mate waarop de leerlingen aan andermans verwachtingen
voldoen.
U mag het mij natuurlijk weer graag
laten weten, hoe u het zelf meemaakte.

SLAPEN EN ZITTEN OP COMFORT-HOOGTE

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

(Citaat uit het verslag: ‘Koud op
weg om een dobbelsteen te kopen
was de eerste aanrijding een feit.
ﬂa
oo
chick van amper 26. Vreselijk geschrokken natuurlijk. Zelfs Vincent
zag wit. De rest kwam niet meer bij!
oo
aa
aa
formulier ingevuld. We zagen de
ernst van de situatie gelukkig niet
in, het was immer de auto van onze
o
a

oeveel ma ga ine en agelslag
heb je nodig om de vloer van de
gymzaal geheel te besmeren? (Dat
was in 1978. Nog ver vóór de pindakaasvloer van Wim T. Schippers
in 1997 dus).
ie aa t e nog een cent o
ie
bukken er voor een stuiver?
oe an e et est e o en sc oon
maken?
n el aags cafe smaa t et ie
het best?
n iens mond smelt een i s lo e
het snelst?
at staat e allemaal o de m en
van het artiesten-twaalet in Het
Paard van Troje?

VEND
VRIJBLIJADVIES
GRATIS N HUIS!
OOK AA

€650,-

Lattenbodem
in uw bestaande
ledikant! 90x200cm

VANAF

€239,-

Bijzet- of
eetkamerstoel
met armleuningen

MEN
PROBLREVOER?
E
V
MET
R NAAR
EE IS:
INFORZM
RAT
ON E G

G
N BREN
HAAL ERVICE!
E
S

Weimarstraat 180 (hoek Beeklaan) • Den Haag • Tel. 070-3469495 • www.epskamp.nl
Dealer: Tempur • Auping • Pullman • Eastborn • Cascade Waterbedden • Senior- En Tienerbedden
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Win Kofﬁehuis De Ooievaar!
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.

Prijswinnaars
In de De Oud-Hagenaar van 4

Inzenden
Voor de puzzel van deze week
wordt wederom vijf keer de DVD
offie is e oievaa ve loot

• Inge Streef, te Voorburg

Sudoku A

Sudoku B

3
4
8
3 8
2
1 5
1
2

• John Stuvel, te Zoetermeer
• Carol Andela, te Delft
• Janny Helmich, te De Lier
• Gerrit van Ommering,
te Den Haag

augustus vond u ook vier Sudokuopgaves. Er waren niet zoveel
inzendingen als anders. Misschien
waren de opgaves moeilijk, of de
zomer en het zonnige weer speelden parten. De goede oplossing
luidde: 4-3-1-6. De DVD gaat naar
de volgende goede inzenders:

Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers. Bijvoorbeeld in
Sudoku A in het grijze vakje een
‘6’; in B ook een ‘6’ in C nog
een ‘6’ en in D een ‘1’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 6-6-6-1.

8
2 9

6 8
1
7

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

4
2
4 6
5 3

5
9

1
7 4

3

5
9

8 4 6
3
9 3 8
4

Woensdag 26 augustus
Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 17

Sudoku C

2 6

4

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:

7
3
2

7
4

1

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

Heeft u geen e-mail? Vraag iemand om het voor u te doen!

Sudoku D

7

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

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

Ontmoet de Blijmaker
We hebben het allemaal zo druk met heen
en weer rennen. We beschikken over de
modernste technologieën om van het
laatste nieuws op de hoogte te zijn of de
tussenstand van de voetbalwedstrijd te zien.
In Zoetermeer neemt het aantal mensen,
dat uitziet naar een gewoon gesprek, een
leuk contact, iets om naar uit te kijken
sterk toe. Samen een spelletje te doen,
met elkaar te praten over het nieuws in de

krant of weer eens naar buiten te kunnen
en samen een boodschap te doen of een
terrasje te pikken.

Op het moment dat het u past komt de Blijmaker
bij u langs. Zij hebben het hart op de juiste plek
en hebben aandacht voor u.

De Volharding-Zoetermeer trekt
zich het lot van deze mensen aan.
Toekijken en niets doen hoort niet bij De
Volharding. Daarom heeft De Volharding
een team samengesteld van ruim 40
enthousiaste en ervaren vrijwilligers.

Blijf niet langer alleen thuis zitten
en doe weer mee aan de samenleving. Dat
geeft u veel plezier en elk mens verdient dat
en hoort erbij.

bedragen € 4,50 per uur. Dit komt in zijn
geheel tengoede aan de blijmaker. Is dit
bedrag bezwaalijk voor u dan helpen we
u toch.
Wacht niet onnodig.
De tijd is voorbij om eenzaam en
alleen thuis te blijven zitten. Ontmoet
de Blijmaker!

Neem daarom contact op met:
De Volharding Zoetermeer,
Janna van Otterloo/Gerard Verspuij
T. 06 - 26 13 68 71
E. g.verspuij@eerenvolharding.nl
Wij voeren met u een
kennismakingsgesprek.
Bijvoorkeur in het bijzijn van een familielid
en/of uw wijkverpleegkundige. De kosten

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