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Goeie zomer 

gehad? Voor 

velen van ons 

was het door 

corona en alle 

toestanden 

daaromheen 

geen gewone 

zomer. We 

werden als het 

ware geleefd 

door corona en 

al het gedoe 

wat daarbij 

hoort.   

Allerlei zaken van buiten 

bepaalden wat we wel en niet 

konden doen. In de supermarkt 

viel de opvallende presentatie 

van de coronasneltest die je er 

kon kopen meer op dan de 

‘knaller van de week’ op de 

groente- en fruitafdeling. Ook 

was er de onophoudelijke 

stroom aan informatie over de 

PSR-test, de coronacheck-app, 

de versoepelingen of toch niet, 

het mondkapje, de anderhalve 

meter afstand, de vraag of het 

familie etentje wel of niet kon, 

code rood en de vakantie in het 

buitenland.                           

De ‘coronadictatuur’ schreef 

heel veel voor. We hadden nog 

maar weinig zelf iets over ons 

te zeggen. Om moe van te 

worden. Daar moeten we vanaf 

en daar kunnen we wél zelf wat 

aan doen. 

Wat dat betreft zijn er in de 

komende maand bij de VSAG 

genoeg mogelijkheden. Zo wijs 

ik u graag op een lezing over 

het Team Cold Case en 

Vermiste personen van de 

politie Den Haag op dinsdag   

14 september. Dat is een 

unieke kans om inzicht te 

krijgen in de werkwijze van dit 

team, dat probeert onopgeloste 

moordzaken en ernstige 

delicten alsnog boven water te 

krijgen.   

Dat Leo Samias, die dit werk al 

jaren doet en een van de 

grootste experts op dit gebied 

in Nederland is, over een aantal 

cold cases komt vertellen is het 

eerste resultaat van de 

samenwerking tussen de VSAG 

en de Vereniging van 

Gepensioneerden van de Politie 

Den Haag (V.G.H.P.).            

 

 

Beste 

VSAG- 

ers 
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De twee verenigingen doen 

hetzelfde: voor de 

gepensioneerde medewerkers 

activiteiten organiseren 

waardoor ook het onderlinge 

contact behouden blijft. 

Bovendien waren de Haagse 

politiemensen tot de vorming 

van de nationale politie in 2013 

gemeenteambtenaar, want tot 

die tijd viel de politie onder de 

gemeente. Zij kunnen dus ook 

lid van de VSAG worden.  

 

Bijzonder is ook op maandag  

20 september de toelichting die 

we in het Infopunt 

Scheveningen naast de pier 

krijgen op het programma De 

Kust Gezond van de gemeente. 

Na een wandeling over de 

nieuwe Noordboulevard die 

daarvan een onderdeel is rijden 

we met het boulevardtreintje 

naar de Campus@Sea bij de 

haven. Daar wordt onder 

andere iets verteld over het 

telen van zeewier. 

 

Daarna rijden we weer met het 

treintje terug. Gezien de hoge 

kosten vragen we een kleine 

vergoeding. 

Vermeldenswaard is zeker ook 

de vaartocht over de Nieuwe 

Maas en de Lek van Rotterdam 

naar Vianen op vrijdag 24 

september. Veel leden hebben 

zich hiervoor aangeschreven. 

Aanmelden kan nog steeds.  

Gezien de drukte de komende 

maand is de najaarsbingo van 

21 september doorgeschoven 

naar dinsdag 5 oktober. Dat is 

na een lange tijd de eerste 

bingo omdat we dit en vorig 

jaar door corona vier bingo’s 

hebben moeten schrappen.  

Beste VSAG-ers, na twee jaar 

konden we ook de Buitendag 

weer houden. Dat geldt, als 

corona niet weer de baas 

speelt, in oktober voor de bingo 

en de Instuif, in november voor 

de sinterklaasbingo en in 

december voor het 

eindejaarsfeest. Wat ben ik blij 

dat ik weer in herhaling kan 

vallen! 
 

Leo Draisma 
 

voorzitter 
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Najaarsbingo  

op dinsdag  

5 oktober  
 

De jaarlijkse najaarsbingo  

die vorig jaar als gevolg van 

de coronamaatregelen niet 

kon plaatsvinden, wordt 

gehouden op dinsdag              

5 oktober en begint om   

14.00 uur in de ruimte van   

de VSAG, zaal 1.09 op de 

eerste etage van Zuid57 in   

de Zuidlarenstraat 57. Er    

zijn leuke prijzen te winnen.  

 

Aanvankelijk zou de bingo   

op dinsdag 21 september 

worden gehouden, maar 

gezien het drukke  

programma in die week is      

die datum twee weken 

opgeschoven. 

 

Er worden zoals altijd drie 

rondes gespeeld. Men kan  

zelf bepalen met hoeveel 

briefjes men per ronde wil 

deelnemen.  
 

                                         
Zoals gebruikelijk is er een 

gratis vierde ronde met 

eveneens prijzen. Hiervoor 

worden de bingobriefjes in  

de zaal uitgereikt. 

                                          

Leden die aan de 

najaarsbingo willen 

meedoen, moeten de 

bingobriefjes van tevoren 

bestellen. Dat voorkomt dat 

ze in de rij moeten staan 

om de briefjes te kopen. 

Bovendien is dan in 

verband met de 

coronamaatregelen bekend 

hoe groot de belangstelling 

is.  

 

De bingobriefjes kunnen     

per drie stuks voor € 2,50 

worden gekocht. Het 

gewenste aantal briefjes    

kan worden besteld  

door voor 27 september het 

verschuldigde bedrag over   

te maken op rekening                     

NL74INGB 0007 4130 77    

ten name van Bestuur VSAG 

te Den Haag. Vermeld    

daarbij najaarsbingo. 
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Met treintje over nieuwe 

boulevard naar zeewier 

kweken in Noordzee 
 

 

Leden van de VSAG krijgen op maandag 20 september na de 

ontvangst om 14.00 uur met koffie en thee in het Infopunt 

Scheveningen naast de ingang van de pier informatie over het 

programma De Kust Gezond. De gemeente Den Haag verbetert 

hiermee de buitenruimte in Scheveningen Bad. Een belangrijk 

onderdeel hiervan zijn de nieuwe Noordboulevard en de al 

eerder vernieuwde Middenboulevard. Aan de orde komt ook 

het Smart City Living Lab Scheveningen, waar de nieuwste 

technologieën worden onderzocht voor meer veiligheid, een 

betere bereikbaarheid en besparingen op kosten en energie.   

 

Na een rondwandeling over de nieuwe Noordboulevard wordt 

met het boulevardtreintje naar de Campus@Sea bij de 

Scheveningse haven gereden, waar een toelichting wordt 

gegeven op het kweken van zeewier in de Noordzee. North 

Sea Farmers wil tegen het jaar 2023 uit de Noordzee duizend 

ton zeewier oogsten.  

Zeewier is een van de meest veelzijdige en duurzame 

gewassen om te telen en daarmee een onderdeel van de 

oplossing voor de klimaatverandering en de groei van de 

wereldbevolking. Dat moet, ook voor de kust van 

Scheveningen, gebeuren met zeeboerderijen, die gebruik 

maken van windturbines, schelpdieren en drijvende 

zonnepanelen.  
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De nieuwe Noordboulevard is langer en breder geworden en heeft een 

nieuwe vorm gekregen die aansluit bij de duinenrij. Oude gebouwen en 

restaurants zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor nieuwe 

kiosken en natuurstenen banken.  

 

Er zijn twee blikvangers. De eerste is de Foodhall waarin 17 

wereldkeukens zijn ondergebracht en in de sfeer van een levendige, 

wereldse markt vol lichtjes en geluiden plaats biedt aan 100 gasten. In 

de Foodhall wordt tijdens de rondwandeling een kijkje genomen.  

 

De tweede is het nog niet geopende witte paviljoen van SoulsisTah. 

Deze opvallende beachclub met horeca heeft drie verdiepingen en 

biedt de honderden bezoekers binnen en op het grote terras dat als 

het ware boven het zand zweeft, een uitzicht op het strand en de zee. 
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Na een stop bij de kazemat, een uit 1939 daterende kleine bunker op 

het terrein van het Infopunt Scheveningen, wordt om 16.00 uur  

met het boulevardtreintje onder meer langs het 

nieuwe Legoland Discovery Centre, het 

nieuwe Intell hotel en de nieuwe 

woningen op het voormalig terrein 

van de Norfolk Line naar de 

Campus@Sea bij de haven 

gereden.  

Kennis                                       

In dit internationaal kenniscentrum 

werken allerlei partijen samen die 

zich op de Noordzee en aan de kust 

bezighouden met innovaties op het gebied van 

voedsel uit zee ( nieuwe) energie, maritieme ecologie en watersport. 

Dat moet de uitstoot van CO2 verminderen en de zeewiersector 

levensvatbaar te maken. Zo wordt gedacht aan een drijvend zonnepark 

voor de kust dat 300.000 huishoudens van stroom voorziet, worden 

proeven gedaan om de door de visserij aangetaste zeebodem te 

herstellen en is er ook aandacht voor de watersport op zee. 

 

In de Campus@Sea wordt van 16.30 tot 17.00 uur een uiteenzetting 

gegeven over de teelt van zeewier op een zeeboerderij voor de kust. 

Volgens North Sea Farmers is zeewier het voedsel van de toekomst. Er 

zitten veel goede voedingsstoffen in en is als smaakmaker is zeewier 

een prima aanvulling op groente. Bovendien zijn voor het telen van 

wier in zee geen zoetwater, mest en land nodig.   

 

Na een afsluitende borrel brengt het treintje de deelnemers om 18.00 

uur terug naar het Infopunt Scheveningen. Deelname kost € 7,50. Dat 

bedrag moet worden overgemaakt naar NL74INGB 0007 4130 77 ten 

name van Bestuur VSAG te Den Haag met vermelding van 

Scheveningen.  
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Haags Cold Case Team probeert 

oude moordzaken op te lossen 

 

  Leo Samias houdt op dinsdag 14 september voor de 

VSAG een lezing over het Team Cold Case en 

Vermiste personen van de Eenheid Den Haag van de 

politie. Dit team waarvan hij operationeel specialist 

is, probeert oude moordzaken of ernstige delicten 

alsnog op te lossen en de daders op te sporen en 

te laten veroordelen. Daarmee wordt recht gedaan 

aan de gevoelens van onzekerheid en 

onrechtvaardigheid bij de nabestaanden. De lezing wordt 

gehouden in de ruimte van de VSAG in Zuid57 in de 

Zuidlarenstraat 57 en begint om 14.00 uur. Wie de lezing wil 

bijwonen moet zich aanmelden bij VSAG-secretaris Leny Loke,           

tel. 070 -  366 96 70 of h.l.Loke@hotmail.com.   

mailto:h.l.Loke@hotmail.com
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De lezing is het eerste resultaat van de samenwerking die de VSAG is 

aangegaan met de V.G.H.P., de Vereniging van Gepensioneerden van 

de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie. Door de 

samenwerking kunnen activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd 

en ontstaat de mogelijkheid wederzijds van elkaars aanbod gebruik te 

maken. Bovendien waren gepensioneerde politiemensen die bij de 

vroegere gemeentepolitie in Den Haag in dienst zijn geweest, destijds 

gemeenteambtenaar. Ze kunnen daarom ook lid van de VSAG worden. 

De eerste inschrijvingen zijn al binnen. 

Voordelen                                                                                     

VSAG-voorzitter Leo Draisma ziet veel voordelen in de samenwerking 

met de V.G.H.P. “Het zijn als het om de doelstelling gaat twee 

identieke verenigingen. 

Zelfs de verenigingsbladen 

hebben dezelfde naam. 

Natuurlijk is de achtergrond 

van de leden van de VSAG 

anders dan die van de leden 

van de V.G.H.P., maar dat 

is ook het enige. We 

kunnen van elkaar 

profiteren. Waarom zouden 

we los van elkaar hetzelfde 

organiseren? Dat voorkomt 

dubbel werk. We kunnen 

elkaars activiteiten 

bezoeken en elkaars aanbod voor de leden verbreden en daarmee nog 

aantrekkelijker maken. Uiteraard gaat dat niet ten koste van de 

identiteit en de zelfstandigheid van de twee verenigingen.” 

 

Volgens Leo Draisma werden de oriënterende gesprekken van beide 

kanten als erg vruchtbaar ervaren. “Dit verdient zeker een verdere 

invulling en uitwerking.” 
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In een eerste overleg tussen 

bestuursleden van de twee 

verenigingen zijn voor wat de 

VSAG betreft behalve de lezing 

over het Team Cold Case nog 

meer suggesties op tafel 

gekomen.  

 

Dat zijn onder andere een bezoek 

aan het trainings- en 

opleidingscentrum van de politie, 

een cursus valpreventie voor 

ouderen, een bezoek met een 

demonstratie aan de bereden- 

en/of de hondenbrigade, een 

toelichting op de werkzaamheden 

van de Veiligheidsregio en een 

stadswandeling in Leiden.  

 

Brandweer                                                                               

Gezien de contacten van de V.G.H.P. met ‘De Roode Haan’, de sport- 

en ontspanningsvereniging van de Haagse brandweer, zou een bezoek 

aan de brandweer eveneens tot de mogelijkheden kunnen behoren. 

 

De V.G.H.P. is, twee jaar eerder dan de VSAG, op 12 maart 1976, 

opgericht onder de naam ‘Vriendenkring van Gepensioneerden van de 

Haagsche Politie’. Dat gebeurde nadat iemand die met functioneel 

leeftijdsontslag zou gaan, in het korpsblad van de Haagse politie had 

aangegeven dat het onmogelijk is de medewerkers met wie je 30, 35 

of meer jaren hebt samengewerkt zomaar uit je geest te kunnen 

verbannen. “Sommige f.l.o.-ers of gepensioneerden hebben het er te 

kwaad mee dat zij hun contacten uit het werkmilieu verliezen of 

hebben verloren……” 
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De oproep sloeg aan, omdat er op dat ogenblik weinig of niets voor de 

gepensioneerde medewerkers was geregeld. Het leidde tot het initiatief 

een “club/vereniging van f.l.o.-ers en gepensioneerden van de Haagse 

Politie” op te richten en de benoeming van een voorlopig bestuur. Na 

de vorming van het nationaal politiekorps op 1 januari 2013 werden de 

regiokorpsen Hollands-Midden en Haaglanden tot de eenheid Den 

Haag samengevoegd. Met behoud van de afkorting V.G.H.P. werd de 

naam van de vereniging veranderd in ‘Vereniging van Gepensioneerden 

van de Eenheid Den Haag van het Korps Nationale Politie’.  

 

Contact                                                                                    

Om het onderling contact tussen de ruim 600 leden te bevorderen 

worden allerlei activiteiten aangeboden, zoals bingo, klaverjassen, 

bowlen, excursies, uitstapjes, een jaarlijkse reünie en een 

nieuwjaarsbijeenkomst. Leden van de Commissie van Goede Diensten 

bezoeken zieke leden, evenals de leden die 80, 90 en 100 jaar zijn 

geworden en echtparen die 50, 60 of 70 jaar zijn getrouwd. Ook aan 

het overlijden van een lid en de achterblijvende partner wordt 

aandacht besteed.  
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Aanmelden voor lunchcruise over 

Nieuwe Maas en Lek nog mogelijk 

Het is nog mogelijk in te schrijven voor de vaartocht met het 

partyschip 'Jacqueline' over de Nieuwe Maas en de Lek van 

Rotterdam naar Vianen op vrijdag 24 september. Er is nog 

plek voor 11 deelnemers. Is de belangstelling groter, dan 

geldt de volgorde van aanmelden. Zoals bekend zou deze 

lunchcruise aanvankelijk op vrijdag 14 mei worden gehouden, 

maar moest toen wegens de coronamaatregelen die van 

kracht waren worden verplaatst. 
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De bus vertrekt om 9.30 uur richting Rotterdam vanaf de bekende 

opstapplaats op de Prinsessegracht tussen de Herengracht en het 

Korte Voorhout. In de bus is een mondkapje verplicht. 

In Rotterdam wordt ingescheept op de 'Jacqueline' en worden de 

deelnemers ontvangen met koffie, thee en appelgebak. Het partyschip 

heeft een complete keuken en een bar op zowel het benedendek als 

op het bovendek, dat op een zonnige dag een fraai uitzicht biedt op 

het voorbij trekkende landschap. Voor rolstoelgebruikers zijn er een 

invalidentoilet en een volledig glazen lift naar het bovendek. 

Rond 11.00 uur gaan de 

trossen los en wordt via 

Krimpen aan de Lek, 

Lekkerkerk, Groot Ammers, 

Langerak, Tienhoven en 

Jaarsveld naar Vianen gevaren.  

Lunch                                            

Aan het begin van de middag is 

er aan boord een lunch met 

onder andere soep en warme 

snacks. In de loop van de 

middag worden nog een kopje 

koffie en een ijsje aangeboden. 

Vanuit Vianen waar wordt 

afgemeerd, wordt met de bus 

terug naar de opstapplaats in 

Den Haag gereden. 

De vaartocht kost € 45,--, voor een introducé € 55,--. Aanmelden 

kan door dit bedrag over te maken op NL74INGB 0007 4130 77 ten 

name van Bestuur VSAG te Den Haag met vermelding van boottocht.  



 16 

Weer 

cursus 

genealogie              

voor VSAG 
 

De Werkgroep 

Genealogie 

Loosduinen 

geeft voor leden 

van de VSAG 

vanaf begin 

oktober weer een cursus genealogie. De cursus duurt vier 

donderdagmiddagen vanaf 14.00 uur. Het was de 

bedoeling dat deze cursus waarvoor een aantal leden 

zich had aangemeld, begin dit jaar zou worden gegeven, 

maar dat was door corona niet mogelijk. Aanmelden kan 

door te mailen naar genealogie@loosduinsmuseum.nl. 

De cursus wordt gegeven in de ruimte van de VSAG, zaal 1.09 op de 

eerste etage in Zuid57 aan de Zuidlarenstraat 57. Deelname kost 2,-- 

per keer per persoon. De exacte datum waarop de cursus begint is nog 

niet bekend. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen hierover 

bijtijds bericht. 

Van de Werkgroep Genealogie Loosduinen maakt onder andere VSAG-

lid Jacques Bergenhenegouwen deel uit. Hij zal, evenals de vorige keer 

met Marja Bosman, leden van de VSAG die in hun voorouders zijn 

geïnteresseerd maar niet weten hoe ze met een stamboomonderzoek 

moeten beginnen, op weg helpen en wegwijs maken in een aantal 

archieven.  

mailto:genealogie@loosduinsmuseum.nl
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Ook leren ze hoe ze met het Nederlandstalig computerprogramma 

Aldfaer stamboomgegevens van ouders, grootouders en dergelijke 

kunnen invoeren en vastleggen. Op één overzichtelijk scherm staan de 

belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders, 

huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij belangrijke 

familiegebeurtenissen en foto's. Aan de hand hiervan kan een 

kwartierstaat worden ingevuld. De persoon naar wie het onderzoek 

begint, wordt kwartierdrager, kwartierhouder of probandus genoemd. 

Hiervan worden de ouders gezocht en daarna hun ouders en verder. 

Daardoor heeft de kwartierstaat altijd een vaste volgorde.  

Inloopmiddag                                                                                      

De Werkgroep Genealogie Loosduinen houdt elke eerste zaterdag van 

de maand van 13.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag in het Loosduins 

museum De Korenschuur aan de Margaretha van Hennebergweg 2. 

Duizenden bronnen zijn verzameld en geïndexeerd, zoals geboorte-, 

overlijdens- of huwelijksberichten, bidprentjes, knipsels en 

advertenties. Men kan gratis en zonder afspraak binnenlopen. 
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Buitendag 

ondanks de           

regen zeer 

geslaagd 
 

De Buitendag op dinsdag 17 

augustus in het clubgebouw 

van de sv Erasmus trok 35 

deelnemers. Opmerkelijk 

was dat de helft van hen uit 

leden van de afdeling 

Watergym bestond die 

wegens een verbouwing 

enige tijd niet in het 

zwembad de Escamphof 

terecht konden. Vorig jaar 

ging de Buitendag door 

corona niet door, maar dit 

jaar was het als vanouds, 

zij het dat het vlak voordat 

de Buitendag begon ging 

regenen en het nagenoeg 

de hele middag nat bleef. 

Daardoor werd het een 

Bui(t)endag, maar dat deed 

aan de gezelligheid niets af. 

Het was zonder meer een 

zeer geslaagde middag. 
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De deelnemers werden rond 

twaalf uur met koffie 

ontvangen met daarbij een 

mini tompouce die was 

voorzien van het logo van de 

VSAG .  

 

In zijn welkomstwoord 

noemde voorzitter Leo 

Draisma het een 

gedenkwaardige dag omdat de vorige Buitendag twee jaar geleden 

voor het laatst werd gehouden. “Vanaf maart vorig jaar heeft de VSAG 

stilgestaan. Pas in juni zijn we tijdens de uitgestelde algemene 

ledenvergadering met 25 man voor het eerst weer bij elkaar geweest. 

De Buitendag is wat mij betreft een keerpunt. We gaan nu weer de 

goede kant op.”  

 

In dit verband wees Leo Draisma op de vele activiteiten in september. 

”Laten we hopen dat dit het begin is van de opleving van de VSAG en 

dat er weer normale tijden aanbreken.” 

 

Kroket                                                                                    

Voor de lunch zorgden 

secretaris Leny Loke en 

plaatsvervangend 

penningmeester Piet Grimme 

uit twee grote pannen voor 

de tomatensoep en de 

champignonsoep. Ook was 

er een broodje met, 

uiteraard, de voor de leden 

van de VSAG gebruikelijke 

kroket. 
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Daarna was het tijd voor wat 

zo kenmerkend voor de 

Buitendag is: de spelletjes in 

allerlei vormen. Er werd 

gekaart, rummikub gespeeld, 

gesjoeld, gescrabbeld en 

geklaverjast, afgewisseld 

door gezellig gekeuvel aan de 

tafeltjes en de hartige snacks 

die werden rondgedeeld. 

 

Karaoke                                                                                

Jammer genoeg moest in verband met corona en het gevaar van 

aerosolen in de lucht een onderdeel van het programma worden 

geschrapt. Het was de bedoeling dat de deelnemers aan de Buitendag 

zouden meezingen met bekende liedjes uit vroegere tijden van zangers 

en zangeressen uit binnen- en buitenland. Voor het gemak zouden de 

teksten van de ‘gouwe ouwe’ nummers met een beamer worden 

geprojecteerd. Een soort karaoke, maar dan voor de hele zaal. De 

beheerder van het clubgebouw van de sv Erasmus stak daar echter 

een stokje voor omdat luidkeels zingen wegens corona niet is 

toegestaan.  
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Zoals altijd was er een bingo, die door Piet 

Grimme werd gepresenteerd. Er werd, terwijl 

de hartige snacks rondgingen, gespeeld om 

de vier hoeken, de bovenste en de onderste 

rij en het gehele bingobriefje. De hoofdprijs, 

een VVV-bon, ging naar Henny Zaat, de 

tweede prijs, een bon van de Hema, naar Leo 

Draisma en de derde prijs, twee 

cadeaubonnen voor Doppio Espresso aan de 

Frederik Hendriklaan, naar Jan de Jong. Met 

alle bingobriefjes werd ook een loterij gespeeld waarbij 15 winnaars 

werden getrokken. Voor allen was er een prijsje. 

 

Maaltijd                                                                                       

De Buitendag werd zoals altijd besloten met een zeer gevarieerde 

Oosterse maaltijd, die uit de keuken kwam van het Chinees restaurant 

Peach Garden uit Den Haag. Zeer in de smaak viel ook het flink 

uitgevallen ijsje toe uit de ijskar. 
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Afscheid Aad Hamers (99) bij Keep Fit 

De leden van de afdeling Keep Fit hebben op woensdag 14 juli in de 

fitnessruimte van het stadhuis afscheid genomen van het oudste en tot 

voor kort nog actieve lid, de 99-jarige Aad Hamers. Tijdens de tweede 

coronagolf van december tot juni kon hij de tocht naar het stadhuis 

niet meer opbrengen, maar voor het afscheid wilde hij nog wel een 

keer komen. Hij heeft de fitness verruild voor wandelingen in de Bosjes 

van Pex. Op 15 oktober wordt hij 100 jaar.  

Bob van Amstel, contactpersoon van Keep Fit, sprak zijn bewondering 

uit over de doorzettingskracht van Aad Hamer, die zijn hele leven 

visueel gehandicapt is. Niettemin was hij hoofd fysiotherapie in een 

verzorgingshuis en had hij als radioamateur contacten over de hele 

wereld.  

Shirt                              

Als blijk van waardering 

kreeg Aad Hamer van Merel 

en Maria een shirt met het 

logo van High Five, de 

fitnessorganisatie in het 

stadhuis. Vanuit de lief en 

leed pot kreeg hij een 

presentje en VSAG-

voorzitter Leo Draisma 

overhandigde hem 

chocolade.  

 

Bob van Amstel bedankte ook Jos en Pim Beijer voor de jaren dat zij 

contactpersoon van Keep Fit zijn geweest. Ook voor hen was er een 

aardigheidje. Fitnesscoach Maria, net terug van zwangerschapsverlof, 

kreeg van Bob van Amstel een paar voorleesboekjes.  
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Handwerkclub bij ‘Honderdduizend  

bomen en een bos van draad’ 
 

De afdeling Handwerken bezocht op 

zaterdag 17 juli in Panorama Mesdag het 

kunstwerk ‘Honderdduizend bomen en een 

bos van draad’. Aan dit project van de 

Haagse textielkunstenares Sara Vrugt 

werkten ruim duizend vrijwilligers mee, 

onder wie Sjaan, Toos en Shirly van de 

handwerkclub. Zij borduurden in de Centrale 

Bibliotheek aan het Spui blaadjes en 

vogeltjes als bijdrage aan het vier meter 

hoge bos van naald en draad, dat de vorm 

van een spiraal heeft en waarmee Sara Vrugt 

aandacht vraagt voor de veranderingen in het klimaat en de natuur. 
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Fietstocht op zaterdag 11 september 

naar de Smulhoeve in Leidschenveen 
 

De voorlaatste 

fietstocht van dit 

jaar op zaterdag 11 

september gaat 

naar de Smulhoeve 

in Leidschenveen.  

 

In dit lunchcafé 

werken mensen met 

een licht 

verstandelijke 

beperking. Het is een 

project van de stichting Ipse De Bruggen. Naast de Smulhoeve ligt de 

stadsboerderij Landzigt waar enkele medewerkers van de Smulhoeve 

eveneens actief zijn.  

 

Om 10.00 uur wordt vertrokken vanaf zorgcentrum Houthaghe aan de 

Toon Dupuisstraat 10. Bij twijfel of de fietstocht gezien het weer 

doorgaat, kan worden gebeld met Ton van der Linden: tussen 9.15 en 

9.30 uur 070 - 325 25 91 en 

tussen 9.15 en 9.50 uur    

06 - 387 841 71.   

 

De fietstocht van zaterdag 

10 juli ging door Madestein 

en langs Monster naar         

’s Gravenzande, waar op het 

gezelligste plein van het 

Westland de koffie met iets lekkers erbij prima smaakte.  



 25 

Cobi Bult, die 

coördinator 

Ton van der 

Linden drie 

fietstochten 

had 

vervangen, 

werd 

daarvoor 

door de zes 

deelnemers 

met een fles 

rosé bedankt. 

 

Vervolgens werd naar Hoek van Holland gefietst, een leuke stopplaats 

hoewel er helaas geen boten in en uit voeren. Langs de kust werd met 

droog, zonnig weer en weinig wind terug naar Kijkduin gereden. 

 

Corona 

De vijfde fietstocht op zaterdag 14 augustus zou weer door Ton van 

der Linden worden begeleid, maar door familieomstandigheden moest 

hij daarvan afzien. Bob van Amstel zou het van hem overnemen, maar 

omdat zijn vrouw Marja zich ’s nachts ziek voelde vonden ze het, 

hoewel ze waren gevaccineerd, beter zich op corona te laten testen. Bij 

het vertrekpunt in de Toon Dupuisstraat ving Bob, met mondkapje, de 

deelnemers op met de mededeling dat hij niet zou meegaan. De test 

was overigens negatief. 

 

Ed de Kleijn kreeg daarom de navigatiecomputer van Ton van der 

Linden, die daarop de ruim 37 kilometer lange route had vastgelegd. 

Het was voor hem even wennen met deze apparatuur, maar omdat het 

niet de eerste keer was dat deze tocht werd gereden, was het voor de 

7 deelnemers niet al te ingewikkeld. 
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Via de Leyweg, Noordweg, Strijpkade en 

Rijner-Weteringkade werd naar de Paul 

Steenbergenlaan in Wateringse Veld 

gereden en vandaar naar het fietspad 

langs de Barbier onder de Wippolder. Na 

enkele kronkels en bruggen te hebben 

genomen werd op de Lotsweg langs de 

A4 gefietst. Vervolgens over het 

aquaduct over de A4 en de Tramkade 

naar Schipluiden. De vaste pleisterplaats 

Indigo, vroeger een kerkje, was 

gesloten, maar over de brug kon alsnog 

van de koffie, eventueel met appeltaart, worden genoten.  

  

Zoek                                                                                        

Terug over de brug raakte de helft van de deelnemers zoek doordat 

een rouwstoet met heel veel auto’s ook over de smalle brug moest. 

Nadat men elkaar weer had gevonden ging het via het oude stadhuis, 

de Burgemeester van Gentsingel, de Gaagweg wat vroeger de 

trambaan van de 

WSM was en de 

Spoorbrug met 

een mooie uitkijk 

over het water, 

de molen en de 

jachthaven tot 

voorbij Maasland.  

Daarna werd over 

het Kralingerpad tussen de grote kassen door naar De Lier gefietst. 

Omdat daar de route door wegwerkzaamheden dood liep werd 

doorgereden richting Den Hoorn, de afslag naar ’t Woudt genomen en 

vandaar via Kwintsheul en Wateringen naar de Berensteinlaan 

gereden. 
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Factuur voor betalen contributie 
 

Voor het betalen van de contributie over 2022 krijgen de leden een 

factuur. Sinds er geen accept girokaarten meer worden verstuurd 

moeten de leden na een oproep daartoe in het Journaal de contributie 

overmaken. In een aantal gevallen werd een aanmaning verzonden, 

maar dat leidde soms tot een boze reactie omdat het betreffende lid de 

contributie wel had betaald. Probleem was bijvoorbeeld dat bij de 

betaling niet de goede naam was aangegeven. Daarom krijgen de 

leden een factuur. Het factuurnummer moet bij de betaling worden 

vermeld zodat de penningmeester weet om welk lid het gaat.   

 

Personalia 
 

Nieuwe leden/Vrienden: dhr. C. Ederveen, mevr. P. Hipgrave 

Ederveen, dhr. G.J. Munier, dhr. P.J.A. van der Heijden, mevr. J.A.M. 

Brandenburg-Kuiper. 

 

Overleden: dhr. J.B. van der Eijnden, dhr. P. Hartog, dhr. H.D. 

Hoogendijk, dhr. J.Th. Nelemans, dhr. G.E. Hess, mevr. M.A.M. van 

Wees-van Reenen, mevr. H.M. van Roon, dhr. E. Eble. 

 

Agenda 
 

11/9: fietstocht, 10.00 uur, Toon Dupuisstraat 10. 

14/9: lezing over het Cold Case Team van de politie Eenheid Den 

Haag, 14.00 uur, ruimte VSAG in Zuid57. 

20/9: toelichting op de nieuwe Noordboulevard en de teelt van zeewier 

in de Noordzee, 14.00 uur, Infopunt Scheveningen.  

24/9: rivierencruise van Rotterdam naar Vianen, vertrek om 9.30 uur 

vanaf de Prinsessegracht. 
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 Uit de                                             Het plein voor   

 archieven                                       de revolutie 

 van ambtelijk                                 dat Koos van     

 Den Haag                                       Beuzekom miste                                                               
 

Exact dertig naar geleden, 

september 1991, trad Koos van 

Beuzekom, lid van de VSAG en 

inmiddels 91 jaar oud, terug als  

hoogste ambtenaar bij de 

gemeente. Hij was eind 

augustus 1982 door 

burgemeester Schols in de 

toenmalige raadzaal aan de 

Groenmarkt als  
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gemeentesecretaris 

geïnstalleerd. Daarvoor 

was hij zes jaar directeur 

Financiën bij de gemeente.  

Door de schaarste aan 

bouwmaterialen na de oorlog 

had het stadhuis aan het 

Burgemeester De Monchyplein 

dat in 1953 in gebruik werd 

genomen, geen drie maar twee 

vleugels. De huizen aan de 

Javastraat die gesloopt zouden 

worden bleven staan waardoor 

Koos van Beuzekom vanuit zijn 

werkkamer op de tuinen van de  

 

huizen keek in plaats van op 

het Plein 1813 wat de 

bedoeling was. 

Later had architect Ellerman 

een oplossing voor de krappe 

huisvesting van de ambtenaren: 

op het Paardenveld een 

gebouw erbij. Volgens Koos van 

Beuzekom was iedereen 

enthousiast. De besluitvorming 

verliep voorspoedig en alle 

seinen stonden op groen. Op 

13 maart 1986 werd zelfs een 

levensgroot bord onthuld bij de 

start van de werkzaamheden.  
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Maar wethouder Adri 

Duivesteijn vond het Spui een 

betere plaats voor het stadhuis. 

Uit vijf schetsontwerpen koos 

een jury dat van Rem Koolhaas, 

maar Adri Duivesteijn en 

burgemeester Havermans 

wilden het witte gebouw van 

Richard Meier. Twee andere 

PvdA-wethouders, Van Otterloo 

en Martini, lagen echter dwars. 

Koos van 

Beuzekom 

noemde het 

ooit een 

gevecht. "Dat 

ging niet altijd 

even fraai. Er 

ontstonden bij 

de ambtenaren zelfs twee 

kampen en dat is funest."  

Wat er aan de bouw van het 

stadhuis vooraf ging vindt Koos 

van Beuzekom de 

enerverendste episode in de tijd 

dat hij gemeentesecretaris was. 

Misschien zelfs uit zijn gehele 

ambtelijke loopbaan. Toch is hij 

tevreden met het resultaat: 

“Een fraai en uiterst functioneel 

stadhuis op een ideale plaats.” 

 

Spuiplein                             

Na al die jaren vallen de namen 

van Koos van Beuzekom en 

Adri Duivesteijn weer, nu in 

verband met het Spuiplein bij 

het stadhuis. Dat wil de 

gemeente opnieuw inrichten 

met groen, water, zitjes en 

banken. Ook moet er ruimte 

zijn voor het houden van kleine 

evenementen.  
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Adri Duivesteijn vindt het niks, 

zei hij op Den Haag FM. Hij 

herinnert zich dat de nieuwe 

gemeentesecretaris Koos van 

Beuzekom zich in een interview 

in dagblad Het Binnenhof 

afvroeg waar een Hagenaar bij 

een revolutie naartoe moet 

omdat er geen echt centrum is.  

Vrijthof                                

“Koos van Beuzekom bedoelde 

dat Den Haag geen echt plein 

heeft waar alle stadsbewoners 

samenkomen, zoals het Vrijthof 

in Maastricht en de Grote Markt 

in Delft. Pleinen waar iedereen 

komt en altijd iets is te doen”, 

aldus Adri Duivesteijn.  

 

Van wat Koos van Beuzekom 

destijds bedoelde vindt Adri 

Duivesteijn in het plan voor het 

Spuiplein niets terug: “Het 

wordt een tuttig en klein 

dorpsplein. Wat een gemiste 

kans met het stadhuis, de 

bibliotheek, het cultuurcomplex, 

Theater aan het Spui, het 

Filmhuis, de Nieuwe Kerk en 

bioscoop Pathé in de directe 

omgeving. Het is schokkend. Ik 

zeg het Koos van Beuzekom na: 

geef de Hagenaar het plein 

waar de culturele revolutie een 

kans kan krijgen.” 

(Foto’s Haags Gemeentearchief) 
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FILIPPINE 
 
 

 

FILIPPINE 
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OMSCHRIJVING 

 
 
 
1 bespottelijk                8 bedrijfstak 

2 voetreis                9 Bijbelse plaats 

3 getal           10 leger 

4 kwaad          11 vreemd  

5 net           12 bakgerij 

6 beroep    13 lekkernij 

7 monarchie                14 verstuiver 

 

 

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij een goede invulling ontstaat van 

de letters in de paarse balk van boven naar beneden een woord.  

 

Stuur dit voor 13 september naar:  

 

VSAG  

zaal 1.09 

Zuidlarenstraat 57  

2545 VP Den Haag  

 

of mail het naar: 

 

vsag@denhaag.nl  

 

Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een prijs van € 10,-- 

verloot.  

 

De oplossing van de puzzel in het Journaal van juli-augustus is  

STOOFSCHOTEL. Na loting ging de prijs van € 10,-- naar dhr. G.W. 

Oldenstam uit Den Haag.  
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Afdelingen en contactpersonen 
 

Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in de zaal van de 

VSAG, 1.09, op de eerste etage in Zuid57 aan de Zuidlarenstraat 57. 

 
 

  BILJARTEN 
 

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 13.00 uur, 13.00 - 17.00 uur. 

Dhr. F.J.M. Kalse, tel. 070 - 394 03 64, frans-bep@ziggo.nl. 

Per maand € 7,00. 
 

BOWLEN 
 

Dekker, Scheglaan 12, Zoetermeer, vrijdag 14.00 - 16.00 uur. 

Dhr. R. Nieuwenkamp, tel. 015 - 369 69 81. 

roelnieuwenkamp@kpnplanet.nl. 

Dhr. D.H. Ras, 079 - 331 08 77, dirkgreetras1@outlook.com.  

Per maand € 26,00. 
 

BRIDGE 
 

Woensdag 13.00 - 16.00 uur . 

Dhr. R. Maring, tel. 06 - 440 240 41, bridge@vsag.nl. 

Per maand € 5,00. 
 

FIETSEN 
 

Van maart tot en met oktober op de 2e zaterdag van de maand.  

Dhr. T. van der Linden, tel. 06 - 387 841 71. 

vanderlindenton87@gmail.com. 
 

HANDWERKEN 
 

Maandag 13.00 - 16.00 uur. 

Mevr. G.G.M. Looijen-den Boer, tel. 070 - 366 03 09. 

c.looyen3@kpnplanet.nl. 

Per maand € 5,00.        

mailto:vanderlindenton87@gmail.com
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KEEP FIT 
 

Stadhuis Spui, woensdag 14.00 - 15.00 uur in groepsverband.  

Uitsluitend de deelnemers van deze groep kunnen op een andere dag 

of tijd ook individueel fitnessen. 

Dhr. B. van Amstel, tel. 070 - 367 50 25,  

amstdijk@ziggo.nl. 

Per maand € 20,00. 
 

KOERSBAL 
 

Sportcomplex Erasmus, maandag 13.30 - 15.30 uur. 

Dhr. H.Th. Bielefeld, tel. 070 - 345 17 62,  

h.t.bielefeld@hetnet.nl. 

Per maand € 1,50. 
 

SCHILDEREN 
 

Maandag 9.00 - 12.00 uur. 

Dhr. J. Vos, tel. 070 - 355 82 81,  

strandvos@ziggo.nl. 

Per maand € 5,45. 
 

YOGA 
 

Dinsdag 10.00 - 11.00 uur. 

Mevr. M. Hendriks-Zuidwijk, tel. 070 - 323 94 15. 

greethendriks@casema.nl. 

Per maand € 21,50. 
 

WATERGYM 
 

Escamphof, Escamplaan 57, woensdag 16.15 - 17.00 en 17.00 - 17.45 

uur, donderdag 15.00 - 15.45 en 15.45 - 16.30 uur. 

Mevr. Y. Heemskerk-Brunings, tel. 06 - 309 003 75. 

yvonne.heemskerk.brunings@gmail.com. 

Per maand € 18,20. 
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Indien onbestelbaar 

s.v.p. retourneren naar: 

VSAG 

Zuidlarenstraat 57 

zaal 1.09 

2545 VP Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


