Oplage: 74.000 ex.

Dinsdag 6 september 2016 - Jrg. 8, nr. 18

Warme belangstelling Haags amateurvoetbal
Met veel plezier heb ik het
artikel in De Oud-Hagenaar
van 14 juni gelezen getiteld
‘Nieuw boek test voetbalkennis oud-Hagenaars’. En
natuurlijk zijn er heel wat vragen, die bij mij herinneringen
oproepen als oud-voetballer
en -trainer in de Haagse regio.
Een vraag, sprong er voor mij
direct boven uit. Het gaat om
vraag 924: “Wie kreeg er in de
jaren zeventig 40.000,00 gulden salaris, omdat hij trainer
werd van De Valkeniers?”
Ik denk dat het eind 1971 geweest is,
nadat ik was geslaagd voor mijn eerste
trainersdiploma (D), dat de cursusleider Joop Castemiller mij vroeg of ik
iets voelde om als trainer te beginnen
bij de voetbalvereniging De Valkeniers, uitkomend in de tweede klasse
van de onderbond (HVB). Dat was
bepaald geen geweldig niveau, maar
om ervaring op te doen een aardige
start. Hij werd wel meer door clubs
benaderd. Die cursus werd destijds
gehouden op het RVC-complex en
hadden een leuke groep cursisten met
onder andere bekende voetbalﬁguren
als Cock Clavan (RVC) en Jan Gerritsen (VUC).
Zo gebeurde het dat ik een paar weken
later werd gebeld door een van de bestuursleden van De Valkeniers en werd

Deze week o.a.:

De Leyweg
tot 1950: een
landweggetje
Pag. 3

Bell brengt de
telefoon in de
Residentie
Pag. 5

Memoires van
een Haagse
duivenmelker
Pag. 10-11

ADO’er van
de jaren ‘60:
Charlef Brantz
Pag. 13

Amateurvoetbal.

gevraagd eens te komen praten over
een eventuele aanstelling als trainer.
De club speelde bij de Hoornbrug in
Rijswijk. Ik ernaar toe.
Na een plezierig gesprek met het
bestuur werden er al vrij concrete
plannen gesmeed en de voorzitter zei
mij dat hij het wel zag zitten. Over
salaris waren we het snel eens. We
gingen uit elkaar met de mededeling

Drie à vier rijen dikke mensenmassa.
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dat hij mij zo snel mogelijk zou bellen
voor een afrondend gesprek. Ik keerde
huiswaarts met de idee dat De Valkeniers mijn eerste club zou worden als
trainer van een eerste selectie.
Er moet in die opvolgende weken iets
gebeurd zijn waardoor alles op z’n
kop zou worden gezet. Toen ik een
paar weken later de voorzitter belde,
vertelde hij dat er nieuwe ontwikke-

lingen waren en dat zij een toptrainer
in huis wilde halen. Mijn bek viel
open! Een toptrainer voor een tweede
klas HVB-clubje?
Toen ik de naam hoorde van Aad
de Mos, die al een aardige staat van
dienst had, was het mij wel duidelijk.
Hier moest een grote zak geld zijn
binnengebracht en dat bleek later
ook zo. Je kunt achteraf wel stellen
dat dit de eerste stap in de vercommercialisering van het amateurvoetbal
is geweest. Enige weken later werd
ik de eerste betaalde trainer bij SEV
Leidschendam uitkomend in de hoofdklasse van de HVB.
Het amateurvoetbal vanuit mijn
periode 1955 tot en met 1968, ik
speelde in het eerste van Quick-Steps,
was niet alleen gebaseerd op prestatie,
maar vooral op clubliefde en plezier
in het spelletje. Wij waren een pure
buurtvereniging met veel supporters,
waarin het overstappen naar een
andere vereniging niet in je opkwam.
En diende zich een gelegenheid aan,
bijvoorbeeld een aanbieding van

Holland Sport, dan kreeg je te maken
met een gezaghebbend bestuurslid
de heer Gussenhoven, lid van de
tuchtcommissie van de KNVB, die je
in niet mis te verstane woorden wist te
overtuigen dat dit niet kon.
Een voorbeeld was onze keeper in
die tijd, Ton van Bergen. Keeper van
het Nederlands Luchtmacht Elftal en
ongehoord goed. Hij wist Ab Clemenkhof, later keeper in VUC 1 bij
Quick-Steps in het tweede te houden.
Hij sloeg een aanbod voor een contract bij Holland Sport af.
Het amateurvoetbal genoot in die tijd
een warme belangstelling van supporters. Wedstrijden tegen Westlandse
ploegen zoals Westlandia en Velo
trokken op de Nijkerklaan zo’n 2.500
tot 3.000 bezoekers. Om een indruk
te geven zie je op deze foto’s om het
veld drie à vier rijen dikke mensenmassa. Maar dass wahr einmahl.
Joop van Sas
vansasj@hetnet.nl
06-54946545

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering
Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag
Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

24/7 bereikbaar:

070 - 346 95 71

www.cuvo.nl

pagina 2

Dinsdag 6 september 2016

OPROEPJES EN BRIEVEN

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!

Nederlandse vlag er op, zette die op en
zei: “Deze past mij beter”. En dat met
Duitsers in de zaal. De rijkscommissaris voor de bezette Nederlanden was
Seyss-Inquart.

RVC
De Rijswijkse Voetbal Club
heette eerder Residentie Voetbal
Club. Wat een geweldig mooie
vereniging was dat!
Maar er moest zo nodig
gefuseerd worden in 2005 met
Kranenburg! Want het moest
één grote club worden Haaglandia! Nou, we zien waar het tot nu toe heeft
geleid! De gemeente heeft het contract opgezegd, want er is een aanzienlijke betalingsachterstand. Inmiddels zijn ze failliet. Mijn schoonvader Nico
Kerkvliet, tweede penningmeester, God hebben zijn ziel, zou zich in zijn graf
omdraaien als hij dit allemaal zou lezen, net als trouwens zijn vader Chris
Kerkvliet, die nog bij de oprichting was van RVC. Het was een club met zo’n
onnoemelijke grote schare aan vrijwilligers. Voor alles binnen de vereniging
was wel weer iemand of een groepje die belangeloos iets deed. Zo gingen we
van de linkerkant van het sportpark Irene naar de rechterkant en werd er een
prachtig clubhuis gebouwd. Later kwam daar nog de tribune bij. Wij hebben
daar alle banken in gemonteerd en het dak erop gemaakt. Op elk moment
van de week en de dag werd daaraan gewerkt! Op de vrijdagavonden werd
door velen bij de sigarenwinkeliers de toto-formulieren opgehaald en naar
het clubhuis gebracht. De man die dit tot iets geweldigs groots heeft gemaakt
was Toon Biegel, want we hadden de grootste toto-omzet in de regio. Aan
de grote tafel achter de vouwwand in de kantine werden alle formulieren
geteld door veel handen. Aan het einde van de avond ging Toon dan naar de
Segbroeklaan om alles af te dragen. Er werd binnen de vereniging gelast,
getimmerd, ‘geloodgieterd’, verwarming aangelegd door Jan Regeer, Jan
Bakhuis en nog vele anderen. Ze hadden ook een voortvarend bestuur. Altijd
zoekend naar nieuwe dingen. De bezoekersaantallen waren ook altijd hoog!
Maar het het hoogste waren ze toen ze thuis speelden tegen Ceasar! 7.000
bezoekers op dat sportparkje! Wat een sfeer was dat toen. Ik draaide in de
radiokamer altijd de nieuwste plaatjes en las de opstelling voor. De plaatjes
haalde ik op zaterdag bij Disco Zuid en op maandag bracht ik ze weer terug.
Ik kreeg de hele top tien mee! Als ik nu dan lees, en op de radio hoor hoe het
er nu voor staat op het sportpark Irene, doet dat zeer.
Arie Blom
bloma@ziggo.nl

Colofon

Marius Borstlap
In de berichtgeving over Marius
Borstlap mis ik één aspect, namelijk
dat hij in de jaren 1956 en verder ook
muziekleraar was op de Chr. Prins
Mauritsschool, een lagere school in
de Resedastraat. Mijn dochters hebben in die jaren muziekles van hem
gehad, waarbij hij gebruik maakte van
het Orf-instrumentarium. Het waren
geweldige lessen, waarbij ze veel van
muziek opstaken. Het was een prima
school (dat blijkt wel door het aantrekken van deze bekende musicus) met
geweldig onderwijs in kleine klassen
(circa achttien leerlingen of soms zelfs
minder). Het gebouw staat er nog,
later kwam er een andere onderwijsin-
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stelling in, ik weet niet wat er nu in is
gehuisvest.
Lenie Nunes
lenie.nunes@casema.nl
Buziau
In het artikel over Buziau in De OudHagenaar van dinsdag 9 augustus
2016 komt - aan het einde - de zin
voor: “In 1942 werd hij als gijzelaar
opgepakt, omdat de Duitsers zijn
grappen niet vertrouwden.” Eén van
deze grappen was dat hij opkwam met
een zwarte hoge hoed op, waarop in
het wit het cijfer 6¼. Hij zette deze
af, haalde achter zijn rug een ander
hoge zwarte hoed tevoorschijn, met de

Anton Ch. van Weeren
ac.vanweeren@planet.nl
Stevin Reünie
Op zaterdag 25 maart 2017 wordt er
een reünie georganiseerd voor ex-leerlingen die tussen 1960 en 1970 op de
Stevin HBS of het Stevin Lyceum in
Den Haag hebben gezeten. Meer info
is te vinden op www.stevin1960-1970.
nl. Wij hopen middels deze oproep
nog meer ex-leerlingen te bereiken.
Eva Jonker
stevinreunie2017@gmail.com
Gerard Fieret
Naar aanleiding van het verhaal van
Carl Doeke Eisma over Gerard Fieret
wil ik een kleine anekdote toevoegen.
In de periode 1988-1992 runden mijn
echtgenote en ik boekhandel Plantijn
aan het Noordeinde. Omdat wij ons
(onder meer) toelegden op de wat
mooiere en duurdere kunstboeken,
hadden wij een net uitgekomen boek
over Hugo Claus als kunstschilder.
Mijn echtgenote legde het boek in
de etalage, op het moment dat Fieret
langsliep. Hij stapte naar binnen en
vroeg mij het boek te mogen inzien.
Ter bevestiging van wat in het
artikel staat: Fieret herkende Claus’
schilderwerk als het zijne, hetgeen
k et een nke korrel out na
Vervolgens vroeg hij mij het boek een
uurtje achter te houden, hij ging even
an u t elen
Na ongeveer drie kwartier stapt hij
binnen, gooit zijn zakken leeg op de
toonbank waaruit vele stuivers, dubbeltjes, kwartjes en andere munten
tevoorschijn kwamen: hij had in die
tijd voor ruim vijfhonderd gulden bij
elkaar ge oten nten gelukk g et
zijn aanwinst verliet hij de winkel.

uitgaven van De Oud-Hagenaar? Jaargang 1, nr. 1 t/m 23. Jaargang 2, nr. 1
t/m 21 en 23. Jaargang 3, nr. 1.
Narda Klomp
06-23644188
Joodse koopman Bobbe
Zijn er onder de lezers van deze krant
nog mensen die de joodse koopman
Bobbe hebben gekend en herinneringen aan hem bewaren? Hij stond in
de jaren dertig met een stalletje voor
paleis Huis ten Bosch en verkocht
daar allerlei souvenirs en snuisterijen.
Graag had ik geweten of hij de oorlog
heeft overleefd, hoewel de kans
daarop helaas klein zal zijn. Dit is
ondermeer te achterhalen als iemand
mij zijn voornaam kan geven. Ook
andere gegevens over deze sympathieke Hagenaar, die in genoemde
periode tussen de veertig en vijftig
jaar moet zijn geweest, kinderen had
en hoogstwaarschijnlijk in het centrum
woonde, alsmede foto’s van hem, zijn
welkom.
Tjerk van der Veen
info@anne-in-de-buurt.nl

Otie Bonset
Namens Pam Nicholes uit Engeland
schrijf ik deze oproep. Zij is op zoek
naar Otie Bonset, met wie zij in 1946
een uitwisseling had. Otie woonde
toen met haar ouders en zus Albertine
in Bussum aan de ‘s Gravelandseweg.
Otie trouwde op jonge leeftijd met
Willem van Herven, arts, en ging toen
wonen in Den Haag.
Ze moet nu net als Pam 87 jaar oud
zijn. Wie kan me meer vertellen over
haar?
Jet Seelig
hmseelig@ziggo.nl
Buitenhof
De onbekende foto in De Oud-Hagenaar van 23 augustus is het Buitenhof
gezien van de zijde Hofweg richting
Gravestraat. De kerk is de Grote Sint
Jacob.
Direct naast het gebouw recht vooruit
begint de Gravestraat.
Hans de Haas
t.b.v@ziggo.nl

De Haagse Metro
In De Oud-Hagenaar van 23 augustus heb ik het artikel gelezen van Carel Goseling. Interessante info; mijn moeder had er wel eens over, dat er plannen van na
de oorlog om over de Sportlaan een metro aan te leggen. Toen in Rotterdam in
1968 de metro gereed kwam en Amsterdam ver gevorderde plannen had, besloot
ik - ik was toen 14 jaar - voor de Nederlands op het Dalton Lyceum bij de heer
Oskam als thema van mijn spreekbeurt de metro tot onderwerp te nemen onder
het mom ‘Waar blijft Den Haag met zijn metro?’. De lijn die ik had voorgesteld
ging vanaf Station Hollands Spoor via Station Den Haag Staatsspoor (waar nu
Den Haag Centraal is) onder de Kalvermarkt en Grote Marktstraat naar de Lijnbaan, waar die - net als in Rotterdam-Zuid - verder boven de grond op viaducten
verder zou doorrijden over de Loosduinseweg, de Thorbeckelaan naar het De
Savornin Lomanplein. De reacties uit de klas waren dodelijk. “Waarom door het
rustigste gedeelte van de stad?”, “Waarom niet naar Madurodam?”, “Iedereen
gaat toch met de auto in de toekomst?”, “Waarom maar één lijn? Het heeft toch
pas zin als je in één keer lijnen door heel Den Haag aanlegt?” en “Je verstoort
wel de plantsoentjes in het midden van de Loosduinseweg” (daar rijdt nu lijn 2).

Maarten van Woerden
maarten.woerden@gmail.com

Nadien heb nog veel vaker mijn hoofd gebroken over een fatsoenlijk ov-plan
voor Den Haag, zonder metro, overigens, maar met bijvoorbeeld het plan om
tram 12 te vervangen door een trolleybus en die te verlengen naar Station
Voorburg in plaats van lijn 10, en het verleggen van de spoorlijn AmsterdamRotterdam naar de binnenstad onder de Grote Marktstraat en zo van Den Haag
Centraal een echt station makend, maar ik heb - gelouterd door deze schoolervaring - nooit meer enige publiciteit gezocht.

De allereerste uitgaven
Heeft u belangstelling voor de eerste

Eduard Bekker
e.bekker@wilgstraat.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Leyweg tot 1950: landweg met boerderijen
De nieuwbouwwijk Morgenstond is vernoemd naar een boerderij
aan de Leyweg op de hoek van de Hengelolaan. In 1948 werd
boer Zonneveld verteld dat hij moest wijken voor de Haagse
stadsuitbreiding. Hij zou nog tot 1951 op deze historische boerderij mogen blijven voordat deze met de grond werd gelijkgemaakt. Chris Nederpel (1944) heeft het allemaal zien gebeuren.
De Leyweg met de weilanden aan weerskanten veranderde van
landweggetje in een straat in een naoorlogse nieuwbouwwijk die
inmiddels ook alweer volop vernieuwd wordt.
Een eeuwenoud weggetje met sloten
aan weerskanten en over die sloten enkele bruggetjes die toegang verschaften tot de weilanden met koeien. Tot
aan de horizon zag je de weilanden.
Hoe mooi was dat niet bij zonsopgang
wanneer een nevellaag boven het gras
hing. Dat was de historische Leyweg,
die liep van de Oude Haagweg in
Loosduinen naar de Noordweg in
Wateringen. Een idyllisch tafereeltje, vooral als je daarbij de geur van
koeien probeert te ruiken en de stilte
en rust beluistert die zo karakteristiek
zijn voor het platteland.
De ouders van Chris kwamen tijdens
de oorlog in de Vreeswijkstraat wonen
op nummer 821. Een benedenwoning
nabij het in de jaren dertig aangelegde Zuiderpark. Chris weet nog
dat hij achter sliep in de tamelijk
luxe woning. “Een prachtige buurt
voor opgroeiende kinderen, waar
ze heerlijk konden ravotten!” Het
platteland was nabij. Overal groen
om je heen! De weilanden werden
vervangen voor blokkendozen waarin
mensen werden opgeslagen. De jonge
Nederpel heeft het allemaal aan den
lijve meegemaakt. “De grond werd
bouwrijp gemaakt. De boerderijen
kwamen leeg te staan. De jaren vijftig
toverden het platteland om tot enkele
nieuwbouwwijken, die niet bepaald
een schoonheidsprijs verdienden.
Overal bouwmaterialen. De drukte van
de bouw bracht veel kinderplezier met
zich mee. Zand werd in keepwagens
aangevoerd vanaf de Laak. Wat heerlijk om met een chauffeur even heen
en weer te rijden.” Of een ritje naar
Hillegom om een lading stenen op te
halen. Het was het leven als in een
jongensboek. De kinderen beleefden
schitterende avonturen. Vaak gingen
ze met vriendjes uit de buurt spelen of
hutten maken. Chris moet zo’n jaar of
zeven zijn geweest toen hij met vrien-

den een gat had gegraven waarboven
een schitterend dak werd gebouwd.
Zo hadden ze spelenderwijs hun eigen
mooie hut in elkaar geknutseld. Zijn
broer Leo was er ook bij. Evenals de
wat oudere Joop van Caldenborgh en
vrienden als Rob en Leo Geurts, Petja
en Hugo Wapperon, Jan de Vroom,
Daan Krul en vermoedelijk ook Bert
Cremer. Ze maakten er ook vuur om
warm te zitten als het buiten koud was.
Eigenlijk best wel gevaarlijk als je het
achteraf beschouwd. Maar kinderen
zien het gevaar niet en hadden geen
besef van tijd. Geen wonder dat de
moeder van Chris nogal eens ongerust
was waar de jongens uithingen.
De oude Leyweg was verhard met
een soort teerlaag die bij extreem heet
weer ging plakken als je erop liep.
Chris kan het zich nog goed herinneren. “Als je lang op een plek bleef
staan dan zoog je bijna vast.” De
boeren vonden het allemaal prima.
Zij hadden meer zorgen over de
naderende onteigening van hun stuk
groen en ook vaak van hun behuizing.
Sommige families woonden al vele
generaties aan de Leyweg. Ofschoon
het aantal daadwerkelijke woonboerderijen op de vingers van één hand
te tellen was. In de meeste gevallen
ging het om gepacht land met enige
schuren en verder opstal. De pachters
woonden elders en gingen iedere dag
naar hun weide toe om hun koeien en
andere beesten te verzorgen. Boerderij Morgenstond was een complete
boerderij met woning, stallen en een
oprijlaan met aan het begin een hek
en dampalen aan weerszijden met
de woorden Morgen en Stond erop.
De zestien hectare weiland lag tot de
Vrederustlaan aan toe. Deze eeuwenoude boerderij stond tegenover de
Eurocinema. Daarnaast lag een weggetje, thans Hengelolaan, dat richting
het huidige Zuiderpark toegang bood

Boerderij Koot.

Boerderij Stadszicht.

aan de oeroude eendenkooi met kooikerswoning van de familie Hegge. De
oude woning staat nog steeds aan de
zoom van het Zuiderpark, weliswaar
in afgeslankte vorm en hoofdzakelijk
voor educatieve doeleinden. Verdere
boerden langs de Leyweg: boer Koot
(woonde in de Vreeswijkstraat), boer
Knijnenburg, Van der Voort, Van
Leeuwen met Stadszicht, Van Vliet,
Vogels en nog wat pachters met een
perceel grond waarop ze koeien hielden. Vogels was zo’n pachtboer die
Chris goed van dichtbij heeft gekend.
Vroeger gingen kinderen van vier en
vijf jaar naar de bewaarschool zodat
ze alvast konden wennen aan de grote

zuivelwaar, hoor: melk, kaas, eieren,
boter, dan had je het wel gehad. Misschien karnemelk er nog bij.” Het
was vroeg opstaan en hard werken.
Boer Jan Vogels ging al voor dag en
dauw met paard en wagen naar zijn
land aan de Leyweg om de koeien te
melken. Na gedane arbeid en nog wat
sjouwtjes, bracht hij vervolgens de
gemolken melk naar de fabriek ‘De
Hanze’ aan de Rottermontstraat bij
de Gaslaan. Een melkinrichting die
in 1915 door twaalf melkslijters was
o ger t et a nk aan oten e
zware melkbussen met veertig liter
erin moesten op de kar worden gezet.
Toch met de zware bus mee een vracht
van vijftig kilo die hoog boven jezelf

Boerderij Morgenstond.

school, zoals dat zo mooi heette. Chris
had ook die leeftijd van kleuter maar
hij zat liever op de boerderij dan op
school te spelen. Zijn school was aan
de Kootwijkstraat, maar vaak genoeg
zat hij tussen de koeien van boer
Vogels op zijn landgoed ‘Altijd Wat’.
Vanaf de Driebergenstraat mocht hij
dan meerijden op de bok van de paard
en wagen. Dolenthousiast vertel Chris
hoe hij spijbelde van school en zijn
moeder niets merkte, totdat oom agent
in de gang van het ouderlijke huis
stond. Dat was dus foute boel. “Kennelijk verlinkt door een schoolvriendje
tegen wie ik te enthousiast over de
verhalen van boer Vogels had verteld!”
Zo kon het gebeuren dat er weer een
rustperiode aanbrak.
Boer Vogels had een melkzaak op
de hoek van de Tripstraat en de
Loosduinseweg. Een behoorlijk pand
met ook nog een stal met ruimte voor
karren en vier paarden. Een indrukwekkend bedrijf voor die tijd. Koos
Vogels ventte met melk langs de deur
en in de winkel was deze ook vers
verkrijgbaar. “Allemaal eenvoudige

moest worden opgetild. Vaak twee
lagen op elkaar. Ook toen probeerden
de boeren en andelaren o e ﬁ nt
mogelijk te werken. Alleen heette het
toen nog niet zo. Werkdruk was er
niet. Het leven was wat gemakkelijker
met een peukie er tussendoor en wat
gemoedelijk praten over de koeien als
ze wat mankeerden. Vogels was nog
van de oude stempel en bracht de melk
zelf naar de fabriek. Andere boeren
kozen er steeds meer voor om de melk
op te laten halen. Ook vanwege dat
gesjouw als je wat ouder werd, terwijl
de stevige jonge melkrijders met de
vrachtwagen het een en ander gewend
waren. Vogels ging van de fabriek
meestal weer direct naar zijn land.
Soms eerst nog even langs huis om
ko ﬁe te dr nken
Het ging er gezellig en ontspannen aan
toe aan de Leyweg. “Nee, de koeien
hadden geen namen.” Sommige hadden wel een bijnaam. Zwartkop of zo,
afhankelijk van de vlek op de kop.
Paarden hadden wel een naam. Chris
heeft ook wel eens koeien gemolken.
Zittend op een éénpoot, klaarde hij het

karwei op zijn dooie akkertje. De jaren
g ngen door en de betonnen atten
rukten steeds meer op. De gemeente
Den Haag had grootse plannen met de
nieuwbouwwijk. Zo moest het winkelcentrum een Haagse Lijnbaan worden
naar Rotterdams voorbeeld. Als kind
had je weinig idee van de geplande
bouw. Ook dacht je niet: wat zonde
dat die boerderijen allemaal worden
geruild voor vanaf de bureautafel
getekende straten, lanen, huizen en
winkels. Zo zielloos en zo troosteloos.
Later kijk je pas nostalgisch terug naar
wat eens is geweest. Dan pas zie je de
Leyweg zoals je hem vroeger als normaal aanvaardde. Als je ouder wordt
zie je je jeugd weer op het netvlies
verschijnen. Vaak wat gekleurder dan
het werkelijk in die tijd was.
De tijd bij boer Vogels was een
onvergetelijke tijd voor de kleuter. Wat heeft hij op een prachtige
wijze kennis mogen maken met het
boerenleven. De drukte in de zomer
als het hooi moest worden gemaaid.
En de betrekkelijke rust in de winter
wanneer de koeien op stal stonden.
Wat gaven die beesten een warmte! De
jaargetijden bepaalden het leven van
de boer. In de winter werden er vooral
onderhoudswerkzaamheden verricht.
Een schuttinkje vastzetten, wat palen
vervangen en de koeien bijvoederen.
Het dagritme werd net als in de zomer
bepaald door de koeien die gemolken
moesten worden. Op het erf was naast
de schuren, de hooimijt en koe- en
paardenstallen ook ruimte voor een
stal speciaal voor de stier. Wat de stier
precies deed op de rug van de koe zal
de kleine Chris wel niet hebben begrepen. Het leek op een soort gevecht. De
stier stond vast aan de grond met een
hele zware pin. Hij leek ook nog boos
te kijken. Het was duidelijk dat deze
stoere 4-potige jongen zich verlekkerde aan de dames in de wei en zich
niet wilde laten storen door wat voor
hinderlijke menselijke wezens dan
ook. Of ze nu groot waren of klein.
De (biologie-) lessen aan de Leyweg
waren onvergetelijk onderwijs, zoals
alleen de natuur je kan leren!
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

pagina 4

Dinsdag 6 september 2016

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

+

Reizen
Vakanties Voordeel van BTR

Dé onafhankelijke
lifestylebeurs
voor50-plussers
uit de
regio Haaglanden

Kom naar dé lifestylebeurs voor
actieve 50-plussers uit de regio
Haaglanden!

ive Nederland
5 dg. Busreis All Inclus
9,- p.p.
€ 299,of Duitsland va. slechts
Nederland
5 dg. All Inclusive Hotels in
5,5,- p.p.
of Duitsland va. slechts € 17
Hotel
Ultra All Inclusive vakanties
rting
Ko
%
40
Elderschans Zeeland
eizen, laatste
Voor alle vakantier
s
ders
tis folder
gra
,
gen
din
aanbie
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Ma
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Be
en reserveringen:

m nu in prijs
Riviercruises uit Rotterda
0,- p.p. Korting
verlaagd tot wel € 300,-

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016
VAN 9.00 - 18.00 UUR
GROTE KERK DEN HAAG
(adres: Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag)

Kijk voor meer informatie op
www.50pluslifestylebeurshaaglanden.nl

Gratis toegang t.w.v. € 7,50
tegen inlevering van deze
coupon!

“Wij zijn er
voor u”
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 Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd
Burg 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

Mogen wij ons even voorstellen
Mogen wij
? ons even voorstellen ?
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Miedema & zn. is een ouderwets
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vertrouwd Hollands bedrijf
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echt boven-contact nog echt bovenAntiekrestauratie
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IEDEMA & zn. IEDEMA & zn. en interieuradviezen bent
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Bel voor
meer informatie
Goejanverwelledijk
48a
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk
48a
Kleiweg 135
Gouda
Rotterdam
Tel:
599220
Tel:0182
010 ––2188876

Veldweg
2219135
22
Kleiweg
DamVeldweg
22
Texasdreef
Bussum
Bussum
Rotterdam
Utrecht
Schiedam
Tel:
--6628218
Tel: 030
035 010
6912905
Tel: -035
- 6912905
Tel:
– 2188876 Tel: 010
2734727

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Bell-compagnie brengt telefoon in de Residentie
Achteloos pakken we ons mobieltje en bellen ermee over de hele wereld. Het telefoontoestel is
gemeengoed geworden. Zó vanzelfsprekend. Overal is in huis een dergelijk apparaat te vinden.
Soms met snoer, steeds vaker zonder. Zo’n 130 jaar geleden kreeg Den Haag zijn eerste telefoonnet, maar het telefoontoestel was lang niet voor iedereen weggelegd! Het eerste telefoonnet
was trouwens uiterst commercieel!
In december 1881 gaf de Haagse raad
opdracht aan de Nederlansche Bell
Telefoon-Maatschappij om een telefoonnet aan te leggen in Den Haag en
Scheveningen. Het was dus aanvankelijk een particuliere, commerciële
aangelegenheid! Het telefoongebouw
kwam aan de Kapelsbrug te staan
nabij het Spui, ingericht met de
modernste telefooncentrale van die
tijd. Het aantal abonnees was op de
vingers van een paar handen te tellen.
In ieder geval de burgemeester en de
hoofdcommissaris zowel thuis als op
kantoor. Verder de politiebureaus in
de wijken en het ziekenhuis.
Permanente bezetting
In 1883 werd het telefoonnet operationeel. De gewone burger had
er weinig mee te maken. Het was
hoofdzakelijk een net dat door de dienaren van de overheid werd gebruikt.
Het doel was het algemeen belang

Behang (werk)

Vloerbedekking

te dienen en alarm te kunnen slaan
wanneer dat nodig was bij brand
en andere calamiteiten. Daarom
werd er al spoedig op aangedrongen
om ook in de avond en nacht voor
bezetting te zorgen. Daar deze Bellmaatschappij in particuliere handen
was, moest uit publieke middelen
500,- gulden worden opgehoest om ‘s
nachts ook dienstbaar te kunnen zijn.
Het aantal abonnees bleef ruim onder
de honderd!
Voorlopig was de Haagse overheid
voor vijftien jaar aan deze telefoonmaatschappij gebonden. Afgesproken
was dat zij ook het beltoestel gratis
zou verstrekken en onderhouden.
Al spoedig wilden particulieren ook
op het net worden aangesloten en de
telefoonmaatschappij dacht snel wat
draden over huizen heen te spannen.
Maar het gemeentebestuur stak daar
een stokje voor. Dergelijke bedra-

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

ding mocht duidelijk alleen onder de
grond. Behalve buiten de bebouwde
kom, zoals op de weg naar Scheveningen.
De techniek stond nog in de kinderschoenen en maar weinig mensen
roﬁteerden re t treek van et
nieuwe communicatiemiddel. Bellen
was nog slechts een zakelijke aangelegeheid.

zaakt door (verkeerd gebruik van) het
toestel.

Storingen
Weldra verschenen er ook openbare
telefoonstations zoals bij het station
Hollands Spoor. Wonderwel komen
er geen belangrijke storingen voor
en dat is een hele prestatie voor die
tijd. Want laten we wel wezen: in
1885 telde het net 206 abonnees en
maar liefst 13.454 verbindingen! Het
aantal storingen bedroeg 247, waarbij
gelijk moet worden aangetekend dat
veel mankementen werden veroor-

Daarnaast was er een probleem bij
ijzel en vorst. Tevens waren er immer
problemen bij het exact vaststellen
van een kabelbreuk. Dat vergde veel
speurwerk waarvoor soms honderden meters draad moesten worden
opgegraven en gecontroleerd. De
Bell-maatschappij kreeg in 1897
verlenging van de concessie op voorwaarde het tarief te verlagen van 70
naar 40 gulden. Het aantal abonnees
steeg door de verlaging spoedig naar

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

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
Heeft u h’m al bezocht,
geliked en
gedeeld?

Telefooncentrale Hofweg anno 1910.

500 percelen in 1897. Het jaar erop
zou de 600 worden gehaald.
PTT
Het zou tot rond de Eerste Wereldoorlog duren, eer dat het Staatsbedrijf
der PTT op de bühne verscheen. Aanvankelijk werd er begonnen met het
opkopen van de bestaande telefoonnetten. Later volgden de uitbreidingen. Er werd - tijdelijk - een einde
gemaakt aan het commerciële stelsel,
om deze aan het einde van de jaren
negentig weer in te voeren, maar dan
vooral bij mobiele telefoons. En zo is
de circel weer rond!

DE WERELDWINKEL SCHEVENINGEN ZOEKT VRIJWILLIGERS
Winkelmedewerkers - Assistent winkelleider - Bestuurslid/Penningmeester
Door middel van verkoop van fairtrade producten en het geven van voorlichting
draagt de wereldwinkel bij aan een “eerlijke” prijs voor de producenten in ontwikkelingslanden en zo aan een betere toekomst voor hun gezinnen en aan de opbouw
van het land. De wereldwinkel doet dit uitsluitend met vrijwillige medewerkers en een
onbezoldigd bestuur die deze doelstelling een warm hart toedragen en zich hiervoor
graag inzetten.
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer
- Enthousiaste en betrokken collega’s (in bestuur en winkel)
Voor verder informatie ook onze website www.wereldwinkelscheveningen.nl
Geïnteresseerden in de functie voor winkelmedewerker en
assistent winkelleider kunnen contact opnemen met de
winkelleider mevr. Nel van Vilsteren, tel. 070-3060851
Geïnteresseerden voor de bestuursfunctie kunnen contact
opnemen met de voorzitter van het bestuur de heer Leo Staal,
tel. 06-83247971

Wij bieden per 1 september 2016

Avondspreekuur
Iedere donderdag van 17.00 - 19.30 uur
(volgens afspraak)

- Gespecialiseerd in knie,
heup en schouder
- Patiënten waarderen ons met een 9,1
- 100% verzekerde zorg
Meer informatie of afspraak maken?
Bel 088-00 88 444 of ga naar

www.orthopedium.nl

Olof Palmestraat 20, Delft
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Zorgeloos wonen begint bij ons.
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en uw autonomie
behouden. Onze betrouwbare en betrokken medewerkers staan voor
u klaar, waar en wanneer u dat wenst. Wilt u meer informatie of een
compleet overzicht van onze diensten, bel onze regioconsulent
070 406 32 82 of ga naar onze website www.farosgroep.nl
Faros Seniorendienstverlening
Voor uw gemak en comfort
Sinds 2004

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Een team van
prothesespecialisten

Zorg van mens tot mens
W

ijn
ij z

isd
rhu

ve

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

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

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

Alarmerende toename
van de ziekte van Parkinson

‘kleinschalig en persoonlijk’

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

Ouderenzorg • Zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking • Dagbesteding en groepsactiviteiten, óók voor mensen die thuis wonen

Connie, 54 jaar

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

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte.

Steun baanbrekend onderzoek

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

Ga naar www.parkinsonfonds.nl
IBAN: NL10ABNA0504201530

De grootste financier van wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

BEHANDELING VOOR VROUWEN

Rudolf Steiner Zorg
Nieuwe Parklaan 58 2597 LD Den Haag 070-306 83 06
Onderdeel van de Raphaëlstichting
www.rudolfsteinerzorg.nl

WWW.UROLASTIC.COM

INCONTINENT?
BEL: 024 711 4134 OF E-MAIL NAAR: INFO@UROGYNBV.COM

SNELLE PROCEDURE
LANGDURIG RESULTAAT

BETROUWBAAR EN VEILIG
VOLLEDIG VERGOED

PATIËNTVRIENDELIJK
POLIKLINISCHE INGREEP
ONMIDDELLIJK EFFECT
BEHANDELING VOOR MANNEN

WWW.PROLASTIC.NL
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Phil van de Klundert, een voor- DEZE WEEK OP
aanstaand Haags beeldhouwer
Op een aantal plekken in Den Haag staan in de openbare ruimte beeldhouwwerken van Phil van
de Klundert (1942-2016). Wie kent niet zijn banaan in het Zuiderpark, een geliefd speelobject voor
kinderen en rustplek voor vermoeide voetbalvaders? De banaan maakte ooit deel uit van een groep
fruit die voor het ziekenhuis Leyenburg (nu HagaZiekenhuis) was opgesteld. Naast de banaan waren er druiven, een tomaat, een sinaasappel en een peer. De polyester banaan heeft het als enige
overleefd, zij het dat hij nu op
een andere plek staat.

maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

Wakker worden met Michiel Steenwinkel, het nieuws, weer en verkeer.

Het bronzen tonnenmonument bij de
Scheveningse haven dat door - toen nog
- prinses Beatrix werd onthuld, is een
geliefd onderwerp voor fotografen.
Het heeft zelfs op een postzegel afgedrukt gestaan. De tonnen symboliseren
de haringvisserij in Scheveningen die
vrijwel geheel teloor is gegaan. Op de
kades lagen de tonnen hoog opgestapeld, klaar om te worden ingeladen in
de schepen, ernaast lagen eindeloze
meters visnetten. Er is sprake van dat
het monument een andere plek zal
krijgen wanneer er een reconstructie
van de haven op komst is.
In de Gortmolen ligt de door Phil
vervaardigde molensteen. Phil kreeg
de opdracht het plein in te richten en
vond de steen wel passend. De buurt
dacht daar echter heel anders over. In
niet mis te verstane woorden kreeg de
kunstenaar te horen dat bij maar beter
kon oprotten met z’n ontwerp. Phil
wist de gemoederen te sussen door
met twaalf kratjes bier te komen aanzetten. Hij kon geen kwaad meer doen
en kreeg de eretitel ‘burgemeester van
de Gortmolen’. Het aardige is dat de
steen volledig geadopteerd werd door
de bewoners, links en rechts verscheen
er gra ﬁt o uren en toe en aar
van het kunstwerk van Phil moesten
ze afblijven met hun poten.
Blacks
Waar Phil was, was Blacky, zijn
trouwe zwarte hond. Je kon ze samen
vaak zien zitten op de monumentale
stoep van het pand op de Prinsegracht,
waar Phils atelier was. Ze hadden
boodschappen gedaan en hijgden
samen uit op de stoep. Blacky ging er
maar bij liggen, Phil moest moed verzamelen om de trappen op te klimmen
naar zijn atelier op zolder.
at a een ﬁ n atel er aar vele
jaren les gaf aan leerlingen. Phil: “Ik
ben eigenlijk helemaal geen goede
leraar. Ik vind het heerlijk om te zien
hoe mensen met plezier bezig zijn met
uiteenlopende materialen. De een hakt
in steen, dan ander modelleert met
klei, men tekent en schildert of maakt
objecten van ijzer. Ik geef alleen maar
wat aanwijzingen en stimuleer om
door te gaan als het even tegenzit.”
Phil hoefde er ook niet altijd bij te
zijn; de meeste leerlingen bezaten een
duplicaat sleutel en konden aan de
gang wanneer ze wilden. Een kwestie

10.00

Debby en haar Mannen (ook op TV West)
Debby Roukens presenteert iedere dag een programma vol gezelligheid,
gasten en (live) muziek. Samen met Fred Zuiderwijk, Gregor Bak, René van
Kooten, Pierre Wind en andere bekende regiogenoten.
13.00

Patrick in de Middag

Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van
Houten.

Phil van de Klundert en zoontje Michel bij de tomaat bij het ziekenhuis Leyenburg in 1974.

van goed vertrouwen, in feite waren
de leerlingen na vele jaren kleine zelfstandige kunstenaars geworden.
Ockenburg
Phil is een meester in het bewerken
van verschillende materialen. Hij heeft
in rubber gewerkt, in roestvrij staal en
met leisteen. Hij schildert en maakt
zeefdrukken. Samen met de Haagse
kunstenaar Jan Willem Maronnier
ont er t een be e den a ﬁt eater bij de jeugdherberg Ockenburg.
Heel wat jonge reizigers hebben daar
spontane toneel- en muziekvoorstellingen beleefd in de buitenlucht.
Internationaal was Phil geen onbekende; hij exposeerde op de beroemde
kunstbeurzen in Bazel, Montpellier,
Keulen en Parijs en waar al niet in
Nederland.
Hout
Wanneer Phil hout ontdekt, is zijn
enthousiasme niet te stuiten. Met
cirkelzaag en kettingzaag gaat hij
boomstammen te lijf die worden aangeleverd door zijn goede vriend Dolf
van Eendenburg, de meester-hovenier
van de tuin van het Vredespaleis en
park Sorghvliet. Dolf wordt een van
Phils trouwste leerlingen en samen
‘verorberen’ ze heel wat boomstammen.
Phil maakt indrukwekkend werk, altijd
in groot formaat. Zijn beleving met
hout is aandoenlijk. Hij vertelt van de
structuur, van de geur, de scheuren, de
knoesten en de bramen. Met zijn ruwe
handen streelt hij het hout en geniet
intens. Zijn nieuwe vormen hoeven
niet geschuurd te worden, zo - rauw is het goed.
Na een hectisch en kunstzinnig leven

overlijdt Phil van de Klundert op 21
augustus 2016. Het oeuvre dat hij nalaat is indrukwekkend, dat wordt door
zijn zoon Michel zorgvuldig opgeslagen en gedocumenteerd. Voor latere
tijden wellicht. Op de overlijdenskaart
staat: “Ik heb lekker gewerkt.” En zo
is het.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Tjeerd Spoor (foto) brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

19.00

Rudo op de de Radio

Rudo Slappendel start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00

dagelijks wisselend programma

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.

maandag t/m vrijdag
Hofje van Nieuwkoop
Op de beeldententoonstelling van
Pulchri-kunstenaars in het Hofje van
Nieuwkoop heeft Phil een ereplek
gekregen. Hij wilde er zo graag een
aantal beelden laten zien, maar mocht
het spijtig genoeg zelf niet meer
meemaken.

07.00

TV West Ochtendnieuws

Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal

10.00

Debby en haar Mannen

Kijk live mee met de radiouitzending.

17.00

maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport
waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles (foto).
dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
woensdag: Wisselend programma
donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn

Tot 9 oktober is de tentoonstelling
gratis te bezichtigen in de prachtige
tuin van het hofje, dagelijks van 10.00
tot 18.00 uur. Daar kunt u een groep
van vijf houten beelden van Phil zien,
pilaren eigenlijk. Eerbetoon aan een
groot Haags kunstenaar. En tevens
kunt er ook nog beelden zien van
twintig andere kunstenaars.

door de regio en komt onderweg bijzondere mensen tegen.

Phil van de Klundert werkte samen
met dichters; zij gaven zijn beelden
poëtische namen. Dichter Dick de
Rooij maakt ooit dit gedicht voor Phil,
dat nu zeer toepasselijk is.

vrijdag: Trots! Johan Overdevest (foto) geeft mensen de
kans hun trots over iemand anders uit te spreken.

Stille wachters
Belommerde bomen
kommerloze reuzen
drukken traag hun kruin naar boven.
Laat de regens maar zakken
Laat de wind maar zoeken
Laat de vogels maar schuilen,
En laat de stormen maar slepen.
Laat de duisternis wurgen,
laat de eeuwigheid dagen.
Jos van den Berg
josberg@ziggo.nl

17.30

TV West Nieuws Het nieuws uit de regio

17.45

Verkeersjournaal Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar
de komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn.
Van 18.00 uur tot 07.00 uur: herhaling van het uur vanaf 17.00 uur.

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Bel en bestel 070 - 221 0581

Voetenveger

Vouwkrat op wielen

Schoottafel

Voor leden

23,96
Onz
e prijs €12,95

Onz
e prijs vanaf € 29,95

Voor leden

Voor leden

10,

40

6, 50

Onz
e prijs €7,95
Beurer Manicure- en
pedicure set

One touch universele opener

Voor leden

Voor leden

11, 95
Onz
e prijs vanaf € 14,95

Onz
e prijs € 66,95

53, 55

Go Up boodschappentrolley

Opblaasbaar beenkussen

Voor leden

23,95
Onz
e prijs € 29,95

Voor leden

Onz
e prijs € 149,00

Zit-wandelstok in
hoogte verstelbaar
Voor leden

00

38,

Onze catalogus 2016 is uit.
Vraag hem nu aan !

119,95

Comfort GSM FM-7500

Voor leden

Bel
070 - 22 10 581

Onz
e prijs € 47,95

en wordt gratis

Lange teennagelschaar

lid !
Voor leden

Onz
e prijs € 14,95

95

11,

31,95
Onz
e prijs € 39,95
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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

Welke jongere wil er mee naar het buitenland?
Scheveningen Light Walk op 10 december

Ben je tussen de 15 en de 23 jaar en wil je naar het buitenland? YFU Nederland is sinds 1958
(bijna zestig jaar) dé organisatie waarmee jij een unieke ervaring meemaakt, door een semester
of een schooljaar in een ander land te wonen en naar de middelbare school of college te gaan.
YFU staat voor Youth For Understanding; door een cultuur van binnenuit te ervaren, begrijp je
deze en andere culturen beter. Kom naar een infobijeenkomst en hoor ervaringen van jongeren
die jou voorgingen! Kijk voor meer info op studeren.yfu.nl en geef je op voor 21 september
aanstaande! De bijeenkomst vindt plaats op 21 september 2016 op het YFU-kantoor aan de
Herenweg 115A in Vinkeveen.

Op zaterdagavond 10 december 2016 ziet een sprookjesachtig wandelevenement het licht! Je start
en finisht op de Pier. De route, voert je onder andere over het strand, door bos, parken en havens. En
dwars door verlicht Madurodam en Sea Life Scheveningen. Loop je mee? Voor dit evenement moet
je je inschrijven. Twee afstanden: 12,5 en 18,5 km. Je start tussen 16.20 en 19.00 uur in groepen. Je
wandelt verder door duinen, bekende Scheveningse wijken en historische gebouwen. Je komt onderweg vele verrassende vuur-, licht- en muziekacts tegen. Om 23.00 uur moet je uiterlijk weer binnen zijn
op de Pier. De inschrijving is onlangs open gegaan. Meer informatie: scheveningenlightwalk.nl.

Reünie voor oude Indiëveteranen

Pijnlijke Melodie

Op zaterdag 24 september 2016 wordt voor veteranen, gediend hebbende op Java te Vught, een
reünie met plechtige herdenking, maar ook amusement en loterij gehouden. Voor inschrijving
of nadere informatie neemt u contact op met Marianne Pragt, voorzitter en secretaris van de
commissie Reünie en Nazorg 2-6RI, T-Brigade en Java: marianne.lankhuizen@gmail.com of
telefonisch via 010-4382758.

De nieuwe muzikale locatievoorstelling van Grey Vibes en het Koorenhuis over de kritieke toestand
van de ouderenzorg. De setting van Pijnlijke Melodie is het HagaZiekenhuis op de Sportlaan in Den
Haag. We zien het zorgsysteem stuiptrekkend binnengereden worden in een verzorgingshuis waar een
ontheemde nieuwe bewoner zoekt naar een verloren snuisterij. Verloren is ook de dienstdoende zuster;
ingeklemd tussen bureaucratie en zorg, bedolven onder formulieren en dossiers; in spagaat tussen het
systeem en betrokkenheid met de bewoners. Het is erop of eronder.

Een formidabel benefietconcert voor formidabele projecten
Het getalenteerde BABYLON-kwartet, winnaar van het Groot Kamermuziekfestival 2015, geeft
24 september om 20.15 uur een benefietconcert in de Christus Triumfatorkerk (Juliana van
Stolberglaan 154, op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië). Het zijn conservatoriumstudenten en ik hoorde ze Debussy, Shostakovitch en Beethoven spelen: formidabel, ik waande
me in het concertgebouw! Op zaterdag 24 september spelen ze een prachtig programma:
Stravinsky - Three Pieces for String Quartet, Mozart - String Quartet No.19 in C Major, K.465
‘Dissonance’ en Brahms - String Quartet op.51 No.2 in A minor.
Het benefietconcert is ten bate van projecten van Givat-Haviva om Joodse en Arabische
Israeliërs op vreedzame en gelijkwaardige wijze met elkaar te laten samenleven. De resultaten
van deze vredesorganisatie die zich al tientallen jaren inzet voor vrede, scholing en emancipatie,
vind ik hartverwarmend. Dit werkt! In het gebied waarin Givat Haviva opereert, is al jaren geen
incident geweest! Dit is een antwoord op wat onze wereld steeds meer verdeelt: onbegrip, vooroordelen en elkaar niet als mens kunnen zien. Lieve mensen, help mee aan dit baanbrekende
vredeswerk dat afhangt van donaties. En mis dit prachtige concert met hapje drankje niet!
Kaarten à 25 euro (aan de deur 30 euro; jongeren tot en met 25 jaar 15 euro) via paul.wessels@
versatel.nl.

Locatie: HagaZiekenhuis, Afdeling 4 Oost, Sportlaan 600, Den Haag. Speeldata: vrijdag16 september
om 14.30 uur en 20.00 uur (try outs), zaterdag 17 september om 19.00 uur en 21.00 uur, zondag 18
september om 16.00 uur, 19.00 uur en 21.00 uur, maandag 19 september om 19.00 uur en 21.00 uur
en dinsdag 20 september om 19.00 uur en 21.00 uur. Reserveren: De plaatsen zijn op deze locatie
beperkt zijn, we adviseren tijdig te reserveren via: reserveren@greyvibes.nl. Toegang: Kaartjes kosten 5
euro en zijn op te halen tot een kwartier voor de voorstelling op afdeling 4 Oost. Er kan alleen contant
betaald worden, er is geen pin aanwezig!

Kinderjaarmarkt/Rommelmarkt/Burendag
Buurtcentrum Kommunika ruimt op en biedt een groot assortiment aan (tweedehands) artikelen.
Onder andere boeken, kantoorartikelen, kleding, speelgoed, gereedschap, keukenmaterialen, audioapparatuur, spelletjes etcetera. 21 september (alleen voor kinderen) van 13:00 uur tot 15:00 uur en 24
september van 10.00 uur tot 14.00 uur. Standhouders vanaf 09.00 uur welkom. Kinderen kunnen
beide dagen hun eigen kleedje meenemen en gratis spulletjes verkopen! Wilt u zaterdag een tafel
huren vraag dan naar de mogelijkheden via 070-354 85 89 of kommunika@ziggo.nl. U vindt ons aan
de Jurriaan Kokstraat 177.

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
Het Food Festival Delft
SEPTEMBER

SEPTEMBER

9-10

Taptoe Delft

Sinds 1996 is Taptoe Delft
terug als een zeer succesvolle burgertaptoe én behoort inmiddels tot één
van de beste taptoes van Nederland.
Diverse facetten dragen hieraan bij,
zoals de nationale- en internationale
deelnemers van topniveau, het decor
van de historische Delftse Markt, speciale licht- en beeldeffecten, het geluid
en iedere editie een showspektakel met
een eigen thema.
www.taptoedelft.nl
Taptoe Delft

Locatie: De Markt, Delft
Tijd: vr 21.00 uur, za 16.00 uur, zo
21.00 uur
Toegang: €10,00 - €32,50

15-18

SEPTEMBER

Strandwalfestival

9-11 Rijswijk laat drie dagen lang aan
zijn inwoners zien hoe de stad
boeit en bloeit. Tijdens het Strandwalfestival
maak je kennis met de vele activiteiten, die
tal van Rijswijkse organisaties te bieden hebben op het gebied van cultuur, kunst, sport
en maatschappelijke ondersteuning. De Van
Vredenburchweg is zaterdag omgebouwd tot
Strandwalboulevard waarop de Strandwalmarkt staat. Op vrijdag- en zaterdagavond is
het groot feest in het Rijswijkse bos en zondag
is het familiedag rond kinderboerderij Het
Akkertje.
www.strandwalfestival.nl
Strandwalfestival

Locatie: diverse locaties in Oud-Rijswijk
Toegang: gratis
Zie de website voor het programma

3 Musketiers

‘3 Musketiers, de musical’ vertelt het
verhaal van de jonge d’Artagnan die naar Parijs vertrekt
om musketier te worden. Hier komt hij terecht in een
wereld vol intriges. Zal d’Artagnan zijn droom werkelijkheid maken, of verdrinkt hij in een zee van verdriet en
verraad?
www.theatergroepspot.nl
Theatergroep Spot

Locatie: Theater de Nieuwe Regentes,
Weimarstraat 63 in Den Haag
Tijden: do-vr: 20.15 uur,
za: 14.15 en 20.15, zo: 14.15
Toegang: €16,50, kinderen €12,50
SEPTEMBER

18

Het Food Festival Delft

Dit festival staat in het teken van gezond
eten. Het festival is voor iedereen die een gezonde
levensstijl belangrijk vindt of daarmee wil kennismaken.
Wat kan je zelf doen om gezonder en ook heel lekker
te eten? Je kan leuke tips en ideeën op voedselgebied
opdoen, zoals leuke recepten om gezond te eten. Of
maak kennis met wat onbekendere, maar heel gezonde
producten.
www.foodfestivaldelft.nl

Food Festival

Locatie: Doelentuin Delft
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Toegang: gratis, voor workshops en lezingen
wordt entree gevraagd
SEPTEMBER

21

Pauzeconcert
Kloosterkerk

Gedurende het hele
jaar worden in de
Kloosterkerk in Den
Haag pauzeconcerten
gegeven.Kunstcentrum Kloosterkerk
wil een podium
bieden voor veelbelovende jonge musici.
Op 21 september
kunt u luisteren naar het duo Cicogna: Stephanie
Gericke (mezzosopraan) en Akemi Alink (piano).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis
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Memoires van een Haagse duivenmelker
In 1950 kreeg ik op mijn dertiende mijn eerste duifjes van de buurman, de heer Hulsbergen. Zoon
Jan kreeg duiven en omdat mijn moeder geen geld had om duiven te kopen, schonk Hulsbergen
er mij ook twee. Vader Hulsbergen was een aardige man, altijd met beesten bezig en gek van de
natuur. Het waren twee postduiven. Als het doffertje zijn prevelement aan het maken was, koerend
en met de staart breed, zat ik altijd gespannen te kijken zo mooi vond ik dat. Maar om mij heen
kijkend naar andere duivenmelkers ontdekte ik veel mooiere duiven, namelijk sierduiven, en dan
het liefst met een grote krop. Echter, ik had daar natuurlijk geen geld voor, want wij hadden het
niet breed. Een weduwe met vier kindertjes trekkend van maatschappelijk hulpbetoon, zoals dat
vroeger heette, had niet veel te verteren, dus het zakgeld was navenant. Ik dacht een kwartje in de
week. Dus om een beetje doffer of duif te kopen moest ik tien weken sparen. Maar toch had ik op
een gegeven moment twee sierduifjes, een naksdoffertje en een kraaiduifje. Leuke beestjes maar
niet met veel krop.
Een zelf getimmerd duivenhokje met
twee donkerhokken en twee lichthokken en ik lag beneden wat zo veel
betekent als in de tuin. Het zicht op
de vliegende duiven was daardoor
beperkt. In die tijd lagen er in het
Zuiderparkkwartier veel liefhebbers
en zeker in de buurt waar ik woonde.
Over het voer hoefde ik niet in te
zitten, want ik had een aardige oom
die een dierenbenodigdhedenzaak
had op de Hoefkade. Ik kreeg gratis
duivenvoer tot het moment dat ik
op mijn zeventiende zelf geld ging
verdienen. Als ik in mijn geheugen
zoek, dan vind ik aan de overkant van
de Zegveldstraat waar ik woonde Piet
van Biezen, de ongekroonde koning
van de buurt. Eerst met een til op het
balkon, later op het dak. Twee doffers
van hem kan ik mij nog herinneren,
een kromme blauwe doffer en een
hennebontje, een echte duivendief.
Hij zat er altijd buiten. Als ik naast
ons huis op het portiek ging staan,
kon ik precies in zijn til kijken
wat mij later goed van pas kwam.
Beneden aan de overkant woonde de
familie Schroter waar eerst Dootje
woonde.
De vader, weduwnaar met vijf
kinderen, hertrouwde later met een
weduwe uit Werkendam. Zij bracht
ook vier kinderen mee waarvan er een
buitenshuis woonde. Moet je nagaan,
acht kinderen en twee ouders in een
vierkamerwoning, haast niet voor te
stellen. Dootje was de duivenmelker

en daar is Kees, de oudste zoon van
de weduwe bijgekomen. Kees is later
mijn boezemvriend geworden, waar
ik mee viste, duiven hield en naar de
bioscoop ging. Deze stiefbroertjes
van elkaar lagen met de til ook in de
tuin en waren van mijn leeftijd. Zondag loksten we om en om bij elkaar.
Dit had ook te maken met de heerlijke
kippensoep die zijn moeder maakte
en dochter Nel waar velen een oogje
op hadden.
Naast de familie Schroter woonde
de familie Van Gilst (vader werkte
bij Nationale Nederlanden) met drie
kinderen, twee meisjes en een jongen
Ewald genaamd. Enige verbeelding
was de familie niet vreemd. Ewald
was wel de eerste met een leren
voetbal en kunstschaatsen, waar de
hele buurt het op geleerd heeft. Ewald
had een rode holle kropper doffer,
waar ik best jaloers op was en een
klein roeksduifje, een soort hoogvliegertje. Van de duiven van Kees
en Doo kan ik mij niet veel herinneren behalve een mooie rode doffer
bastaardspanjool die ik verschillende
keren heb gevangen. Binnenhalen
voor de lol, want we waren goede
vrienden. Schuin boven mij woonde
de familie Van ‘t Hof met ook drie
kinderen, twee meisjes en een jongen
die Robbie heette. Moeder was van
Spaanse afkomst. Een klein tilletje
op het balkon met twee beestjes, een
naksdoffer en een witte duif met een
bruine staart. Beide dieren zijn door

mij overgenomen toen Robbie er mee
stopte. De witte duif met de bruine
staart heb ik heel lang gehad en was
een heel goede. Inmiddels had ik
natuurlijk een andere til gebouwd,
een soort volière langs de schutting
bij Hulsbergen waar zoon Jan ook een
hok had in de schuur. Pa Hulsbergen
had twee mooie sierduiven gekocht,
waarvan ik mij alleen de doffer kan
herinneren. Een prachtige grote blauwe doffer met een geweldige krop.
Jan heeft er verschillende malen mee
geteeld en mooie jongen gekregen.
Als dertienjarig pikkie keek ik mijn
ogen uit naar de beesten van Leen
Vos. Hij woonde aan het begin van de
Jaarsveldstraat in een benedenhuis.
We klommen dan op het dak van
de garages aan de Zegveldstraat
en konden dan zo genieten van de
duiven van Vos, een aardige man met
een beetje kattige vrouw. Volgens mij
vond zij het helemaal niet leuk dat
haar man duiven hield. Ik herinner
mij een roeksdoffer en duif, broer en
zus, prachtig gestroomlijnde en snelle
beesten. Beetje post zat er in. Ook een
grijsbonte duif, een soort werkduif.
Boven Leen Vos woonde Fred Reinerie op de eerste etage en was door ons
ook aangestoken om duiven te gaan
houden. Fred was van onze leeftijd en
ook mijn boezemvriend. We komen
nu wij beiden 65 jaar zijn, nog steeds
bij elkaar. Hij heeft geen duiven meer.
Ik herinner mij zijn krashennebonte

doffertje, een heel goede.
Op de hoek van de Zegveldstraat en
de Jaarsveldstraat woonde de familie
Van der Burg, een politieagent met
een groot gezin. Hun achtertuin
was via een deur aan de straatkant
bereikbaar. De tuin werd voor een
groot gedeelte gevuld door een grote
volière met daarin kippen maar ook
duiven en niet van die eerste de beste.
Het waren prachtige valencianen,
spanjolen, sterk en ook zeer goede
vliegers. De doffers, o.a. een wit en
een vetroek, zaten er de gehele dag
buiten en gingen stad en land af. De
kinderen Van der Burg mochten ‘s
zondags op de bokkenwagen met een

prachtige grote bok er voor. Boven
Fred Reinerie op de tweede etage
woonde de familie Kranenburg met
twee kinderen, een meisje Willie en
de zoon Koos. Koos had ook duiven
en lag op de kolenschuur met een
klein tilletje. Koos mocht niet veel,
want zijn ouders waren Jehovagetuigen. Het is ook later tot een breuk
gekomen want Koos wilde in dienst,
dus moest hij het huis uit. Koos had
de beste doffer uit de buurt, een
blauwe bastaardspanjool met ‘honing
aan zijn reet’. Elke vreemde duif die
in de buurt kwam was voor hem. Echt
de schrik van de buurt en een doorn
in het oog van Piet van Biezen die
heel wat vreemde duiven aan zijn
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neus voorbij zag gaan. Uiteindelijk
heeft Van Biezen de blauwe gevangen tot groot verdriet van Koos. De
doffer kreeg levenslang, met andere
woorden hij mocht er nooit meer uit!
Van Biezen heeft er waarschijnlijk ook
mee geteeld. Zoals gezegd Van Biezen
regeerde de hele buurt, ook omdat hij
de enige was met een til op het dak.
De gehele periode dat ik duiven had,
heb ik er vele bij hem ingeleverd en ik
kreeg er nooit een terug. Hij had veel
last van ons, wij waren zogenaamd
kwaaie vrienden, dus vingen wij de
duiven van elkaar, ten minste hij van
mij! Het was een ongelijke strijd.
Er is heel wat zakgeld naar de dui-

venwinkel verdwenen. Veel tijd om
te wennen gaf ik de duiven ook niet,
ik kon ze nooit lang binnenhouden.
Dus te vroeg uitlaten en dan ving Van
Biezen ze. Ik had inmiddels best wel
leuke beesten en ving ook regelmatig
vreemd. Van de doffers herinner ik mij
een grote nak, een Hollandse doffer en
niet te vangen ook niet door Piet van
Biezen. Behalve de keer dat de nak op
de kiosk van Van Biezen streek en hij
de verleiding niet kon weerstaan om
hem er af te pakken. Gelukkig stond
ik toevallig op het portiek en had alles
gezien. Ik vloog natuurlijk naar de
overkant en belde aan. Ook omdat Van
Biezen georganiseerd was in een sierduivenvereniging en wegpakken uit
den boze was, kreeg ik de nak terug.
Andere beesten die ik mij herinner uit
die tijd waren een hennebont bastaardspanjool met uitstekend hokwerk en
oersterk. Een krasduif met een witte
plaat, heel typisch. Een jonge roodtijger door Jan Hulsbergen geteeld
en door mij overgenomen omdat Jan
er mee stopte.Ook van hem had ik
een mooie vale doffer die ik echter
verspeelde omdat ik mijn til aan de
andere kant van de tuin ging bouwen
en de doffer hier niet aan kon wennen.
Hij is in de buurt gevangen, en er is
mee geteeld en uitgewend, zodat ik op
een gegeven moment mijn eigen doffer zag vliegen! Ik heb nog niet alle
liefhebbers uit de buurt vermeld. In de
Jaarsveldstraat aan de andere kant dan
waar Fred Reinerie woonde lag op de
eerste verdieping een klein tilletje van
Jan Keus. De naam zegt het al, een
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echte Scheveningse familie. Jan had
een paar duifjes o.a. een wit doffertje
maar deze stelde niet veel voor. Beneden Jan Keus lag Jan van Berlo met
een grote volière met allerlei beesten
die tegelijk werden uitgelaten. Ook in
de Jaarsveldstraat, maar dan weer aan
de kant van Fred woonde ene Boender
met beesten in de tuin. Hij had een
heel goede puit vliegen en die heette
bij ons dan ook de puit van Boender. Een heel sterke doffer, eigenlijk
onvangbaar maar toch door mij gevangen. Zal je wel gepakt hebben, zei
Van Biezen en hij had nog gelijk ook.
Tegenover de familie Van der Burg,
dus eigenlijk aan de Driebergenstraat
woonde Herman. Zijn achternaam heb
ik nooit geweten, hij was getrouwd
en woonde bij zijn moeder in. Er was
toen woningnood. Hij lag met een
kleine til op de kolenschuur en was
goede vrienden met Van Biezen. De
beesten die ik mij van hem herinner
zijn een mooie volle krasdoffer en een
hennebont bastaardspanjool. Daar zit
een verhaal aan vast. Deze hennebont
was heel sterk en niet te vangen, zeker
niet door mij, met mijn til in de tuin.

pagina 11

Ik had hem wel vaak zitten en dan
trede hij mijn duif. Deze duif was een
z.g. werkduif en ging alleen naar het
dak en terug. Als ik haar op het dak
gooide streek de hennebont er altijd
bij en trede haar. Dit gebeurde zo vaak
dat ik op een gegeven moment een stel
eieren had van deze werkduif en de
hennebont van Herman. Deze werkduif zag er niet uit, een lange sprietige
kraaiduif met witslag en een soort
witte vissenogen. Alle doffers waren
gek op haar. De eieren heb ik laten
uitbroeden door een stel meeuwtjes,
maar er kwam er maar één uit. Dit was
echter een mooie zwartbonte doffer,
breed en oersterk. Herman heeft nooit
geweten hoe de vork in de steel zat. Ik
ben deze werkduif wel op een vreemde manier kwijtgeraakt, maar daarover
later. Tegenover Herman in de Driebergenstraat woonde Kootje Scheps
op de hoek van de Driebergenstraat
en de Bunnikstraat. Zijn vader had
een melkwijk. Je kon zo achterom op
de plaats komen. Kootje had ook een
til in de tuin en was van onze leeftijd.
Van zijn beesten weet ik niets meer.
Naast Kootje woonde ene Wiltschut,

een ambtenaarachtig type, verder weet
ik er niet veel meer van. Boven deze
Wiltschut lag op de tweede etage Cor
van Biezen met zijn zoon Piet. Cor
was een broer van Piet van Biezen en
had een tuin aan de Leyweg. Zoon
Piet was van onze leeftijd en al deze
jongens Do, Kees, Ewald, Fred,
Kootje en Piet van Biezen trokken
regelmatig met elkaar op maar hadden
ook vaak ruzie. We gingen ook samen
op kerstbomenjacht. Verderop in de
Bunnikstraat woonde Rudie Kamminga met een til in de tuin. Rudie was
van onze leeftijd en pretendeerde de
beste duiven van de buurt te hebben,
van de jongens dus. We hadden niet
veel contact met hem, hij had wel een
aardige moeder. Vanuit zijn til keek je
naar de achtergevel van de Woudenbergstraat en daar lag op het dak
Ton Beck, zoon van een Indiëganger.
Hij had een mooie nieuwe til laten
bouwen met kiosk en ren. Van zijn
beesten weet ik niets meer. Hij was
wel kwaaie vrienden met De Zwaan
en zal er veel ingeleverd hebben.
Verder op pagina 12.
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Memoires van een Haagse duivenmelker
Vervolg van pagina 10-11.
Verder naar achteren in de Driebergenstraat lag boven de horlogewinkel
van Ros de til van De Zwaan op dak.
De Zwaan had een twijfelachtige
reputatie, iedereen vroeg zich af of hij
al zijn beesten wel eerlijk ving, hij had
nogal pakhandjes. De Zwaan is ook
diegene geweest die mijn mooie vale
doffer heeft gevangen en ook weer
heeft laten vliegen voor mijn neus.
Beneden De Zwaan lag in de tuin ene
Verbruggen met een volière vol met
prachtige sierduiven. Op een kwade
dag zijn al zijn mooie beesten gestolen. Tussen Herman en De Zwaan
lag op het balkon ene De Beaumond
met donkere hokken, een platje en
lichthokken er onder. Omdat één kant
van de Jaarsveldstraat niet bebouwd
was, konden we in het landje zitten en
zo naar de beesten van De Beaumond
kijken. Ik herinner mij een prachtig
stel, een zwartbonte duif en doffer en
een mooie rode bastaardspanjool waar
Van Biezen altijd op aasde, want hij
was kwaaie vrienden met De Beaumond. Verderop voorbij De Zwaan lag
aan het begin van de Driebergenstraat
Markus, een huisschilder met een
prachtige til op het dak. Ik heb ooit
eens een mooie oliebonte duif met
hem geruild voor een bastaardspanjool
duifje. Toen ik het beest uitliet, ging
het linea recta terug naar De Zwaan,
omdat hij het beest vergokt had aan
Markus. Over die oliebonte duif is nog
een apart verhaal te vertellen. Onder
de gestolen duiven van Verbruggen
bevond zich ook een oliebonte duif.
Het toeval wil dat een aantal weken na
de diefstal er een mooie oliebonte duif
in de buurt kwam. Het regende die
dag pijpenstelen en het beest zwierf de
hele dag rond en streek aan het einde
van de middag verregend en doodmoe
op de til bij Van Biezen. Kees en ik
besloten de stoute schoenen aan te
trekken en op de til van Van Biezen te
klimmen om de duif er af te pakken.
Wonderwel lukte dit en wij zijn ‘s
avonds met onze buit naar Verbruggen getogen om hem, wat wij dachten
het gestolen beest terug te geven.
Verbruggen bekeek de duif, maar zag
natuurlijk direct dat het geen duif van
hem was en wilde hem natuurlijk niet
hebben. Daar stonden we dus. Hoewel
wij best brutale rotzakken waren,
besloten we toch het spel eerlijk te
spelen. Wij belden bij Van Biezen aan
en vertelden het verhaal. Zijn reactie
hadden wij niet verwacht. Natuurlijk
vond hij het hondsbrutaal om zo maar
op zijn til te klimmen om er een duif
weg te pakken die hij ongetwijfeld zou
hebben gevangen. Hij gaf ons echter
de duif terug, met de woorden: “Veel
geluk er mee”. Dat was dus de oliebonte duif die ik bij Markus geruild
had. Hij heeft het beest nog heel lang
vliegen gehad en ik had niets. Verder
met het verhaal. Een portiek terug bij

Markus woonde Jan Westing, een jongen van mijn leeftijd die ook duiven
had, maar van alles altijd rommelde.
Dat kwam er later ook wel uit want hij
werd marktkoopman. Hij was altijd
bezig met veranderen van een til, een
rusteloos type dus. Met hem hebben
wij heel wat beleefd. In de Werkhovenstraat woonde Jantje Hendriks ook
met duiven, veel weet ik er niet meer
van. Wel dat Jantje in het eerste van
Hijs Hokij speelde, een ijshockeyvereniging. Ik ga nu helemaal terug
richting Zegveldstraat. Deze straat
mondde uit op de Maarsbergenstraat
die liep van de Baambruggestraat naar
de Driebergenstraat, een lange straat
dus. In het stukje Maarsbergenstraat
naar de Baambruggestraat zaten nog
twee duivenmelkers. Een benedenhuis
waar de familie Roos woonde, een gezin met vier kinderen, drie meisjes en
een jongen die samen met zijn vader
duiven hield in de tuin. Rudi heette
die jongen en was van onze leeftijd. Ik
was afwisselend vriend en dan weer
kwaad op hem. Dan lokte ik natuurlijk
ook op zijn duiven. Ik heb in die periode zijn beste roeksduif met witslag
gevangen en ook een mooie grijze
doffer. In de periode dat ik goed met
hem was heb ik hem voor mijn duiven
laten zorgen, omdat ik een week met
vakantie was. Nooit moeten doen. In
het begin had ik het over mijn eigen
werkduif, de duif met de vissenogen.
Toen ik terugkwam van vakantie was
mijn werkduif weg, dood gegaan zei
Rudi Roos maar ik vermoedde wat
anders. Roos was nl. goede vrienden
met Herman, je weet wel die met die
goede hennebont. Ze hebben het beest
gewoon laten verdwijnen, de boeven!
Van de andere duivenmelker kan ik
mij weinig herinneren, het was een
jonge jongen met een tilletje op de
tweede etage. Hij had wel een leuke
zuster. We gaan nu richting Maartensdijklaan. Op de hoek van de Maartensdijklaan en de Vreeswijkstraat had
je een kruidenier Van den Bree, de
zoon had ook duiven, een grote til in
de tuin. Kees van Kooten heeft het in
een van zijn boeken ook over Van den
Bree. Meer richting Driebergenstraat
lag nog een liefhebber in de tuin. Wij
noemden hem de ouwe vent, hij was
ook aardig oud en had huiduitslag
dus altijd gepoederde handen. Ik weet
nog van een heel goed doffertje van
hem, een kraaitje met witslag, niet te
vangen, in de wandeling ‘het kraaitje
van de ouwe vent’. Tegenover Van
den Bree lag op dak Piet Ruivenkamp
met een grote til, was zwaar kwaaie
vrienden met Piet van Biezen. Aan de
overkant van Ruivenkamp lagen nog
drie duivenmelkers. Allereerst Pietje
Berkhout op de eerste etage. Verderop
ook op de eerste etage lag Karel Stam
waar ik veel contact mee had. Karel
ving op een gegeven dag een prachtig
stel beesten dat vreemd in de buurt
kwam. Een grijze duif en een grote

blauwe doffer. Later uitgewend en ook
vliegend gekregen. Onder Karel lag
Joop van Dam, die ik ook goed kende
en mooie beesten had. De broer van
Joop had een soort kweekvolière in de
Schilderswijk maar liet geen beesten
vliegen. De buurt was toen al berucht
en de duivenmelkers stonden elkaar
vaak naar het leven, vooral als een
van de liefhebbers weer eens een duif
had vergokt aan een andere liefhebber.
Aan het einde van de Vreeswijkstraat
woonde toen Kootje Scheps. Vader
Scheps had de melkwijk opgedoekt en
was bij een baas gaan werken. Kootje
hield zijn duiven op de tweede etage,
hij is later naar Canada geëmigreerd.
Tegenover Kootje woonde in een
benedenhuis Daantje Krul, een berucht
ventje uit de buurt. Wat wij niet
dorsten daar draaide hij zijn hand niet
voor om. Ik trok toch wel veel met
hem op want er was met hem altijd
wel wat te beleven. Van zijn duiven
weet ik niet veel meer.
Eind 1964 kwam er een voorlopig
einde aan mijn duivenmelkerscarrière.
Ik had ook inmiddels verkering gekregen, dus het loksen werd ook minder.
Dit was echter niet de directe reden.
Op een gegeven moment kreeg ik
een acute longontsteking en pleuritis.
Directe ziekenhuisopname was het gevolg. De arts die mij onderzocht vroeg
of ik vogels hield, papegaaien of zo.
Nou, duiven natuurlijk. Dit zou wel
eens de oorzaak van jouw ziekte kunnen zijn. Het enige advies is, opruimen
die handel. Ik stond voor het blok
maar wat moet je. Aan Kees gevraagd
om het hele vluchtje te verkopen en
dat is ook zo gebeurd helaas.
Behalve de beesten die wij vingen,
kwamen we natuurlijk regelmatig
in de duivenwinkel. Er waren er
verschillende in de binnenstad. Op De
La Reyweg had je Van Eck, hij was
in onze ogen een oude man met een
droevige hangsnor. Wij kochten er
wel eens wat, maar meestal was het
niet veel. In de Van der Veldestraat
zat Borsboom, een echte duivenkit,
waar je voor zeven kwartjes wel wat
kon kopen. Hij is later verhuisd naar
de Hobbemastraat en stond bekend
als een niet echte dierenvriend. De
prijzen lagen overigens overal op

wel op hetzelfde niveau. De grootste
en meest bekende was natuurlijk De
Zwarte Vogel in de Schalkburgerstraat.
Dorus was er de baas maar zijn kleine
energieke vrouwtje zwaaide er de
scepter. Ik zie haar nog lopen op haar
pantoffeltjes en in haar stofjas. Dorus
de Zwart heeft de zaak in 1937 opgericht. De drie zonen van Dorus waren
vaak in de winkel te vinden maar
nog te klein om te helpen. Als je over
generaties praat, is Dorus natuurlijk
de eerste als oprichter. Beschouw je
Joop, Albert en Ton als niet te veel
verschillen in leeftijd dan is dat de
tweede generatie. Charles die de plaats
van zijn vader (Joop) heeft ingenomen
is dan de derde generatie. Komt er nog
een vierde?
Albert, Ton en de zoon van Joop
drijven nu de zaak. Behalve de duiven
en zaden koop je er ook hengelsportartikelen, tropische vogels en aquariumvissen. Het is er altijd heel gezellig.
Twee keer in de week (vroeger dus)
was de zaak ‘s avonds ook open maar
na negenen ging de deur op slot en
werd er gedobbeld. Illegaal natuurlijk,
dit was streng verboden. Zeven man
een kwartje, wie het hoogste gooide
kon een duif meenemen. De duif of
doffer werd van te voren uitgezocht
door Dorus.
Mijn duivenmelkerscarrière kreeg een
vervolg in 1988. Op mijn bedrijf hadden enkele werknemers ook duiven en
het bloed kruipt nu eenmaal waar het
niet gaan kan. Langs de Vliet zat een
aannemersbedrijfje ene Wedijk die een
gedeelte van zijn gebouw had ingericht als duivenverblijf. In goed overleg met Toos mijn vrouw heb ik een
gedeelte van de garage afgescheiden
d.m.v. een rolluik. In het afgescheiden
gedeelte bevindt zich een raamkozijn,
ongeveer tachtig bij tachtig centimeter.
Het vaste glas er uit gehaald en de
opening voorzien van een vliegplank
en twee draaideurtjes. Binnenin acht
lichthokken, (gekocht bij De Zwarte
Vogel), ook voor de doffers. Ik zou
acht jongen kopen bij Wedijk en dat
is dan ook gebeurd. Beestjes van
verschillende kleur en model. Nu,
vijftien jaar later heb ik er van de
eerste acht nog vier over, te weten:
de zwartbont, de grijs, de grijsroek en

de kraai, alle vier nog goed gezond
alleen de vliegcapaciteit gaat achteruit.
Uiteraard is het niet bij acht beestjes
gebleven. Er komt toch af en toe wel
eens wat in de buurt en dat vang en
houd je, als het tenminste mooi is.
Dus weer naar De Zwart, vier hokjes
erbij enz. Momenteel heb ik negentien
lichthokken en ook zoveel beesten, nu
kan ik er niets meer bij hebben. Wil
ik aanvulling dan zullen er andere het
veld moeten ruimen en dat is vaak het
moeilijkst want je hecht je aan je beesten. Het huidige bestand buiten de vier
oude doffers zijn een mooie isabelbonte duif Hollands model als pieper
gekregen van een oud-werknemer.
Een krasbonte spanjole duif, gevangen
en heel lief. Een oliebonte duif, zelf
geteeld, een staande jonge krasdoffer,
gekregen. Een zwartbonte oude doffer,
gekregen. Een grote grijze duif, gekregen, een puitbonte doffer, zelf geteeld.
Een grote blauwe duif, gevangen.
Een bastaardspanjole blauwe doffer,
zelf geteeld, een zwartbonte spanjole
doffer gevangen. En een kraaidoffer
zelf geteeld. Onder het raam zitten nog
vier duiven, eerst een krasoliebonte
duif, gevangen, dan een vaalbonte
bastaardspanjole duif, gevangen, een
blauwe bastaardspanjole duif, gevangen en een mooi krashennebont duifje,
gekregen.
Momenteel ben ik erg gecharmeerd
van de gaditano, een prachtig Spaans
ras. Sinds kort ben ik lid van het S.I.S.
omdat ik graag vier jonge gaditano’s
zou willen hebben, prachtige beesten
vind ik dat. Ik hoop dat het lukt!
Inmiddels is het mij ook gelukt, en heb
ik in maart 2003 drie jonge gaditano’s
kunnen kopen van Gerard, twee doffers en een duif. Natuurlijk uitgewend
en ook vliegen. De ene doffer is een
prachtige grijsroek, de andere een
grote zwarte sproetkop. Het duifje is
zwart met een witte stuit. De doffers
gaan stad en land af. Via Peter Gieskens kreeg ik het adres van Piet van
der Valk die voor mij een mooie zwart
getijgerde duif had, zodat ik nu twee
koppeltjes heb en in het voorjaar kan
gaan telen.
Leo Niessen
leonieto64@ziggo.nl
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Charlef Brantz
Toen ik medio oktober 2015 tot overeenstemming kwam
met de hoofdredacteur van deze krant om zo af toe iets
over ADO te gaan schrijven, was één van mijn voorwaarden
dat de artikelen over ADO spelers uit de jaren zestig zouden
gaan. En dat deze artikelen eens in de vier weken in deze
krant zouden worden gepubliceerd. Over deze voorwaarden
waren wij beiden het al snel eens. Dus kon ik beginnen met
het samenstellen van de lijst met de door mij beoogde spelers waarover ik wel iets wilde gaan schrijven.
Al snel groeide dit verlanglijstje uit
tot een vrij forse lijst van meer dan
zestig spelers uit deze periode. Het
zal de vaste lezers van deze rubriek
wellicht niet ontgaan zijn dat mijn
persoonlijke voorkeur hierbij vaak
uit gaat naar de vaak minder bekende en in de vergetelheid geraakte
ADO-spelers van de gouden jaren
zestig van de vorige eeuw.
Begaafde rechtsback
Dus ga ik deze keer in gesprek
met één van de meest talentvolle
voetballers die de ADO jeugdopleiding ooit heeft voortgebracht.
Een technische snelle en begaafde
rechtsback die - helaas voor ADO
- het door de clubleiding van ADO
aangeboden contract weigerde en
weer inleverde en er voor koos
om zijn maatschappelijke carrière

voort te zetten als beroepsmilitair
bij de landmacht. Dit in plaats van
een onzekere carrière als betaald
voetballer bij ADO.
Mijn keuze voor deze editie van De
Oud-Hagenaar is deze keer gevallen op Charlef Brantz die ik de
afgelopen zomer heb ontmoet op de
jaarlijkse PensionADOdag. De gegevens die ik heb gebruikt voor het
schrijven van dit artikel heb ik kunnen ontlenen aan de door Charlef
perfect bijgehouden gegevens van
zijn cv. Deze door Charlef Brantz
minutieus bijgehouden cv van zijn
voetbal- en maatschappelijke loopbaan is net zo dik als De Gouden
Gids van een middelgrote stad als
Haarlem. Waarschijnlijk zou ik met
behulp van deze cv moeiteloos wel
drie edities van De Oud-Hagenaar

Elftalfoto van het ADO-jeugdteam dat in het seizoen 1964 - 1965 het internationale jeugdtoernooi van Cannes won.

Charlef Brantz in een tv-interview.

vol kunnen schrijven.
De op 23 augustus 1947 op Tandjung Pandan in het voormalige
Nederlands Indië geboren Charlef
Brantz, die wellicht onder de
oudere lezers van deze krant beter
bekend is als Carel Brantz, is door
puur toeval als speler bij de pupillen van ADO terecht gekomen.
Maar zoals het met de meeste jonge
voetballertjes gaat, willen ze altijd
spelen bij de club waar hun vriendjes ook voetballen. Waardoor bij
Charlef de voorkeur uitging naar
RVC, de club waar de meeste van
zijn klasgenoten ook voetbalden.
Iets wat op het laatste moment toch
niet doorging, omdat zijn klasgenoot Wim Dopmeijer die bij ADO
voetbalde hem overhaalde om zich
aan te melden bij de Zuiderparkclub. Waar de vader van Charlef
hem vlak na zijn tiende verjaardag
aanmeldde voor het lidmaatschap
van ADO. Waar hij in het pupillenelftal van de luipaarden als speler
in de achterhoede op de plaats van

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.

De maaltijden worden
gratis bezorgd en
zijn van uitstekende
kwaliteit.

Onze maaltijden bereiden wij in eigen
keuken op ambachtelijke wijze (zie tvopname op onze website) met de beste
ingrediënten, waardoor wij in staat zijn
om een constante hoge kwaliteit te kunnen garanderen.
Bovendien luisteren wij erg goed naar de

de rechtsback positie belandde. De
plek in het elftal waar hij tot aan
zijn vertrek bij ADO zou blijven
voetballen. Gezien er in dit pupillenelftal heel veel voetbalkwaliteit
zat heeft Charlef in zijn pupillentijd
menige voorwedstrijd moeten
spelen in het voorprogramma van
het grote ADO. Na het doorlopen
van de hoogste jeugdelftallen kreeg
Charlef als 16-jarige in augustus 1964 een semi-profcontract
aangeboden en was hiermee de
allerjongste betaalde voetballer van
Nederland. Omdat ADO Charlef
naar zijn idee bij de contractverlenging in 1968 een te laag contract
aanbood, vroeg hij aan de manager
van ADO, Eddy Hartmann, of er
soms een nul van het aangeboden
contract was weggevallen. Waarop
Eddy Hartmann antwoordde dat dit
niet het geval was. Waarna Charlef
zijn aangeboden contract verscheurde en aan de verbaasde Hartmann terug gaf. Dit betekende het
einde van de semi-profcarrière van
Charlef Brantz. Maar zoals Johan

zijn toegevoegd. Telkens weer krijgen
wij lovende kritieken bij proeverijen: van
senioren, instellingen, koks en zelfs verpleegkundigen, diëtisten en welzijnsorganisaties voor ouderen.
Behalve uiterst smakeNu ook maaltijden van
lijke maaltijden is er meer
wensen van onze
groeiende klanten- 380 gr. voor “de kleine eter” waardoor 3B Diner voorop
loopt in haar streven om elke
kring en verwerken
maaltijdgebruiker tevreden te kunnen
deze wensen continue in de maaltijden.
stellen.
Door de jaren heen heeft dit geleid tot
Wensen van onze maaltijdgebruikers wauiterst smakelijke en gezonde maaltijden
ren o.a.: Nog meer groenten in de maalwaar bijv. erg weinig zout en kruiden aan

Cruijff ooit zei ‘ieder nadeel heb
zijn voordeel’, was dat ook in dit
geval voor Charlef van toepassing.
Hij koos ervoor om zijn carrière
voort te zetten als beroepsmilitair
en een opleiding te gaan volgen aan
de Koninklijke Militaire Academie
in Breda en niet zonder succes.
Na een reeks van opleidingen en
promoties heeft Charlef het tijdens
zijn militaire loopbaan het zonder
bal tot de rang van kolonel weten te
schoppen.
Overzicht voetballoopbaan
1957-1968 ADO
1968-1969 Zaalvoetbal
1969-1970 Baronie
1970-1973 Zaalvoetbal
1973-1974 Nunspeet
Tijdens zijn juniorenperiode was
Charlef een vaste keuze in alle
Haagse en Nederlandse Jeugdselecties van de HVB en KNVB.
In 1974 is Charlef Brantz gestopt
met voetballen.

tijd. 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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UIT!

Ieder weekend op Radio West
Iedere zaterdag- en zondagmorgen zet Rogier van der Zanden
alle uittips voor dat weekend op een rijtje in UIT!
In UIT! hoor je de beste uittips, kun je kaartjes winnen voor tentoonstellingen en voorstellingen én doe je inspiratie op voor een
leuk weekend.

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

Waarom
deelnemen aan
het Depositofonds
De Volharding?
• DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL
• JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE
• FLEXIBEL BIJSTORTEN

UIT! is elke zaterdagochtend van 9.00-12.00 uur en elke zondagochtend van 10.00-12.00 uur te horen op 89.3 Radio West.

Depositofonds De Volharding

Kijk voor meer informatie op:

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te zadelen
met hoge uitvaartkosten. En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname aan het depositofonds
van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
U ontvangt € 250,- op uw rekening
bij het openen van een
depositospaarrekening.
Bij het openen van een deposito
stort de Volharding een bedrag
van € 250,- op die rekening.
De rente die u ontvangt op uw
deposito is hoger dan sparen
bij de bank
De rente op uw rekening bedroeg
2,4% over 2015 en 3% over 2014.
Geen deelname eisen
Er gelden geen beperkende
voorwaarden aan deelname
aan het fonds.
De Volharding stort op elke
geopende depositorekening € 250,-.
Het staat u vrij om te bepalen
hoeveel u maandelijks, jaarlijks
of af en toe overmaakt.

The Sunshine Boys
Vrijdag 23 t/m zondag 25 september

ks.nl

Depositorekening als aanvulling
op uw huidige uitvaartverzekering
Ook als u al een uitvaartverzekering
heeft kunt u een deposito spaarrekening openen. Bij uw overlijden
valt het bedrag vrij om dit naar
eigen inzichten te besteden
aan uw uitvaart.

Teveel gespaard?
Het bedrag dat overblijft is voor
uw nabestaanden. Dit bedrag kan
bijvoorbeeld ook gebruikt worden
voor de uitvaart van uw partner.
Gratis en vrijblijvend
advies aan huis
Onze uitvaartprofessionals van de
CUVO helpen u gratis en vrijblijvend
uw uitvaartwensen vast te leggen
en de bekostiging van uw uitvaart
inzichtelijk te krijgen.
Dit kan op afspraak bij u thuis of
tijdens het gratis inloopspreekuur.
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 116,
hoek Prins Hendrikstraat in Den Haag.
Voor een afspraak aan huis
belt u naar: (070) 346 95 71

Deelnemers van het depositofonds zijn
automatisch lid van de Coöperatieve
Uitvaartvereniging De Volharding.
Dit lidmaatschap is levenslang kosteloos.
Het Depositofonds is een zelfstandige
stichting en onderdeel van
De Volharding (Cuvo/Coöperatieve
Uitvaartvereniging De Volharding U.A.
sinds 1935)

Meer weten? Tel. (070) 346 95 71 | depositofonds@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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Muziek voor de innerlijke mens
Hemelse klanken in zoiets aards als een concertzaal? Het Residentie Orkest laat horen dat dit wonderwel kan. Met muziek
van Hendrik Andriessen en César Franck omlijst het orkest vier
liederen vol levenswijsheid van Richard Strauss.
Als geen ander componist is Andriessen belangrijk geweest voor de (katholieke) kerkmuziek in Nederland. Een
groot deel van zijn muzikale bestaan
was hij op dat gebied actief en zijn
oeuvre bevat veel liturgische muziek.
Maar eigenlijk bezag hij al zijn muziek, of het nu kerkelijk of wereldlijk
was, vanuit een goddelijke inspiratie, waarbij vakmanschap door de
‘geschonken muziek’, zoals hij dat
zelf noemde, naar een hoger plan werd
gebracht.
De Variaties op een thema van Kuhnau
ontstonden in 1935 als opdracht van
het Utrecht Studenten Concert en hun
toenmalige dirigent Bertus van Lier.
Zijn dochter diende als inspiratie toen
zij een menuet van de barokke componist Johann Kuhnau instudeerde, dat
hij als basis voor de variatiereeks nam.
Hij ging hierbij heel subtiel te werk.
Voor elke variatie nam hij niet de
complete melodie van het origineel,
maar slechts een paar maten die hij,
teruggebracht tot hun essentie, als

registers van het orgel. Soms is die
klank robuust en direct, maar soms
ook van een ra t ge verﬁ nd e d
en subtiliteit, die doet denken aan het
impressionisme.

motief uitwerkte en ontwikkelde.
Symfonische Franck
Bijna meer nog dan Andriessen
was César Franck in hart en nieren
organist. Hij mocht dan docent zijn
aan het Parijse conservatorium en een
eerzaam bestuurslid van de Société
Nationale de Musique, het liefst zat
hij achter de toetsen van het orgel
in de Sainte Clotilde in Parijs, waar
hij de vaste organist was en waar de
beroemde orgelbouwer Cavaillé-Coll
een instrument van symfonische allure
had neergezet.
Dat betekende niet dat Franck zich
als componist beperkte tot zijn eigen
instrument. Integendeel, hij schreef,
naast enkele liturgische vocale composities, opera’s, oratoria, kamermuziek
en een aantal orkestwerken, met als
bekendste de Symfonie in d uit 1888.
Daarin is onmiskenbaar de organist
Franck te herkennen.
Zijn orkestratie is in blokken van
instrumenten gedacht, vergelijkbaar
met de verschillende manualen en

Tussen beide symfonische organisten
klinken vier liederen van Richard
Strauss. In tegenstelling tot Andriessen
en Franck was hij niet al te religieus,
al had hij dan in zijn opera Salomé
laten zien dat hij zijn Bijbel kende, zij
het op een bizarre en perverse manier.
Maar met dit werk had hij, evenals in
zijn andere opera’s en symfonische
gedichten, laten horen hoe groot zijn
mensenkennis was. Met bijna griezelige perfectie wist hij alle menselijke
emoties en zwakheden haarscherp te
ﬁleren aarb
over gen
el
ook regelmatig op de hak nam.
Als beroemdste Duitse componist van
zijn tijd maakte hij de Nazi-periode en
de nasleep daarvan mee, mede door
zijn ambivalente houding tegenover
het regime geen gemakkelijke tijd. Het
maakte hem tot een gelouterd mens
die na de oorlog zijn leven overdacht.
Prachtig heeft hij dat tot uitdrukking
gebracht in zijn Vier letzte Lieder.
Het zijn doorleefde teksten over oude
mensen en dingen die voorbij gaan,
over de vergankelijkheid van het leven

Residentie Orkest.

en de acceptatie daarvan.
Meesterlijk heeft de 84-jarige Strauss,
zijn eigen levenseinde indachtig,
de teksten in een verstilde sfeer
Vrij. 7 oktober om 20.00 uur
Zat. 8 oktober om 20.00 uur

verklankt. En daarmee passen deze liederen wonderwel bij de andere werken
van dit programma.
Kees Wisse
James Feddeck dirigent
Aga Mikolaj sopraan
Leo Samama verteller (vrijdag)

Zuiderstrandtheater
Hemelse klanken
Residentie Orkest

H. Andriessen Kuhnau-variaties
R. Strauss Vier letzet Lieder
C. Franck Symfonie in d

Lezersaanbieding De Oud-Hagenaar
Kom genieten van ‘Hemelse klanken’ van het Residentie Orkest op vrijdag 7 of
zaterdag 8 oktober. Bestel nu kaarten met 50% korting op residentieorkest.nl
of via 070-8800333 (promotiecode: DeOudHagenaar)

Een schrikbarend boek “De Liegende Rechter”
van Hugo Smit.
Een advocaat die in zijn carrière
verpletterd wordt door een rechter die
de financiële steun heeft van de
overheid. De advocaat wordt
aangevallen omdat hij gelogen zou
hebben, terwijl overduidelijk blijkt dat
niet hij maar deze rechter loog.
De staat blijft al 13 jaar deze
rechter steunen en betaalt alle kosten,
meer dan een half miljoen, voor de
juridische bijstand van de rechter en ook nog eens de schadevergoeding.

Wilt u er even uit, maar
is vervoer een probleem?
Boek een rit met De Volharding busvervoer!
Op visite bij familie? Een uitje naar het Noord Aa?
Een afspraak met een specialist? De Volharding busvervoer
brengt u er graag naar toe! Wij verzorgen deur tot deur vervoer voor
jong en oud, omdat wij vinden dat het gebrek aan vervoer niet de
reden mag zijn om aan huis gebonden te zijn.

Dat is nog niet het ergste wat in het boek wordt ontbloot. Snoeihard
wordt aangetoond dat de Staat middels een ambtelijk orgaan, - de Raad

De Volharding busvervoer hanteert voordelige tarieven voor een enkele reis:

voor de rechtspraak - bezig is om onze democratie te ontdoen van de

Binnen Zoetermeer

€ 2,50 p.p.

onafhankelijke rechtspraak.

Zoetermeer - Leidschendam-Voorburg

€ 4,00 p.p.

Zoetermeer - Den Haag / Rijswijk

€ 5,00 p.p.

Zoetermeer - Leiden / Delft

€ 6,00 p.p.

De Oud-Hagenaar biedt zijn lezers dit boek, dat op 7 september
verschijnt, aan.
U kunt bestellen op de website: www.deoud-hagenaar.nl
Of u maakt € 29,95 over op rekening nummer:
NL 44 ABNA 0813 7269 48
t.n.v. FRT B.V. met uw naam en adres.

Kinderen tot en met 12 jaar reizen zelfs
gratis! Ze moeten natuurlijk wel door een
volwassene begeleidt worden.
Deze service is speciaal voor onze leden
uit Zoetermeer. Bent u nog geen lid, maar
wilt u wel gebruik maken van De Volharding
busvervoer? Neem contact met ons op,
het lidmaatschap is geheel gratis!

Voor informatie of het boeken van
ritten kunt u op werkdagen tussen
9.00 - 17.00 uur bellen naar

079-203 30 95

Het boek wordt u dan gratis toegezonden.

WWW.DEVOLHARDING.NL
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NIEUW
ASSORTIMENT
Geldig van 05-09 t/m 17-09

Shopiroll
boodschappenrollator

Popal driewielﬁets
•
•
•
•

metlage
onderMet
instap
steuning
Kleur zwart
Elektrische ondersteuning
7 versnellingen (Shimano)

• Inhoud boodschappentas: 25 liter
• Boodschappentas belastbaar tot 20 kg
• Stabiele luxe zitting

met ondersteuning

• Rembalk voor bediening met 1 hand

Introductieprijs

149.-

Introductieprijs

1399.-

Nieuw

Nieuw
Nieuw

nu voor

549.-

Popal driewielﬁets
•
•
•
•

Met handige mand
Zilverkleurig
6 versnellingen (Shimano)
Dubbelwandige aluminium velgen 24”

6
versnellingen

introductieprijs!
“Na 5 jaar niet
geﬁetst te hebben,
durf ik met 3
wielen toch weer
op pad”
Mevr. J.G. de Vries

Kijk voor alle acties op uwhulpmiddelenoutlet.nl
Ruime keuze nieuwe en gebruikte producten
•
•
•
•
•

Elders goedkoper? Wij betalen het verschil terug
Terugkoop en inruil mogelijk
Historie occasions altijd bekend
Deskundig en persoonlijk advies
Ook voor gratis lenen van uw hulpmiddelen

Kerketuinenweg 30, Den Haag
Tel: 0229 - 753242
Openingstijden: ma-vr 08.30-17.00 uur
za 10.00-16.00 uur
Volop gratis parkeergelegenheid voor de deur!
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UITGAA

in de jaren

60,70
en 80!

Speciaal voor De OudHagenaar schrijf ik de
komende maanden
een aantal artikelen
over het uitgaansleven
in Den Haag in de
jaren 60, 70 en 80! Met
een aantal bekende en
minder Hagenezen en
Hagenaars ga ik struinen door Den Haag om
herinneringen uit die
tijd op te halen. Jouw
verhalen zijn uiteraard
van harte welkom!
Was jij een notoire
stapper in het Haagse
uitgaansleven van de
jaren 60, 70 en 80 en
kun je hier wat leuke
verhalen over vertellen,
dan hoor ik het graag
van je! Mail naar: frans.
limbertie@yahoo.com.
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Uitgaan in het Den Haag van de jaren 60, 70 en 80
Het begon eigenlijk in de jaren vijftig: jongeren die zich af gingen
zetten tegen de maatschappij, maar het barstte pas echt los in
de jaren zestig. Toen ontstonden er jongerenculturen met Provo’s,
Nozems en Hippies. In de jaren zeventig kwamen er nog veel meer
bij, maar de hippiebeweging kwam pas echt op gang in de jaren zeventig. Daarnaast had je ook de Punkers, de Skinheads, Rasta’s en
Disco’s. En de jaren tachtig dan? Toen zagen we schoudervullingen,
paardenstaarten, dansten we op de hits van Lionel Ritchie, Michael
Jackson en Madonna en deden we terstond ook nog even de Lambada. Maar waren het blijvertjes? Waren de jaren tachtig wel happy
genoeg voor een echte revival zoals de jaren zestig en zeventig?
Speciaal voor De Oud-Hagenaar ga ik
de aankomende maanden met bekende
en wat minder bekende Hagenezen en
Hagenaars terug naar die tijd. En dan
vooral naar het Haagse uitgaansleven in
die jaren. Gingen zij zelf uit? Waren het
notoire stappers of was het alleen keurig
ergens een glaasje drinken en op tijd
weer naar huis? Hoe was het uitgaansleven in Den Haag in die jaren, wat zijn de
verschillen met nu, was er veel geweld
of was het toch wat gemoedelijker en
gezelliger dan tegenwoordig? Uitgaan in
Den Haag in de jaren 60, 70 en 80; hoe
was dat, en welke tenten bestaan er nog?
Ik ben daar zeer benieuwd naar en verwacht hele bijzondere verhalen hierover.
“Dus jij gaat voor De Oud-Hagenaar
door de stad lopen met bekende Hagenezen om als een soort van razende
reporter hun verhalen te laten opdissen
over het Haagse uitgaansleven van weleer? Ik meld me hierbij vrijwillig aan.
Een goed begin is het halve werk, toch?
Bovendien heb ik heel wat smeuïge

stories die ik nog kwijt wil. Morgenmiddag kan ik wel. Het zonnetje schijnt dan
ook de hele dag te schijnen, haha. Komt
goed uit makker!” Aan het woord was
Bensenhaven. De Bens voor intimi. Ik
ken hem al jaren, maar weet na al die
tijd nog steeds niet of Bensenhaven
z’n voor of achternaam is. Volgens mij
gewoon één naam. Unieke vent, dat wel.
Hip ringbaardje, kek brilletje, paardenstaartje en klein oorringetje in de linker.
‘Pappa is blijven hangen in de sixties’,
zong Paul van Vliet eens. Zo’n man
dus. En hij kent bijna iedereen in het
centrum, en iedereen kent hem. Dat ook
nog! Over z’n leeftijd zwijgt hij. Immer.
Maar ik schat hem ergens midden zestig.
Wanneer je Bensenhaven een grappig
of serieus verhaal vertelt dat je onlangs
hebt meegemaakt, krijg je, voordat je
zelf je eigen verhaal kunt afmaken, een
soortgelijk verhaal terug. En dan nog
eens tien keer uitvergroot en aangedikt. Bensenhaven heeft alles al eens
meegemaakt in het leven, en soms wel
meerdere keren. Een levenskunstenaar

zoals hij zichzelf noemt, een levensgenieter zoals ik het zelf zie Maar bovenal
een aardige vent. Dat dan weer wel. Zolang ik deze levensgenieter al ken, heb
ik hem nooit een dag zien werken, nooit
een letter zien schrijven of schilderen. Ik
heb hem nooit zien sporten of zien optreden. Toch weet hij mij weer iedere keer
te vertellen hoe je dit allemaal het beste
kunt doen. En dat is toch best knap als je
het zo op de keper beschouwt. Ik neem
zijn tips dan ook vaak van harte. ‘Bensenhaven is cool’, zouden sommigen
zeggen. ‘Bensenhaven knows best’ is
zijn eigen credo. Deze man hoeft immers
niet meer te werken. Al lang niet meer
overigens. In de jaren tachtig eens een
nke er en gekregen en daarnaa t ook
nog een aar keer een nke r aan
de zogenaamde loterijen overgehouden.
De hypotheek van zijn knusse hofjeswoning is bovendien ook al lang en breed
afgelost. Kortom: mijn oude vriend heeft
z’n schaapjes op het droge!
Waar Bensenhaven is, zijn meestal ook
vrouwen. En niet de minste. Je zou
er jaloers van worden. Hij was ooit
vier keer getrouwd en heeft uit al die
huwelijken heel wat kinderen overgehouden. Daar hoeft hij niet meer voor te
zorgen, want de meesten zijn volwassen
en bedruipen zichzelf. Grappig detail
is dat er bij de ouders van Bensenhaven (waar ik samen met hem onlangs
was) vier ingelijste foto’s van de hele
familie hangen (hij komt zelf uit een
groot gezin) die elk een tijdspanne van

vijf jaar overbruggen. Broers en zussen
staan daar netjes op iedere foto weer met
dezelfde partners, terwijl er naast hem
zelf iedere keer weer een andere schone
staat. Want schoon waren en zijn ze, de
vrouwen van Bensenhaven. Altijd weer!
Maar goed: zijn liefjes blijven gemiddeld twee á drie jaar en daartussendoor
zitten soms ook wat stiekeme ‘one night
stands’. Hij komt er maar al te vaak
mee weg. Zijn laatste verovering dateert
van zeer recent: ene Anouk, tevens een
goede vriendin van zijn jongste dochter
Marlous. Via via hoorde ik dat Marlous
er helemaal niet mee zit en het hele
gebeuren wel grappig vindt.
Wat is nu de moraal van dit verhaal?
Dat veel mannen stiekem wel eens een
dagje Bensenhaven zouden willen zijn?
Onmogelijk, want er is maar een unieke
Bensenhaven. Aan hem kan niemand
tippen. Maar toch heb ik tegelijkertijd
het gevoel dat er heel wat klonen van
de Bens zijn. En of we daar nu blij mee
moeten zijn? Morgen gaan we struinen
door Den Haag en babbelen we over het
Den Haag van de jaren 60, 70 en 80.
Over elk decennium heeft mijn grote
vriend wel wat te melden. Ik kijk er in
ieder geval ontzettend naar uit! Was je
trouwens zelf een notoire uitgaander
in die jaren en kun je hier wat leuke
verhalen over opdissen, dan hoor ik het
graag van je.
Frans Limbertie
frans.limbertie@yahoo.com

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’.

Familierecht
Alimentatie betalen
na AOW van ex
Ik ben vijf en een half jaar getrouwd
geweest en heb nu al negen jaar
betaald. Ik heb nu nog drie jaar te
gaan. Mijn ex krijgt binnenkort AOW.
Bestaat de mogelijkheid dat ik dan niet
meer hoef te betalen, omdat mijn ex
toch alleen van de AOW plus een gedeelte van mijn pensioen en toeslagen
kan leven?
Het hangt van uw echtscheidingsconvenant (al dan niet door de
rechter bepaald) met uw vrouw af.
Staat daarin dat u moet blijven doorbetalen, ook als uw vrouw AOW
krijgt, dan zit u daaraan vast. Dan
bent u met uw alimentatiebetaling er
inderdaad pas vanaf na twaalf jaar.
Kan ook zijn dat al in uw convenant
staat dat uw aanvullend pensioen
is ‘verevend’. Dan is er al rekening
mee gehouden.
Maar het kan zijn dat daarover niks

in het convenant staat. Dan kunt u
een beroep doen op uw draagkracht
ten opzichte van die van haar. Dat
wordt dan wel weer een rechterlijke
kwestie met alle kosten van dien. Is
dat het geval, neem dan contact op
met uw echtscheidingsadvocaat of
neem een ander.
Ook niet onbelangrijk is of uw ex
wil meewerken. Dat kan enorm
schelen in de kosten.
De ‘sleutel’ van uw vraag ligt dus in
de inhoud van het convenant.

AOW en pensioen
Verevening aanvragen
moet binnen twee jaar
In 2005 vond de echtscheiding plaats
met mijn echtgenoot met wie ik ruim
30 jaar getrouwd was geweest. In
gemeenschap van goederen. Mijn toenmalige echtgenoot weigerde om mij
inzage te geven in de pensioenen, die
tijdens het huwelijk waren opgebouwd,
opdat ik mijn deel via verevening
bij ingang van de pensioenen, kon

veiligstellen. Zelf heb ik praktisch geen
pensioen opgebouwd omdat ik als huisvrouw mijn kinderen moest verzorgen.

De meeste pensioenfondsen hebben
daarvoor formulieren. Maar geen
(hoge) nood!

Op 1 oktober gaan de pensioenen
vanwege zijn 65-jarige leeftijd in.
Nog steeds weigert hij om mij inzage
te geven waardoor ik mijn wettelijke
helft mist, die ik hard nodig heb. Ik ben
inmiddels ook al 63 jaar.

U bent nu wel gebonden aan juridische procedures. Er zijn diverse
advocaten die uw ex het vuur aan de
schenen kunnen leggen. Hieraan zijn
wel kosten verbonden. Er zijn ook
andere voorwaarden verbonden aan
pensioenverevening, waaronder één
dat niet meer dan circa 500 euro per
jaar aan pensioen is opgebouwd. Uw
in te schakelen juridisch adviseur
kan dat precies uitleggen.

Ik weet dat hij diverse pensioenen gaat
krijgen. Een van de fondsen weigert
om mij inzage te geven. Ik zou afhankelijk zijn van zijn bereidheid om mijn
wettelijk deel naar mij over te maken.
Omdat mijn ex blijft weigeren om
inzage te geven en zijn wettelijke verplichtingen na te komen, vraag ik uw
advies over de weg die ik moet volgen
om te krijgen waar ik recht op heb.
Het vervelende is dat u te lang
hebt gewacht met het actie nemen
naar zijn pensioenfondsen. U had
b nnen t ee aar na de o ﬁ le
echtscheidingsdatum contact moeten
opnemen met de pensioenuitvoerder
als hij (uw ex) niet wil meewerken.

Erf- en schenkingsrecht
Schenkingen aan de
kinderen bij leven
Indien een van ons nog leeft, hoeveel
mogen wij dan uit onze vrije ruimte
aan vermogen in box 3 en de overwaarde van ons huis schenken aan
onze respectievelijk kinderen uit ons
eerste huwelijk?
De algemene vrijstelling voor ouders
aan kinderen is ongeacht hun leeftijd

5.304 euro per jaar (in 2016). Echter
er n nog andere ﬁ ale vr tel
lingen mogelijk (eenmalig) tot aan
zelfs 53.016 euro per kind als het
te schenken bedrag wordt gebruikt
voor ﬁnan er ng van een u o
studie. U kunt op internet terugzien
of bij de Belastingdienst vragen hoe
deze regeling in elkaar steekt. Deze
situatie is dus het geval als een van
de ouders nog leeft.
In het belastingplan voor 2017 staat
ook weer dat een belastingvrije
schenking tot aan 100.000 euro aan
k nderen voor de aan a o ﬁnan
ciering van een eigen huis mogelijk
wordt. Moet er alsnog schenkbelasting worden betaald, dan kunt u als
schenker die belasting betalen. Het
kind (de verkrijger) moet wel zelf
aangifte doen.
Ons advies is kijk maar per jaar
hoeveel ruimte dat u hebt en maak
zoveel mogelijk gebruik van de
ﬁ ale vr tell ngen b
enk ngen
Van belang is wel het daadwerkelijke vermogen in box 3.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie De Poederdot
met Julius Pasgeld

Ze ging de geschiedenis in onder vele namen. De Poederdot. Poederdons. De gravin van Voorburg.
De koningin van Voorburg. Maar iedereen die opgroeide in de jaren vijftig weet nog precies wie
ermee werd bedoeld: die gekke mevrouw op de fiets.
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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
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Renault 4CV
Velen van u kennen de
Renault R4 uit de jaren
zestig en zeventig, maar
zijn voorganger was de
4CV en waarom staat die
mij nog zo goed bij? Ik zal
het u vertellen.

midden jaren vijftig en toen was dit
model al zo’n acht jaar op de markt
en hij zou tot 1961 blijven. Eigenlijk
een heel lollig ogend model dat je zo
herkende in het autobeeld van toen.

Ik zat op de kleuterschool
genaamd De Annemoonschool.
Ik herinner mij nog goed dat je
vanaf de Goudsbloemlaan een
soort van poort onderdoor moest,
waarboven overigens Jan Cottaar, de
sportverslaggever woonde.
Max van Weezel
Speelvriendje was daar Max van
Weezel, ja, die van de tv en er was
daar een meisje waar ik en soort van
verliefd op was, dat Babs heette.
Zo’n leuk meisje, met paardenstaartjes aan weerszijde van haar zó
leuke gezichtje. Sinds die tijd ben
ik ongezien verliefd op meisjes die
Babs heten, maar dat terzijde.
En waarom vertel ik u dit? Omdat
haar moeder zo’n Renaultje 4CV
reed. Een zwarte. Ik praat nu over

1.105.543
Bij de introductie in 1947 kostte deze
4CV 4.470 gulden. Een 4 cilinder
motor met 747cc en 21 pk. Zijn top
was 100 kilometer als alles meezat
en er zijn om precies te zijn in die
veertien jaar 1.105.543 van geproduceerd.
Bol frontje
In die jaren was alles natuurlijk zeer
basic. Leuk bol frontje. Eigenlijk was
die 4CV helemaal wat bol gevormd.
et een a
er a o ende a terkant, waaronder de motor zat. De
voorportieren nog naar achter openslaand, waardoor een elegante instap
mogelijk was, maar levensgevaarlijk
als onderweg de wind er in sloeg.

Frans het hendel voor de richtingaanwijzer en links een fors hendel voor
de verlichting waar je ook op moest
drukken voor de claxon. Nou ja,
claxon, die overigens rechtop op de
voorbumper was gemonteerd.

Het Renault-stuur trof je toen in alle
Renault modellen aan, uitgevoerd in
een at ondeﬁn eerbare be ge t nt
En onder het stuur rechts en typisch

Ronde pedaaltjes
De kleine ronde pedaaltjes voor de
rem en de koppeling kwamen parmantig rechtop uit de vloer. Stoeltjes

Renault 4CV.

waren toen wat wij nu campingseats
noemen in een skai of mufstoffen
bekleding.

meer van, anders dan dat ik ze in
mijn jeugd regelmatig tegenkwam op
straat waar je toen nog kon spelen.

Achterop zat in het midden een
grote, zeg maar chromen vleugelmoer, waaronder de benzinetank zat.
Veel chroom en natuurlijk leverbaar
met banden met een wit zijvlak.

De enige associatie die ik met dit
model eerlijk gezegd heb is Babs.
En dat nog steeds na al die jaren. Té
leuk!

Eigenlijk weet ik er niet zo heel veel

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU 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.
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.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 23 augustus vond
u ook weer vier Sudoku-opgaves. We kregen
veel goede antwoorden, maar ook enkele foute.
De goede oplossing luidde de vorige keer:
7-7-6-8.

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

De dvd gaat naar de volgende inzenders:
• Bert Wijnstra, te Den Haag
• C. Zwiers, te Den Haag
• E. Meijer, te Nootdorp
• C.M.W. van der Pol, te Maassluis
• Cees van Bochove, te Den Haag

vermelden! We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk
binnen hebben op: vrijdag 16 september.

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
v keer de dvd o ﬁe u e o evaar
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de
inzending natuurlijk ook uw postadres te

1
3
4 6
2

6
2 8

5

Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 18’
Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!

6
1

7

5 1
7

7

6
1

4

1
9

4 3 2
5

7

3

8
9

8
2 8

9

4 9

5

3
4 9 6
7
4
7
6
2 3
9

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

‘Begeleiden & Rijden’ maakt de
Haagse 60-plusser weer mobieler
Den Haag telt menig 60-plusser die
door omstandigheden geen gebruik van
het Openbaar Vervoer, taxibus of wijkbus kan maken. Een bezoekje aan de
dokter, familie en vrienden of gewoon
een boodschap is vaak al een te grote
opgave. Begeleiden & Rijden biedt deze
senioren betaalbaar vervoer. Maar er
is meer dan enkel het van A naar B
brengen. De chauffeurs bieden ook
ondersteuningshulp zoals bijvoorbeeld
begeleiding op de plaats van bestemming, een ondersteunende arm of het
dragen van de boodschappen.
Begeleiden & Rijden betreft altijd 1-op1 vervoer dat vooraf is afgesproken via
onze medewerkers. De chauffeurs zijn
vrijwilligers (vaak uit de buurt) die met
hun eigen auto hulp bieden. Kleine ritjes
in de wijk, maar ook grotere afstanden
zijn mogelijk. Aan de dienst zit een
kleine financiële vergoeding verbonden,
puur kostendekkend en wordt direct contant afgerekend. Het tarief binnen een
stadsdeel is € 5,- voor een retourtje en €
3,- voor een enkele rit. Voor ritten buiten
het stadsdeel wordt een kilometervergoeding van €0,40 per kilometer berekend.
Eventuele parkeerkosten zijn uiteraard
ook voor eigen rekening.
Daarnaast is een stukje lidmaatschap (€
10,- op jaarbasis) vereist.

Vrijwilligers gezocht
Voor het begeleiden en rijden
van 60-plussers met uw eigen auto

De dienst is voor alle inwoners uit Den
Haag. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en opties? Neem dan contact
op met 070 – 205 33 33 of met het Wijkcentrum bij u in de buurt. Kijk hiervoor
op www.xtralocaties.nl/wijkcentra.
Heeft u een eigen auto en lijkt u het leuk
om op deze manier te helpen? We zijn
altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ook op het administratieve vlak
zijn vrijwilligers meer dan welkom. Ook
hiervoor kunt u bellen met 070 – 205 33
33.
Begeleiden & Rijden is een initiatief dat
wordt uitgevoerd onder het toeziend oog
van de drie Haagse Welzijnsorganisaties Stichting MOOI, VOOR welzijn en
Zebra.
Meer informatie?
Patricia Haverkort, Projectcoördinator Burenhulp/ Begeleiden en Rijden,
p.haverkort@zebrawelzijn.nl

Heeft u een eigen auto?
Bent u minimaal een dag(deel) per week beschikbaar?
Vindt u het leuk om 60-plussers te begeleiden en
rijden naar een afspraak?

Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!
Neem contact op met 070
205 33
27 33
00 (ook indien u zelf van deze dienst gebruik
070 --205
wilt maken) en vraag naar Begeleiden en Rijden.
Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan welkom.

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl
Wij zijn onderdeel van
Xtra welzijn, www.xtra.nl

