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Junior Songfestival
cast bij Paagman
den haag - Zaterdag 13 november

zijn Anna en Senna en bijna alle
andere Junior Songfestival finalisten om 14.30 uur te gast bij
vanLeest in Paagman. Zij zullen
allemaal optreden en aansluitend
signeren. Zondag 14 november
vertrekken Anna & Senna naar
Minsk. Zij gaan proberen met het
winnende nummer My Family ook
het Europese Junior Songfestival
te winnen op 20 november. Eén
dag eerder komen ze naar Paagman aan de Frederik Hendriklaan
217 in Den Haag om daar voor de
allerlaatste keer voor hun vertrek
hun nummers te zingen. Zorg dat
je erbij bent om ze aan te moedigen, succes te wensen en afscheid
van ze te nemen voor hun vertrek
naar Wit-Rusland. Voor meer info
zie www.paagman.nl. x

Iris van Herpen grote winnaar
Dutch Fashion Awards
oplage ruim 85.000 exemplaren

You may now kiss
the bride... again

Sinterklaas
heeft ijspret

den haag - Doordat hij een parkeerkaartje kocht, viel dinsdagochtend een 27-jarige Hagenaar zonder rijbewijs door de mand. Een
surveillerende agent zag de man
op de Amsterdamse Veerkade
een parkeerkaartje kopen en dat
in een geparkeerde auto leggen.
Omdat de agent wist dat de Hagenaar geen rijbewijs had, vroeg hij
het personeel van de Geïntegreerde Monitor Central (GMC) de auto
in de gaten te houden. Ruim een
uur later stapte de man achter het
stuur van de auto, waarop agenten
hem aanhielden. Op het bureau
kreeg hij een proces-verbaal voor
rijden zonder rijbewijs. x

SJAH door
Operadans

HTM: tram en bus
zijn winterklaar
den haag - HTM is klaar voor de
winter. Afgelopen winter werd
Nederland verrast door extreem
winterweer. In korte tijd viel
zoveel sneeuw dat het verkeer
in een groot deel van Nederland
werd ontregeld. Ook HTM werd
toen door de ongekende hoeveelheid sneeuw overvallen en
gedurende enkele dagen was het
bus- en tramverkeer ontregeld.
Mede op basis van de ervaringen
van afgelopen winter heeft HTM
een nieuw draaiboek 'winterse
omstandigheden' opgesteld, de
zogenoemde Pekelgids. Hiermee
is HTM goed voorbereid, ook
op eventuele extreme winterse
omstandigheden. x

'Onschuldig'
parkeerkaartje

den haag - Het nieuwe Haagse

den haag - "You may now kiss the

bride... again", maar deze keer op
z'n Hollands. Het door Guinness
World Records uitgeroepen langste echtpaar ter wereld, Wilco en
de Britse Keisha Van Kleef-Bolton,

hebben voor de gelegenheid hun
trouwgeloften hernieuwd. Maandag gaf het 404,7 centimeter lange
stel elkaar opnieuw het jawoord
in de Bijenkorf te Den Haag.
's Werelds langste echtpaar leerde

Paarse loper kan uit

Ook Sinterklaas
heeft ijspret dit weekend. Is Scheveningen is komende winter weer
'the place to be' als het gaat om
het ultieme wintergevoel. Van 14
november t/m 16 januari vertoeft
de badplaats negen weken lang in
winterse sferen: schaatsen en ijsglijden voor het Kurhaus. Zondagmiddag 14 november wordt het
Coolevent om 14.30 uur officieel
geopend door Frits Huffnagel en
Erica Terpstra. Speciaal voor de
allerkleinste schaatsliefhebbers
komt de sinte een uur voor de
opening naar de ijsbaan om deze
op ludieke wijze in te wijden.
Coolevent is iedere dag van 10.00
tot 22.00 uur geopend. Voor meer
info en entreeprijzen zie www.
cooleventscheveningen.nl. x

den haag - De sint is weer op komst, dus wordt in de Bijenkorf Den Haag deze week

Krant niet ontvangen
of klachten over de
bezorging?
Bel Bestelnet
tel.: 071-3643434
of bezoek
www.buijzebestelnet.nl

de laatste hand gelegd aan de feestelijke versiering. Twee medewerkers leggen
hier alvast de paarse loper uit voor de kindervriend met op de achtergrond een
half 'aangeklede', kunstige versie van zijn paard Americo. Zaterdag komt Sinterklaas weer met zijn boot aan in de Scheveningse haven en zal hij vervolgens
met al zijn Pieten en een lange stoet praalwagens door de winkelstraten van Den
Haag trekken. Rond half twaalf uur zet de sint voet aan wal in de tweede haven,
maar bij het havenhoofd is al rond elf uur te zien hoe de stoomboot binnenvaart.
Als vanouds wordt de sint ontvangen door burgemeester Van Aartsen samen met
de Spaanse ambassadeur uan Prat y Coll. Op www.sinterklaasindenhaag.nl is
het hele programma te vinden (Foto: Ronald Mooiman) x

scheveningen -

elkaar kennen toen Keisha, die
op zoek was naar een danspartner, contact opnam met de Tall
Persons Club in Engeland. Kort
daarna werden de twee in het echt
verbonden in de All Saints Church
in London.
Omdat het Nederlands-Britse stel
alleen voor de Engelse wet trouwde, bood Guinness World Records
hen de mogelijkheid om tijdens
de overhandiging van het wereldrecord opnieuw hun trouwgeloften af te leggen, maar dan voor
de Nederlandse wet. (Foto: Ronald
Mooiman) x

gezelschap Operadans presenteert
SJAH, naar het bekende sprookje
van The Arabian Nights. In de
inspirerende omgeving van de
Korzo 5HOOG, Binckhortslaan 36,
zal dit spannende verhaal tot leven
komen door Arabische percussie,
zang, moderne dans en street
dance. Hoewel het een typisch
kinderverhaal (10+) betreft, zullen
in de voorstelling ook de meer op
volwassenen gerichte subthema’s
van het verhaal aan bod komen.
OperaDans is een nieuw muzieken dansgezelschap. De ambitie van
artistiek leider Nicole Jordan is om
allerlei soorten zang en muziek te
combineren met dans. SJAH is nog
te zien op 12 en 13 november om
20.00 uur. Entree: volwassenen €
18,00 en kinderen tot 14 yaar €
15,00. Tickets en informatie via
www.operadans.nl. x

HUURWONINGEN
met spoed gevraagd voor
bedrijven en particulieren
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HANS BEUKERS

Ook wekelijks op
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WINTERBANDEN
APK - ONDERHOUD
Accu’s - Banden - Remmen
Uitlaten - Schokdempers
Gildeweg 6a - Nootdorp
(bij v.d. Valkhotel) 015-3805566

www.decorette-rotterdam-voorburg.nl
www.decorette.nl
*Deze actie is geldig van 1 t/m 27 november 2010.
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Jong Den Haag laat de
kunst van hiphop zien
den haag - Op zaterdag 20 novem-

ber viert het Haags Hiphop Centrum
(H3C) haar driejarig bestaan met gratis demonstraties, optredens en een
expositie in het H3C. Hiermee tonen
de leerlingen de kunst van Breakdance, DJ, Rap en Graffiti aan het
grote publiek.
Al drie jaar lang staat het H3C
bekend als de plek voor hiphop
in Den Haag. Na jarenlang workshops te hebben aangeboden door
heel Den Haag groeide de vraag
naar structurele opleidingstrajecten, expertise en trainingsruimte
enorm. Om die reden heeft Stichting AIGHT in 2007 het H3C in het
leven geroepen, een centrale plek
voor alle activiteiten omtrent hiphop. En met succes: het H3C biedt
wekelijks aan 150 tot 200 jongeren
een plek waar workshops gevolgd
kunnen worden, waar er de ruimte
is om op eigen initiatief te trainen
en waar dikwijls speciale dagen zijn
met erkende artiesten uit de hiphop
scene wereldwijd.
De kracht van H3C is met name

te danken aan de expertise: alle
docenten en medewerkers zijn zelf
jaren actief in de hiphop scene.
Daarnaast streeft het H3C er naar
om de drempel voor haar bezoekers
zo laag mogelijk te houden. Zo kost
een gemiddelde workshop € 3,50
per les en wordt er veel aandacht
besteedt aan wederzijds respect.
Om dit derde succesvolle jaar te vieren, tonen op zaterdag 20 november
vanaf 18.00 uur alle leerlingen hun
kunsten aan het grote publiek. Dit
wordt gedaan in de vorm van Breakdance battles, een Rap showcase,
DJ demo, Pimp my shoe en Graffiti
expositie. Kortom, voldoende dans,
muziek, beeldende kunst en gezelligheid voor iedereen. De gehele
avond vindt plaats op de locatie
BINK36 aan de Binckhorstlaan 36,
waar naast Stichting AIGHT en het
H3C ook nog vele andere creatieve
en vernieuwende ondernemers zijn
te vinden.
Voor wie niet kan wachten is er op
donderdag 18 november een opwarmende pre-party in de Supermarkt
op de Grote Markt. x

Lege accu zorgt
voor commotie
den haag - Zo’n zestig scholieren van

het Haagse Aloysius College hebben
maandag zelf ervaren wat alcohol
met hun reactievermogen doet. Want
de beste manier om hen te overtuigen
van de negatieve effecten van alcohol, is om ze het zelf te laten ervaren,
zo is de gemeente van mening.
Alcoholgebruik onder Haagse
jongeren is een probleem dat op
innovatieve wijze dient te worden
aanpakt. In samenwerking met
het onderwijs en preventieorganisaties heeft de gemeente daarom
een interactief computerspel – de
Brain Game – ontwikkeld dat aansluit op de belevingswereld van
jongeren.
Wethouder Rabin Baldewsingh van

Scholieren van het Aloysius College wagen zich aan de Brain Game en ervaren
zo wat alcohol met hun reactievermogen doet. (Foto: PR)
Volksgezondheid: “Scholieren hebben vanmiddag ervaren wat het
gevolg van een paar glazen alcohol
is. Dat was indrukwekkend. Daarom voert Den Haag campagne:
alcohol onder de 18, beter niet!”
Uit de gesprekken met de scholieren bleek dat sommigen de smaak
van alcohol al lang ontdekt hebben, terwijl anderen nog geen
druppel gedronken hebben. “Het
spel is echt een gekke ervaring, ik
wist niet dat alcohol ervoor zorgt
dat je niet meer goed kunt dansen
of een spelletje kan spelen”, aldus
de 15-jarige Mirjam.

Bescherm je brein!

Politie laat zich
niet ringeloren
den haag - Een 22-jarige overvaller, die in de veronderstelling
verkeerde de politie te slim af te
zijn, kwam vrijdag 5 november
van een 'koude kermis thuis'.
De man liep een juwelierswinkel
aan de Leyweg binnen en pakte
vanaf de balie een tableau met
ringen en rende ermee direct de
winkel uit. Meerdere politie-eenheden gingen op onderzoek uit.
Een eenheid zocht contact met de
juwelier terwijl andere eenheden
in de omgeving van de Leyweg
zochten naar de wegrennende
dader. Twee agenten zagen nabij
een parkje aan de Melis Stokelaan en de Bentelostraat een man
rennen. De man deed al rennend
zijn jas uit. Dat vonden de agenten
vreemd en zij begrepen direct dat
dit de mogelijke overvaller kon
zijn. Zij stapten direct uit hun
auto en achtervolgden de man te
voet. De agenten zagen dat de man
een flatgebouw tussen de Coevordenstraat en de Havelstestraat in
rende. Hierna verdween hij uit het
zicht. De politie zette de flat af en
gingen in de portieken op onderzoek uit. Dat leidde al snel tot
succes. De agenten hielden de 22jarige, hevig zwetende man aan.
In zijn zakken vonden de agenten
82 ringen met een gezamenlijke
waarde van 12.000 euro. x

Uit onderzoek blijkt dat alcohol de
groei remt van een brein dat nog in
ontwikkeling is. Pas rond het 24e
levensjaar zijn de hersenen volledig uitgegroeid. Tot die leeftijd

veroorzaakt het drinken van veel
alcohol (waarschijnlijk blijvend)
effect op de ontwikkeling van
intelligentie en talent.
De Brain Game is speciaal ontwikkeld in opdracht van de gemeente
Den Haag, in samenwerking met
het Haagse onderwijs, de GGD en
preventieorganisatie Context, in
het kader van de campagne ‘Den
Haag, Frisse Blik op Alcohol’. Het
spel wordt tijdens de Maand van de
Genotmiddelen ingezet als nieuw
onderdeel van de alcoholcarrousel
en aangeboden aan 1500 Haagse
scholieren in de leeftijd van 13 tot
16 jaar.
De campagne Den Haag, Een frisse
blik op alcohol, is in 2008 gestart
om de inwoners van Den Haag
bewust te maken van hun alcoholgebruik. Meer informatie op www.
frisseblikopalcohol.nl. x

Onverlaat gooit ruiten
Paleis Noordeinde in
den haag - Agenten hielden zondag-

nacht rond 01.30 uur een 21-jarige
man uit Zeist aan, die in totaal
elf ruiten van Paleis Noordeinde
had vernield. Getuigen belden het
alarmnummer toen zij zagen dat
een man vanaf de zijde Noordeinde
stenen naar het Paleis gooide. Op
het Noordeinde aangekomen zagen
de agenten vanaf de Heulstraat een

man aan komen lopen, die voldeed
aan het signalement. Toen de man
de agenten in het oog kreeg, sloeg
hij op de vlucht. De agenten zetten
de achtervolging in en hielden de
man snel aan. De recherche stelde
direct een onderzoek in; er bleken 11
ruiten van het Paleis gesneuveld te
zijn. Over het motief van de man is
nog niks bekend. x

ondermeer verkrijgbaar op
de volgende adressen:
DEN HAAG

Bibliotheek Ypenburg
Steentijdsingel 113

WDC Bezuidenhout
Joh. Camphuijsstraat 25
Openbare Bibliotheek
Theresiastraat 195
L. vd Sprong
Het Kleine Loo 386
Winkelcentrum Mariahoeve
Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95
Camee Foto/Postagentschap
Van Hoytemastraat 51
Super de Boer
Van der Kunststraat 123 (Megastores)
BP benzinestation
Laan v. Nw. Oost Indië 285
Ink-clinic
Theresiastraat 147
Stadsdeelkantoor
Leidschenveen-Ypenburg
Ypenburgse Stationsweg 303
Digros Leidschenveen
Jaap Hoekdreef 78
Albert Heijn
Winkelc. 't Hogeveen (Leidschenveen)
Praxis
Laan van 's Gravenmade 81
Praxis
Verheeskade 187
Groeneweg
Juliana van Stolberglaan 284

WASSENAAR

Na een verontrustende melding dinsdagmiddag
omstreeks 14.30 uur dat op de
Rijswijkseweg al meer dan een uur
een scootmobiel op de brug met de
Goudriaankade stond, verkeerden
politieagenten in de veronderstelling dat de bestuurder iets was
overkomen. Na overleg met de
brandweer zochten duikers in het
water. Tijdens het duiken sprak
een medewerker van een zorginstelling de agenten aan en vertelde
hen dat hij de scootmobiel kwam
ophalen. Deze bleek een lege accu
te hebben en de bestuurster was in
veiligheid. Hierop beëindigde de
duikploeg hun werkzaamheden.
In de wijk Ypenburg/Leidschenveen vond dinsdag een soortgelijk
incident plaats. Bewoners meldden de politie omstreeks 12.00 uur
dat op de kruising Brassershout/
Bitterzoetpad een kinderfietsje
naast de vijver lag. Ook hier werd
besloten brandweerduikers de vijver te laten doorzoeken. Gelukkig
werd niemand aangetroffen. Het
kinderfietsje is door de agenten
overgebracht naar het politiebureau en lag volgens getuigen al een
paar dagen bij de vijver. x

den haag -

Gemeentekantoor Wassenaar
Joh. De Wittstraat 45

Digros
Starrenburglaan 47

Grootheid der
Kleine Dingen

LEIDSCHENDAM

den haag - Tot 24 november exposeert

Daily Shop
Langstraat 192A

Jumbo supermarkt
Leidschenhage
Primera de Sluis
Sluisplein 3

VOORBURG
The MatchBox
Parkweg 280a

Jumbo supermarkt
Kon. Julianalaan 370
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de Nihonga-schilder Afaq Saleem
zijn werk in de Centrale Bibliotheek onder de titel ‘Grootheid der
Kleine Dingen’. De eenvoud en stilering van de Nihonga-stijl is gebaseerd op een traditie van meer dan
duizend jaar en sterk beïnvloed
door de van oorsprong Chinese
kalligrafiekunst en het Zenboeddhisme. Van oorspong Indiaas,
houdt Afaq Saleem (1970) zich al
twintig jaar bezig met de Japanse
kunst en cultuur. Inmiddels heeft
Saleem de meestertitel behaald in
de Japanse zwaardkunst, Japanse
kalligrafie en schilderkunst. In
zijn werk legt hij de nadruk op
de schoonheid en de kracht van
de eenvoud. Dit weerklinkt in de
titel van zijn expositie die te zien
is op de tweede verdieping van de
Centrale Bibliotheek aan het Spui.
De toegang is gratis. x
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Gemeente deze winter goed beslagen ten ijs

Proefritje met strooiwagen
den haag - Hoewel donderdagnacht de

warmste novembernacht was sinds
1901, reden er zondag 7 november
toch strooiwagens door de stad. Ter
voorbereiding op de winterdienst die
op 29 november ingaat, namen de
strooiwagens de proef op de som op
de route die ze normaal rijden bij kans
op gladheid. Tijdens de winterdienst
staan 24 uur per dag mensen paraat
om te strooien bij gladheid.
Op de hoofdwegen wordt gestrooid
door de grote strooiwagens van de
Haagse Milieu Services (HMS). De
kleinere strooiwagens van het Veegen Straatbedrijf van de gemeente
maken de fietspaden sneeuw- en
ijsvrij. Veegteams met zoutstrooiers
houden bruggen en andere moeilijk bereikbare plekken vrij van ijs
en sneeuw. Voor het strooien van de
gehele stad is vier uur nodig.
“Hoewel een extreem strenge winter als die van vorig jaar volgens
het KNMI maar eens in de vijftien
jaar voorkomt, hebben we daar wel
belangrijke lessen uit getrokken",
aldus wethouder Sander Dekker
(stadsbeheer). "Daarom hebben we
een aantal aanvullende maatregelen genomen om de gladheidsbestrijding in de stad te verbeteren.”
Zo breidt de HMS het aantal shovels uit van tien naar twintig, is het
draaiboek gladheidsbestrijding aangepast, wordt er een actiecentrum
ingericht bij extreem weer en zijn
er met de HTM en de NS afspraken
gemaakt over het sneeuw- en ijsvrij
houden van OV-routes. Bij de grote

Meet & Greet

stations Den Haag Centraal en Holland Spoor worden de voorpleinen
gestrooid wanneer dat noodzakelijk is.

Wanneer strooien?
Aan de hand van de weersinformatie, signalen van de politie en eigen
waarneming wordt bepaald of er
echt gestrooid moet worden. Dat
kan zowel in de avond als ‘s ochtends net voor de spits gebeuren.
Per vierkante meter wordt er een
nat mengsel van 4 tot 10 gram pekel
en calciumchloride gestrooid. Het
voordeel van dit mengsel is dat
ook preventief gestrooid kan worden omdat het zich hecht aan het
wegdek. Bijkomend voordeel is dat
auto’s die over het net gestrooide
wegdek rijden, niet onder het zout

Iris van Herpen grote winnaar

'Douze points' voor
Nederlandse mode

Ter voorbereiding op de winterdienst
maakten strooiwagens zondag proefritjes door de stad. (Foto: PR)
komen te zitten.
Wethouder Dekker roept Hagenaars en ondernemers ook op
om zelf ook in actie te komen bij
gladheid. “Ik vind dat mensen best
hun eigen stoepje schoon kunnen
houden. Iedereen kan daarom gratis zout ophalen bij de drie Haagse
afvalbrengstations, de stadsdeelkantoren (behalve Centrum) en de
stadsboerderijen.”
Ook de ondernemers in de grotere
winkelgebieden en de internationale organisaties worden in een
brief van de wethouder opgeroepen
een bijdrage te leveren aan de gladheidsbestrijding. Alle bejaarden- en
verzorgingstehuizen én scholen in
Den Haag krijgen op verzoek een
container met strooizout.
Alle strooiroutes en meer informatie over het bestrijden van de gladheid in Den Haag is te vinden op
www.denhaag.nl/gladheid. x

HET LEVEN IS GEEN
GENERALE REPETITIE.
Wat is jouw persoonlijke missie?
Govers Loopbaancoaching adviseert.
www.govers-loopbaancoaching.com

Nieuw-Zeelandse
geeft lezing over
Maorikunst

den haag - Vrijdag 5 november kwam

de top van de Nederlandse mode
samen in de Grote Kerk in Den Haag
om te genieten van de vierde editie
van de Dutch Fashion Awards. Een
jury bestaande uit vijf kopstukken
uit de internationale mode-industrie
beloonde Nederlands modetalent
met een serie prestigieuze prijzen.
Met haar collectie sleepte Iris van
Herpen de hoofdprijs in de wacht
bestaande uit de Mercedes-Benz
Dutch Fashion Award met een
waarde van 25.000 euro en de
mogelijkheid om te showen tijdens
Mercedes-Benz Fashionweek Berlin én de Dutch Fashion Incubator
Award, mogelijk gemaakt door de
Bijenkorf. Iris is de grote winnaar
van de avond, naast de hoofdprijs
won zij ook een van de twee nieuwe prijzen die deze editie voor het
eerst werden uitgereikt: de Dutch
Fashion Accessory Award en de

Julius Pasgeld

Met haar collectie sleepte Iris van Herpen de hoofdprijs in de wacht. (Foto:
Peter Stigter)
International Fashion Incubator
Award.
De jury was unaniem in haar besluit:
Iris van Herpen is de ambassadrice
van Nederlandse creativiteit in de
internationale modewereld. “Deze
ontwerper laat de soort pure moderne creativiteit zien die vertaald kan
worden naar couture en alles wat
daaruit voortkomt”, aldus jurylid
Donald Potard (de man die JeanPaul Gaultier groot maakte).
Met de Mercedes-Benz Dutch
Fashion Award geeft de jury aan
dat ze in deze ontwerper de meeste potentie ziet om in de nabije
toekomst internationaal naam te
maken.
Surf voor meer informatie over de
Dutch Fashion Awards naar www.
dutchfashionawards.com. x

scheveningen - In het kader van de
expositie The Unwanted Land geeft
kunstenares Sonja van Kerkhoff
op woensdag 17 september een
lezing in museum Beelden aan Zee
over de rol van spiritualiteit in de
Maorikunst. De in Nieuw-Zeeland
geboren Van Kerkhoff gaat deze
avond dieper in op de verschillende aspecten van de Maoricultuur.
Zij zal diverse gebruiken demonstreren, verhalen vertellen en
voorbeelden laten zien van zowel
traditionele als hedendaagse
Maorikunst. De lezing begint om
19.30 uur en wordt afwisselend
in het Nederlands en het Engels
gegeven. Tevens zal de kunstenares op zondag 21 november om
15.30 uur een rondleiding geven
bij The Unwanted Land. Kaarten
voor de lezing en de rondleiding
kosten 5 euro per stuk. Voor zowel
de lezing als de rondleiding dient
men vooraf te reserveren. Dit kan
via 070-3585857 of per e-mail:
theunwanted@beeldenaanzee.nl.
Beelden aan Zee is gevestigd aan
de Harteveltstraat 1. Meer info:
www.beeldenaanzee.nl. x

Geweldig! Voortaan kunnen we op
de foto met een gemeenteraadslid! Sinds kort bestaat namelijk de
mogelijkheid voor een zogenaamde
‘Meet & Greet’ (Ontmoet en Groet)
op het Haagse stadhuis. Eerst krijg
je dan een rondleiding door het
stadhuis. Inclusief een kijkje in de
kamer van de burgemeester. Daarna
vertelt een ambtenaar tijdens een
eenvoudige broodjesmaaltijd hoe
het er allemaal aan toegaat tijdens
een raadsvergadering. En dan die
heuse Meet & Greet: een ontmoeting met je favoriete raadslid waarmee je samen op de foto gaat! Wie
zou zoiets nou niet willen!
Ik denk dat ik me maar eens ga
opgeven voor dit fantastische evenement.
Wie zou ik kiezen? Met welke
fantastische politicus zou ik dan
eindelijk eens op de foto mogen
staan? Frits Huffnagel? Jottum. Maar
dan wel allebei proostend met een
glas champagne in de hand. Of met
Gerard Verspuij van de PvdA? Want
Gerard heeft dat hele Meet & Greet
gedoe verzonnen. Vanuit de gedachte dat lokale politici heus geen lulletjes zijn en net zo goed onder de
categorie Bekende Nederlanders
vallen als Geer en Goor.
Op de foto met Jozias van Aartsen?
Ook dat kan. Maar alleen als je met
hem naast tien ME-overvalwagens
wil staan. Want Jozias is tegenwoordig niet meer weg te denken van
imposant machtsvertoon, zoals
het afgelopen weekend weer eens
bleek op het terrein van de Blauwe
Aanslag. Met Marnix Norder zou ik
trouwens alleen op de foto willen als
hij zich hult in hetzelfde clownspak
waarmee hij anderhalf jaar geleden
de pias uithing bij een opening
ergens in de Rade.

Ik kan van de zenuwen gewoon
niet kiezen, weet u dat? En dan te
bedenken dat ik bij dat alles óók
nog een blik in de kamer van de
burgemeester mag werpen. Wat zou
er in die kamer staan? Ik wed dat er
een bureau in staat! En een stoel! En
misschien ergens in de hoek wel een
zitje met een paar banken rond een
laag tafeltje. Ik kan bijna niet wachten zo nieuwsgierig ben ik naar die
kamer van Jozias.
Met dat al weet ik nog steeds niet
wie ik zal kiezen om mee op de foto
te gaan. Gelukkig hoeft dat nog niet
want volgens het programma volgt
nu een uitleg van een ambtenaar
over hoe een raadsvergadering
in z’n werk gaat. Ik hoor hem al
zeggen: ‘Kijk, dames en heren. In
deze ruimte…’, en met een weids
gebaar duidt hij de zaal aan waar
de gemeenteraadsvergaderingen
worden gehouden, ‘….in deze ruimte
doen ze allemaal net alsof hier de
beslissingen worden genomen die in
werkelijkheid allang in achterkamertjes en via louche gelobby hebben
plaatsgehad. Dat ze net doen alsof
het hier gebeurt, heeft te maken met
het hooghouden van het idee dat we
in een democratische samenleving
leven’.
En dan zal ik knikken. En ‘ja, ja, wat
prachtig allemaal’ roepen. Want dat
is, zo weet ik zeker, de bedoeling
van Meet & Greet. Het opschroeven
van het imago van de lokale politici zonder dat ze zelf ook maar de
geringste moeite hoeven te doen om
daar ook inhoudelijk aan te werken
En nou weet ik nog steeds niet met
wie ik op de foto wil.
Reacties: pasgeld@2mail.nl Andere
columns: juliuspasgeld.nl

Prinses Margriet opent
Mariannetentoonstelling
voorburg - H.K.H. Prinses Margriet
opent op 27 november de dubbeltentoonstelling ‘Kunstenaars rond Prinses Marianne’ in het stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg. De tentoonstelling in het stadsmuseum is het
sluitstuk van het Mariannejaar, waarin
met diverse activiteiten is herdacht dat
prinses Marianne (1810-1883) tweehonderd jaar geleden werd geboren.

door Ine van den Boer
De veelbesproken dochter van
koning Willem I is vooral bekend
om haar liefdesrelatie met haar
lakei/bibliothecaris Johannes van
Rossum en hun buitenechtelijke
zoon, die zij zelf opvoedde, wat in die
tijd ‘not done’ was. Maar de rebelse
Oranjetelg was ook een hartstochtelijk kunstverzamelaar.
De basis voor Marianne’s kunstcollectie waren zeven Haagse stadsgezichten, die zij cadeau kreeg van het
Haagse stadsbestuur bij haar huwelijk in 1830. Die schilderijen zijn

onlangs teruggevonden in het bisschoppelijk paleis in Nysa (Polen). Ze
zullen op de tentoonstelling te zien
zijn, naast werken van Quaedvlieg,
Cornelis Kruseman, Jacob en Mathijs
Maris en anderen. Voor het eerst
wordt ook werk getoond afkomstig
uit Slot Reinhartshausen, waar een
deel van de collectie nog aanwezig
is. Ook zullen objecten te zien zijn,
die dominee Van Senden verzamelde
toen hij Marianne in 1849 vergezelde
op een reis naar het Heilige Land,
waar haar buitenechtelijke zoon
Johannes Willem werd geboren.
In Paleis Het Loo in Apeldoorn vindt
van 30 oktober tot en met 9 januari
2011 de tentoonstelling ‘Op reis met
prinses Marianne. Herinneringen
aan het Heilige Land, 1849-1850’
plaats.
De tentoonstelling in het Stadsmuseum duurt tot 30 januari 2011, maar
wordt mogelijk verlengd in verband
met (vertraging van) de verbouwing
van het museum, die na afloop van
de tentoonstelling begint. x
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Munttaxatie
in de Warenar
wassenaar - Zondag 14 november
vindt in de Warenar aan de Kerkstraat 75 in Wassenaar een taxatiedag van munten, penningen en
bankbiljetten plaats. De taxatiedag duurt van 13.00 tot 17.00 uur
en is gratis te bezoeken. Meer info
op: www.munttaxatie.nl. x
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Mary Poppins maakt recordopbrengst van 9,9 miljoen euro bekend

Kinderzegels per luchtpost

Laffe beroving
in Zuiderpark
den haag - De politie is op zoek naar
getuigen van twee berovingen die
zondagochtend en zondagavond
7 november plaatsvonden in het
Zuiderpark. Ter hoogte van de
drie fonteinen werd een 38-jarige
Hagenaar tussen 00.15 uur en
00.30 uur door een groep jongeren van zijn fiets getrokken en in
elkaar geslagen. Onder bedreiging
van een wapen moest de man vervolgens zijn pinpas en pincode
afstaan. Terwijl een paar jongens
bij hem bleef, ging de rest met zijn
pinpas pinnen. Daarna namen ze
ook nog zijn rugzak mee. Alsof
het niet erg genoeg was, gooiden
ze de man ook nog in het water
van de fontein. Tot slot gingen ze
er met zijn fiets vandoor.
Vermoedelijk hetzelfde groepje
jongens duwde zondagavond op
de Johanna Naberweg een 39jarige Hagenaar van zijn fiets.
Na hem enkele keren te hebben
geschopt, gingen de jongens er
met zijn tweewieler en rugzak
vandoor. x

Schotse celliste
op Emmakade

den haag - Afgelopen dinsdag maakte

Mary Poppins samen met kinderen van
basisschool 't Vijfblad uit Geldrop de
opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2010 bekend. Met een opbrengst
van 9,9 miljoen euro hebben kinderen
van ruim 5.500 basisscholen uit heel
Nederland een nieuw record gevestigd.
Zij haalden maar liefst 300.000 euro
meer op dan in 2009. De opbrengst
gaat naar steun aan honderdduizenden kwetsbare kinderen in binnen- en
buitenland.
In het Circustheater in Scheveningen

overhandigde de 11-jarige Nikita de
eerste kinderpostzegels en kaarten
aan Mary Poppins. Het thema van
de Kinderpostzegelactie 2010 is 'Laat
kinderen leren'. "Ieder kind verdient
het om naar school te gaan en zijn
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Net zoals ik mijn talent heb
ontdekt," zegt Noortje Herlaar die
Mary Poppins speelt in de gelijknamige musical. "Ik ben heel trots op al die
kinderen die zich geweldig hebben
ingezet om zo veel mogelijk kwetsbare kinderen in Nederland en daarbuiten te laten leren. Ook de steun

The Hague Jazz en World Forum
nemen afscheid van elkaar
den haag - The Hague Jazz en het World

Katy Bell (Foto: PR).
den haag - Podiumkunsten Emma-

kade presenteert de Schotse celliste Katy Bell. Zij geeft op zondagmiddag 14 november om 15.30
uur een concert met drie cello
suites van Johann Sebastian Bach.
Haar interpretatie van de Bachsuites is sterk beïnvloed door
haar docent Yehuda Hanani (VS),
die is opgeleid door de beroemde
cellist Pablo Casals. Dankzij hem
zijn de suites beroemd geworden.
Katy Bell woont nu in Den Haag en
speelt de suites dagelijks. De zowel
persoonlijke als zeer gestructureerde Bach suites blijven iedere
keer een ervaring waarbij steeds
iets te ontdekken is. Stichting
Podiumkunsten Emmakade organiseert maandelijks een voorstelling in het sfeervolle huistheater op Koningin Emmakade 139.
Kaarten à 15 euro te bestellen via
www.podiumkunstenemmakade.
nl of tel. 070-4275537. x

Forum nemen na vijf succesvolle jaren
afscheid van elkaar. The Hague Jazz
bleek voorkeur te hebben voor een
andere datum dan in eerste instantie
vastgelegd voor 2011. In verband met
de toename van internationale congressen in deze periode was er geen
alternatief meer beschikbaar.
Michiel Middendorf, General Manager World Forum: "Ik ben trots op
het feit dat we mee hebben mogen
helpen om het festival te maken tot
wat het nu is geworden. We stonden klaar om The Hague Jazz op 3
en 4 juni in 2011 te ontvangen, onze
theaterkalender was al gedrukt en
verspreid met die data. De afwegingen die The Hague Jazz heeft
gemaakt om uiteindelijk de data
te willen wijzigen, respecteer ik.
Er is echter onterecht in de media
gesuggereerd dat er sprake is van
een huurverhoging. The Hague Jazz
heeft nooit huur betaald en zou dat

in 2011 ook niet gaan doen. Het
World Forum heeft in de eerste drie
jaren van het festival enkele tonnen
bijgedragen aan de opbouw van The
Hague Jazz. Het World Forum heeft
daarnaast elke editie van The Hague
Jazz gedurende een periode van 8
tot 10 dagen het gehele gebouw ter
beschikking gesteld aan de organisatie. Alle inkomsten van het
gehele festival zijn altijd volledig
toegekomen aan The Hague Jazz,
en daar hebben wij ook alle begrip
voor. Het is voor de festivalorganisatie een hele klus om een dergelijk
kwalitatief festival financieel rond
te krijgen."
Het World Forum en The Hague
Jazz kunnen terugkijken op vijf
succesvolle jaren. Het eerste jaar
had het festival 3000 bezoekers per
dag en is in deze jaren uitgegroeid
tot een evenement met spraakmakende nationale en internationale
jazzartiesten en 12.000 bezoekers
per dag. x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
CONTACTLENZEN HOORTOESTELLEN

HOORTOESTELLEN!

Twijfelt u aan uw gehoor? Doe een hoortest?
Afspraak 070-3274635

Noortje 'Mary Poppins' Herlaar vliegt boven de hoofden van de kinderen die
de opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2010 op paraplu's aan het publiek
tonen. (Foto: PR)
van al die Nederlanders die massaal
kinderpostzegels en kaarten hebben
besteld, is hartverwarmend."
Met de recordopbrengst van 9,9 miljoen euro kan Kinderpostzegels bijvoorbeeld zorgen voor 'mentoring'
en huiswerkbegeleiding aan kwetsbare kinderen die dit nodig hebben.
Zoals de 11-jarige Nikita. "Door mijn
spierziekte ben ik erg onzeker", vertelt Nikita. "Gelukkig krijg ik dankzij

Kinderpostzegels hulp, ook bij mijn
huiswerk. Hierdoor heb ik nu meer
zelfvertrouwen en vind ik het veel
minder eng om volgend jaar naar de
middelbare school te gaan."
Wie de kinderen aan de deur gemist
heeft en toch graag in het bezit wil
komen van de speciale zegels, kan
alsnog op www.kinderpostzegels.nl
kinderpostzegels en kaarten online
bestellen. x

Knippen voor oorlogskinderen

War Child en Hizi Hair
vormen 'a perfect pair'
den haag/leidschendam - War Child en

Hizi Hair vormen ook dit jaar ‘a perfect
pair’. In de week van 15 tot en met 20
november doneren alle kapsalons van
de landelijke kappersketen de omzet
van het knippen van kinderen t/m 12
jaar aan War Child. In de Haagse regio
doen de Hizi Hair-salons aan de Steentijdssingel in Den Haag en Weigelia in
Leidschendam aan de actie mee.
Dit jaar staat bij Hizi Hair het kind
centraal en knipt het personeel
‘kinderen voor oorlogskinderen’.
In de week van 15 t/m 20 november doneert Hizi Hair van ieder kind
dat geknipt wordt de gehele omzet
aan War Child. Met deze actie wil
de landelijke keten zo veel mogelijk geld inzamelen voor War Child
en haar klanten en kinderen in de
omgeving informeren over de problematiek van kinderen die door
oorlog zijn getroffen. Om zo veel
mogelijk kinderen op de hoogte te
brengen over War Child en de actie,
heeft Hizi Hair ruim 100 scholen in
de omgeving van haar kapsalons
geïnformeerd. Vorig jaar heeft Hizi
Hair ruim € 20.000,- opgehaald door
een week lang de gehele omzet van
de verkoop van stylingproducten
aan War Child te doneren.

Hizi Hair is een kappersketen met
54 salons in Nederland. Hizi Hair
gelooft dat investeren in jonge mensen bijdraagt aan een vreedzame
toekomst en is daarom voor het
derde jaar op rij 'business partner'
van War Child. Kijk voor meer informatie op www.hizihair.nl. x

Ook schrijfster en actrice Elle van Rijn
(links) draagt de actie voor War Child
een warm hart toe en liet haar kinderen al knippen bij Hizi Hair. (Foto:
Wiebke Wilting)
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Verkoop, onderdelen
reparatie, onderhoud van

AANHANGWAGENS
Rijksstraatweg 64A
Wassenaar (Ind.terr. Maaldrift)
070 - 5110404
www.altijdhandig.nl

25% korting

op alle ornamenten
van gips
Rozetten, sierlijsten, kooflijsten,
sierschouwen, beelden, enz.

50% opkorting
alle
Beelden in de tuin

J&I

Javastraat 51, Den Haag.
070-3621275

www.gipsenbeton.nl

GIGANTISCHE KORTINGEN

TOPKWALITEIT, SOEPEL & LICHTGEWICHT

LEDEREN & SUEDE JASSEN!
ZOEK UIT ± 7000 STUKS IN MEER DAN 700 MODELLEN IN LAMS-, KALFS- EN
RUNDERLEDER ZOALS; COLBERT, RECHT MODEL, GETAILLEERD MODEL
KORTE JACKS, JASSEN VOOR DAMES & HEREN, 3/4 JASSEN, 7/8 JASSEN
PARKA’S, LANGE JASSEN, MOTOR JACKS IN DIVERSE KLEUREN. JASSEN IN DE
KLEUREN: ROOD, BRUIN, CAMEL, WIJN ROOD, GROEN, BLAUW, COGNAC, JUNGLE
PRINT, ANTIEK KLEUR EN NOG VEEL MEER.................
WE
DE NIEU TIE
COLLEC EN
IS BINN

HOORNESLAAN 143, KATWIJK AAN ZEE

TEL: 071-4086440
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LEDEREN-IL MOGELIJK
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MET HO JASSEN
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Sportsart

Sportsart

Kettler crosstrainers

Waterrower

Patchwork, quilten en borduren
Een uitgebreide collectie stoffen, supplies, boeken en borduurartikelen.
Ook voor cursussen en deskundig advies.
De kofﬁe/thee staat altijd klaar!

Koningin Julianalaan 168 - Voorburg
Tel. 070 - 386 89 69

De Sampler
Groot Heiligland 66
2011 ES Haarlem
023-5340079
www.desampler.com

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
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Hennepkwekerij met
eigen neus opsporen
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Jaarlijkse prijs voor initiatiefrijke HHS-studenten

Nek-aan-nekrace om
H/Laan Award 2010
den haag - European Studies-student
Nikolas Papageorgiou aan de Haagse
Hogeschool heeft vorige week donderdag de H/Laan Award gewonnen met zijn internetplatform Ideas
Magazine. Hij ontving een cheque van
3000 euro. Medestudent Ellen Kluts
won met haar scholingsproject Keys
to School de tweede prijs van 1500
euro. De nadruk bij deze jaarlijkse
prijs voor initiatiefrijke HHS-studenten ligt op vernieuwing, bevlogenheid en betekenis.

rotterdam/den haag - De gemeenten

Rotterdam en Den Haag, Stedin Netbeheer en de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt verspreiden
deze week de ‘Hennepgeurkaart’
onder 30.000 inwoners van de Rotterdamse wijken Tarwewijk, Middelland en Schiebroek-Zuid en in delen
van de Haagse wijken Laakkwartier,
Moerwijk en Mariahoeve.
De hennepgeurkaart is een kraskaart die de geur van hennep bevat.
Met deze actie willen de vier partijen bewoners bewust maken van
de geur van de hennep én de gevaren van illegale teelt. Naast brandgevaar door kortsluiting vanwege
ondeugdelijke en illegale stroomaftap, vormen ‘thuiskwekerijen’ een
groot risico op wateroverlast en
koolmonoxidevergiftiging.
“Het doel van deze actie is niet
alleen dat bewoners zich realiseren
hoe riskant illegale thuiskwekerijen zijn, maar ook dat men zelf

De hennepgeurkaart is een kraskaart
die de geur van hennep bevat.
een belangrijke rol kan spelen in
het oprollen ervan”, aldus Erik de
Borst, programmamanager Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. “Bij verdachte situaties
adviseren wij bewoners direct contact op te nemen met de politie via
0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.”
Nederland telt naar schatting 40.000
illegaal producerende henneptelers
en voert hiermee de ranglijst aan
binnen Europa. Jaarlijks worden er
in Nederland rond de 5000 illegale
hennepkwekerijen ontmanteld. De
initiatiefnemers streven met deze
krachtenbundeling naar een verhoging van het aantal meldingen van
illegale hennepkwekerijen. Bovendien geven zij een duidelijk signaal
af aan de illegale henneptelers en
de veelal grote criminele organisaties die hierachter schuilgaan. x

TV West zendt portret
Haagse Rozenman uit

"Ze zaten echt dicht bij elkaar", vertelt jurylid Annelies van Rosmalen,
directeur van de dienst Communicatie en Marketing aan de Haagse
Hogeschool. "Het project van Ellen
is zo mooi en hartverwarmend, dat
het moeilijk was om haar geen eerste prijs te geven. Afgezet tegen de
criteria maakte zijn originaliteit en
individuele inspanning Nikolas uiteindelijk toch de favoriet."
Met Ideas biedt Nikolas studenten
en andere geïnteresseerden een
online platform waarop zij zich vrij
kunnen uiten, hun ideeën kunnen
delen en in contact kunnen komen
met anderen over de hele wereld.
De jury is te spreken over het internationale karakter van het project.
Runner-up Ellen Kluts begrijpt dat

17 november het bijzondere verhaal
van Rabin, de 'Haagse Rozenman'. De
documentaire van Mustafa Hadziibrahimovic is te zien op TV West.
Rabin woont al 9 jaar in Nederland.
Zonder verblijfsvergunning. De
Haagse Rozenman is een geliefde
verschijning in de Haagse binnenstad, waar hij 's avonds zijn
bloemen verkoopt. Toch kennen
maar weinig mensen zijn verhaal.
Daarom brengt TV West komende
woensdag een portret van Rabin.
Documentairemaker Mustafa Hadziibrahimovic neemt de kijkers
mee naar zijn eerste ontmoeting

De 'Haagse Rozenman' Rabin.
met Rabin, inmiddels jaren geleden.
Hij blikt terug op Rabin’s arrestatie
door de vreemdelingenpolitie, de
poging tot uitzetting, de hulpactie
van Haagse vrienden en zijn vrijlating. Krijgt Rabin ooit nog een
Nederlandse verblijfsvergunning
of zal hij toch Nederland moeten
verlaten?
Uitzendtijden: woensdag 17 november in Westdoc: ‘de Rozenman’. En
vanaf 17.22 uur op TV West. Eerder
uitgezonden
Westdoc-documentaires zijn terug te zien op www.
westonline.nl. x

Nikolas Papageorgiou won de H/Laan
Award gewonnen met zijn internetplatform Ideas Magazine. Ellen Kluts
won met haar scholingsproject Keys
to School de tweede prijs. (Foto:
Mieke Barendse)
behaalde doel van 20 kinderen per
jaar. De tweedejaars studente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kende de prijs niet en was
verrast toen ze dankzij een vriendin
genomineerd bleek. x

"Van Aartsen slaat plank volledig mis!"

Stadspartij eist opheldering over
politieoptreden Blauwe Aanslag
den haag - De Haagse Stadspartij is verontwaardigd over de "intimiderende
manier waarop is opgetreden bij een
ludieke actie op het voormalige terrein
van de Blauwe Aanslag". Zaterdagochtend werd het al zeven jaar braakliggende terrein met tenten bezet. Naast
kinderactiviteiten en een programma
met workshops, dichters en muziek,
werden buurtbewoners voorgelicht
over de mogelijkheden om verloedering tegen te gaan. De actie moest
echter op bevel van de burgemeester
worden afgebroken, en onder groot
politievertoon is het terrein diezelfde
middag ontruimd.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller is
verbijsterd: “Betrokken Hagenaars
die iets willen doen tegen verloedering worden hier kennelijk als criminelen behandeld. Van Aartsen slaat
hier de plank volledig mis!”
Wijsmuller ergert zich aan de buitenproportionele politie-inzet, en heeft
om opheldering gevraagd. “Alles is

den haag - Westdoc vertelt woensdag

de eerste prijs aan haar neus voorbij
is gegaan. "Ik voldeed niet helemaal
aan de criteria, maar voor mij heb
ik gewoon gewonnen." Het geld
gaat ze vanzelfsprekend in Keys to
School steken. Dit door Ellen opgerichte schoolfonds zamelt geld in
met het doel zoveel mogelijk straatkinderen in Qusini, Zuid-Afrika, de
kans te geven onderwijs te volgen.
"Voor 1500 euro kunnen we zeker
vijftien kinderen een jaar lang naar
school sturen. Dat is inclusief uniform." Dat komt bovenop het reeds

uit de kast getrokken om hooguit
50 actievoerders te intimideren.
Het wordt hoog tijd dat Van Aartsen
zich over het beleid ten aanzien van
demonstraties verantwoordt. Dit is
een stad van recht en vrede onwaardig.” Uit het bericht dat de voorlichting van Politie Haaglanden daags na
de ontruiming naar buiten bracht,
lijkt van 'buitenproportionele inzet'
niet direct sprake. "De politie maakte
zaterdag 6 november een einde aan
een illegale manifestatie van krakers
op een braakliggend terrein aan het
Buitenom. Nadat de demonstranten
rond 15.00 uur was gevorderd om het
terrein te verlaten, ruimden zij hun
spullen op en gingen weg. Er werden
geen aanhoudingen verricht", aldus
de voorlichting.
Op het braakliggende terrein aan het
Buitenom sloegen zaterdagochtend
ongeveer 50 personen letterlijk hun
tenten op. Onder meer via internet
kondigden zij aan niet voor zondagmiddag te vertrekken. Burgemeester

Kroonprins bij uitreiking eerste
Hartstichting Wetenschapsprijs
Kroonprins WillemAlexander is woensdagmiddag 15
december in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag aanwezig bij de
uitreiking van de eerste Hartstichting Wetenschapsprijs. Deze stimuleringsprijs van de Nederlandse
Hartstichting wordt uitgereikt aan
een internationaal erkende Nederlandse toponderzoeker voor nieuw
onderzoek naar hart- en vaatziekten.
De winnaar, gekozen door een
internationaal onafhankelijke jury,

den haag -

heeft een grote wetenschappelijke
bijdrage geleverd aan innovaties in
de strijd tegen hart- en vaatziekten.
De stimuleringsprijs bedraagt 1
miljoen euro, bestemd voor nieuw
onderzoek. Naast de Wetenschapsprijs reikt de Hartstichting die dag
ook de jaarlijkse dr. E. Dekkerbeurzen uit aan toponderzoekers voor
hun wetenschappelijk onderzoek
naar hart- en vaatziekten.
De prins is beschermheer van de
Nederlandse Hartstichting. x

Van Aartsen oordeelde echter dat de
manifestatie beëindigd moest worden. Hierop nam Politie Haaglanden
de benodigde veiligheidsmaatregelen en toog om 14.30 uur met de
Mobiele Eenheid richting het terrein. Daar werd de krakers gevorderd om te vertrekken, waaraan zij
gehoor gaven. Ten behoeve van de
politiemaatregelen werd het Buitenom tijdelijk afgesloten voor alle
verkeer. Rond 16.00 uur kon al het
verkeer weer doorgang vinden.

Demonstratie tegen kraakverbod
Een dag later vond rondom het centrum van Den Haag een demonstratieve optocht tegen het kraakverbod,
die volgens de politievoorlichting
zonder problemen is verlopen. De
demonstratieve optocht werd georganiseerd door het 'Comité Woonrecht' met als doel aandacht te vragen voor het kraakverbod. Aan de
demonstratie deden ongeveer 200
personen mee. Onderweg sloten nog
meer sympathisanten zich bij de
stoet aan. Via een vooraf afgesproken route liepen de demonstranten
naar het Kerkplein, waar nog een
manifestatie werd gehouden. Rond
18.30 uur vertrokken de demonstranten. Eén persoon is aangehouden voor het beledigen van een
politieagent. x

Krant niet ontvangen
of klachten over de
bezorging?
Bel Bestelnet
tel.: 071-3643434
of bezoek
www.buijzebestelnet.nl
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Bezoek onze schowroom
Zwartveen 8 Wateringen
0174 - 297900
w w w. b o e t e r s s e r r e b o u w. n l

WORDT ZELFSTANDIG ONDERNEMER
IN KAAS EN DELICATESSEN
Klasse Kaas de Groot bv is een orginasatie welke actief is in
Nederlanden België. We werken met een formule om delicatessen
aan particuliere huishoudens te verkopen. Klasse Kaas de Groot bv
zorgt voor de nodige ondersteuning in de verkoop. Uw verkoop zal
bestaan uit kaas, wijn, notentapas enz. Indien u een eigen bedrijf wil
beginnen zonder daarin een groot bedrag te moeten investeren bent
u bij Klasse Kaas de Groot bv aan het juiste adres. Scoor waar je
kansen ligt,
het geld ligt op straat!
Ben je benieuwd of het iets voor jou is, neem dan vrijblijvend
contact op met Jos de Groot, Klasse Kaas de Groot BV.
Storkstraat 16, 2722 NN Zoetermeer. Tel. 079-3312201

Nieuws
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Haagse gedichten van Gerrit Vennema lezen als een verhaal

Terug op eigen bodem
den haag - Al tientallen jaren schrijft

Hagenaar Gerrit Vennema (1953)
Engelse, Duitse en Nederlandstalige songteksten en muziek, die door
vocalisten in binnen- en buitenland
worden uitgevoerd en op cd uitgebracht. De afgelopen jaren profileert
hij zich ook als Nederlands dichter
en draagt hij voor uit eigen werk op
landelijke poëziefestivals en open
podia. Op 15 november verschijnt zijn
nieuwe dichtbundel ‘Terug op eigen
bodem’.
door Ine van den Boer
Hij is een laatbloeier. Op zijn 27e
begon Gerrit Vennema met het
schrijven van songteksten en
muziek. “Ik werkte als psychiatrisch
verpleegkundige”, vertelt hij. “Heel
boeiend, maar het werk liet me geen
tijd om creatief bezig te zijn. Ik ben
creatief geboren, vanaf mijn vroegste jeugd tekende ik al. Omdat mijn

niveau niet goed genoeg was voor
de kunstacademie, heb ik een ander
beroep gekozen.” Maar het creatieve bloed kroop waar het niet gaan
kon. Op zijn 27e nam Vennema een
duik in het diepe. “Ik heb gitaar- en
pianolessen genomen en lessen in
zang en compositie en ben teksten
en muziek gaan schrijven. In eerste
instantie voor mezelf. Ik heb ermee
op het podium van diverse theaters
gestaan, zoals de Engelenbak, het
Zuidpleintheater, Theater aan de
Haven en noem maar op.”
In 1984 vertrok hij met zijn liedjes
naar New York. Een aantal jaren
lang zong hij er in clubs en schreef
songteksten voor andere ‘performers’. “De Amerikaanse muziekcultuur heeft mij altijd geboeid”,
vertelt Vennema. “Ik had iets met
jazz en blues. In de jaren tachtig ben
ik veel in Amerika geweest.” Nog
altijd worden zíjn liedjes door anderen vertolkt en klinken ze soms op
de radio in Canada of de Verenigde
Staten.

Omslag van de bundel 'Terug op eigen
bodem'.

Dunea-monteurs digitaal

Vennema’s gedichten zijn in boekvorm verschenen. Op 15 november
verschijnt de bundel Terug op eigen
bodem, de vijfde uit een reeks die
hij De Waterspuwer doopte. Na
omzwervingen in Arcadische landschappen (het thema van deel 4),
keert de Haagse dichter er mee terug
op Hollandse bodem met gedichten
over Koninginnedag en bekende
Haagse locaties als de Paleistuin, de
Hofvijver, Plein 1813, het Vredespaleis, Oud & Nieuw Eik en Duinen
en – als buitenbeentje – de kastanjeboom van Anne Frank.
“Er zit een lijn in het boek”, zegt Vennema. “Het is eigenlijk een novelle
in gedichten, want de gedichten
lezen als een verhaal. Zo kun je de
verschillende bundels in de reeks
ook lezen. Bepaalde thema’s komen
terug.”
Zijn gedichten ontstaan tijdens het

Gerrit Vennema is inmiddels een
bekend gezicht én stem op poëziefestivals en open podia, waar hij voordraagt uit eigen dichtwerk. (Foto: PR)
lopen door Den Haag. “Ik verwoord
wat ik zie en hoe ik dat ervaar. Ik
maak een verbinding tussen de
omgeving en het innerlijke leven.
Op een avond liep ik langs het
Vredespaleis. Het had gesneeuwd.
Achter het stille hek lag als een
onbevlekte deken de sneeuw onder
een roze nevel en beschenen door
een blauwig licht. Als een woordloze stilte, zo onwaarschijnlijk
mooi. Daar heb ik een gedicht over
geschreven.”
'Terug op eigen bodem' is verkrijgbaar in de boekhandel, bij het Haags
Historisch Museum en via bol.com
(ISBN 9789081101158 / 36 gedichten, 48 pagina’s, € 12,00). x

Slachtoffers van inbraak
blijken zelf verdachten
den haag - Het ene moment wordt een

hoofdkraan gerepareerd, het volgende moment is er een lekkage. Geplande en ongeplande werkzaamheden
volgen elkaar dagelijks in rap tempo
op. Om mensen en middelen efficiënter te kunnen inzetten heeft Dunea,
duin en water sinds deze maand al
haar monteursbussen uitgerust met
een nieuw informatiesysteem.
Wanneer er een lek wordt gemeld
in de waterleiding geeft het systeem
aan wie de dichtstbijzijnde monteur is. "Een monteur kan zo sneller ter plekke zijn om het lek te
verhelpen en heeft direct informatie beschikbaar over de omgeving”,
licht directeur Piet Jonker toe. “En
op zijn beurt kan de monteur makkelijker en sneller aan de binnenorganisatie alle relevante informatie

Dunea-directeur Piet Jonker (rechts)
nam het systeem officieel in gebruik.
Hij werd naar ‘een lek’ gestuurd voor
de deur van het hoofdkwartier van de
monteurs. (Foto: PR)
doorgeven, zoals de omvang van de
lekkage, welke materialen hij nodig
heeft, de reparatietijd en welke vervolgacties er nodig zijn. Sneller ter
plaatse, met minder kilometers en
minder papierwerk. Kortom een
waardevolle investering voor zowel
klanten als eigen medewerkers”,
aldus Jonker.
Dunea produceert en levert aan
circa 1,2 miljoen klanten lekker
en betrouwbaar drinkwater in het
westelijk deel van Zuid-Holland.
Daarnaast ontvangt zij jaarlijks 1
miljoen recreanten in de duinen
tussen Monster en Katwijk. x

scheveningen - Museum Beelden aan

Zee is genomineerd voor de Mont
Blanc Museum Awards 2010. Het
museum aan de Scheveningse Harteveltstraat dingt in maar liefst
drie categorieën mee: beste kleine
museum, beste museum voor kinderen en beste tentoonstelling. De
Montblanc Museum Awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt. De Awards zijn in het leven
geroepen door Museumtickets en
Montblanc. Naast Beelden aan Zee
zijn ook de Hermitage, NEMO, het
Tassenmuseum Hendrikje en de
Sjoel in Elburg genomineerd. x

Tom Hawkes geeft
Vocal Masterclass

Poëzie op Pootjes
Voor Poëzie op Pootjes (een inzamelingsproject van Haagse gedichten
van de R.G. Ruijs Stichting) schreef
Vennema in 2004 een tekst voor
een vriend, die verdronken was in
zee. “Tot dan toe had ik zelden in
het Nederlands geschreven”, zegt
Vennema. “Het was geschreven als
een liedje, maar liet zich lezen als
een gedicht. Ik heb het overal voorgedragen. Daarna kwam er bij mij
een stortvloed aan gedichten los. Ik
schreef er wel een paar per week.”
Sinds die tijd is hij een bekend
gezicht én stem op landelijke poëziefestivals en open podia, waar hij
voordraagt uit eigen dichtwerk.

Beelden aan Zee
dingt mee naar
Mont Blanc Award

den haag - Enkele jongens die maandagavond op de Hardenbroekstraat
door een omwonende werden aangesproken op hun ‘verdachte’ gedrag,
vertelden de oplettende Haagse dat
er bij hen was ingebroken en dat zij op
zoek waren naar de dader. Het verhaal
bleek echter iets anders…

De omwonende hoorde rond 22.30
uur op straat opvallende geluiden,
waarna zij buiten een kijkje ging
nemen. Daar zag zij op dat moment
niet alleen jongens op een onverlichte scooter wegrijden, maar ook
een auto die stond geparkeerd met
draaiende motor, verlichting aan en
portierdeuren open. De Haagse liep
naar de auto en belde ondertussen
de politie. Bij de auto werd zij aangesproken door drie jongeren op de
teruggekeerde scooter. Zij vertelden
haar dat er geprobeerd was bij hen
in te breken.
Eén van de jongens nam de telefoon
van haar over en sprak kort met de

politie die hij hetzelfde verhaal
vertelde. Een andere jongen liep
ondertussen de flat in, richting de
kelderboxen. Hij kwam terug met
een schilderij dat hij achterin de
auto stopte. Hierna reed hij met
een andere jongen weg en ook de
jongens bij de scooter vertrokken.
Zij bleken dus niet het slachtoffer
van de inbraak te zijn, maar juist
de daders. In de flat bleken twee kelderboxen te zijn opengebroken. De
politie onderzoekt de zaak. x

Hart, hoofd, longen, benen
Trombose moet je
bloedserieus nemen

den haag - Onder de titel 'A Weekend Masterclass on Vocal and
Performance Technique' presenteert het Koorenhuis jaarlijks een
serie Masterclasses voor gevorderde zangleerlingen (klassiek).
Cursisten krijgen individueel en
in ensembleverband de gelegenheid te werken aan een lied of
aria van hun keuze met de betreffende gastdocent. De reeks begint
vandaag, vrijdag 12 november,
met regisseur Tom Hawkes. Zijn
tweedaagse masterclass staat in
het teken van opera- en musical
scenes.
Regisseur Tom Hawkes werd geboren in Londen. Hij studeerde aan
de Royal Academy of Music. Hawkes was o.a. aangesteld als artistiek directeur van Pfoenix Opera,
als directeur van Morley Opera en
als Director Productions for Lyric
Theatre in Singapore. Momenteel
is hij Director of Productions for
Castleward Opera. Lia van der
Velde, zangdocent bij het Koorenhuis, is verantwoordelijk voor het
binnenhalen van deze grote naam
en voor de opzet van deze tweedaagse masterclass.
De masterclass zelf is volgeboekt,
maar luisteraars zijn van harte
welkom. Het hele weekend speelt
zich af in de zaal van het Koorenhuis, Prinsegracht 27. Op vrijdag
van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur (eindpresentatie start om 14.30 uur).
Toegang: € 5,00. Meer info: www.
koorenhuis.nl. x

Sieneke zingt in
Leidschenhage

(Foto: Ap de Heus)
leidschendam - Sieneke kwam, zag

en overwon zaterdagmiddag in
winkelcentrum Leidschenhage.
Om even over twaalf uur betrad
de Nijmeegse zangeres het podium waar ruim honderd mensen
stonden te popelen om haar te
horen zingen. Sieneke, uit het
niets bekend geworden door haar
deelname aan het Nationaal en
vervolgens ook Eurovisiesongfestival, bracht haar cd-debuut ten
horen en nog een paar liedjes.
Daarna konden fans de cd laten
signeren en werd er volop om
haar handtekening gevraagd. x

Wonen
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Aardwarmteboring Den Haag
Zuidwest succesvol afgerond
den haag - Aardwarmte Den Haag

heeft in oktober de diepe boring van
de tweede aardwarmteput uitgevoerd. Via deze injectieput gaat het
aardwater terug de aarde in nadat de
warmte aan de klant is geleverd. De
afgelopen dagen is de put uitgebreid
getest en de resultaten zijn positief.
Frank Schoof en Eric Muller, de directieleden van Aardwarmte Den Haag,
zijn zeer tevreden. Want dit betekent
dat de aardwarmteboring succesvol is
en er in de komende jaren zo'n 4000
woningen en bedrijven op deze duurzame energiebron aangesloten kunnen worden.
Eind september is de eerste put, de
productieput, met positief resultaat
getest. De eerste put kan de gewenste hoeveelheid aardwater van 150
m3 per uur produceren met een
temperatuur van 75 graden Celsius. Dit is ruim voldoende om de
beoogde 4000 woningen en 20.000
m2 bedrijfsruimte in Den Haag
Zuidwest te verwarmen. De tweede
put heeft dezelfde positieve resultaten behaald en kan de gewenste
hoeveelheid van 150 m3 water per

uur verwerken. Nu beide putten
gereed zijn, is de diepe boring in
Den Haag afgerond.
Aardwarmte Den Haag heeft dit
pioniersproject met succes afgerond. Voor het eerst in Nederland
is midden in een woonwijk geboord
naar aardwarmte en wordt het op
dergelijk grote schaal toegepast
voor de verwarming van woningen. Gebruikers van aardwarmte
merken geen verschil ten opzicht
van traditionele verwarming. Het
is even comfortabel, maar dan een
stuk milieuvriendelijker.
Vanaf deze week ruimt aannemer
WPMI de boorlocatie op. De 38
meter hoge boorinstallatie wordt
afgebroken en vervoerd, gevolgd
door de tien meter hoge geluidwerende wand die rondom de locatie
staat. Het boorterrein wordt vervolgens verder ontruimd. Medio
december zijn alle werkzaamheden
gereed. Op het terrein blijven alleen
de deksels van de twee aardwarmteputten zichtbaar.
Meer informatie? Bezoek de website
www.aardwarmtedenhaag.nl. x

haags nieuwsblad 10

Nederlands-Indisch erfgoed in Den Haag in kaart

Sporen van Smaragd

Halvering van tarief

Den Haag maakt koop
erfpacht aantrekkelijker
den haag - De afdeling Monumenden haag - Erfpachters in Den Haag

kunnen binnenkort tegen gehalveerd
tarief de volle eigendom verwerven
van hun erfpachtgrond. Dat heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten. Met deze maatregel wil
de gemeente het voor erfpachters aantrekkelijker maken om hun erfpacht
om te zetten in volle eigendom.
Het tarief dat de gemeente in rekening brengt voor de volle eigendom
van de in erfpacht uitgegeven grond
wordt verlaagd van 2,75 procent
naar 1,375 procent van de waarde
van een vergelijkbare onbebouwde
kavel. Wanneer bijvoorbeeld de
grondwaarde wordt getaxeerd op
100.000 euro betekent dit dat de
erfpachter voor de aankoop van
de volle eigendom nu slechts 1.375
euro hoeft te betalen in plaats van
eerder 2.750 euro.

De tariefsverlaging is een vervolg op
een eerder besluit van de gemeente
in 2008 om de regelgeving voor de
aan- en verkoop van onroerend
goed te vereenvoudigen door de
koop van de volle eigendom van
erfpachtgrond in bepaalde wijken
mogelijk te maken.
Op dit moment zijn in Den Haag
12.000 erfpachtsrechten waarvoor
de mogelijkheid bestaat om de erfpachtgrond te kopen. Uit onderzoek
van de gemeente blijkt dat bij veel
bewoners de koop van erfpacht wel
leeft, maar dat slechts een beperkte
groep daadwerkelijk overgaat tot
aankoop.
Het nieuwe tarief gaat in op het
moment dat de gemeenteraad
ermee heeft ingestemd. Meer informatie over het verwerven van de
volle eigendom is te verkrijgen via
www.denhaag.nl. x

Eindelijk echt
leren

luisteren

Word ook buddy !

www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Mijn woning staat (te lang) te koop!
den haag - Wie zijn huis wil ver-

kopen moet rekening houden
met een lange verkoopperiode.
Van alle woningen die vandaag
de dag te koop worden aangeboden, staat maar liefst een
derde al langer dan één jaar te
koop. Er zijn vaak wel gegadigden, maar die ene koper die
jij nodig hebt blijft vooralsnog
weg. Wat doet het met jou?
Waarom is het raar dat jouw
huis nog steeds niet verkocht
is? Het Haags Nieuwsblad is
geïnteresseerd in jouw verhaal!
Stuur een mailtje naar haagsnieuwsblad@buijzepers.nl en wie weet staat
jouw verhaal binnenkort in in deze krant. x

tenzorg start vrijdag 19 november in
samenwerking met het Haags Historisch Museum het project Sporen van
Smaragd; een onderzoek naar het
gebouwde Indische erfgoed uit de
periode 1853-1945 in Den Haag. Doel
van het project is om de oorspronkelijke sporen van het Nederlands-Indisch
erfgoed in de Hofstad te inventariseren en toegankelijk te maken voor een
breed publiek.
Den Haag heeft al eeuwen een
multicultureel karakter. In haar
geschiedenis neemt vooral de band
met voormalig Nederlands-Indië

Dit beeld op het Lloydgebouw aan de
Korte Vijverberg past uitstekend binnen het project 'Sporen van Smaragd'.
(Foto: Kroon & Wagtberg Hansen, Den
Haag)
een voorname plaats in. De historische, sociale en culturele uitwisseling met de 'gordel van smaragd',
zoals Multatuli de voormalige kolonie omschreef, heeft vele zichtbare
sporen achtergelaten in de stad,
met name in het fysieke erfgoed.
Langzaam verdwijnen steeds meer
van de oorspronkelijke Indische
elementen uit het stadsbeeld, onder
meer door verbouwing of sloop

voor stadsvernieuwing. Het is van
belang dat kenmerkende voorbeelden behouden blijven.
Het project bestaat uit drie onderling samenhangende onderdelen.
Ten eerste een gedegen inventarisatie van gebouwen in de Hofstad, die
getuigen van de band met Nederlands-Indië. Zowel bedrijfspanden
van (voormalige) Indische organisaties, restaurants en toko’s, als
woonhuizen van oud-Indiëgangers,
panden van Indische architecten
en gebouwen met Indische stijlelementen komen in aanmerking.
Het resultaat is een database, waaruit bij het bepalen van toekomstig
monumentenbeleid kan worden
geput.
De twee andere onderdelen maken
gebruik van publieksparticipatie:
in de beeldbank Sporen van Smaragd wordt het Indische erfgoed
in Den Haag in foto’s gedocumenteerd. Hagenaars en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd
om hun eigen foto’s van (voormalige) Indische gebouwen, interieurs
en architectuurdetails in Den Haag
toe te voegen. Zo kunnen (oud-)stadgenoten helpen om dit erfgoed te
documenteren.
Daarnaast wil het online kennisnetwerk Sporen van Smaragd
(http://sporenvansmaragd.ning.
com ) inhoudelijke deskundigen
op het gebied van Indisch erfgoed
in Nederland bij elkaar brengen.
Medewerkers van erfgoedinstellingen, historische verenigingen,
Indische verenigingen en andere
professionals worden uitgenodigd
om te participeren. Ook voor het
publiek vormt het netwerk een aanspreekpunt voor het vakgebied.
Het project wordt uitgevoerd door
Kroon & Wagtberg Hansen Kunsthistorisch
Projectmanagement
uit Den Haag (www.kroonwagtberghansen.nl). Initiatiefnemer en
opdrachtgever is de Afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den
Haag met medewerking van het
Haags Historisch Museum. x

Stadsherstel geeft panden woonbestemming terug

Restauratie dubbelpand
Sweelinckplein van start
den haag - Woensdag 10 november

werd het startsein gegeven voor
de restauratie en renovatie van
het rijksmonumentale dubbelpand
Sweelinckplein 4-5 in de Haagse wijk
Duinoord. Wethouder Rabin Baldewsingh onthulde daarbij een deel van
de oorspronkelijke trapleuning. De
restauratie wordt uitgevoerd door
Stadsherstel Den Haag en Omgeving.
Eind 2009 slaagde Stadsherstel er in
dit dubbelpand te verwerven. Beide
grote panden waren voorheen in
gebruik door jeugdhulpverlening.
Stadsherstel gaat de panden hun
oorspronkelijke woonbestemming
teruggeven en renoveren tot vier
eigentijdse huurappartementen.
Deze appartementen hebben elk
een grootte van ongeveer 180 m2
en krijgen een tuin of terras. Zowel
de rijksmonumentenvergunning
als de bouwvergunning is verleend.
De oplevering van de appartementen staat eind 2011 gepland.
Het spiegelsymmetrische dubbelpand is gebouwd in 1894-1895 en

de bouwvergunning met originele
bouwtekeningen van L. Zaal is
bewaard gebleven. In de bouwstijl
zijn invloeden uit de neorenaissance maar ook uit het classicisme
terug te vinden. Van het interieur
zijn fraaie decoraties in het stucplafond bewaard gebleven. Een
ansichtkaart uit 1911 waarop ook
de nummers 4-5 staan afgebeeld is
te vinden op www.htmfoto.nl.
Stadsherstel Den Haag en Omgeving

N.V. is opgericht in 1977. Het is een
maatschappelijke
onderneming
met als doel het behouden van het
historische karakter van Den Haag
en omliggende gemeenten. Dat wil
Stadsherstel bereiken door middel
van het op professionele wijze verwerven, restaureren, renoveren en
exploiteren van monumentale en
stadsbeeldbepalende panden. Meer
informatie: www.stadshersteldenhaag.nl. x

Festival sluit Week van Mantelzorg af
den haag - De week van 8 novem-

ber is in Den Haag de Week van de
Mantelzorg. In die periode vinden
er diverse activiteiten rond het
onderwerp mantelzorg plaats.
Het hoogtepunt van de week is
het Mantelzorg Festival in Het
Nutshuis (Riviervismarkt 5) op
zaterdag 13 november van 13.00
tot 18.00 uur. De Haagse mantelzorgers worden dan eens flink
in het zonnetje gezet. Tijdens dit
vijf uur durende programma is er

voor hen van alles te doen, met
voor elk wat wils: muziek, inspirerende workshops, verwennerij en
een informatiecafé. Alle Haagse
mantelzorgers zijn welkom. Gratis
toegang. Aanmelden vooraf is niet
nodig. Meer informatie over het
Mantelzorg Festival is te krijgen
op de website www.mantelzorgdenhaag.nl of telefonisch bij het
Centraal Informatiepunt Ouderen
(CIPO), tel. (070) 3643818. x
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Open Huis zaterdag 20 november van 11.00 tot 13.00 uur

Wassenaar - Langstraat 184

EIKEN
PARKET
€ 45 GELEGD
per m2

Haags Vloerenbedrijf
0174-243914

Uniek gelegen op de 3e en tevens bovenste verdieping boven winkels, in
het centrum van Wassenaar. Klein 2-kamer HOEKappartement. Het gebouw
heeft een centrale entree en is voorzien van een liftinstallatie.

Woonoppervlakte: 57m2
Aantal kamers: woonkamer met
openhaard, open keuken, badkamer,
1 slaapkamer en berging
Bouwjaar: 1983

VRAAGPRIJS € 189.500,-- K.K.

Hoofdstraat 142
2181 EH Hillegom 0252-51 64 13
www.heemborgh.nl
Heemborgh makelaars is een samenwerkingsverband van
vijf zelfstandige NVM makelaarskantoren die een hoge
kwalitatieve dienstverlening nastreven.
Lisse, Hillegom, Bennebroek, Sassenheim en Nieuw-Vennep

Het spuiten
van alles
behalve auto’s
Ton de Rooij
Applicatiebedrijf BV
071-5802491
www.tonderooij.nl
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Film van de week: Green Day's 21st Century Breakdown

MTV brengt punktrio in al
zijn glorie naar bioscoop
den haag - Maandag 22 november om

21.00 uur draait in Pathé-bioscoop
Den Haag eenmalig de concertfilm
'Green Day's 21st Century Breakdown'. Het Amerikaanse punktrio
speelt alle hits, onder meer 21 Guns,
When I Come Around, American Idiot
en Boulevard of Broken Dreams.
Kaarten à 12,50 euro zijn te koop via
www.pathe.nl/buitenhof en aan de
kassa van de bioscoop.
De concertregistratie Green Day's
21st Century Breakdown – 3
november 2009 opgenomen door
MTV in de enorme Olympiahalle
in München – brengt het Amerikaanse punktrio in al zijn glorie
naar het bioscoopscherm, in HD
en met surround sound. Beleef
van dichtbij de opwinding en
energie eenmalig op 22 november
bij Pathé Buitenhof.
Green Day, opgericht in 1987,
bestaat uit Billie Joe Armstrong,
Mike Dirnt en Tré Cool. De punkband verkocht wereldwijd ruim 65
miljoen cd's en won vier Grammy

Awards. In november 2009 won
Green Day voor de tweede keer de
American Music Award voor favoriete alternatieve artiest. De achtste cd '21st Century Breakdown',
uitgebracht in mei 2009, stond in
veertien landen op nummer één,
verkocht ruim 2,7 miljoen exem-

Green Day eenmalig op het bioscoopscherm van Pathé (Foto: PR) .
plaren en won dit jaar de Grammy
Award voor beste rockalbum. De
cd zorgde voor twee wereldwijde
hits: Know Your Enemy en 21
Guns. x

Haagse filmmaker maakt
winnende commercial Levi’s
den haag - Dinsdag heeft Levi's Asia
Pacific bekend gemaakt dat de
Haagse filmmaker Willem Martinot
met zijn commercial voor jeansmerk
Levi’s de eerste prijs heeft gewonnen in een internationale videocontest.

De video getiteld 'The right one
waits for you' sluit naadloos aan
op de gedachte achter de nieuwe
Curve ID-lijn van Levi's, die de
perfect passende jeans voor elk

figuur belooft. De wereldwijde
contest werd drie maanden terug
geplaatst op het online platform
voor merken en ontwikkelaars
eYeka. Dit platform biedt bekende
en onbekende film- en videomakers internationaal de kans hun
werk te presenteren. Er wordt
regelmatig door grote brands
gebruik van gemaakt om nieuw
talent te ontdekken.
Martinot was verantwoordelijk
voor het hele proces: van crea-

tief concept, scripting, casting
tot aan regie en montage. Naast
zijn werkzaamheden voor de
zakelijke markt, ontwikkelt hij
speciale concepten die hij op zijn
persoonlijke website www.martinot.com plaatst om bezoekers te
inspireren en te wijzen op andere,
meer bijzondere toepassingen van
video. Alle inzendingen en meer
informatie over de contest is te
vinden op: http://en.eyeka.com/
partner/levis. x

Astronaut Steve Smith geeft
ruimtelezing in Omniversum
den haag - Astronaut Steve Smith

geeft maandag 15 november een
exclusieve lezing in Omniversum.
Steve Smith maakte meerdere
ruimtereizen waaronder twee
missies naar de Hubble ruimtetelescoop. In zijn lezing vertelt hij
alles over zijn ervaringen in de
ruimte. Na afloop van de lezing
volgt de nieuwste Omniversumfilm 'Hubble, change your view
of our universe'.

Steve Smith geeft deze avond twee
lezingen. De eerste start om 19.30
uur en de tweede lezing om 21.00
uur. De combinatie lezing en film
kost € 9,75.
Zowel de lezing als de aansluitende film zijn in het Engels (geen
ondertiteling). Men kan hiervoor
tijdens kantooruren plaatsen
reserveren via 070-4168200. Meer
info op: www.omniversum.nl. x
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(Neuro)Psychologie
voor (eerstelijns)psychologische diagnostiek, advies,
behandeling en/of coaching van kinderen, jeugd of
volwassenen bij:
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Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323
Fax: 071-3613226
Internet:
www.buijzepers.nl

Snelders en Snelders
Schildersbedrijf

Voor al uw schilderwerk
binnen en buiten.
6% btw bij woningen ouder dan 2 jaar
Klaverweide 109 Voorburg 06-50472958

Wonen op loopafstand van
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Zondag 15 november 2010
Van 12.00 – 14.00 uur
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Het beste
bedrijf voor
al uw
verbouwingen,
zowel binnen
als buiten.

NASSAUHUIS MAKELAARDIJ
Nassaulaan 19
Den Haag
070 324 50 50

Tel. (071) 361 90 28
Mob. 06-11 23 17 81
E-mail: info@quali.co.nl
Website: www.quali.co.nl
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Te weinig animo voor
Water Seach and Rescue Team verkeerscursus ouderen
Europese reddingseenheid bij overstromingen

nu ook actief in Haaglanden
den haag - De Veiligheidsregio

Haaglanden beschikt vanaf nu
samen met Brandweer Merseyside (Liverpool, UK) en Brandweer
Ostrava (Tsjechië) over een internationaal inzetbaar team voor het
optreden bij overstromingen. Het
Water Search and Rescue Team
kan bij overstromingen wereldwijd
optreden om mensen te redden,
te evacueren of te voorzien van
levensreddende hulp.
Het team bestaat uit 35 personen,
waarvan 24 reddingswerkers die
met zes boten en drie reddings-

vlotten optreden. Deze reddingseenheid kan met dit materiaal in
één keer vijftig personen vervoeren naar een veilige plaats. Het
team is ontwikkeld om binnen 24
uur na alarmering in een rampgebied inzetbaar te zijn om vervolgens tien dagen volledig ‘selfsupporting’ in een rampgebied op te
kunnen treden.
De Nederlandse reddingswerkers
zijn afkomstig van politie, brandweer, ambulancedienst en reddingsbrigade en zijn allen ervaren
in het optreden als hulpverlener
op het water.

Het team heeft tweemaal gezamenlijk geoefend. Van 15 tot 19
november wordt in een oefening
in Nederland de inzetbaarheid
van het team als geheel onder
rampomstandigheden getest.

den haag - De verkeerscursus voor

ouderen, de zogenaamde BROEMcursus, krijgt steeds minder cursisten. Dit jaar waren in Den Haag
minder dan eenderde van de
beschikbare plekken gebruikt.
CDA-raadslid Gert-Jan Bakker wil
actie van het stadsbestuur: “Ouderen blijven steeds langer zelfstandig deel uitmaken van het verkeer.

Een cursus kan de zekerheid geven
om dit veilig te blijven doen. Het
lijkt dat men niet gewoonweg niet
weet dat deze cursus bestaat, in
omliggende plaatsen is de cursus
veel succesvoller.”
Oplossing voor het probleem kan
zijn de ouderen direct aan te spreken in plaats van algemene advertenties. x

Europese subsidie
Het project WaterSave - waarbinnen het Water Search and Rescue
Team is opgericht – werkt met
subsidiegelden van de EU. Dit
project loopt voor de duur van
twee jaar, hierna zal een evaluatie plaatsvinden. Doel van het
project is om een gezamenlijke

standaard te ontwikkelen voor
het internationaal optreden bij
overstromingen. Een standaard
die er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het optreden bij aardbevingen, nog niet is.
Brandweer Haaglanden, de MKA
(Meldkamer Ambulancezorg) en

GHOR werken samen met de
negen gemeenten uit de regio om
samen op te kunnen treden als
het nodig is en om samen de voorbereidingen te treffen om rampen
of grote incidenten te voorkomen
én te bestrijden. x

Sp
p ort

vrijdag 12 november 2010

Het Haags Topsportweekeinde

Hockeyseizoen heren
HGC nu al bijna kansloos
den haag - Het hockeyseizoen in

de Rabo Hoofdklasse heren is
bijna halverwege en HGC, de Wassenaarse vice-kampioen, lijkt nu
al bijna kansloos te zijn voor een
soortgelijke prestatie. HGC zag
enkele bepalende spelers, zoals
strafcornerkanon Ashley Jackson,
vertrekken.
door Ronald Mooiman
In de zaterdaghoofdklasse A doet
SVV SCHEVENINGEN goed mee om

de bovenste plaatsen. Met slechts

twee punten achterstand op
koploper Noordwijk, maakt het
elftal van trainer John Blok nog
alle kans op een prijs. De Scheveningers spelen op sportpark
Houtrust vanaf 14.30 uur tegen
laagvlieger Huizen.
Een andere Scheveningse/Wassenaarse voetbalclub doet ook
van zich spreken. De fusieclub
SVC’08 doet eveneens mee om de
titel, maar dan wel in de tweede
klasse C. De nummer drie van
de ranglijst speelt aan de Wassenaarse Waalsdorperlaan een

Eigen onderkomen toptalenten

Nationale turnselectie
opent Turnhal Den Haag
den haag - Sportwethouder Karsten Klein

en Willem Krzeszewski, directeur van
woningcorporatie Staedion, openden
gistermiddag, donderdag 11 november,
de Turnhal Den Haag. Met de realisatie
van de hal gaat een langverwachte wens
van turnclubs uit de Haagse regio in
vervulling. Deze turnclubs hebben zich
aangesloten bij de Stichting Turnhal
Den Haag. Leden van de nationale turnselectie verzorgden na de opening een
demonstratie.
Turntalenten uit Den Haag en de regio
konden tot voor kort alleen terecht
in gymnastiekzalen in scholen. Deze
zalen kunnen niet optimaal worden
ingericht voor de topturners. Bovendien kost het gereed zetten, afbreken
en opruimen van de toestellen veel
tijd. De turnhal met vaste toestellen
biedt de topsporters dus meer mogelijkheden om hun talent verder te
ontwikkelen. De turnhal is neergezet
voor een periode van vijf jaar. De per-

manente hal moet komen in het vernieuwde Zuiderpark, de zogenaamde
Sportcampus Zuiderpark. Hier staan
onder meer de vestiging van alle Haagse onderwijsinstellingen op het gebied
van sport en een topsporthal gepland.
De tijdelijke hal is gebouwd met duurzaam materiaal. Alle componenten in
de hal kunnen opnieuw gebruikt worden. Daarnaast is het gebouw, dat door
bouwbedrijf Neptunus is gerealiseerd,
zeer energiezuinig en heeft het energielabel A gekregen.
Woningcorporatie Staedion is ontwikkelaar van de hal en financiert deze
samen met de gemeente Den Haag.
De Stichting Turnhal Den Haag huurt
en exploiteert de tijdelijke turnhal. De
clubs die zich hebben aangesloten bij
de Stichting Turnhal Den Haag zijn
Die Haghe, DONAR, CGV Scheveningen (allen Den Haag), DOS (Monster)
en de stichtingen Topturnen Den
Haag/Westland (heren) en Recreatie
Topturnen (dames). x

regioderby tegen het Pijnackerse
DSVP. In dezelfde klasse speelt
de nummer vier van de ranglijst,
het Voorburgse FORUM SPORT, aan
de Prins Bernhardlaan tegen het
laaggeklasseerde Soccer Boys.
Beide tweedeklasse-duels beginnen om 14.30 uur.
Zaterdagavond komen op De Uithof de beste Nederlandse marathonschaatsers in actie tijdens
de vierde wedstrijd om de KPN
CUP. De Hagenaar Sandor Stuut
is één van de deelnemers aan de
topwedstrijd die om 20.00 uur
begint. Een uur eerder beginnen
de dames aan hun wedstrijd.
Het hockeyduel tussen de dames
van HGC en Pinoké op sportpark
De Roggewoning aan de Wassenaarse Buurtweg is een degradatieduel in de Hoofdklasse. Beide
ploegen maken een slecht seizoen door. De Haagse hekkensluiter KLEIN ZWITSERLAND heeft zondagmiddag een bijna onmogelijke opgave om tegen veelvoudig
landskampioen Den Bosch punten proberen te pakken. Beide
hockeyduels beginnen om 12.45
uur. Ook de herenhockeyers van
HGC maken tot op heden een
teleurstellend seizoen door. De
vice-kampioen van het vorige seizoen heeft met een achtste plaats
nog niet overtuigd. Zondag vanaf
14.45 uur spelen de Wassenaarse
hockeyers tegen het sterke elftal
van Oranje Zwart.
In de eerste klasse B van de voetbalcompetitie is er op het sportpark Westvliet aan de Groene
Zoom een belangrijke derby
voor de liefhebbers. WILHELMUS
en GDA staan in de middenmoot.
Bij winst is er de aansluiting bij
de subtop, bij verlies komen de
degradatieplaatsen dichtbij. Het
duel begint om 14.30 uur. x
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Shorttrack clinic niet
bepaald voor watjes

den haag - Weet je hoe spectaculair

en leuk het is om te shorttracken? Op
speciale schaatsen rijd je dan op een
111 meter kort rondje. En wil je bij een
beetje vaart de bocht houden, dan
gaat er al gauw een handje aan het
ijs. Leuk om te doen en voor langebaanschaatsers heel goed voor hun
bochtentechniek. Wie durft, kan op
woensdag 17 november op De Uithof
gratis kennismaken met shorttracken
en zelf de eerste stappen wagen.
Op die dag bieden de KNSB en
schaatsvereniging HVHW een gratis clinic aan onder leiding van
ervaren trainers. Vorig jaar was
de clinic met 60 inschrijvingen
volgeboekt en een groot sportief
succes.
De clinic is vrijwel all inclusive.
Deelname is gratis en voor schaatsen en kniebeschermers wordt
gezorgd. Het enige wat je nodig
hebt is handschoenen en (als je
die hebt) een fiets- of skatehelm.
Deze speciale bijeenkomst duurt
van 17.00 tot 18.30 uur en wordt
gehouden in de ijshockeyhal van
De Uithof. Aanmelden kan via
www.knsb.nl/shorttrackclubtour.
Shorttrackwedstrijden zijn erg
spectaculair, omdat vier tot acht
rijders tegelijk in de baan zijn.
Door de hoge snelheden hangen ze
heel schuin in de bochten; intussen proberen ze elkaar in te halen.
Dat is balanceren op de vierkante
centimeter. Naast conditie en
schaatstechniek gaat het bij short-

HVHW-shorttrackers Lois Kloor (122)
en Lara van Ruijven (79) zitten inmiddels in Jong Oranje. (Foto: PR)
track dus ook om behendigheid,
acceleratievermogen, tactiek, durf
en doorzettingsvermogen. Inderdaad: geen sport voor watjes.
Wie wil zien wat je na een paar
jaartjes shorttracken kunt bereiken, kan zich na de clinic vergapen
aan de training van de gewestelijke
selectie, waarin veel HVHW'ers zitten. Schaatsers van HVHW behoren
in Nederland tot de top. Denk aan
Niels Kerstholt bij de mannen. Lara
van Ruyven uit het Westland is al
twee jaar Nederlands kampioen
bij de junioren. Met Lois Kloor uit
Den Haag en streekgenoot Adwin
Snellink zit Lara dit jaar in Jong
Oranje. x

Fietstocht met
'nare' gevolgen
den haag - Een fietstochtje door een

voetgangersgebied van het Loosduinse Hoofdplein kwam een 43jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats duur te staan. Een
agent hield hem dinsdagmiddag
staande. Na controle bleek dat
de man als ongewenst vreemdeling stond gesignaleerd. De man
is overgebracht naar het politiebureau en overgedragen aan de
vreemdelingenpolitie. x

Laan van Meerdertvoort Loop
prooi voor Khalid Choukoud Geld verdienen?

Heb je w
at vrije tij
d over?
Wil je wa
t bijverdie
nen?
Ben je ee
n doorze
tter?

Meld je dan nu aan als
bezorger van deze krant!
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats:

...........................................................................

Geb. datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min. leeftijd 13 jaar)
Tel.nr.:

....................................................................................

E-mailadres:
den haag - Terwijl dagjesmensen genieten van de gezonde

zeelucht op Kijkduin, is de Haagse hardloper Khalid Choukoud op weg naar de overwinning op de tien kilometer
van de Laan van Meerdervoort Loop. HAAG-atleet Thomas

Poesiat eindigde als derde. Er deden afgelopen zondag
ruim tweeduizend lopers mee aan de loop die een nieuw
parcours kende die onder meer door de duinen en over het
strand liep. (Foto + tekst: Ronald Mooiman) x

...........................................................................

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar:
Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt je ook opgeven via de website www.buijzebestelnet.nl,
of bel 071 - 364 34 34
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