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‘Accordeon spelen... Hoe verzin je het?’
Nou, zoiets verzin je niet. Dat
treft je, als een virus. Laat
ik eerst even vertellen dat
ik niet uit een echt onmuzikaal nest kwam. Mijn vader
speelde van jongs af aan
mondorgel, en beslist niet onverdienstelijk, en mijn moeder
zong als meisje tot aan haar
huwelijk in een koor, en had
ook best een aardige stem,
doch gebruikte ze hem alleen
in de keuken bij de vaatwas.

Deze week o.a.:

Vondst brengt
fotograaf in
herinnering
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Pronkstukken
van naaimachine Fridor
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Café Regina
bakermat jazz
in Nederland

Zelf ben ik geboren in juli 1932 en
woonde met mijn ouders vanaf 1938
in de Haagse Pretoriusstraat, vlak
naast een beroepsaccordeonist. Als
deze man zat te spelen, dan zat ik met
mijn oor tegen de muur mee te luisteren. Er woonden trouwens diverse
accordeonspelers in deze straat in
Transvaal-Noord.
Omgekeerde koekblikken
Ik was zeven jaar oud toen in 1940 de
oorlog uitbrak. De radio stond bij ons
altijd de gehele dag aan en ik kon de
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Julius Pasgeld: ‘Zucht
geeft lucht
aan een hart
vol smart’
Karel Kanitz in zijn feestartikelenzaak aan het Paul Krugerplein, vergezeld door een accordeon.

liedjes van de toen populaire orkesten
en bands al vroeg meezingen. Toen de

oorlog in 1945 was afgelopen, was ik
twaalf jaar oud en kwam het muziekleven alweer snel op volle gang. De
ondergedoken radio’s kwamen weer
voor de dag, er kwamen weer draaiorgels door de straten en de platenzaken
gingen ook weer verkopen. Dus wie
nog een koffergrammofoon bezat,
kocht weer plaatjes van de sterren van
toen.

mee moest om een boodschap te
gaan doen. Ik vroeg nog wat er ging
gebeuren. Hij zei alleen maar: “Dat
zie je nog wel.” Wij liepen richting
de Boekhorststraat en liepen langs
de winkel van Kadee. Ik zei tegen
mijn opa dat we even moesten kijken.
We stonden stil voor het raam. In de
winkel stond de baas. Hij knikte naar
mijn grootvader.

Kadee
Met diverse vriendjes uit de straat
gingen wij ook weer muziek maken.
De een had nog een mondorgeltje, de
ander mocht de gitaar of mandoline
van zijn vader gebruiken en op de omgekeerde koekblikken kon je lekker
drummen. Maar ik had helaas niets. Ik
kon wel liedjes meezingen. De accordeon bleef mijn favoriet, maar helaas,
die had ik niet.

Paardenhoofdstel
Op de toonbank stond een heel leuk
klavier-accordeonnetje met 32 bassen.
“Hoe vind jij deze accordeon?”, vroeg
mijn grootvader aan mij. Terwijl mijn
ogen natuurlijk voldoende vertelden,
zei ik: “U gaat toch niet vertellen dat
ik hem van u mag hebben?” “Nou,
dat wilde ik je eigenlijk wel vertellen,
mits je hem mooi vindt”, sprak mijn
opa. Hij vroeg de verkoper er wel een
koffertje om te doen. Lieve mensen,
wat was ik gelukkig.

In de Boekhorststraat was een accordeonzaak gekomen van John Kadee
en daar kon ik nooit zomaar voorbij
lopen: de een was nog mooier dan de
ander. Totdat ik op mijn veertiende
verjaardag met mijn grootvader even

Mijn eerste grote liefde, toen ik 15 jaar was.

Thuisgekomen ging ik direct aan de
slag. Ik deed hem om en begon het
zaakje uit te proberen. Alleen op de
klavierkant kreeg ik langzaamaan

een stukje melodie. Tegen vijf uur ‘s
middags speelde ik op het klavier toch
met één vinger Er Hangt Een Paardenhoofdstel Aan De Muur.
Linkshandig
‘s Avonds ging ik naar de buurman
en zei: “Henk, kom eens kijken. Ik
heb een accordeon gekregen en ik
kan ook al wat spelen.” Henk kwam
en luisterde. “Heel leuk, joh, wat je
al kan. Alleen heb je de accordeon
op zijn kop hangen.” Ik ben namelijk
linkshandig.
“Mevrouw Kanitz”, zei hij tegen
mijn moeder, “het is zonde als je
hem zo maar laat aanmodderen”.
Henk vervolgde: “Hij moet zeker les
hebben. Ik kan hem niet helpen, want
ik speel knopaccordeon en dit is een
pianoklavier. Daar ben ik helemaal
niet op thuis, maar volgens mij is hij
muzikaal best goed.”
Karel Kanitz
Ocarinalaan 250
2287 RH Rijswijk (Z-H)
070-3650195

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

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

WWW.KEESTALEN.NL

klassiek en
modern in
uw interieurkleuren
lampekap
naar keuzen
www.stylepalazzo.com

ca. 73 tafel- en
staande lampen
naar de proporties volgens
Leonardo da
Vinci.
Ontwerper
Bernard C.M.
de Valk

al leen na tel. afspr. 030-6919699
Z e i s t , L a a n v a n Vo l l e n h o v e 2 4 - 1 3

De Maand van de Vitaliteit
sluit af op 28-10. Gemeente Den Haag
nodigt alle initiatiefnemers uit de
community tegen eenzaamheid te
vormen. Meer informatie via
info@maandvandevitaliteit.nl

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

(070)

346 95 71
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Achteruitdenken
Het is niet van vandaag of gisteren
dat mijn gedachten teruggaan naar
voorbije dingen. Al had ik in mijn
kinderjaren nog maar weinig verleden,
wat ik me in die tijd herinneren kon,
hield me ook toen al dikwijls bezig.
‘Achteruitdenken’ noemde ik dat
denkspelletje. Lang daarna kwam ik
aan de weet dat mijn geheugentraining
van toen ‘mijmeren’ heet. Mijmeren,
een prachtig woord. De zachte glans
van oude dingen ligt er als het ware
overheen. Misschien komt het van het
woord ‘memorie’ - mijmeren lijkt daar
al een beetje doorheen te schemeren.
Tussen mijn achteruitdenken van
toen en het mijmeren van nu ligt een
mensenleeftijd: de mijne.
Achteruitdenken was een bezigheid
die me toen zeer bekoorde. Eigenlijk
is bezigheid niet de juiste bewoording.
Het had veel meer weg van niksen,
maar ook die aanduiding levert een
vertekend beeld op. Ik mocht dan
tijdens het achteruitdenken ogenschijnlijk volledig passief zijn, niets
was minder waar: ondertussen draaide
onder mijn schedeldakje alles op volle
toeren en was mijn denkmachientje
almaar bezig met allerlei naar mijn
mening gewichtige zaken.
Nu, terwijl ik dit schrijf, realiseer ik
me dat die soms hinderlijke gewoonte
altijd aan me is blijven kleven. Zo
vreemd was het dus niet toen ik een
aantal jaren geleden plotseling de
aanvechting kreeg een boek te gaan
schrijven over mijn kindertijd...

Colofon

Ik?! Een boek schrijven?! Oei! Ik
schrok er zelf van. Ach, die opwelling
- wat heeft me bezield? En de twijfel
die me toen bekroop. ‘Jij? Denk je
dan dat jij dat kunt?’, fluisterde een
innerlijke stem. Wankelmoedigheid
overmande me. Gelukkig begon
die bemoeial ook te twijfelen, want
meteen gaf hij zichzelf antwoord:
‘Och, waarom ook eigenlijk niet?
Tegenwoordig schrijft elke Bekende
Nederlander boeken en waarom zou
een doorsnee-ónbekende Nederlander
als jij dat dan niet kunnen?’ Het was
een voor de hand liggende vraag en
een stimulans om aan de slag te gaan.
Ik vatte moed, pakte pen en papier en
maakte een beginnetje.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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!

Agenda Pulchri
Na 7 jaar is er een eind gekomen aan de intensieve samenwerking tussen Frans Hoynck van
Papendrecht, de hoofdredacteur van het eerste uur, en De Oud-Hagenaar. Dat De Oud-Hagenaar zo populair in de stad en omgeving is geworden, is in grote mate te danken aan zijn inzet
en de wijze waarop hij de kwaliteit van ons blad heeft vormgegeven. Frans blijft actief: hij
zal voor een ander magazine gaan werken. Wij zijn in afwachting van wat het gaat worden en
wensen hem daarbij veel succes.
De nieuwe hoofdredacteur is per 1
oktober begonnen. Ivar Lingen. Een
jonge journalist die ervaring heeft met
radio en het schrijven voor o.a. De
Posthoorn en het Leidsch Dagblad. Met
zijn komst is de continuïteit van De
Oud-Hagenaar weer zeker gesteld. Wij
wensen hem veel succes en wij hopen
dat u hem weer van veel ingezonden
stukjes en foto’s zult voorzien. ‘De
Oud-Hagenaar, een krant vóór Hagenaars en dóór Hagenaars’. Dat is ons
motto.

Ik heb niet de moeite genomen om een
uitgever te interesseren. Waarom zou
ik? De wereld heeft al genoeg breedsprakige babbelaars die opschrijven
wat ze zeggen in plaats van wat ze
denken.
Het eerste deel van mijn ‘memoires’
staat nu dus zomaar wat te staan op die
plank, maar binnenkort breng ik een
en ander aan het licht. Ik ben voornemens de lezers van De Oud-Hagenaar
in vervoering te brengen met wat er zo
al in die map staat en eruit wil.
Grootvader leest voor - nou, dát
belooft wat!
C.A.M. Munier
maydaymayday@casema.nl
Bestemming boekjes
In een oude doos met papieren van
mijn al in 1996 overleden moeder,
kwam ik ook wat oude papieren tegen
van ‘Coöperatie de Volharding’.

The Parisian chambers. Telemann,
Rameau, Marais. Musici: María
Florencia Gómez Ovejero (barokfluit)
Anna Lester (barokviool) Alon Portal
(viola da gamba), Mariano Boglioli
(klavecimbel), Vera Plosila (traverso),
Koske Nozaki (blokfluit) Balázs Tóth
(theorbe), Salomé Gasselin (viola da
gamba) en Mariano Boglioli (klavecimbel).
Zondag 11 oktober in de Louis XVzaal.
Aanvang: 12.00 uur. Zaal open: 11.30
uur met koffie en lekkers. Toegang leden: 5,00 euro. Niet-leden: 8,50 euro.
Reserveren is niet nodig, want vol is
vol.

Hofvijversalon in Pulchri
Mr. Hans Slingerland van Bemmelen.
‘Kunst(politiek) in het Derde Rijk’.

Constant Martini
Uitgever FRT B.V.

Mijn verhaal staat nu, verstopt in een
multomap, op een plank te ‘rijpen’.
Het gaat over de eerste tien jaren van
mijn bestaan, dat wil zeggen: het
tijdvak 1938 tot plusminus 1948.

Koffieconcert

Ik herinner uit mijn kinderjaren (ik
ben nu 80 jaar) dat we hele afstanden
liepen om boodschappen te doen bij
de coöperatie.
Onder andere van de Apeldoornselaan
- waar we woonden - naar de hoek van
de Escamplaan en de Tienhovenselaan, waar een coöperatieve brood- en
kruidenierswinkel was. Zelfs antraciet
bestelden we via ‘de Volharding’,
herinner ik me.
Ook de polikliniek of ziekenhuis aan
de Gedempte Burgwal was bekend
terrein voor ons. En uiteraard de
Uitvaartvereniging.
Wellicht dat u nog een bestemming
weet voor deze twee oude boekjes en
een jubileumlepel van de Volharding,
voordat ze in het ongerede raken.
A. de Jong
Nieuwersluisstraat 169
2546 RV Den Haag
oma-ank@casema.nl
Foto’s Ds. H.J. Drostschool
Ik zoek foto’s of andere bijzonderheden van interieur en exterieur van de
Ds. H.J. Drostschool aan de Nieuwe

Schoolstraat in Den Haag, van voor de
sloop en van de jaren 60 en 70.
Wie heeft hier het een en ander van?
Graag hoor ik van u.
Susan Hofman
s.hofman1@kpnplanet.nl
Bordje-tik
Bij ons vroeger in Spoorwijk ging het
bordje-tik iets anders.
Ten eerste ging je in een rijtje staan en
de eerstvolgende moest de bal vangen
en afgooien als er raak was gegooid.
Ten tweede: wij mikten op een straatnaambordje en dat het liefst op een
blinde muur.
Een ander spel was brievenverstoppertje. Een briefje met een aanwijzing
werd ergens verstopt en een vorig
briefje gaf een aanwijzing waar het
volgende briefje gezocht moest
worden. Aan het einde natuurlijk de
verstoppers van de briefjes proberen te
vinden zoals bij normaal verstoppertje.
Paul van den Bos
paulus53@gmail.com

Donderdag 15 oktober in de Louis
XV-zaal.
Aanvang: 17.30 uur. Inloop: 17.00 uur.
Toegang gratis voor: leden van
Vrienden van de Hofvijver en leden
van Pulchri op vertoon van geldige
Pulchri-pas. Introducés en niet-leden:
5,00 euro. Drankjes voor eigen
rekening.

Sterren op het Doek: finale
Twee Pulchri-kunstenaars, Marko
Klomp en Anja Jager werden voor
dit laatste seizoen opnieuw uitgenodigd; zij zitten in de bijzondere finale
van het programma Sterren op het
Doek. Marko Klomp won in 2012
een aflevering met zijn portret van
Jeroen Krabbé en Anja Jager won in
2010 met haar portret van MarcMarie Huijbregts. De derde finalist is
Diederick Kraaijeveld, wiens vader al
jaren kunstlievend lid is van Pulchri.
Diederick won in 2008 met zijn portret
van Wendy van Dijk. De finale van
Sterren op het Doek wordt uitgezonden op donderdag 22 oktober, 20.25
uur op NPO 2.

Pulchri Live Jazz
De blaadjes vallen van de bomen, het
wordt kouder en vroeg donker. Tijd
voor wat hartverwarmende muziek...
Kom daarom op 23 oktober naar de
sociëteit. Daar treden Erik Doelman,
Joost Kesselaar, Alex Milo, Ofer
Landsberg en Gary Kavanagh - respectievelijk piano, drums, bas, gitaar
en trompet - voor u op!
Vrijdag 23 oktober in de sociëteit.
Entree is gratis voor leden en i.v.m. de
voorafgaande Borrel & Praat mogen
introducees deze keer ook gratis naar
binnen.

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

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

Hoofdredacteur

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 79.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Administratie
Kim Olsthoorn
kim@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 070-4275097

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Jan Vos jr.
Telefoon: 0180-322305
boekhouding@deoud-hagenaar.email www.baasimmedia.nl
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Vondst brengt fotograaf in herinnering
Hij staat te boek als één der groten uit de Nederlandse fotografie. En dat niet alleen: hij werd mondiaal erkend. Exposeerde
over de hele planeet. Zijn naam: Bernhard Heinrich Wilhelm
Berssenbrugge. Beter bekend als Henri Berssenbrugge; Bers
voor intimi. Geboren op 13 september 1873 in Rotterdam. Op 4
mei 1959 gestorven in Goirle. De meest creatieve periode van
zijn leven bracht hij echter door aan de Haagse Zeestraat. Recent werd het naambord op zijn atelier aldaar teruggevonden in
een Voorburgse schuur. Henri Berssenbrugge herleeft.
Henri was van huis uit een tekenaar.
Hij studeerde aan de Academie voor
Beeldende Kunst in Rotterdam. Na het
afmaken van zijn studie, in mei 1900,
geeft hij zich uit als kunst- en decoratieschilder. Via een bekende komt hij
in aanrakin met de f t ra e a ijn
verhuizing naar Tilburg opent Henri
daar met zijn Belgische vriend Pierre
aul an Wul en een f t ra sch
atelier. Het wordt geen succes. In 1906
sluit Henri de zaak - zijn vriend is dan
al vertrokken naar de Verenigde Staten
van Amerika - en verhuist hij weer
terug naar zijn ouders in Rotterdam.
Medio 1907 probeert Henri het opnieuw. Met kunstschilder Gerard Krol
start hij een f t ra sch atelier nder
het motto ‘atelier voor moderne kunstf t ra e’ n
k men de eerste
opdrachten binnen voor het maken
rtretf t ’s an ekende acteurs n
1909 exposeert Henri werken op een
internationale fototentoonstelling in
het Duitse Dresden. In 1910 trekt hij
door België, waar hij in steden talloze
straatbeelden en gebouwen fotograsch astle t ij le t ich k t e
t
ra sche f t ra e
In oktober 1916 trekt hij naar de Zeestraat 65 in Den Haag. Beneden heeft
hij zijn atelier, boven woont hij met
zijn vrouw Corry Alban, zijn dochter
Lisette en zoon Hans. In juni 1919
scheiden Henri en Corry. De kinderen
blijven bij hun vader. Twee maanden
later hertrouwt Henri met Jo Melis.
In Den Haag pakt Henri de zaken
groots aan. Hij laat zijn atelier verbouwen door architect Jan Wils en
kunstenaar Vilmos Huszar (voor de
kleursetting), leden van De Stijl. Hij
krijgt een licentie voor het Duitse ‘Erin druck erfahren’ een h
aardige drukmethode voor kunstfotograe enri aat k aan de sla met het

en emde driekleuren r cede’
Henri richt de Haagse Schetsclub op.
In 1939 krijgt Henri een lichte beroerte; het begin van zijn einde. Op 1
juli 1942 wordt het atelier gesloten en
opgeheven. Henri en Jo verhuizen naar
de Stevinstraat in Scheveningen, maar
moet daar een paar maanden later op
last van de Duitse bezetter verdwijnen. De Atlantikwall moet aangelegd
worden. Ze gaan in Goirle wonen.
Daar gaat Henri ook weer schilderen.
Zoon Hans is dan al overleden aan
hersenvliesontsteking. Dochter Lisette
sterft kort na de oorlog aan polio. Jo
overleeft haar man met 30 jaar. In
erlijdt ij
Experimenteren
enri eheerste de f t ra sche
technieken die al bestonden of zich
ontwikkelden. Hij was altijd op zoek
naar iets nieuws. Experimenteren met
afdrukken op talloze materialen was
zijn lust en leven. Hij gebruikte ook
meerdere erschillende camera’s en later - invalshoeken. Zo fotografeerde
hij vanuit vogelperspectief of met
schaduweffecten.
Zijn kennis van de moderne kunst
werd alom geroemd (hij sloot in zijn
f t ra sch erk nau aan ij de
kunststromingen die zich ontwikkelden), net als zijn werklust en
enthousiasme. Berssenbrugge was een
autodidact. Hij raakte in de ban van de
f t ra e t en hij in een d nkere kamer het ontwikkelproces van een pas
genomen foto, en het resultaat ervan,
met eigen ogen zag.
ijn rnaamste tak an s rt’ as
de rtretf t ra e traat eelden,
gebouwen en landschappen behoorden
ook tot zijn repertoire net als dansfot ’s ij a ich elf als een jectief
re istrerend f t raaf’ t
deed

Leven in de Haagse Zeestraat, vanuit een woning gezien. Foto: Henri Berssenbrugge

Typerend werk van de fotograaf. Foto: Henri Berssenbrugge

Henri niets aan zijn negatieven, daarna
erkte hij e el ij’ rdat hij de
opname afdrukte.
Berssenbrugge zorgde ervoor dat hij
voortdurend in het nieuws was. Hij
zond zijn werk overal en nergens
heen. Hij stond vrijwel wekelijks in
de krant of in een blad, nationaal dan
wel internationaal. Hij nam deel aan
talloze tentoonstellingen in binnen- en
buitenland en kreeg handenvol prijzen

e end

- uur

nda s esl ten’

Gezien het telefoonnummer besefte
Vincent dat het om een bijzondere ontdekking moest gaan. Ergens rond 1915
kregen mensen met een telefoon in
Amsterdam al een vijfcijferig nummer.
De Hofstad volgde enige jaren later.
rt m incent hield iets in ijn handen dat in potentie 95 jaar oud was.
Nu kende de vinder H. Berssenbrugge

Vincent Derksen met bord. Foto: Henk Knoester

r ijn erk ijn
kend verzorgd.

r ’ as uitste-

Bij kenners, met name in de fotowereld, is Henri bekend. Bij het grote
publiek niet meer. Wellicht komt daar
verandering in, nu het naambord van
zijn Haagse atelier is opgedoken in
een schuur in Voorburg. Dat zit zo.
Vincent Derksen kocht een jaar geleden een woning aan het Oosteinde in
Voorburg. Deze zomer was hij er aan
toe om eens wat oude spullen uit de
schuur te gaan wegruimen. Materialen
van de vorige bewoners.
Achterin zijn schuur vond Vincent een
aantal einden hout. Planken en nog
zo wat. In plaats van ze meteen in de
container te dumpen, had Vincent de
(lumineuze) ingeving ze eerst eens om
te draaien. En zo vond hij op een eind
hout de tekst ‘H. Berssenbrugge, portretf t raaf elef n
telier

Bekend is dat Henri zijn atelier, toen
het in 1942 sloot, heeft verkocht. Mogelijk heeft hij toen het gevelbord aan
Joannes of Robert gegeven. Ter herinnering of als aardigheidje. Misschien
heeft hij het ook wel aan hen verpatst
voor een symbolisch bedrag, want
administratief en nancieel as het ij
Henri een chaos. Zodoende moet het
in Voorburg verzeild zijn geraakt. En
zijn vergeten.

niet. Via internet kwam hij er achter
dat het om een beroemde fotograaf
ging. Dus zette Vincent zijn vondst op
Facebook. De meest serieuze reactie
kwam van Henk Knoester, inwoner
van Voorburg, raadslid en fervent
fotograaf. Knoester gaf voor de
fotovakschool in Den Haag, waar hij
afstudeerde, zelfs een presentatie over
Berssenbrugge.
Robert Franken
Vraag is nu hoe de plank in de
Voorburgse woning verzeild raakte.
Vincent kocht de woning van ene
mevrouw Franken. Zij was de weduwe
van Robert Franken, een Haagse
kunstschilder. Robert was de zoon van
Joannes (Jan) Franken, ook een kunstschilder en vriend van Berssenbrugge.
Jan en Henri kwamen elkaar in Tilburg
tegen. Het verhaal gaat dat ze samen
schilderijen voor een kerk in de Duitse
stad Köln hebben gemaakt.

Zoektocht
Vincent en Henk zijn nu op zoek naar
f t ’s an het atelier, inclusief het
gevelbord. Daarnaast willen ze exact
uitvogelen hoe het bord in huizeFranken terecht kwam. Vincent zelf is
door de hele zoektocht inmiddels in
de ban geraakt van Berssenbrugge. Hij
wil het gevelbord niet meer kwijt. In
plaats daarvan krijgt het een ereplaats
aan de wand. Tenzij iemand met een
superbod komt voor de plank. Dan wil
Vincent naar eigen zeggen wel overwegen het van de hand te doen.
Terug naar Zeestraat 65. Daar is nu
Panorama Mesdag gevestigd. In de
tijd an enri’s aa se er lijf st nd
het pand echter als Zeestraat 65b en
65c te boek. Zijn atelier annex woning
was dus rechts van de ingang van
Panorama Mesdag.
Helaas is het atelier er niet meer.
Het heeft plaatsgemaakt voor een
zijvleugel van Panorama Mesdag; de
museumwinkel annex kantoren. Daarbij is de façade grondig onder handen
genomen. Zodanig dat het atelier niet
meer te herkennen is. Zelfs geen gaten
in de muur waar het door Vincent
ontdekte gevelbord hing. Misschien
maar goed ook, anders had Vincent
het zeker nooit gevonden. Dan was
de plank via een container van een
bouw- of sloopbedrijf al in het niets
verdwenen.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Kleine greep uit de vele Kerst & Nieuwjaars reizen

Snel terecht voor maagen darmonderzoek

BTR Kerstspecial 5 daagse Kerstreis
naar Hotel ‘t Trefpunt in het Brabantse Made
378,- p.p.
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 378,Volpension autoreis met een gezellig programma oa. heerlijke kerstdiners en live-muziek.
Actie: Gratis 2 x bus-excursie, dag naar de
Kerstmarkt in Antwerpen en de 2e kerstdag
middag naar de klompenmakerij in Dussen.
3 dg. Kerstmarkt groen in Valkenburg va. € 69,- p.p.
3 dg. Oud & Nieuw ‘All-In’ Bonte Wever va. € 299,- p.p.

U voelt zich niet goed en wilt snel duidelijkheid over de oorzaak van uw
klachten. Na een bezoek aan uw huisarts is besloten om een maag- of
darmonderzoek te doen. Bij DC Klinieken Schiedam en DC Klinieken
Rotterdam kunt u snel terecht.U wordt behandeld in een kleinschalig
medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Ook voor
het Bevolkingsonderzoek Darmkanker kunt u bij DC Klinieken Schiedam
en DC Klinieken Rotterdam terecht.

8 dg. Kerstcruise over roman sche Rijn va. € 899,- p.p.
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 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

• Korte of zelfs géén wachttijden
• Erkende kwaliteit en veiligheid
• Volledige vergoeding door zorgverzekeraar*
* met uitzondering van het eigen risico

Voor meer informatie of vragen kunt u kijken op onze site: www.dcklinieken.nl.
Of neem contact met ons op via (0800) 231 35 57 (gratis).

DC Klinieken Schiedam
Laan van Bol Es 3
3122 AE Schiedam
schiedam@dcklinieken.nl

Miniworld Rotterdam
Leukste Uitje van Zuid-Holland 2012, 2013 én 2015!

DC Klinieken Rotterdam
Vasteland 10
3011 BL Rotterdam
rotterdam@dcklinieken.nl

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 / Rotterdam / 5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS

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

maand van de vitaliteit
in oktober tal van (gratis) activiteiten!
Komt u ook?
14 okt. Congres: De vitaliteit van vriendschap
15 okt. Loop: Tour de Royaal
20 okt. Granny HipHop Atelier

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

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

www.henning-uitvaart.nl
W W W. M A A N D VA N D E V I TA L I T E I T. N L
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.zeeheldentheater.nl
Vrijwilligers
vacatures

Vrouwelijke
Taalcoaches
U verzorgt zelfstandig de 2 uur
durende taalles op een locatie
bij de vrouwen in de buurt. Het
lesmateriaal en begeleiding
ontvangt u van Taal aan Zee.
Het doel van de lestrajecten is
om vrouwen uit hun isolement
te halen. U werkt met name
aan taaldoelen uit het dagelijks
leven zoals naar de dokter gaan
of met de meester op school
praten. Staat u open voor andere culturen? Vind u lesgeven
leuk en bent u minimaal 10 –
12 maanden beschikbaar? De
vrouwen kijken uit naar uw
komst.
Inlichtingen:
Taal aan Zee, 070 345 60 05,
info@taalaanzee.nl
E-mail: ineked@rzgs.nl

Medewerker
inloopspreekuur
U kunt nu ongedocumenteerde migranten in Den Haag,
uitgesloten van sociale rechten,
ondersteunen bij het verkrijgen
van hun rechten en toekomstperspectief. Het Wereldhuis,
project van Stek, fungeert
zowel als ontmoetingsplek als
advies- en kenniscentrum. Om
het isolement van deze mensen
te doorbreken worden diverse
activiteiten georganiseerd. Het
vergroten van het maatschappelijk draagvlak t.a.v. ongedocumenteerden is een belangrijk
onderdeel. De wereld is van
iedereen, niemand is illegaal.
Voelt u zich geroepen?
Inlichtingen:
Mpanzu Bamenga,
(070)318 16 16 / 06 420 36
200, dhwereldhuis@stekdenhaag.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
www.denhaagcares.nl
voor dagvacatures
Of kijk op
www.denhaagdoet.nl

‘In mijn vrijwilligerswerk
kan ik bijna alles kwijt’
Aad van Schie (66) is als vrijwilliger coördinator van De Speelgoedbeurs en van Bakboord . Twee
projecten van de Stichting Ozanam die sinds 2012 projecten op die als doel hebben een bijdrage te
leveren aan het verlichten van de geestelijke en maatschappelijke noden van inwoners van Den Haag
en omgeving. Ozanam werft fondsen en bestuurt de projecten Bakboord, Vivaldi en De Speelgoedbeurs.

We ontmoeten hem in de Speelgoedbeurs aan het Westeinde waar hij bezig
is met een aantal andere vrijwilligers
speelgoed te sorteren dat is binnengebracht door goede gevers.
Hoe ben je bij dit project betrokken
geraakt? “Ik was al sinds mijn pensionering betrokken bij de Vincentiusvereniging en later bij de Stichting
Ozanam die daaruit voortgekomen is.
Ik hield me daar o.a. al bezig met het
project Bakboord, dat ex-gedetineerden
weer aan een baan probeert te helpen.
Op een gegeven moment vroegen ze
aan mij om ook de Speelgoedbeurs
te coördineren. Het is een mooi en
‘aaibaar’ project dat zorgt dat kinderen
waarvan de ouders rond moeten komen
van een minimum inkomen, toch op
hun verjaardag en met speciale feestdagen mooi en leuk speelgoed kunnen
uitzoeken.
De Speelgoedbeurs

Hoe gaat het precies in zijn werk? “De
ouders of grootouders komen op of
in de maand voor de verjaardag met
(of zonder) hun (klein) kind en de
Ooievaarspas naar de Speelgoedbeurs
en mogen dan drie stuks speelgoed
uitkiezen; een groot stuk speelgoed,
een kleiner stuk speelgoed en een dvd
of een boekje. Al het speelgoed wordt
door veel mensen hier afgegeven. Wij

maken het schoon en sorteren het. Wat
stuk is wordt niet in de winkel gezet;
we willen de kinderen goed en mooi
speelgoed geven. De reacties zijn vaak
hartverwarmend. Laatst was er een
gezin dat binnenkwam en een groot
zelfgemaakt houten poppenhuis zag
staan. “Wow”, riepen ze. “Mogen we
dat ook kiezen?” Of een vader die voor
zijn zoontje iets kwam uitzoeken en
steeds maar bleef zeggen: “Wat zal hij
blij zijn! Wat zal hij blij zijn!”
De gezinnen weten de Speelgoedbeurs
vaak te vinden via Stichting Leergeld,
de Voedselbanken of via de website.
Ooievaarspashouders ontvangen een
mailing en basisscholen ontvangen
informatie.
Komen er ook vluchtelingen in aanmerking? “Ja, dat wordt meestal geregeld
door hun begeleiders. Soms hebben ze
nog geen Ooievaarspas en dan komt de
begeleider mee.
Wordt er genoeg speelgoed gebracht?
“Mensen weten ons wel te vinden
gelukkig. We hebben nog wel een
tekort aan speelgoed voor wat grotere
kinderen vanaf 10 jaar. In november
start de grote actie voor Sinterklaas.
Daar kunnen we zeker nog speelgoed
voor gebruiken en ook vrijwilligers die
helpen met het sorteren en uitgeven van
speelgoed.”

Project Bakboord

Jij bent ook betrokken bij Bakboord,
zei je? “Ja, daar ben ik coach,” knikt
Aad van Schie. Bakboord Den Haag
begeleidt ex-gedetineerden bij het
zoeken naar passend werk. Dat klinkt
eenvoudig, maar is in de praktijk een
lastige opgave. “Wij gaan in verschillende huizen van bewaring in Den Haag
en omgeving op bezoek bij gedetineerden die na het uitzitten van hun straf
willen werken aan een nieuwe toekomst
met werk en inkomen. Bakboord zoekt
contact met werkgevers die bereid zijn
om hen een nieuwe kans te geven. Wij
koppelen dan een professionele vrijwilliger aan een ex-gedetineerde om hem
of haar te begeleiden. Ik heb zo dit jaar
zelf al vier van hen weer aan het werk
gekregen en begeleid. Per jaar worden
er zo’n 20 tot 30 ex-gedetineerden door
ons aan het werk geholpen.”

vrijwilligerswerk hier ben ik zo’n 10
uur per week bezig. Daarnaast ben ik
ook (hoofd)redacteur van de buurtkrant
KonkreetNieuws van het Regentesse/
Valkenboskwartier en voorzitter van de
Tafeltennisvereniging HTTV-070. Ik
houd gelukkig ook nog tijd over om
samen met mijn vrouw een dag op de
kleinkinderen te passen. Ik zit veel achter de computer, maak nieuwsbrieven
en doe de coördinatie. Maar ik werk
bij Bakboord en bij De Speelgoedbeurs
ook direct met mensen en zie wat het
voor hen betekent dat deze projecten
er zijn.
Ik kan in mijn vrijwilligerswerk op een
nieuwe manier bijna alles kwijt wat ik
in mijn werkzame leven geleerd en gedaan heb en kom in contact met mensen
uit een andere wereld. Het is mooi dat
ik voor hen iets kan betekenen.”

‘t Vrijwilligersleven

Wat deed je voor je vrijwilligerswerk
ging doen? “Ik was leraar Nederlands
en daarvoor bestuurssecretaris bij
een grote organisatie voor mensen
met een verstandelijke beperking, nu
IPSE De Bruggen geheten. Toen ik
stopte met werken op mijn 60e ben
ik vrijwel direct als vrijwilliger bij de
Vincentiusvereniging begonnen en
later bij Stichting Ozanam. Met mijn

Speelgoedbeurs Den Haag
Westeinde 125a
tel: 06 290 994 42
info@speelgoedbeursdenhaag.nl
openingstijden:
ma, di en wo 10.00 tot 12.00
di en do 13.00 tot 15.00
(speelgoed kan gebracht en ook
bij u thuis opgehaald worden)

De buurtsportcoach
In het kader van de Maand van de Vitaliteit zetten wij Buurtsportcoach Den Haag in het voetlicht.
Heeft u jaren niet gesport en u wilt dit weer oppakken maar weet u niet hoe te starten? Bent u
opzoek naar een leuk en betaalbaar beweegaanbod maar weet u niet waar u dat kunt vinden? De
buurtsportcoaches hebben een goed overzicht van het beweegaanbod.

De Buurtsportcoaches zijn momenteel
actief in de wijken Moerwijk, Laakkwartier en de Schilderswijk. Maarten
Boot, sportcoach Moerwijk: “ In een
persoonlijk gesprek bespreken we wat
de wensen en
mogelijkheden zijn. De
buurtsportcoach is
voor alle
volwassenen
die meer
willen gaan
bewegen en

is helemaal gratis!”
Geen tijd

De buurtsportcoaches haken aan bij de
landelijke beweegnorm: ‘dertigminutenbewegen’. Oftewel: beweeg tenminste
vijf dagen per week 30 minuten matig
tot intensief. Maarten Boot en Jorden
Opmeer, de buurtsportcoaches in Moerwijk, geven aan dat ‘geen tijd’ geen
excuus is. “Iedereen kan er tijd voor
maken.”
Bewegen werkt!

“Wij proberen de drempel te verlagen

door ons aanbod laagdrempelig te houden en door mensen
te begeleiden. We schetsen de
mogelijkheden en gaan de eerste
keer vaak met iemand mee naar
een activiteit.”
Dat bewegen niet alleen een fysiek effect heeft blijkt uit het verhaal van een
79-jarige man uit de wijk. “Hij begon
met MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen). Een laagdrempelig beweegaanbod
voor 55+ers. Daar ontmoet hij anderen
en doet hij sociale contacten op. Nu wil
hij ook een taalcursus doen. De ene activiteit leidt dus al snel tot een andere”.

Contactgegevens

Buurtsportcoaches Moerwijk
Maarten Boot en Jorden Opmeer
Tel:

06-13229566
Email:

maarten@buurtsportcoachdenhaag.nl
Website:

www.buurtsportcoachdenhaag.nl
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Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten
Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

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!

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er veel zaken op u af. Graag
ondersteunen wij u in deze moeilijke periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de uitvaart heeft. Samen met u verzorgen
wij een gepaste uitvaart. Wij zijn Erik Dorlas en Erik Jansen, uitvaartverzorgers in regio Den Haag
e.o. Wij zijn er voor u, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

“Wij zijn er
voor u”

• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner
Verblijf op de door de weekse dagen € 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.

Zie onze maandaanbiedingen op www.hotelwitteveen.eu

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu

8,7
308 recensies

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

De Wapser Herberg een unieke locatie!
´ Verwarmd buitenterras, overdekt door de grootste parasol van Drenthe
´ Buffetarrangementen zie www.wapserherberg.nl
´ Hotel met luxe kamers en faciliteiten
´ Prima startpunt voor fietsen en wandelen
´ Omringd door drie Nationale Parken
Ontdek Drenthe, Friesland en Overijsel vanuit De Wapser Herberg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ten Darperweg 104, 7983 KP Wapse,
telefoon (0521) 55 12 78, www.wapserherberg.nl

Maandagmiddag geopend.
10% korting voor leden van Florence, Careyn
en Vierstroom op de collectie.

BETERLOPENWINKEL
Laan van Wateringseveld 73
2548 BK Den Haag
070 - 309 9058
www.denhaag-beterlopenwinkel.nl

Behang (werk)

Vloerbedekking

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

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

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

PARKI N S ON
P A TI Ë N TE N
Voor een onderzoek naar de behandeling tegen
overmatige slaperigheid bij de ziekte van Parkinson
zoeken wij
Parkinson patiënten die:
● last hebben van overmatige slaperigheid
De studie:
● vooraf een medische keuring en een training (2 uur)
● 1 nacht slaapregistratie (thuis) ● 4 losse studiedagen
● 2 telefonische interviews ● verspreid over 10 weken
● vergoeding: € 100,00
Het CHDR (Centre for Human Drug Research) verricht sinds 1987
hoogwaardig geneesmiddelonderzoek met nieuwe en bestaande
geneesmiddelen bij patiënten en gezonde vrijwilligers. De onderzoeken
vinden plaats in ons, volledig ingerichte, klinisch centrum. De onderzoeken
dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen
en vinden plaats conform de internationale regelgeving en volgens de
hoogste kwaliteitsnormen. Het CHDR is gevestigd in Leiden en werkt
nauw samen met de Universiteit Leiden en de klinische afdelingen van
het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met 0 71-524 64 64

Paul van Vliet
Vanaf zondag 18 oktober
Wegens groot succes verlengd!

ks.nl
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‘De Kippetjes’ op pad met de tourcaravan
In de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen mijn vrouw en ik in bezit van een Kip-tourcaravan.
Weliswaar een tweedehands, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben natuurlijk tochten
gemaakt door België en Duitsland. We zijn onder andere naar een camping bij de Moezel gereisd.
Dat deden we in gezelschap van mijn schoonzuster Elly van Zessen, die in een eigen tent sliep.
Het was rustig op die camping, met
uitzondering van een Nederlands
echtpaar met een Tabbert-tourcaravan,
die al snel van ons de naam ‘de Tabbertjes’ kregen. Achteraf noemden
ze ons ‘de Kippetjes’. We stonden
op een prachtige plek aan de oever
van de Moezel met aan weerszijden
hellingen met onafzienbare wijnvelden
die besproeid werden door helikopters. Daarbij was evenwijdig met de
rivier een autosnelweg waar zeker 120
kilometer per uur werd gereden, zodat
deze geluiden ons de oorlog deden
herinneren.
We hebben niet lang gebruik gemaakt
van die camping. Op één van de
laatste dagen wilde ik met alle geweld
toch even boven op zo’n helling gaan
kijken. Via een bepaalde route kon
ik met de auto naar boven komen.
Terwijl ik naar boven reed, lag in een
bocht op de weg een grote kei. Met
een super snelle reactie probeerde ik
het obstakel te ontwijken, maar tevergeefs. Tot mijn schrik hoorde ik twee
maal een sissend geluid, met gevolg
dat de voor- en achterband plat als een

dubbeltje waren.
Met mijn handen in het haar keek ik
van de helling naar beneden, ver in de
diepte lagen Riet en mijn schoonzus
heerlijk languit in het gras te zonnen.
Mijzelf verwijtend en vervloekend
heb ik het voorwiel verwisseld en
het achterwiel eraf gehaald. Met die
twee wielen, één onder mijn arm en
de ander hoepelend, ging ik door de
wijnvelden in de brandende zon naar
beneden.
Het wiel rolde sneller gedacht. Het
stuiterde met een vaart tussen de
wijnranken door richting de snelweg.
Enigszins in paniek spurtte ik er hals
over kop er achteraan met gevolg
dat ik struikelde en het andere wiel
onder mijn arm los liet zodat hij er
ook vandoor ging. In de weeromstuit
ging ik steeds sneller rennen achter de
twee naar beneden koersende wielen
met het schrikbeeld voor ogen dat ze
de snelweg op zouden gaan met alle
e l en an dien a een aar flinke
valpartijen arriveerde ik hijgend en
bezweet aan de teen van de helling en

zag tot mijn opluchting de twee wielen
keurig naast elkaar in een greppel
achter de vangrail lagen.
Het was zaterdagmiddag. Dat betekende dus dat de garages waren gesloten.
Maar met behulp van ‘de Tabbertjes’
wisten we twintig kilometer verderop
een garagehouder te vinden die ons
kon helpen met een wiel met band,
zodat we even geholpen waren. Op
maandag zorgde hij voor twee nieuwe
banden.
Invasiestrand
Riet en ik kwamen op het idee om
langs de kust naar Frankrijk te gaan.
Elke dag reden we ongeveer 150 kilometer over smalle weggetjes richting
Normandië en Bretagne, afgewisseld
met een bezoek aan het invasiestrand,
Mont Saint-Michel en andere bezienswaardigheden.
We arriveerden vervolgens bij het
uiterste punt van Bretagne met de
vuurtoren van Ouessant, dat voor mij
nostalgische herinneringen opriep uit
mijn zeemansperiode. Van daar uit

Met de Kip-tourcaravan bij de Moezel.

langs de zuidkust richting Nantes.
Uiteindelijk zijn we naar Muzillac
gereden en hebben we de caravan
op een gemeentecamping gezet. De
volgende ochtend lag Riet in bed met
griep, hoge koorts en hoofdpijn. Het
huishoudelijke gebeuren moest toch
door gaan. Op de camping stond een
klein gebouwtje met een wasmachine
erin. Ik verzamelde al het witgoed en
toog naar de wasmachine met een pak
waspoeder, waarop de dubieuze naam
Wipp Express stond. De machine
was snel gevuld. Ik deed de waspoeder erbij - waarschijnlijk een beetje
teveel - en vervolgens liet ik de was
draaien. Na anderhalf uur ging ik eens
kijken hoe het er voor stond. Het leek

of ik in een stripverhaal zat te lezen:
schuim stroomde onder de deur door,
het kolkte zelfs uit een raampje. Ik
rukte de deur open, het schuim zat
tot aan het dak zodat ik blindelings
een weg moest banen om de machine
af te zetten, het kostte mij enige tijd
om het schuim te verwijderen maar
het wasgoed was naar mijns inziens
kraakhelder.
De volgende ochtend vroeg hebben we
de camping verlaten en zijn we in één
ruk naar huis gereden om thuis van de
griep af te komen.
Cees van Yperen
c.yperen1@chello.nl

Pronkstukken van gestroomlijnde Fridor
In mijn jongste herinneringen is mijn step het belangrijkste apparaat, naast de magische houten
wasmachine die in de tuin stond. Mijn moeder bediende de houten wasmachine met gedurfde
handelingen en hiermee was zij voor mij een toptechneut. Zij kon dat ding immers met een ferme
slingerbeweging aan het vliegwiel onderaan op gang brengen en het ‘watermanagement’ beheren.
Daar kwam toen heel wat meer bij kijken dan bij de huidige wasmachines:
binnen water koken, dit naar buiten
slepen, afval water weer binnen in
het toilet gooien, intussen de wringer
bedienen en daarna de natte en zware
was aan de lijn hangen. Het was een
vak apart.
Wonder uit de ruimte
Daar kwam verandering in toen de
naaimachine zijn intrede deed, begin
jaren vijftig. Dat was een bijzonder
gestroomlijnd, met groene hamerslag
geverfd, apparaat: een Fridor. Hij werd
bij ons thuisgebracht door een man
die meteen uitleg gaf. Mijn moeder
snapte dat hele lange verhaal van
die man. Intussen bekeken mijn zus
en ik dit wonder uit de ruimte. Het
opmerkelijkste onderdeel vonden wij
die geheimzinnige stang, welke uit de
machine stak.
Temmen
Als mijn moeder achter de naaimachine ging zitten, kon zij met haar
been een beweging naar rechts maken
en dan begon de machine te brommen.

Even verder duwend verdween het
gebrom en met een zacht spinnend geluid begon de ronde kop rechtsboven
te draaien, tegelijk met een ritmisch
geluid: tjoek-tjoek-tjoek. Mijn moeder
kon het ding temmen. Moeiteloos
haalde zij hem uit elkaar. Gewapend
met een doos vol attributen kon ze
met een groene schroevendraaier hier
en daar allerlei verchroomde dingen
wisselen of aanschroeven, waardoor
die ineens iets anders kon creëren in
het begin op een lap stof. Wat ook
heel leuk was, was dat mijn zus van
de man een ‘handnaaimachine’ kreeg,
maar dan in een mini-uitvoering! Met
een klem moest deze aan het tafelblad
worden vastgemaakt en dan ze kon
met een draaiende handbediening
dezelfde streken uithalen als met die
‘Grote’.
Niet lang daarna rolde er een eindeloze stroom shirts, blouses, blazers,
jurken, rokken en washandjes uit de
achterzijde van de machine. Een grote
lap groene stof werd kunstig omgetoverd tot drie op maat gemaakte jasjes
voor mij, mijn zus en mijn broer.

Moeder was apetrots toen wij op vakantie naar verre oorden gingen, zoals
Oostvoorne, in splinternieuwe kledij.
Mijn broer en ik een hadden een jasje
met een rechte kraag en mijn zus een
jasje met een ronde kraag.
Markiezendoek
De allergrootste klus op die Fridor
was de fabricage van een tent uit een
stuk van markiezendoek, wit-rood
gestreept. Dit vervaardigen ging bepaald niet vlekkeloos. Ik weet nog dat
dit stapels naalden kostte en menige
verwensing. Op het laatst moesten
mijn zus en ik de enorme lap stof - op
aanwijzingen van m’n moeder - om de
machine heen in het rond trekken, zodat zij op tactische plaatsen de stiksels
kon aanbrengen. M’n vader maakte
de stokken en de touwen eraan. Dit
was háár pronkstuk op het strand van
Oostvoorne in 1958.
Onverwoestbaar
Verder was die Fridor compleet onverwoestbaar. Hij ging samen met mijn
moeder met pensioen. Zij heeft nooit
meer een andere gehad. Bij navraag

Begin jaren vijftig: de bijzonder gestroomlijnde naaimachine: de Fridor.

bleek de Fridor nog bij m’n zwager
te staan.

dubbel en dwars terugverdiend, zeker
weten.

Ik heb geen idee wat de machine
destijds kostte, maar hij heeft z’n geld

Aad van der Valk
falcone498@gmail.com
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

Speciale avondrit
Op donderdagavond 15 oktober
om 19.30 uur wordt er een speciale avondrit met een historische
HTM-tram georganiseerd naar het
Haagse centrum (koopavond!)/
centraal station en het voormalige
eindpunt van tramlijn 10 bij Station Voorburg. Dit ter herinnering,
dat op die dag in 1912 kreeg
het Statenkwartier haar directe
tramverbinding met lijn 13, later
lijn A met de binnenstad en het
Staatsspoor station (nu CS). Na
een korte stop zal weer naar het
Statenkwartier terug gereden worden. Dit ter afsluiting van de zeer
succesvolle reeks 100 jaar Statenkwartier-tramritten. De deelnemers
ontvangen wederom een speciaal herinneringskaartje.
Vertrektijd 19.30 uur vanaf het zijperron bij de eindhalte van lijn 17 op
de Statenlaan en terugkomst aldaar rond 21.30 uur.
Wilt u naast uw naam ook uw adresgegevens te vermelden? Aanmelden
kan ook telefonisch onder nr. 00-32-15 21 85 80 (Belgisch telefoonnummer; bij voorkeur in de avonduren tussen 19.30 en 21.30 uur).
Deelnemers ontvangen tijdig een bevestiging per mail met het verzoek
de kosten van € 12.50 p.p. vooraf over te maken op de aangegeven
bankverbinding. Na ontvangst van het gevraagde bedrag ontvangt de
deelnemer een schriftelijke bevestiging die geldt als bewijs van deelname. Alleen dan bent u verzekerd van deelname.
Deze tramrit wordt georganiseerd door de Tramwegs-Sichting werkgroep Scheveningen en de opbrengsten van de kaartverkoop zijn ten
bate van de restauratie van de enige overgebleven open -voormalige
paardetram- aanhangwagen van de HTM uit 1896. De bedoeling is dat
het publiek in deze wagen binnen een paar jaar ook zal kunnen gaan
meerijden.
U kunt zich aanmelden voor deze zomeravondrit per mail aan: rit-tsschev15@hotmail.com. Voor meer informatie zie ook www.statenkwartier.net en www.tramwegstichting.nl onder ‘nieuws’.

Roze Ouderencongres
In het kader van de Haagse Maand van de Vitaliteit organiseert COC Haaglanden een LHBT Ouderencongres. Er wordt
ingegaan op de leefsituatie en behoeften van roze ouderen
op de terreinen van wonen, welzijn en zorg. Het congres is
gericht op maatschappelijke organisaties op het gebied van
wonen, welzijn en zorg, politiek en - uiteraard - ouderen. Het
doel van het congres is te komen tot een aantal business
cases.
Datum: 15 oktober 2015. Tijd: 9:45 - 17:30 uur. Locatie: De
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag
(achter Hollands Spoor).
Dagvoorzitter is Eveline van der Putte, auteur van ‘Stormachtig stil’. Een levensverhalenbundel waarin verschillende
LHBT- ouderen openhartig hun verhaal delen over de vele
gevoelige kwesties in hun tijd. Gastsprekers zijn: Dr. Judith
Schuyf, voorzitter van het landelijk platform homoseksuele en
lesbische ouderen - de leefsituatie van lesbische en homoseksuele ouderen. Drs. Wouter Neerings, voormalig voorzitter
COC - het 50+ beleid van COC Nederland. Corine van Dun,
voorzitter Transgender Netwerk Nederland (TNN) - Levenswereld van Transgenders 50+.
De thema’s wonen, welzijn, zorg en voorlichting zijn in verschillende workshops gegoten. Zelfstandig wonen met lichte
mantelzorg; woonvormen: beschermd wonen, woongemeenschappen; veiligheid van en voor roze senioren, thuis en
op straat; leefsituatie en contactgroepen van transgenders;
voorlichting over roze senioren - studenten en docenten van
de HHS en voorlichting over roze senioren - studenten en
docenten ROC Mondriaan.
Voor deelname aan het congres kunt u zicht aanmelden
via www.cochaaglanden.nl/symposium. Hier kunt u ook
terecht voor het programma en aanvullende informatie. De
bijeenkomst is gratis toegankelijk. Aanmelden kan tot 14

oktober 2015. Voor lunch en versnaperingen wordt gezorgd.
Aanmelden voor een dagdeel is ook mogelijk. Wees er snel bij
want het aantal plaatsen is beperkt. Mail eventueel vragen en
opmerkingen naar symposium@cochaaglanden.nl

De eeuw van uw leven
Houd uw stoel goed vast! In de Maand van de Vitaliteit gaat u
op tijdreis naar de 20e eeuw. 1900 is het beginpunt. De reis is
afgelopen zodra de tijdklok 1999 slaat.
U wordt ontvangen door twee reisleiders en vervolgens stapt
u uit tijdens de crisisjaren 30, de oorlogsjaren 40-45, de
jaren 50 en de jaren 60/70. U beleeft elke periode met liedjes,
quizjes, films en foto’s. Met unieke archiefbeelden van het
Haags Gemeentearchief. Als klap op de vuurpijl ontmoet
u minister-president Colijn en koningin Wilhelmina! Het
programma is cabaretesk en informatief. U beleeft de gehele
20e eeuw opnieuw!
Op dinsdagmiddag 20 oktober 2015 wordt de voorstelling
opgevoerd in de Henneberg (Loosduinen). Aanvang 14.00
uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie van wijk- en
dienstencentrum de Henneberg aan de Tramstraat 15.
Op donderdagmiddag 22 oktober 2015 wordt de voorstelling
opgevoerd in het Wijkcentrum Moerwijk (Moerwijk). Aanvang
14.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij het Wijkcentrum
Moerwijk aan de Aagje Dekenlaan 51.
Op dinsdagavond 27 oktober 2015 wordt de voorstelling opgevoerd in het Diamanttheater (Mariahoeve). Aanvang 19.30
uur. Kaartjes zijn onder andere verkrijgbaar bij het Diamanttheater aan de Diamanthorst 183.
De entree bedraagt 2 euro. Bent u slecht ter been? Geen
probleem, de taxibus rijdt voor u.Dit is een productie van
Theater in Feite en Stichting 1 Wereld, met medewerking van
het Haags Gemeentearchief en de Gemeente Den Haag.?

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
clubzangeres, is getuige van een moord in een
bar door een lid van een bende. In overleg met de
politie duikt zij onder in een nonnenklooster. Dit
heeft grote ‘muzikale’ gevolgen voor het klooster
en de nonnen.
www.cultuurverheft.nl

OKTOBER

15

Lunchconcert Prinses
Christina Concours

Prijswinnaars van het Prinses Christina
Concours spelen tijdens de gratis lunchconcerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
Op 15 oktober luistert u naar : Jorian van
Nee (piano), Jessica Jansen (klarinet) en
Kasper Schonewille (piano).
www.christinaconcours.nl
Nieuwe Kerk

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

Toneelvereniging Cultuur Verheft
OKTOBER

15,16,17 Mariken in de
tuin der lusten
In de nieuwe productie van OPERA2DAY
staat het ontroerende verhaal van Mariken
van Nieumeghen, het meisje ‘dat zeven jaar
met de duivel leefde’, centraal. We volgen
haar op een reis door een duistere wereld,
waarin ze onder meer een feeks van een
tante, een verleidelijke duivel en een inquisitoire paus ontmoet. Gouden Kalf winnares
Hannah Hoekstra van het Nationale Toneel
speelt de rol van Mariken.
www.opera2day.nl

OKTOBER

16 t/m 31

India Dans Festival

Het Korzo Theater in Den Haag wordt
in oktober omgetoverd tot locatie voor Indiase
cultuur en dans. De beste artiesten uit de Indiase
danswereld komen speciaal voor het India Dans
Festival naar Den Haag voor optredens en nieuwe
premières. Indiase traditie en vernieuwing gaan
hand in hand: van kathak tot urban Indiase dans
en van bharatanatyam tot moderne dans.
www.korzo.nl
Korzo Theater

Locatie: Prinsestraat 42, Den Haag
Voor tijden en tickets: zie website

Locatie: Teylingen College,
KTS aan de Leidsevaart 4 in Voorhout
Aanvang: 20.00 uur, zondag 14.00 uur
Toegang: € 15,00
OKT/NOV

31/10 +
1/11

Die Lustige Witwe

Met Die Lustige Witwe schreef de
Oostenrijks-Hongaarse componist Franz Lehár dé
succesoperette van de 20ste eeuw. Zoals het een
echte operette past, draait het ook in Die lustige
Witwe om amusement en liefdesverwikkelingen
die omlijst worden door makkelijk in het gehoor
liggende melodieën.
www.odes.nl

Operagezelschap Opera2Day

Locatie: Koninklijke Schouwburg,
Den Haag
Tijd: 20.15 uur
Toegang: zie website

OKTOBER

21 t/m 25 Zuster Act

Cultuur Verheft brengt de vrolijke
en spetterende musical ‘Zuster-Act’! Het verhaal
speelt zich af in Amerika. Doloris, een nacht-

Operette ODES

Locatie: Rijswijkse Schouwburg,
Generaal Spoorlaan 10 Rijswijk
Tijd: za 20.00 uur, zo 14.00 uur
Toegang: vanaf €29,-
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De volle mep betalen met de ov-chipkaart
Mijn ‘ouwelullen’ ov-chipkaart met voordeeluren abonnement bevatte, in tegenstelling tot voorgaande jaren een zevental digitaal
opgeladen keuzedagen. Een nieuw systeem waaraan we allemaal mee moeten leren omgaan. Voorheen kreeg eenieder die
er recht op had een rits met papieren kaartjes opgestuurd. Deze
klemde ik vast op ooghoogte naast mijn pc, zodat ik er zicht op
had en waardoor tegen het bereiken van de vervaldatum automatisch de alarmbellen gingen rinkelen. Dat liep gesmeerd.
Op de gekozen reisdag diende het dan
op het perron van vertrek in een automaat te worden afgestempeld. Nu heb
ik geen kaartjes meer en heb ik er ook
geen zicht op. De stempelautomaten
zijn ook verdwenen. Omdat er in dit
moderne leven van alles digitaal wordt
getransporteerd, moeten wij allen
onze eigen alarmbellen aanmaken om
er voor te zorgen dat er niets aan de
aandacht ontsnapt. Het leven van de
generatie die de bakker nog met paard
en wagen door de straten heen zag galopperen en waarbij het edele dier zich
en passant van haar bolussen ontlastte,
is reeds in de geschiedenisboeken
opgetekend. Digitaal wel te verstaan.
De geur zal ik nooit meer vergeten en
kan ik zo weer oproepen.
Nu moeten we ons het betaalsysteem en wijze van communiceren
eigen maken om nog aansluiting te
behouden in deze snel veranderende
wereld. In de stationshal waar allerlei
vervoersstromen samenkomen, staan

de incheckpoortjes in de hal en aan de
achteringang. Tussen beide batterijen
met poortjes is er een uitgebreide gelegenheid om de inwendige mens te verrassen. Dus wanneer je nog even een
k k f e naar innen ilt sl eren,
dan is er legio keus en hoef je niet te
zoeken. Verschillende poortjes staan
open, dus kun je gewoon naar binnen
wandelen en je ding doen. De meesten
wandelen hier niet, maar proberen het
record op de 100 meter te verbeteren.
Nu gaat er bij de incheckpoortjes voor
een 60-plusser, die optimaal gebruik
wil maken van zijn daluren, een bel
rinkelen. Of geheel niet. Dit was bij
mij dus ook het geval. Niet, bedoel
ik dus.
De instructies voor het activeren van
mijn keuzedag voor een hele dag vrij
reizen, heb ik keurig netjes van de NS
op papier ontvangen en doorgenomen.
Dit activeren op de automaat in de
vertrekhal ging dan ook vlekkeloos.
Bij het poortje aangekomen, werd

het geweigerd. Goede raad was niet
duur, want die stond achter mij in de
hoedanigheid van twee NS-medewerkers. Bij controle bleek dat mijn saldo
te laag was. Ik vond het een beetje
vreemd, maar ben toch gaan opladen.
Nu bleek het saldo toereikend te zijn
en kon ik - na te zijn ingecheckt - eindelijk aan de k f e
elk err n is
er een snelle hap-, slok- of leesgelegenheid. Makkelijk voor de wachtende
reizigers. Dan is er zicht op de rails
voor de schichtigen onder ons die zijn
bevreesd hun trein te missen en de categorie die zich als een van de eersten
naar binnen kan persen om zich een
zitplaats toe te eigenen. Ik behoor zelf
niet tot die categorieën. Ik observeer
liever, maar wil wel graag zitten.
De treinen zijn druk rond het spitsuur.
Bij het uitchecken in Groningen waar ik een vriendin uit de oude doos
ontmoette - werd er een bedrag van
mijn saldo afgeschreven. 25,70 euro
voor een tweede klas enkele reis. Na
ongeveer 250 kilometer ging mijn
bel pas rinkelen, terwijl dit bij de
incheckactie al had moeten gebeuren.
De daluren vangen aan om 9.00 uur.
Dus kun je niet te vroeg inchecken,
want dan betaal je de volle mep. De
lokettiste in Groningen heeft mij ‘op
het goede spoor’ gezet. Het betaalde
bedrag wordt nu binnen vier weken

op mijn rekening bijgeschreven. Het
blijkt dat vrijwel alle incheckpalen op
de perrons staan. Hierdoor is de tijd
tussen inchecken en instappen minimaal. Zo kun je als ouwe knar niet de
mist ingaan.
Goedkope muurhap
Voor de terugreis stond al een treinstel
klaar. Deze was helemaal afgeladen
met studenten die - naar ik veronderstel - tassen vol wasgoed met zich mee
zeulden. Er kon geen vuile tangaslip
meer bij. Naarmate het moment
naderde dat de ankers werden gelicht,
kwamen er steeds meer collegegangers
binnendruppelen. Pratend en uigelaten
als een stel jonge veulens die op een
lentemiddag in de wei werden losgelaten. Een stuk of acht van die uitgehongerde jongelui kwamen bij mij in
de buurt zitten en hadden allemaal een
papieren zak met een snelle warme
hap bij zich en gingen uitgebreid aan
de dis. Als er één ding is waar ik niet
blij mee ben, dan is het dit wel. Een
ongevraagd ballet van warme voedseldampen dat mijn reukorgaan benevelt
en de hele coupé doordanst. En dan
nog in een opgesloten ruimte waar
ik niet heen of weer kan. Wanneer
het een eenling betreft in een vrijwel
lege coupé, maak ik nog wel eens een
botte opmerking en verhuis ik naar
een andere plek. Hier had ik te maken

met een nummerieke meerderheid met
allemaal het zelfde doel. Lekker naar
huis om de was te laten doen. Intussen
het rammelen van de maag tot staan
brengen met een goedkope muurhap
en intussen gezellig met elkaar in
de keuvelstand schieten. Wie ben ik
dan om mijn ongenoegens kenbaar te
maken? Ze zouden het niet begrijpen
en ik zou geweldig voor joker zitten.
Bij navraag blijkt dat het nuttigen van
maaltijden in de coupé door de NS
wordt getolereerd. Ik dacht aan mijn
eigen zoon die er gezellig tussen zou
kunnen zitten met zijn eigen papieren
zak.
Het digitale tijdperk maakt de mens
nog haastiger. De veeltakerij (multitasken) die de mens zich tegenwoordig
oplegt of op laat leggen, is van een
geheel andere orde als het tijdperk
waarvan ikzelf deel uitmaakte. Het
is goed om jezelf als ouwe knakker
af en toe een spiegel voor te houden
en je te realiseren dat je wel je eigen
mening mag hebben, mee mag reizen,
mee mag praten en mee mag denken.
Maar je wel moet aanpassen aan de
veranderende omstandigheden waarin
je wordt meegezogen. Anders staan de
geraniums wel erg snel voor de deur.
Rene Visser
renatovisser@hotmail.com

Café Regina bakermat Nederlandse jazz
Nederland is altijd een jazzland geweest. En bijna alle Nederlandse jazz is op een of andere manier wel verbonden aan de
Dutch Swing College Band. Of het was de eerste kennismaking
met jazz, men was bandlid, stond in een gelegenheidsformatie
of in een duet samen op de planken. Het is niet overdreven te
stellen dat de Nederlandse jazz écht begon bij de Dutch Swing
College Band.
Het ontstaan van de Dutch Swing College Band, zeventig jaar geleden, is er,
zoals bij alle jazz, één van ongebreidelde passie, motivatie en improvisatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was het spelen van jazz door de Nazi’s
verboden. Het was muziek van de
vrije westerse wereld en mocht niet
ten gehore worden gebracht op straffe
van deportatie naar een strafkamp.
Maar de passie en liefde voor de jazz
liet zich niet temmen en een aantal
jazzfans organiseerde de hele oorlog
lang illegale jamsessions en dansavonden (waarbij de titels van de te spelen
nummers voor de Kulturkamer vernederlandst werden. Zo werd Lady Be
Good vertaald naar Meisje Wees Lief
en Jazz Me Blues werd Mijn Blauwe
Jas. Het was een soort geheim genootschap dat op onregelmatige basis bij
elkaar kwam in geluiddicht gemaakte
keldertjes om hun geliefde muziek te
spelen en te horen. Om invallen van

de Sicherheitsdienst te voorkomen
werden buiten wachtposten neergezet,
die moesten melden als er onraad was.
Bijvoorbeeld met een lang touw aan
het voetpedaal van de drummer, waaraan bij onraad zou worden getrokken.
Zo kon het gebeuren dat tijdens een
sessie plotseling de hi-hat van het
drumstel midden tussen de dansers
verdween en de drummer het nakijken
had. Er werd dan onmiddellijk overgeschakeld op het lied Warum Ist Es Am
Rhein So Schön.
Café Regina
Eén van de plekken waar deze avonden regelmatig plaatsvonden was Café
Regina aan het Valkenbosplein in Den
Haag. Daar ontstond ook het idee na
de oorlog een jazzschool op te richten:
die dan de Dutch Swing College zou
moeten heten. Op 5 mei 1945 was het
eerste optreden van dit Nederlandse
jazzorkest in vrijheid, buiten op het
plein voor Café Regina, waar ze

De Dutch Swing College Band.

zolang stiekem in de kelder hadden
gerepeteerd.
De rest is geschiedenis. de Dutch
Swing College Band ging de hele
wereld over, speelde met alle grote
jazzlegendes in Parijs, Londen en New
York. Maakte talloze platen en ontving
even zo vele prijzen - hoewel toenmalig bandleader Peter Schilperoort
het nodig vond tijdens het Grand Gala
du Disque in 1963 de door Godfried
Bomans aangeboden prijs te weigeren.
De Edison zou namelijk worden
toegekend in de klasse ‘Nederlands

Instrumentaal’ en niet in de klasse
‘Jazz’. Godfried Bomans bood hem
aan en Peter gaf hem keurig terug.
Tournee
Nu, zeventig jaar later, vieren we in
alle vrijheid het 70-jarig jubileum van
de Dutch Swing College Band met
een feestelijke tournee door Europa.
Naast concerten in Nederland speelt
het orkest in Engeland, Hongarije,
Duitsland, Italië, Zwitserland en
Denemarken. Het jubileumconcert van
‘Europe’s most swinging jazzband’ op
8 mei jongstleden is vastgelegd op een

cd met de titel LIVE!, die 2 oktober
2015 is verschenen.
De Dutch Swing College Band is
nog steeds één van de succesvolste
exportproducten van ons land en
toonaangevend binnen de Europese
jazzgeschiedenis. Vorig jaar was
het orkest op wereldtoernee en gaf
concerten van Duitsland, Zwitserland,
Denemarken, Engeland tot Thailand
en Maleisië aan toe.
Auteur
Mailadres
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Verhuizen?
Speciale service voor senioren
Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust
komen en ontspannen in het mooiste stukje
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of
Valkenburg naar een van de sfeervolle en
gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).

Najaarsarrangement
2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt /
2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 128,- p.p. (halfpension) (2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

Let op: 4 nachten = 3 betalen !
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl
www.deoudebrouwerij.nl

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

Overnachten in stijl...

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

Comfortabel zitten en
gemakkelijk weer opstaan?
De ergonomische vormgeving van de sta-op relaxfauteuil zorgt
voor een optimale zithouding waarbij uw lichaam op de juiste
plekken ondersteund wordt. Een eenvoudig te bedienen sta-op
systeem helpt na heerlijk zitten, eenvoudig op te staan.
De aanschaf van een sta-op relaxfauteuil is nu extra aantrekkelijk
want u krijgt alleen in oktober € 500,- korting op een Fitform
sta-op relaxfauteuil op maat!
Verschillende standen en functies
Eenvoudig te bedienen
Diverse kleuren stof of leder
UNIEK: Uw stoel compleet aangepast aan uw lichaamsvorm
*Alleen geldig bij aanschaf van een maatwerk Fitform sta-op stoel. Niet geldig i.c.m. andere acties.

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
Postcode

Woonplaats

Telefoon
E-mailadres

Denhaag_wk41

Opsturen kan zonder postzegel naar: SenZup - antwoordnummer 2140 - 2990 WD Barendrecht

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

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

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Sjaak Bral
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Inbrekers weinig kans geven in Den Haag
Inbraken bij ouderen laten vooral bij deze leeftijdsklasse diepe sporen na. We hebben eerder al in deze
krant gewezen op internetfraude. Nog even in het kort: banken of andere financiële instellingen vragen
nóóit om uw pincodes of andere bankgegevens, omdat die alleen voor u zijn en vaak per brief bij uw
thuis in etappes worden bezorgd. Dus trap nooit in mails waarin gehengeld wordt naar deze gegevens,
ook al hebben de criminelen mails en sites netjes nagemaakt.

Opinie &
Informatie
Inbrekers gaan graag
op pad in het donker
en hebben hier in de
koude maanden ruim
de tijd voor. Maar dat
is echter eenvoudig
te voorkomen. Dat
bespaart braakschade, het kwijtraken van
dierbare bezittingen,
emotionele schade
en een hoop gedoe.
Op deze pagina
enkele tips om inbrekers hun werk
moeilijker te maken.

Maar inbraken zijn van alle tijden. Laat
nooit - zeker niet in een grote stad als
Den Haag - een van de deuren open als
u de hond gaat uitlaten, een boodschap
gaat doen of zelfs de kinderen of kleinkinderen van school haalt, is het advies
van de politie. Insluipingen en iets mee
jatten kost heel weinig tijd. Mensen - en
zeker ouderen - zijn daarna helemaal
van slag en voelen zich niet meer veilig
in hun eigen huis. Inbrekers weten vele
manieren om in uw huis te komen. Niet
alleen ‘s nachts, maar ook overdag.
We wijzen op enkele dingen die inbrekers eenvoudig mogelijkheden bieden
in uw huis binnen te dringen. Bijvooreeld het fli eren’ Dat e eurt d r
een bankpasje of hard stukje plastic
tussen het kozijn en de deur te duwen,
ter hoogte van het slot. Een geslaagde
poging kost inbrekers slechts enkele
seconden. Dat kan worden voorkomen
door de deur altijd op het nachtslot te
zetten en de sleutel eruit te halen (handige inbrekers weten die namelijk via de
brievenbus te bemachtigen).
De babbeltrucs mogen inmiddels als bekend worden verondersteld. Zelfs keurig
uitziende personen en mensen in uniform met een leverancier of dienstver-

lener erop (bijvoorbeeld postbezorgers,
maar soms zelfs politieagenten) moet u
niet op voorhand vertrouwen. Blijf altijd
wantrouwig. Indien u toch open doet,
vraag dan altijd naar hun identiteitsbewijs en bel desnoods de instantie op of
het klopt dat men aan de deur komt.
Het lijkt overdreven, maar pas op als
er collectes worden gehouden. Soms
he en de e c llectanten k ade’ ed elingen in de zin, zoals bijvoorbeeld even
in uw huis de boel te verkennen. Het
staat misschien niet zo leuk, maar sluit
de deur voor onbekenden en zeg dat u
wel met een paar munten binnen enkele
minuten terugkomt.
Voor de mensen die echt wat waardevols
in huis hebben, valt het aan te raden
om hun deur te verstevigen met een
extra slot of andere voorzieningen. Het
nieuwste van het nieuwste is een alarm
aanbrengen of zelfs een beveiligingsbedrijf voor een alarm inschakelen. Maar
dat kost maandelijks geld. Bedragen per
maand lopen uiteen van 25 tot zelfs 100
euro, afhankelijk van de dienstverlening.
Een andere manier om in te breken is de
en emde ul aarse meth de’ Dat
gaat wel met enige kracht en herrie gepaard. Inbrekers breken het cilinderslot

van de voordeur af en trekken het eruit.
Goedgekeurde sloten en bijbehorend
bouwbeslag kunnen dat voorkomen.
Een andere - nogal bekende - manier is
dat inbrekers gaatjes boren om het raam
(en ook de deur) te openen. Bewaar
nooit auto- en andere sleutels op een
zichtbare plaats waar bijvoorbeeld sommi e mala de c llectanten letten
De meeste inbraken worden gepleegd
door een gelegenheidsdief die snel zijn
slag wil slaan. Het gaat eigenlijk om
mensen die het niet zo nauw nemen met
de samenleving en pas op het dievenpad gaan als zij hun kans schoon zien.
Daarom zou er eigenlijk ook een verbod
moeten komen op het verstoppen van
sleutels buiten de deur - vaak voor andere familieleden of goede buren, onder
bijvoorbeeld deurmatten en bloempotten.
Een van de laatste mooie anti-inbraakmiddelen is een lamp buiten te hangen
die op elke beweging reageert. Elke
inbreker houdt er niet van in het licht te
komen staan, laat staan dat hij (of zij,
tegenwoordig het geval) op de camera
wordt vastgelegd.
Indien u op vakantie gaat, laat dan -

zeker voor onbekenden - een goedkoop
licht branden (heel zuinige LED-lampen
kosten tegenwoordig geen drol meer).
Vaak ook boven. Om kwaadwillende
mensen de indruk te geven dat iemand
toch thuis is. Vooral tijdens vakanties is
dat aan te bevelen. Dat weerhoudt sommigen ervan om niet te gaan inbreken.
Meldt niet op de sociale media dat u op
vakantie gaat. Alleen aan vertrouwde
mensen.
In veel gevallen is een inbraak te
voorkomen met de juiste preventiemaatregelen: het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW). Het zijn particuliere
bedrijven die dat keurmerk geven. Daaraan zijn kosten verbonden. Maar dat
hoeft ook niet zoveel te zijn. Een aantal
inboedelverzekeraars geeft (soms) forse
kortingen op de premies.
Veilig wonen is vooral een kwestie van
bewust wonen. Veel meer tips zijn te
vinden op www.politiekeurmerk.nl/

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’.

Erf- en schenkingsrecht
Ex erft niks van ouders
van kleinkinderen
16 jaar geleden is mijn dochter
gescheiden. Zij heeft uit dat huwelijk
twee kinderen. Nu is mij verteld dat
haar ex-man na ons overlijden recht
heeft op een deel van onze nalatenschap. Dit als vader van de twee
rechthebbende kleinkinderen. Bij de
scheiding is ook een boedelscheiding
uitgesproken. Gezien de sfeer waarin
alles destijds is verlopen, voelen wij
er weinig voor mijn ex-schoonzoon te
laten delen in onze nalatenschap. Moet
ik actie ondernemen?
Indien de echtscheiding al is uitgesproken, hoeft u niet zo bang te
zijn dat een deel van uw nalatenschap bij uw ex-schoonzoon terecht
komt. Althans volgens het wettelijk
erfrecht. Bij een echtscheiding
wordt namelijk de gemeenschappelijke boedel gesplitst. De ex zou
pas aan de orde kunnen komen als
uw dochter is overleden en daarna
een van haar kinderen. Immers dan

erft hij volgens het wettelijk erfrecht
(een deeltje) als een van de ouders
(als hij dan nog leeft), indien er geen
testament door het (eigen) kind is
gemaakt dat anders bepaalt. Dan zou
in het uiterste geval nog een deeltje
van uw nalatenschap bij een van die
kinderen kunnen komen. Uw exschoonzoon zou in theorie misschien
nog iets heel indirect van u kunnen
erven. Hebben die kinderen zelf
al kinderen, dan is deze gang van
zaken al helemaal niet aan de orde.
Uitvaartpolis is alleen
soms aantrekkelijk
Ik heb een polis lopen die uitbetaalt
bij overlijden. Het verzekerde bedrag
is 7377 euro. Ik heb een paar keer
een premieverhoging gekregen en
verhoging van het verzekerde bedrag.
Ik vermoed dat bij de verzekeraar erg
veel blijft hangen. Wat is uw reactie?
Dit is waarschijnlijk een zogenoemde uitvaartverzekering voor
na estaanden Wij ijn niet ’n
grote voorstander van dit soort
polissen. Die zijn alleen maar voor

bepaald soort mensen aantrekkelijk.
Vaak blijkt dat als men sterk in zijn
schoenen staat men zelf beter het
(beperkte) risico kan lopen en sparen
of beleggen. Neem nog eens contact
op met uw verzekeringsmaatschappij of de polis is te beëindigen
(premievrij maken) of af te kopen
(soms is dat gunstiger). Anders zit er
niks anders op om ze door te zetten
tot uw overlijden. Het verzekerde
bedrag heeft wel enige samenhang
met uw premie, maar dat hoeft niet
per se, want die samenhang heeft
ook alles te maken met prijsstijgingen of prijsverlagingen.
Huis deels schenken
aan twee dochters
Ik ben al 91 jaar en sinds 12 jaar
weduwnaar. Mij is verteld dat alleen
mijn beide dochters recht zouden
hebben op mijn erfenis. Ik heb nog
wat bezittingen en onder meer een
eigen lastenvrij huis. Om te zijner tijd
hoge erfbelasting te omzeilen wil ik
misschien wel mijn huis op basis van
50 procent schenken aan mijn dochters
met de bepaling dat ik voor de mij nog

resterende tijd in het huis kan blijven
wonen. Is dan een notaris vereist? Of
kan ik volstaan met een door mij op
schrift gestelde verklaring die door
beide dochters wordt ondertekend?

codicil is onvoldoende voor de
Belastingdienst. Overigens kunt u
per jaar (in 2015 per kind 5277 euro)
zonder notarisakte schenken.

Consumentenzaken
Volgens het wettelijk erfrecht zijn
inderdaad uw kinderen erfgenaam
na uw overlijden. Het is vanwege
de eventuele erfbelasting wel van
belang om het erfdeel van destijds
uw overleden echtgenote hierbij
te betrekken. U hebt daarover
waarschijnlijk het beheer gekregen
totdat u zelf het loodje legt. Het
zou kunnen dat uw nabestaanden
daardoor minder erfbelasting moeten
betalen. Uw tweede vraag gaat
over het omzeilen van eventuele
erfbelasting. Daarvoor moet u toch
een notaris hebben vanwege het
opstellen van een testament of via
(speciale) schenkingsaktes. Hij of
zij zal u ongetwijfeld hierover het
beste advies geven. Hieraan zijn wel
kosten gebonden. Enkele honderden
eur ’s, afhankelijk an de n taris
die u inschakelt. Om de schenkingen
kenbaar te maken in een zogenoemd

Op zoek naar oude
brandverzekering
Ik ben op zoek naar oude polissen vanwege een brand in het huis. Hoe kan ik
dat het beste aanpakken?
U kunt de verzekeringsmaatschappijen mogelijk terugvinden bij De
Nederlandsche Bank. Daarvoor zijn
wel minimale gegevens nodig, zoals
ongeveer de naam. We begrijpen dat
u geen internet hebt, maar u kunt
ook informatie inwinnen bij de DNB
Informatiedesk. Die is telefonisch
bereikbaar op 0800-0201068
(gratis). Als het om een brandverzekering gaat dan komt het ons vreemd
over dat u op dit moment geen premie meer betaalt, omdat premievrijstelling nooit voorkomt. De premie
is namelijk gekoppeld aan het risico
dat u loopt.
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Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.
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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

KARIN BLOEMEN & DE WËRELDBÄND
In Cirque Stiletto 3
Karin Bloemen weet als enige in Nederland de hoge C te combineren met
circus, cabaret, chansons en comedy. In Cirque Stiletto 3 wordt ze omringd
door de zes muzikale alleskunners van de Wëreldbänd en natuurlijk staan
er wederom internationaal bekroonde circusacts op het programma.
Komt dat zien, komt dat zien en laat u, hooggeëerd publiek meevoeren
in het nieuwe Zuiderstrandtheater aan de kust van Scheveningen!

CIRQUE STILETTO 3
Met Karin Bloemen, De Wëreldbänd e.a.
Zuiderstrandtheater, Scheveningen
Do 22 t/m zo 25 oktober / Kaarten vanaf €35

€ 7,50

korting

arten
op 1e rangs ka r
aa
en
ag
o.v.v. OudH

www.zuiderstrandtheater.nl / 070 88 00 333

Help mensen die eenzaam en alleen thuis zitten:

Word Blijmaker!
De Volharding is begonnen met een nieuwe
dienst voor de Oudere Hagenaars: De
Blijmaker.

bevorderen en om de bezuinigingen op de
zorg voor een deel op te vangen.

Kunnen de mensen met de hulpvraag het
niet betalen, dan vragen we wat ze wel
kunnen missen. Wat mensen extra willen
betalen gaat in de pot voor de mensen die
het minder hebben. Solidair zoals het hoort
volgens De Volharding.

De Blijmaker is een vrijwilliger, een student
of een man of vrouw die zich verdienstelijk
wil maken of wat wil bijverdienen met
belangrijk sociaal werk door gedurende

gemiddeld 3 uur per week bij een oudere
Hagenaar op bezoek te gaan voor het
doen van een boodschap, een gesprek,
een spelletje, licht huishoudelijk werk of het
geven van begeleiding bij ziekenhuisbezoek.
Om de zelfstandigheid van de mens te

premies betaald moeten worden en het
te duur wordt zonder subsidies. Dit is
vastgelegd door de landelijke overheid.

Vergoeding
We vragen daar € 4,50 per uur voor, die
we uitbetalen aan de Blijmaker. Dit tot een
maximum van € 1.500,00 per jaar om
te voorkomen dat er belasting en sociale

Blijmaker worden?
De vraag naar Blijmakers zal sterk groeien
en daarom willen we de groep verder
uitbreiden.
Bel of mail met Gerard Verspuij, De
Volharding, 06 26136871 of g.verspuij@
eerenvolharding.nl

Eerste ‘ontmoeters’ blij gemaakt
Om het van de grond te krijgen hebben
we een poule samengesteld van ruim 40
geschikte mensen. De eerste 11 mensen,
die de hulp hebben ingeroepen van een
Blijmaker, de zogenaamde Ontmoeters
van de Blijmakers, hebben we gelukkig
kunnen maken. De contacten zijn tot stand
gebracht.

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl
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DE Volharding
RAAD & DAAD
OMBUDSWERK
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Mariahoeve / Haagse Hout:
Vrederust / Escamp:
Wijkverenigingsgebouw HVP-Zorg
Melis Stokelaan 2496W
Elke 4e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Buurthuis De Landen,
ingang St. Paul College
Isabellaland 259
Elke 1e en 3e donderdag van de
maand, van 18.30 - 20.00 uur

Duindorp / Scheveningen:
Wijkcentrum Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
Elke 1e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Moerwijk / Escamp:
Segbroek:
Escamp:
Stadskantoor Leyweg
Elke 1e dinsdag van de maand
16.30 uur tot 18.30 uur

In samenwerking met de
Haagse Wetswinkel
Heeft u vragen? Wilt u eerst telefonisch contact, of

een afspraak op een andere dag? Belt u dan met Gerard
Verspuij op telefoonnummer 06 26 13 68 71 of stuur een
e-mail naar g.verspuij@eerenvolharding.nl.

Stadskantoor Segbroek

Toko Surinamibo
Heeswijkplein 37

Elke 2e en 4e woensdag van de
maand, 16.30 uur tot 18.30 uur

Elke 4e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Loosduinen:
Florence Loosduinse Hof
Glenn Millerhof 5
Elke 4e donderdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Centrum:
Centrale Bibliotheek
Elke maandag en donderdag van
16.30 uur tot 18.30 uur.
Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL
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Nostalgie
met Julius Pasgeld
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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.

Rijmpjes kan je ze nauwelijks noemen. Maar ze rijmen wel. Twee- of meerregelige uitspraken die soms hele levenswijsheden bevatten maar vaker helemaal nergens op slaan en toch leuk zijn. Je hoort ze nauwelijks meer.

Regelmatig biljart ik met een paar
leden van de ouderensoos in een klein
dorpje in Zeeland. Toen ik ze vertelde
dat ik uit Den Haag kwam klom er
eentje op z’n stoel en citeerde plechtig:

de jeugd doodgeslagen met onspirituele toppers uit de amusementsindustrie? Maar vroeger, toen heus niet alles
beter was, begon het juist bij de jeugd.
Hele scheldpartijen deden ze op rijm.

zelf dat onbetamelijke woord bedacht.
Veel ouderen kennen de uitspraak:
‘Meiregen, maak dat ik groter word’
Minder zullen weten hoe het verder
ging:

ten, als mijn moeder me dwingend
verzocht de kleren van háár keuze,
inplaats van die van míj naar school
aan te trekken. Maar dan sprak mijn
vader theatraal:

‘De heren uit de stad
Die hebben altijd wat.
Ze hebben uitgevonden:
Belasting voor de honden’

‘Klootzak,
Je vader en moeder in een broodzak.
Jij erbij
Is een mooi schilderij’
In Den Haag, en misschien ook wel in
andere grote steden waar ze een tramlijn tien en elf hadden, riepen we, als
we werden uitgescholden, heel hard,
en dikwijls nogal wanhopig terug:
‘Wat je zegt, ben je zelf
Met je kop onder lijn elf
Met je benen onder lijn tien
Ik heb je zelf gezien’

‘Meiregen, maak dat ik groter wordt
Groot zijn dat wens ik zozeer.
Moederlief, maak dat ik groter word
Ik stond in de regen niet meer’

‘Een zucht
Geeft lucht
Aan een hart
Vol smart’

En hoe poëtisch kon het vroeger toch
toegaan als twee kwajongens een
dame met een fors achterwerk in het
verschiet kregen:

Dat gaf de nodige troost. Want hoewel
ik toen nog niet precies wist wat smart
was, wist ik wel dat het een geestesgesteldheid was, waar vooral wat oudere
mensen aan leden. En met ‘een hart
vol smart’ kon ik me toch een beetje
groot voelen.

Een andere keer wilde iemand per se
z’n gelijk halen toen hij dacht dat hij
een carambole had gemaakt en de rest
van het gezelschap daar anders over
dacht. Hij bleef maar doorgaan. Totdat
er weer eentje op z’n stoel klom en een
soort grafschrift aanhaalde:
‘Hier ligt Jansen met z’n knechts,
Hij had gelijk, want hij kwam van
rechts’
Drinken
En toen iemand onze bestellingen
kwam opnemen declameerde weer een
ander:
‘Wat zullen we drinken sprak Mozes
tot de schare
Zal het bier zijn? Of ouwe klare?
Het kan mij niet schelen, zei meneer
Van der Schee.
Ik lust ze alletwee’
Dat bedoel ik nou. Die rijmregeltjes.
Je hoort ze nauwelijks meer. En
nieuwe rijmpjes, al dan niet van een
levensles voorzien, lijken niet meer
voor te komen. Slinkt onze fantasie? Is

Trouwe lezer
Soms sturen trouwe lezers me wel
eens van die ouwe rijmpjes. Meneer
Van Rossum uit Pijnacker bijvoorbeeld. Ik heb een halve ordner vol met
gezegden, oude woorden en rijmpjes,
alleen al van hem. Dankbaar laat ik er
hierbij een paar volgen in de hoop er
niet alleen de heer Rossum een dienst
mee te bewijzen:
‘De burgemeester van Wieringen,
Eet liever st…. dan spieringen.
Maar zijn vrouw, die mallemoerskont,
Eet liever spieringen dan st….’
Natuurlijk staan die stippeltjes er niet
voor niets. Door het rijm weet je pas
helemaal op het eind wat er moet worden ingevuld en dan heb je eigenlijk

‘Dik van bil, zo hiet ze
Zeven scheten liet ze
Elke scheet woog honderd pond
Juffrouw met je dikke kont!’
Als je aan diezelfde jongens vroeg hoe
laat het was, kon je er donder op zeggen, dat je als antwoord kreeg:
‘Kwart voor kakken,
Laat je broek maar zakken’
Mocht u uit deze selectie (uit het
aanbod van de heer Van Rossum), de
indruk krijgen dat hij een voorkeur had
voor profane of onwelvoeglijke rijmpjes, dan kan ik u geruststellen. Die
voorkeur was van mezelf. En wie zich
eraan heeft gestoord, raad ik aan net te
doen alsof hij ze niet heeft gelezen.
Wie geeft wat hij heeft…
Vroeger, toen ik klein was, moest ik
wel eens wat al te omstandig zuch-

Maar als mijn vader mij mijn wekelijkse zakgeld overhandigde met de
woorden:

‘Wat kan door de roeper,
Kan ook door de poeper’
Of als men je wilde waarschuwen voor
ingewikkelde prietpraat:
‘Doe niet zo moeilijk, hou het simpel.
Dat scheelt elke dag een rimpel’
Hans Worst
En over het verstrijken van de tijd
gesproken:
‘Tussen de zestig en de tachtig,
Is het leven prachtig.
Maar van tachtig tot honderd,
Is het alleen maar bedonderd’
Of, nog korter:

‘Wie geeft wat hij heeft,
Is waard dat hij leeft’,
Daar begreep ik daar helemaal niets
van. Moest ik mijn zakgeld weer
weggeven aan iemand die het minder
breed had dan ik? Of was dat zakgeld
alles wat mijn vader had en gaf hij met
die rijmende uitdrukking zichzelf een
compliment?
Ingewikkelde prietpraat
Goede raad is duur, zei men vroeger
wel eens. Maar dat gaat nauwelijks
op voor de simpele twee-regelige
levenslessen waarmee men elkaar
vroeger te pas en te onpas om de oren

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de
maaltijdenservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt
al snel, men heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een
prijs die veelal een euro per maaltijd goedkoper is dan die van de
meeste andere maaltijdservice bedrijven.
toegevoegd. Telkens weer krijgen
Onze maaltijden bereiden wij in eigen
wij lovende kritieken bij proeverijen:
keuken op ambachtelijke wijze (zie
van senioren, instellingen, koks en
tv-opname op onze website) met de
zelfs verpleegkundigen, diëtisten en
beste ingrediënten, waardoor wij in
welzijnsorganisaties voor ouderen.
staat zijn om een constante hoge
Behalve uiterst smakelijke maaltijden
kwaliteit te kunnen garanderen.
is er meer waardoor
Bovendien luisteren
3B Diner voorop loopt
wij erg goed naar
Nu ook maaltijden van
de wensen van onze
380 gr. voor “de kleine eter” in haar streven om
elke maaltijdgebruiker
groeiende klantenkring
tevreden te kunnen stellen.
en verwerken deze wensen continue
in de maaltijden. Door de jaren heen
Wensen van onze maaltijdgebruikers
heeft dit geleid tot uiterst smakelijke
waren o.a.:
en gezonde maaltijden waar bijv.
Nog meer groenten in de maaltijd.
erg weinig zout en kruiden aan zijn
De maaltijden worden gratis bezorgd en zijn van uitstekende kwaliteit.

sloeg. Bijvoorbeeld als je probeerde
iets van aanzienlijk formaat in je mond
te proppen:

‘We worden ouwer, maar niet gauwer’
En tenslotte nog eentje die ouders
tegen hun kinderen gebruikten als ze
te lang bleven jengelen om een glaasje
ranja:
‘Heb je dorst?
Ga naar Hans Worst.
Die heeft een hondje,
En die piest in je mondje’
Hebt u nog meer korte, rijmende
levenslessen? Of andere tweeregelige
raad? Mail ze naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email

Het Hollandse kruimige aardappeltje.
Maaltijden van 380 gram voor “de
kleine eter”. Deze wensen vindt u nu
ook in de maaltijden terug.
Bel ons telefoonteam en vraag onze
nieuwe brochure aan. Wij sturen u
hem samen met alle andere informatie graag toe.
Bovendien stellen wij u in de gelegenheid om 6 maaltijden naar keuze
(geen kerstmenu’s en luxe maaltijden) te proeven voor slechts € 25,3B Diner is onderdeel van “De Jong
Diepvries B.V.” een al 60 jaar bestaande groothandel voor de voedingsbranche.
Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of
bel met 010-529 01 33
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Finnamic-dag
op 19 oktober in Den Haag

Maak kennis met handgemaakte
Duitse comfortschoenen
Onder de naam FinnComfort wordt vanaf de jaren ’80 in
Duitsland handgemaakt schoeisel ontwikkeld, op basis
van recente medische inzichten en diverse innovaties. Op
19 oktober a.s. kunt u van 10:00 tot 16:00 binnenlopen in
de Beterlopenwinkel -Laan van Wateringseveld 73- om zelf
deze schoenen te ontdekken, die met name zijn ontwikkeld voor 50-plussers.
Comfortabel en gezond lopen is van groot
belang, aangezien een mens gedurende zijn
leven gemiddeld 185.000 kilometer lopend
aﬂegt. FinnComfort biedt leesten voor vrijwel
iedere dames- of herenvoet, waarbij deze en
de tenen volop bewegingsvrijheid houden.
Finnamic is een schoenenlijn van FinnComfort, die maakt dat men stabiel én langer door
kan lopen zonder vermoeid te raken. Dit komt
door een speciaal gevormde zool, die aan de
voor- en de achterkant een uitgekiende ronding heeft, terwijl hij in het midden wel vlak
is. De schoen is gemaakt van extra stevig materiaal, waardoor het lijf minder energie
gebruikt tijdens het lopen (vergelijkbaar
met een hard opgepompte bal, die veel
hoger stuitert dan een zacht exemplaar).
Diverse orthopedici bevestigen steeds
weer dat Finnamics de belofte ‘Sta
en loop rechtop’ waarmaakt; dit komt
doordat de schoen met haar gelijkmatige afrolbeweging de houding verbetert,
plus de voorvoet én hiel ontlast!

Op 19 oktober kunt u binnenlopen, om gratis
en vrijblijvend meer informatie te ontvangen;
maar bovenal om zelf te proberen hoe deze
schoenen het lopen vergemakkelijken.
Naast het vakkundige personeel van de Beterlopenwinkel is er een expert van FinnComfort
aanwezig, die schoenen in uiteenlopende
kleuren, modellen en maten meebrengt.
Tevens krijgt u na uw bezoek een passende
attentie mee.

’s Middags naar de
Koninklijke Schouwburg
Wat is er nou fijner dan op een koude middag de warmte
van de Koninklijke Schouwburg op te zoeken en te genieten van een bijzondere voorstelling? Sinds dit seizoen
bieden we niet alleen in het weekend, maar ook doordeweeks een aantal toneelmatinees aan. Donderdagmiddag
29 oktober om 14.00 uur is Ibsens meesterwerk Solness
van het Nationale Toneel te zien.
Solness
In Solness ontleedt Henrik Ibsen zowel de
sluimerende identiteitscrisis van hemzelf als
die van de gevierde architect Halvard Solness.
Halvard Solness offert op het toppunt van zijn
carrière liefde, gezien en vriendschap op om
het hoogste te bereiken. De jonge Hilde staat
plotseling voor zijn deur en weet hem ervan te
overtuigen nog eenmaal iets werkelijks groots
te bouwen.

wordt er voorafgaand aan de voorstelling een
kijkje achter de schermen gegeven. Bestel uw
kaarten voor Solness met actiecode hagenaar
en meld u na aﬂoop van de voorstelling bij de
informatiebalie.

Een kijkje achter de schermen
Speciaal voor lezers van de Oud Hagenaar

www.ks.nl
0900 3456789 (10cpm)

SUDOKO mee en win !!!
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.

inzendingen, want de mailbox overstroomde. En de
puzzels waren wederom goed. De goede oplossing
luidde vorige keer: 4-7-5-6. De DVD gaat naar de
volgende inzenders:

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:

Wat we vragen is dus een reeks van vier cijfers.
Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze vakje een ‘8’;
in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in D een ‘1’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

• Frans Versluis, te Benthuizen
• Ed Sterenborg, te Reeuwijk
• Jaap Dekker, te Zoetermeer
• Tineke Coers-Damen, te Den Haag
• A. Kwaakernaat, Voorburg

Prijswinnaars
In de De Oud-Hagenaar van 29 september vond u ook
ier ud ku- a es r aren nieu flink at

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom vijf
keer de D D f ehuis De ie aar erl t er eet

SUDOKO A

SUDOKO B

8

5 3 4
7

1 3
7
5
1
2

8
6 2 8
7
9

7
6 8

1 9

5 3 4
7

1 3
7
5
1
2

8
6 2 8
7
9

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 21

1 9

5 3 4
7

1 3
7
5
1
2

8
6 2 8
7
9

8

1 9

5 3 4
7

1 3
7
5
1
2

5
2 6

7
6 8

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

SUDOKO D

8

5
2 6

7
6 8

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

SUDOKO C

8

5
2 6

Woensdag 21 oktober

8
6 2 8
7
9

5
2 6

7
6 8

1 9
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VOLOP NAJAARSVOORDEEL!
Een nieuwe scootmobiel
vanaf € 1,95 per dag!
Alléén bij Mango Rent beschikt u direct over een
nieuwe scootmobiel tegen een vast, laag bedrag
per maand.* U kunt de verschillende modellen
eerst uitproberen in onze winkels of bij u thuis.
Bel 0800 - 2002 voor een gratis informatiepakket
of kijk op www.mangorent.nl

• Lichtste vouwscootmobiel ter wereld
• In drie stappen volledig opvouwbaar
• Rijdt als volwaardige scootmobiel

• Voorzien van zeer comforbale kapiteinsstoel
• Zeer geschikt voor lange(re) afstanden
• Snelheid tot 17 km/u, bereik tot 50 km

voor

EENMALIGE
NAJAARSACTIE:
van € 2.350,-

go Ren
an

voor

He

t

ur

€ 2.895,-

OF VOOR

€ 1.795,-

€ 149,-

per maand via
Mango Rent

en

t

M

TIGER 4 - snel én stabiel!

van € 4.395,-

go Rent:
De voordelen van Man

inclusief:
• Zorgeloos rijplezier,
onderhoud
k
die
rio
pe
- Ser vice en
0800 2002
- All-risk ver zekering
h
ge
WB
m ak van
- 24/7 pechhulp i.s.m. AN
sten
ko
se
lijk
de
an
ma
ijke
• Overzichtel
ity
lectie van Mango Mobil
• Topmodellen uit de col

LUGGIE - ideaal voor op reis!

€ 550,VOORDEEL!

* Op basis van een huurovereenkomst van 36 maanden.

Prijs exclusief armleuningen.

Kijk op www.mangorent.nl

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

✂

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

JA, STUUR MIJ HET GRATIS MOBILITEITSPAKKET!

Naam

Dhr. / Mevr.

Adres

OHANVV15101

Telefoon

•
E-mail
•
□ Scootmobielen □ E-cars □ Elektrische ﬁetsen □ E-scooters □ Mango Rent •
Zonder postzegel opsturen naar:
•
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn
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VO otel DEE
Brochure
MyHoORDCard LBO
N
scootmobielen   VOORtelCarEELB
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Postcode/plaats
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d
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MyHotel DEELBON
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MyHotelCard

DE MANGO SCOOTMOBIELGIDS
Alles dat u wilt weten over scootmobielen

0%%%
7KO7KO70RT0%
70
RT
70%
KO
RTI
ININGG
70%
KOR
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KORTIN
KORTINGG

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

De Lierseweg 13
2291 PD Wateringen
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Actie geldig t/m 31 oktober en zolang de voorraad strekt.

