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Benefietgala voor zwerfjongeren
Herman van Veen, Jörgen Raymann en Dinand Woesthoff werken op maandag 8 september in de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag mee aan een benefiet voor
zwerfjongeren. Ook Tijl Beckand, Funda Müjde, Erik Koller en het Koninklijk Conservatorium Orkest treden op
tijdens deze avond, waarop de artistieke leiding in handen is van Jeroen Walta, met Karel de Rooij (Mini van het
duo Mini en Maxi) als topadviseur.
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Keur aan artiesten in Koninklijke Schouwburg Den Haag
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De opbrengst van het gala
(entreeprijs 29,50) waaraan alle
artiesten belangeloos meewerken, is bestemd voor de Jongeren Academie Talent In Zich,
afgekort JATIZ, een organisatie
die zich inzet voor zwerfjongeren in de regio Haaglanden.
JATIZ is in 2013 in het leven

Yamato
the drummers of Japan
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geroepen als een gezamenlijk
project van de in Den Haag opererende Sportbank en de
(opvang) stichting Mara en richt
zich op thuisloze jongeren tussen 17 en 23 jaar, die geen werk
hebben, geen diploma, niet op
school zitten, geen zinvolle dagbesteding kennen en met meervoudige problemen worden
geconfronteerd. Degenen die
hun talent en kracht willen
inzetten om hun leven te herpakken kunnen hier terecht.
JATIZ helpt deze jongeren aan
de hand van een eerste talentenen beroepenscan op weg naar
een passende studie, snuffelstage of baan. De nadruk ligt daarbij
op wat de jongeren kunnen, op
hun kracht.

Krachtjongeren
,,Daarom noem ik ze ook
‘krachtjongeren’ en geen zwerfjongeren,’’ zegt Louk Burgers,
van JATIZ. ,,Er is kracht voor
nodig om op jonge leeftijd te
proberen je leven weer op de
rails te krijgen, zeker als je dan al
jaren buiten de ‘gewone’ maatschappij geleefd hebt of daarvan
vervreemd bent, door een verslavingsprobleem of schulden.

SAPORI
Nieuwe kookclub
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Lees verder op pagina 3

Louk Burgers (links) en Jermi Brussee

Nieuwe zonneauto in Louwman Museum

Herman van Veen:
Geweldig initiatief!
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Postbus 56, 2200 AB Noordwijk
M 06 506 974 55
E info@panhuys.nl

De Nuna7S van het Nuon Solar
Team is tot en met 31 augustus te
zien in het Louwman Museum in
Den Haag. Deze zonneauto is
een verbeterde versie van het
model dat vorig jaar de winst
pakte in de World Solar Challenge in Australië en is volledig aangepast aan de omstandigheden
die zullen heersen tijdens de
Sasol Solar Challenge in
Zuid-Afrika, waaraan het team
eind september deelneemt.
De nieuwe Nuna7S is onderdeel
van een overzichtstentoonstelling van alle Nuna zonnewagens
die de afgelopen veertien jaar
zijn gebouwd. De expositie
besteedt aandacht aan de rijke
historie van het Nuon Solar
Team en er zijn zes zonneauto’s
te zien in de Great Hall van het
Louwman museum.
De Zuid-Afrikaanse zonnerace
start op 27 september 2014 in
Pretoria en eindigt na acht dagen
racen in Kaapstad. De teamleider
van het zeskoppige team is Mark
Hupkens, student van de TU
Delft. Hij leidt een nieuw samengesteld Nuon Solar Team door de

Zuid-Afrikaanse bush.
Het team heeft een uitspraak van
de onlangs overleden mentor
Wubbo Ockels op de wagen
gezet (‘Er is maar één aarde!’) om
op deze manier een ode te brengen aan Ockels die alle Nuon
Solar Teams door de jaren heeft
gesteund.
Het is de bedoeling dat Nuna7S
in acht dagen Zuid-Afrika zoveel
mogelijk kilometers aflegt. Wanneer het team succesvol is, zal
het de langste race zijn op uitsluitend duurzame energie.
www.louwmanmuseum.nl

DrumDrieDaagse in Musicon
De DrumDrieDaagse, een initiatief van Cesar Zuiderwijks Music
Station en Slagwerkkrant, gaat
vrijdagochtend 8 augustus voor
de dertiende keer van start in
Musicon, Den Haag.
De 72 deelnemers krijgen drie
dagen lang les van 17 leraren, die
allemaal een ander onderdeel
van het drumspel zullen over-

brengen. Ze krijgen les in groepjes van zes, elk uur bij iemand
anders. Elke drummer die een
beetje kan spelen kan meedoen.
De groepjes worden naar spelniveau ingedeeld en krijgen les
van o.a. Jimmy van den Nieuwenhuizen, Rick van Wort, René
Creemers, Hans la Faille en
natuurlijk Cesar Zuiderwijk zelf.

Vrijdag 8 tot zondag 10 augustus, van 10.00 tot 18.00 uur.
Muziekcafé Musicon,
Soestdijksekade 345, Den Haag.
Deelnamekosten € 235,(inclusief lunch).
Inschrijven kan op
www.drumdriedaagse.nl
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Heerlijk lunchen op ons terras aan het water
kijkend naar wat er voorbij komt op de Vliet.

Adverteer

‘Avenue Culinair’

Jazz in de Gracht

op de
pagina

28, 29 en 30 augustus

Eten in
de regio

Dunne Bierkade
Groene Wegje

www.jazzindegracht.nl

Uw unieke locatie voor:

Lunch • Diner • Receptie • Borrel
Vergadering • Meeting • Catering
Bruiloft: Oﬃciële Trouwlocatie

Bel nu:
06 50697455

Met medewerking van:
RESTAURANT CUISINE100

Bib Gourmand Menu 34,50

(3-gangen met keuzes)
Lunch menu 34,00 (3 gangen)
Business lunch 27,50 (2 gangen)
Dagvers, van boer tot bord

www.
haaglanden
.nl

GROENEWEGJE 100101A
2515 AL DEN HAAG
TEL: 0703881180
INFOCUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

RESTAURANT CUISINE100
GROENEWEGJE 100101A
2515 AL DEN HAAG
TEL: 0703881180

WWW.RESTAURANTDEKNIP.NL

INFOCUISINE100.NL
WWW.CUISINE100.NL

Toko Anugerah

Lunch: di tot vr van 12.00 - 14.00 uur
Diner: di tot za van 17.30 - 21.30 uur
Alle overige tijden op aanvraag geopend. Eigen parkeerplaats.

PETIT RESTAURANT - LUNCHROOM

Indonesische Toko en afhaalcentrum

Kniplaan 22, 2251 AK Voorschoten, Telefoon: 071-561 25 73

Het Kleine Loo 216/372, 2592 CK
Den Haag, 070-3833896
Catering bij
u thuis of op de zaak
en van klein tot groot

Restaurant

Waterloo

Winkelcentrum Mariahoeve
Den Haag

www.lunchroombigben.nl

Het Kleine Loo 376
Den Haag - ✆ 070 - 3833821
www.restaurantwaterloo.nl
Reserveren gewenst

KREEFTENMENU

A LA CARTE

Voorgerecht

Stel uw eigen 3 gangenmenu samen en krijg 25% KORTING!!

Salade met gerookte zalm, Hollandse garnalen en gerookte heilbot.

Hoofdgerecht
Homard À La Façon Du Chef

Vers gegrilde kreeft met garnalen en kreeftensaus.
OF

Homard Grille Beurre D’ail

Vers gegrilde kreeft met gesmolten knoﬂookboter.
OF

Voorgerechten
Vitello Tonnato

Hoofdgerechten

8,50

KalfsEntrecote

Dun gesneden kalfsfricandeau met een
tonijnsaus en kappertjes.

Gerookte Schotse zalmbonbon

9,75

Tompouce van Ossenhaas

Homard Simone

Gerookte Schotse zalm gevuld met Hollandse
garnalen en limoen-sherrysaus.

Homard À La Moutarde

Gefrituurde hartige kroketjes op bedje van jonge
bladsla en kreeftenmayonaise.

Vers gekookte kreeft met diverse vissoorten en witte wijnsaus.
OF
Vers gekookte kreeft met een zachte mosterdsaus

Nagerecht
Petit Grand Dessert

39,50 p.c.

Nu ook losse
hele kreeft
voor 22,50

Aanbevolen wijn:

2013 Chardonnay Gran Reserva, Maipo Valley, Chili

Deze chardonnay is mooi vol en goudgeel van kleur, heeft een zuivere
smaak met geuren van papaya en tropisch fruit.

Top bij kreeftgerechten!

per glas 4,50 • per ﬂes 19,75

Gamba-kroketjes.

Carpaccio

9,50

Mozzarella met tomaat en basilicum
Paté

8,-

Huisgemaakt paté met saus van preiselberen en
roggebrood.

Uiensoep

6,50

Escargots

7,50

Uiensoep met brood en kaas.
Escargots in kruidenboter.

Zeetong

19,50

Proﬁterolles

16,50
16,50

Gebakken garnalen in eigen schil met knoﬂook
en olijfolie.

14,75

Gemarineerde spare-ribs met verse frieten en
salade.

XL Saté

7,50

Soesjes gevuld met slagroomijs en warme
chocoladesaus.

Verse aardbeien met ijs en slagroom

Vis van de dag

Spare-ribs

7,75

Onze ijs topper

3 verschillende huisgemaakte roomijssoorten
met slagroom.

Gebakken zeetong van plm. 3 ons.

Scampi

7,50

Salade met tomaat, mozzarella en basilicum.

18,50

Medaillons van ossenhaas met brie, gerookte
zalm en een pepersaus.

7,50

Dun gesneden runderhaas, diverse jonge
bladsla, gebrande pitten, Parmezaanse kaas en
een pesto dressing.

18,50

Kalfsentrecote, gemarineerd in mosterd,
knoﬂook en bruine suiker.

Nagerechten

13,50

Varkenshaas-saté met verse frieten en salade.

Openingstijden: 7 dagen per week geopend.
Keuken open van 17.30 - 22.00 uur.

7,-

Verse Hollandse aardbeien met vanille-ijs
en slagroom.

Dame Blanche

7,-

Vanille-ijs met warme chocoladesaus

Warme apfelstrudel

7,-

Warme apfelstrudel met ijs en slagroom.

Crème brûlée

7,-

Met een bolletje huisgemaakt ijs.

Verse gekookte
mosselen

18,50 p.p.

Louk Burgers: ’Iedereen heeft een uniek talent’

Kom ook in de bus!
Ten gevolge van dat alles hebben die jongeren vaak een groot
negatief zelfbeeld (‘Ik kan niks,
ik ben nergens goed voor’) dat
hen van jongs af aan is ingepeperd door ouders of omgeving.’’
,,Maar niets is minder waar, er is
niemand op de wereld die niets
kan, iedereen heeft een talent.
Vaak weet je niet wat jouw talent
nou precies is, zeker niet in zo’n
situatie. Maar één ding is zeker:
iedereen heeft een talent, de
unieke gave om iets te kunnen
wat bij hem of haar past, wat bij
hem of haar hoort en waarbij hij
of zij zich gelukkig kan voelen.
Als je die ontdekt hebt dan kun je
je leven weer op de rails krijgen.’’

Hulp
Makkelijk natuurlijk om dat in
een paar regels op te schrijven,
maar wie eenmaal in zo’n situatie zit, komt daar zonder hulp
meestal maar moeilijk uit. ,,Dat

is door alle problemen extra
hard werken,’’ zegt Louk Burgers
en dat is precies de reden waarom JATIZ is opgericht: om die
jongeren te helpen dus, door
middel van begeleiding, scholing en het speuren naar een
baan. In een door Burgers zelf
betaalde, met inspirerende teksten en kleur gepimpte (tweedehands) camper gaat hij samen
met Jermi Brussee de belangrijke jongerenambassadeur in de
regio op zoek naar jongeren die
zich willen laten helpen. Wanneer ze gevonden zijn wordt
hen een talenten-, beroepen- en
activiteitenscan aangeboden,
die mede is ontwikkeld door die
jongeren zelf. Burgers: ,,Alles
gebeurt in samenwerking met
deze jongeren. Zij staan er dichtbij, weten beter dan wie ook wat
er leeft en hoe je die groep moet
benaderen. Daarom gaan ze ook
mee op zoek naar ‘talent’ omdat

‘Sterrendiner’
gaat aan gala
vooraf
Voorafgaand aan het gala van
JATIZ kunnen belangstellenden
aanzitten aan een ‘sterrendiner’
onder supervisie van patron cuisinier Henk Savelberg. Wie
€ 4000 ex btw betaalt, kan met
negen anderen aan een tafel
genieten van een bijzondere,
culinaire belevenis.
Meer informatie over het diner
is te krijgen bij Louk Burgers
(06-46777373 of
loukburgers@jatiz.nl). Er zijn nog
enkele tafels beschikbaar.
Henk Savelberg

ze gemakkelijker contacten
kunnen leggen. Ze kunnen praten als een gelijke.’’

Speciale gala-uitvoering
van ‘No Surrender’

Maatwerk

Dinand Woesthoff, de leadzanger van Kane, zal tijdens het gala
van JATIZ samen met jonge talenten van het Koninklijk Conservatoriumorkest het nummer ‘No surrender’ opnemen.
Woesthoff zal het nummer waarschijnlijk na het gala uitbrengen.

Op basis van de uitkomsten van
deze scan wordt een persoonlijk
ontwikkelingstraject op maat
samengesteld. Samen met een
begeleider en met inschakeling
van scholen en bedrijven wordt
nadien gezocht naar een passende opleiding, een stage-,
leer- of werkplek, of een baan.
De begeleiders komen uit de
vacaturebank van www.denhaagdoet.nl , van hogescholen,
of uit bedrijven en organisaties.
Bedrijven en organisaties worden actief benaderd voor stageplaatsen en leerwerktrajecten.
Zij geven de hulp die hard nodig
is om het leven van de vaak
beschadigde jongeren weer op
de rails te krijgen. ,,Want het zal
je maar gebeuren dat je je veilige
omgeving verliest door een
scheiding van je ouders, conflicten thuis of wat dan ook. Je zult
er maar uit geschopt worden of
eindelijk de moed en de kracht
gevonden te hebben om weg te
gaan omdat je het thuis niet
meer trekt. Dan ben je volledig
aangewezen op je eigen kracht:
een situatie die de meeste
medelanders zich nauwelijks
kunnen voorstellen. Zoals de
meesten ook niet beseffen dat
de groep jongeren met wie het
niet goed gaat zo verschrikkelijk
groot is.’’

2012 een nationale proeftuin
van NOC*NSF in opdracht van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te
onderzoeken hoe je de maatschappelijke waarde van sport
en de sportvereniging beter
kunt benutten maar ook een
beter begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen en
culturen kunt bewerkstelligen.
Na vier jaar is gebleken dat dit
werkt en inmiddels is in diverse
gemeenten profijt getrokken
van de opgedane ervaringen.

Verdubbeling
Dat wil Burgers ook met JATIZ
bereiken. JATIZ heeft in de korte
tijd van haar bestaan al een aantal jongeren op het goede pad
gekregen en er zijn er nog eens
twintig begonnen aan het ontwikkelings- en leerproject. Dit
jaar wordt op een verdubbeling
van dat aantal gemikt. Daarvoor
is uiteraard geld nodig, maar dat
is niet het enige dat de stichting

met het gala op 8 september wil
binnenhalen. Burgers. ,,We willen er ook vrijwilligers werven
en voor stages en banen een
beroep doen op ieders netwerk.’’

Kaarten bestellen bij
Koninklijke Schouwburg
Toegangskaarten voor het gala
kunnen worden besteld bij de
Koninklijke Schouwburg: Telefonisch: 0900 3456789 (10 cpm)
di t/m za van 13.00 tot 17.00 uur.
Online via www.ks. 24 uur per
dag, 7 dagen per week. De kaarten worden thuis gestuurd.
Administratiekosten € 1.25 met
een maximum van € 5.00. Balie:
dinsdag t/m zaterdag vanaf
16.00 uur
Datum: maandag 8 september
2014. Aanvang 20.00 uur. Prijs:
€ 29,50 p.p. Locatie: Koninklijke
Schouwburg (Korte Voorhout 3,
2511 CW Den Haag). Dresscode:
smart casual. Zie ook www.face
book.nl/JongerenAcademie

Onderkant
Louk Burgers beseft dat wel. De
vader van twee kinderen, die
met zijn gezin in Marlot woont,
fietste jaren richting centrum op
weg naar zijn werk aan de andere kant van Den Haag en schrok
van wie en wat hij steeds vaker
tegenkwam: blowende en drinkende zwerfjongeren dus. ,,Marlot is een soort enclave in Den
Haag, waar alles mooi, rustig en
positief lijkt en waar de ellende
van alledag lijkt te worden tegen
gehouden door een ‘muur ‘van
groen en stilte. In het begin was
het wel fascinerend om de
wereld onderweg te zien veranderen, van die besloten
gemeenschap naar de open
samenleving van de Schilderswijk, waar het leven zich op
straat afspeelt. Totdat het tot me
doordrong dat daar ook de
onderkant van de maatschappij
begint.’’
Als projectontwikkelaar van
gevangenissen was Burgers eerder al veelvuldig in aanraking
gekomen met die kant van de
samenleving, want in die hoedanigheid sprak hij geregeld
met gedetineerden. Alle indrukken die hij daarbij had opgedaan, kwamen tijdens zijn dagelijkse fietstocht uiteindelijk weer
boven en na gesprekken met
anderen leidde dit vorig jaar
oktober tot de oprichting van
JATIZ.
Ervaring met jongeren had hij al
want hij is ook initiatiefnemer
en medeoprichter van de Sportbank in Den Haag, van 2007 tot

Herman van Veen:

‘Geweldig initiatief’
Alle artiesten die meedoen aan het gala dragen JATIZ een warm
hart toe en zetten zich graag in als het om problemen en rechten
van jongeren gaat. Zoals Herman van Veen die zich al heel lang
vol overgave op dat gebied beweegt. Hij is al jaren goodwill
ambassadeur van UNICEF en richtte verschillende organisaties
op die aandacht vragen voor de Rechten van het Kind. Zijn reactie op het gala: ,,Elk kind heeft recht op ontplooiing van zijn of
haar persoonlijkheid en het ontwikkelen van talent, dit geldt ook
voor zwerfjongeren. Geweldig initiatief van de Sportbank en
Stichting Mara om deze jongeren in hun kracht te zetten.’’

Kort nieuws
Open dag Zonneweelde
Amateur Tuin Vereniging Zonneweelde biedt op
zaterdag 30 augustus de mogelijkheid een kijkje te
nemen in hun tuin. Niet alleen het mooie park in
Mariahoeve, gelegen aan de Reigersbergenweg 282,
achter de Kinderboerderij Reigershof, opent haar
tuin. Ook bij een groot aantal volkstuinverenigingen
in Nederland zal De Europese Dag van De Tuin worden gevierd. Dat is een primeur in Nederland. Overal
in de wereld hebben volkstuintjes volop de aandacht.
Er is meer belangstelling voor bloemen en bomen en
met een eigen tuin zie je de seizoenen en de verandering daarin van heel dichtbij.

Kom ook samen koken

Nieuwe kookclub: SAPORI
Kookatelierhouder Francesco start een nieuwe kookclub in Kookatelier Wassenaar op Het Kerkehout. Dit op
speciaal verzoek van de bewoners uit het Haagse Hout en
Voorburg. In deze supergezellige kookwerkplaats wordt
al 12 jaar lang in clubverband gekookt met verse producten van de plaatselijke verswinkels. De nieuwe kookclub
SAPORI gaat vanaf oktober iedere 2e maandag van de
maand met elkaar koken vanaf 18.30 uur.
Voor wie niet op maandag kan,
zijn er bij twee bestaande clubs
nog een paar plaatsen beschikbaar. Beginners of gevorderden,veertigers of zestigers, het
maakt allemaal niet uit. Het gaat
om het plezier van samen iets
koken. En alle gerechten worden
aan een gezellige lange tafel
genuttigd. De ervaring leert dat
nieuwe leden vrijwel direct in de
kookclub worden betrokken bij
het aangaan van nieuwe
kookuitdagingen. Binnen
Kookatelier Wassenaar gaat het
er niet om wie de beste chef is.
Het is net als bij een voetbal -of
tennisclub. Binnen een vaste
regelmaat speel je met elkaar het
spel. Het merendeel van onze

leden is al 4 jaar lid, sommigen
zelfs 8 jaar. En natuurlijk zijn er
nog steeds leden van het eerste
uur: augustus 2003.
Zo’n kooksessie begint rond
18.30 uur. De chef licht de receptuur en bepaalde technieken toe,
verdeelt de taken en laat de
leden in kleine teams aan de slag
gaan. Na zo’n anderhalf uur gaat
de groep aan tafel en worden de
gerechten besproken. Het
kookatelier telt nu 14 vaste kookclubs. Gemengde clubs, herenclubs en besloten clubs. De meer
dan 200 leden komen uit Wassenaar,Voorschoten, Oegstgeest,
Noordwijk, Den Haag,
Leidschendam en Voorburg.

Alle clubs hebben een eigen
clubsite, waarop het menu staat
beschreven. Leden krijgen toegang tot meer dan 500 goed te
bereiden recepten, die zij tevoren kunnen bestuderen en uitprinten.

Gezond en gezellig leven
Francesco licht trots toe: ”Dit
seizoen leggen wij het accent op
kleine, niet te ingewikkelde
gerechten die gemakkelijk in de
huiselijke sfeer bereid kunnen
worden. Wij brengen de leden
de techniek bij, opdat zij met
meer zelfvertrouwen nieuwe
gerechten kunnen uitproberen.”.
Het clublidmaatschap voor een
half seizoen van 6 maanden
bedraagt €148,50 exclusief de
menukosten per keer ad € 30,00.
Lidmaatschap voor 10 maanden
kost €285,00.
Voor meer informatie is
Francesco mobiel bereikbaar:
06.53.370.580. Of via de website:
www. kookatelierwassenaar.nl.

Zonneweelde heeft haar poort
open voor belangstellenden
vanaf 10 uur. Er zal een rondleiding worden verzorgd, vragen kunnen worden gesteld
en ook kunt u uitgebreid een
kijkje nemen in het mooie
park. Wat is er zoal te zien? Bij
de ingang is een vlindertuin,
daarbij een muur van steen,
om vooral de planten en
insecten die van warm en
droog houden gastvrij te herbergen. Er is een wilgenboog.
De imker heeft zijn bijenkorven op een rustig plekje en
ook het kleine moeras en de

takkenwal, de kikkerpoel, de
stilte ……oh, er is zo veel te ontdekken op Zonneweelde. Bent
u geïnteresseerd in buiten-zijn, wilt u meer weten
over tuinieren, zelf voor een
tuin zorgen samen met andere
leden van de vereniging, op
ontdekkingsreis gaan in de
natuur, dan bent u van harte
welkom.
Tot ziens op zaterdag 30
augustus op Zonneweelde:
een heel mooi stadstuinpark
in Mariahoeve.
Adres: Reigersbergenweg 282
Den Haag.
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Volgende krant verschijnt vanafmaandag 1 september 2014.

Als de buren je vijanden worden
Een burenruzie of stelselmatige overlast van omwonenden, Nederlanders ervaren dit als een steeds groter
probleem. Gemeenten en woningcorporaties zijn de eerst
aangewezen instanties om bewoners te helpen bij het
aanpakken van onhoudbare leefomstandigheden. Maar
bewoners kunnen zelf ook veel doen, stelt Katja Steverink van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV).
Steverink is projectleider Woonoverlast bij het CCV. Overlast
van buurtbewoners is volgens
haar een hardnekkig probleem
dat in heel Nederland voor komt.
“Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, verloederde
panden of overlast door drugshandel. Dit kan het woongenot
en het veiligheidsgevoel van

bewoners ernstig aantasten.
Soms leidt woonoverlast zelfs tot
geestelijke of fysieke klachten.”

Goed burencontact
Het belang van goed burencontact komt duidelijk naar voren uit
de Buurtmonitor 2012. Goed
burencontact is een belangrijk
punt bij de omschrijving van de

ideale droombuurt, zo blijkt uit
het onderzoek. “Dé droombuurt
van Nederland: rustig, met leuke
buren en volop groen”, vertelt
Steverink. “Een op de vijf mensen
zou zelfs verhuizen na onenigheid met een buurtgenoot.”

Minder tolerant
Steverink signaleert de laatste
jaren nieuwe groepen overlastgevenden. De ‘traditionele
onaangepasten’ hebben, met de
economische crisis, gezelschap
gekregen van mensen die langdurig werkloos zijn. “In de wijk
verblijven overdag meer mensen,
die er normaliter niet zouden
zijn. En hoe meer buren aanwezig zijn, hoe groter de kans dat ze

last krijgen van elkaar. Ook zien
we dat mensen minder tolerant
zijn en minder van elkaar kunnen hebben, onder andere door
financiële druk.”

Stap op de buren af
“Het is belangrijk om woonoverlast zo snel mogelijk in de kiem
te smoren”, stelt Steverink.
Bewoners zouden volgens haar
in eerste instantie zelf het initiatief moeten nemen. “Stap op je
buren af, en leg uit dat je overlast
ervaart. De praktijk wijst uit dat
de meeste problemen het best in
onderling overleg kunnen worden opgelost.”
Als een goed gesprek niet helpt,
dan is melding bij de gemeente

of de woningbouwvereniging
een optie. “Trek in ieder geval
aan de bel”, benadrukt Steverink.
“Soms durven buren uit angst
voor represailles niks tegen
instanties of verhuurders te zeggen. Dat betekent dat slachtoffers de overlast langer moeten
verdragen, omdat de situatie
niet bekend is.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
Buurtbemiddeling op de website
van het CCV: www.hetccv.nl
/buurtbemiddeling. Kijk voor
meer informatie over het meldpunt Overlast op de website van
uw gemeente of neem contact
op met uw woningcorporatie.

www.bentleyopticiens.nl
Bentley Opticiens

Voor een professionele oogmeting
door vakbekwame opticiens en
contactlensspecialisten
Bentley Opticiens

Bentley Opticiens

Bril uitzoeken
en oogmeting
bij u thuis
Bel (071) 383 55 35
en maak een afspraak!

Wij regelen de
zorgverzekering
voor uw bril

‘Knap geknipts’
tot in de puntje
Het Kleine Loo 384, 2592 CK ’s-Gravenhage
tel. 070-3838313
Zondag en maandag gesloten

Tennispark Marlot
Op ons mooie Tennispark met 13 buitenbanen en binnenbanen kunt U zich ontspannen na een drukke werkdag of week.
Gelegen in de mooie buitenwijk Marlot op
de rand van het Marlotbos. Omgeven door
eeuwen oude muren, waar de tijd heeft stil
gestaan. Hier is een mooi stukje Den Haag
met rijke historie bewaard gebleven.

Een familietoernooi of bedrijfsfeestje?
Hiervoor is een speciaal dagdeeltarief per baan.
(b.v. ’n ochtend, middag of avond) en dan aansluitend barbeque of koud buffet.
Er is een beperkte voorraad huurrackets aanwezig.
Zo’n feestje is al mogelijk voor kleine groepjes (dus tennissen en eten).
Meer weten?
Kijk op de website (www.marlot-cafe.nl), bel of kom gewoon even langs.

Voorschoten
Schoolstraat 110
Tel.: (071) 561 21 20

optometrisch centrum Den Haag en Voorschoten
opticiens en optometristen

Den Haag
Het Kleine Loo 312
Tel. (070) 383 55 35

Ook professionele oogmeting aan huis.

HOT SUMMER

SALE

Superkortingen

tot 70%
Let op onze etalage!

Dinsdag 12 t/m zaterdag 30 augustus

Voor inlichtingenen / of reserveringen van de tennisbanen kunt U bellen naar:
DHr. v. Meegeren 070 - 3850352 / 5117131
Voor reserveringen voor de horeca-afdeling kunt U bellen naar:
Café Tennispark Marlot 070 - 3472909 (vraagt u dan naar Huub of Corry Wellner)
Postadres:
Tennispark Marlot, Leidsestraatweg 75, 2594 BB Den Haag
Het Kleine Loo 302, 2592 CK Den Haag, T. (070) 3471212

Thuisblijvers hoeven
zich niet te vervelen
Voor diegenen die niet op vakantie zijn, zijn er tal van
evenementen en activiteiten gepland in Den Haag en
Scheveningen. Zoals Schollenpop, een gratis toegankelijk popfestival op het Zuiderstrand in Scheveningen dat
jaarlijks plaatsvindt op de eerste zaterdag van augustus.
Opgezet als een strandfeestje voor een paar vrienden
in 1996 is Schollenpop uitgegroeid tot een festival van
formaat, dat tot ver over de landsgrenzen bekend is. De
organisatie is nog steeds in handen van zes vrienden, die
Schollenpop als gezamenlijke hobby hebben en een stichting hebben opgericht om het festival te organiseren.
Doelstelling van de stichting is om naast meerdere landelijk of
internationaal bekende bands ook regionale bands de kans te
geven zich op een groot podium met professioneel geluid en
licht te laten zien en horen aan een groot publiek.
Belangrijk bij de organisatie van Schollenpop is de betrokkenheid
van de lokale bevolking bij het festival. Rond de 120 vrijwilligers,
uit Scheveningen en Den Haag, leiden het evenement in goede
banen. De combinatie van zon, zee, strand en muziek en natuurlijk de inzet van al die vrijwilligers hebben Schollenpop in zeventien jaar gemaakt tot wat het nu is: één van de gezelligste zomerfestivals van de Haagse regio. www.schollenpop.nl

Jazz in de Gracht

YAMATO - the Drummers of Japan
geeft workshops in Den Haag
YAMATO - the Drummers of Japan geeft op 1 augustus
aanstaande workshops in MOOOV, het centrum voor
dans, muziek, sport en beweging aan de Binckhorstlaan
135 in Den Haag. Een bijzondere gebeurtenis, want het
wereldberoemde YAMATO - the Drummers of Japan,
heeft in de afgelopen 20 jaar al meer dan 3.000 optredens
verzorgd in 53 landen over de gehele wereld en met groot
succes! Nu zijn ervoor het eerst workshops in Den Haag.
Yamato en Nederland
Yamato heeft een lange geschiedenis met Nederland. In 1998
zijn de drummers met hun
wereldtournee begonnen vanuit
Nederland en nog steeds werken
ze nauw samen met verschillende Nederlandse bedrijven. Taiko
drumming is geschikt voor
iedereen, van jong tot oud.
Iedereen die een workshop
Taiko drumming volgt,voelt de

(groeps) dynamiek, de energie
en het enorme plezier dat je
samen beleeft. Taiko drumming
is een ervaring die je een keer
moet meemaken.

Wat is Taiko?
Taiko is een eeuwenoud (slagwerk)muziekinstrument waar
vrijwel iedere
Japanner bekend mee is. Bij
Taiko wordt aandacht besteed

Kort nieuws
Open atelierroute in
Haagse Hout
KunstPost organiseert op zondag 28 september voor de
derde keer de open atelierroute door stadsdeel Haagse
Hout. De afgelopen twee edities waren een groot succes.
Vijfentachtig kunstenaars uit
dit stadsdeel deden vorig jaar
hun deur open om hun werk
te tonen aan een breed en
geïnteresseerd publiek. Bent u
kunstenaar en woont en/of

werkt u in Haagse Hout?
Aanmelden kan via de website. Hier is ook het deelnameformulier te vinden. Deelname
is gratis. Wilt u mee doen maar
is uw huis hiervoor niet
geschikt? Indien u dit bij uw
aanmelding aangeeft, zoekt
KunstPost voor u een geschikte locatie waar u uw werk kun
laten zien.
www.kunstpost.nl

aan lichaam, geest en gevoel.
Het karakteristieke geluid is nog
steeds hoorbaar en voelbaar in
heel Japan.

Op herhaling: Jazz in de gracht, een gezellig klein jazzfestival in
het hartje van Den Haag, op de ‘Avenue Culinair’. Het festival aan
de Dunne Bierkade en het Groenewegje wordt dit keer gehouden
op 28, 29 en 30 augustus en is gratis toegankelijk.
Bij Jazz in de gracht geen geslenter van podium naar podium
zoals bij andere evenementen, nee, zoek een mooi plekje langs de
gracht, bestel een heerlijk drankje bij een van de diverse horecagelegenheden en de muzikanten komen vanzelf naar je toe
varen. Makkelijker kunnen ze het niet maken.
www.jazzindegracht.nl

Vuurwerkfestival
Tijdens het spectaculaire vuurwerkfestival met twee shows per
avond, strijden verschillende landen op vrijdag 15, zaterdag 16,
vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus om de Vuurwerktrofee Scheveningen. Het eerste vuurwerk wordt iedere avond rond 21.45 uur
afgeschoten. Het tweede vuurwerk gaat om ongeveer 22.30 uur de
lucht in. De shows zijn vanaf de gehele boulevard goed te zien.
www.vuurwerkscheveningen.com

Voor het eerst in Den Haag
Het is voor het eerst dat er workshops Taiko drumming worden
verzorgd in Den Haag en omgeving. In Amsterdam heeft
YAMATO al enige tijd een succesvolle Taiko school. YAMATO
- the drummers of Japan heeft
gekozen voor MOOOV als definitieve vestigingslocatie voor
hun school en verzorgt daar
maar liefst 4 workshops. Met de
Taiko school willen ze niet
alleen mensen laten kennis
maken met de enorme energie
die Taiko drumming geeft, maar
het zal ook een introductie zijn
in de Japanse cultuur en mentaliteit.

Big Texas BBQ

Aanmelding

Rondleidingen

Wil je een unieke belevenis
meemaken en een avond waanzinnig veel energie opdoen,
kom dan op 1 augustus naar de
Binckhorstlaan 135. Er zijn
workshops: op 1 augustus om
18.30 uur en 20.00 uur. De groepen bestaan uit maximaal 15 tot
20 deelnemers.
Ter introductie bedragen de
kosten per deelnemer slechts 10
euro.

In de Kloosterkerk (Lange Voorhout) en de St. Jacobuskerk(Parkstraat) worden deze zomer gezamenlijke rondleidingen op zaterdagmiddagen georganiseerd. Het gaat om de zaterdagen 2, 9, 16,
23 en 30 augustus. De rondleiding begint om 14.00 uur in de
Kloosterkerk en duurt daar tot 14.30. Een kwartier later begint de
rondleiding in de Jacobuskerk. Kosten: € 5,00 per persoon. Kinderen mogen gratis mee.
www.haagseuitjes.nl/rondleidingen

Je kunt je plek reserveren bij
Gen Hidaka. Zijn e-mail is gen@
knockon.com en zijn telefoonnummer: +31 (0)6 33566464.

Twee dagen Texas midden in het centrum van Den Haag. BBQ,
Hillbilly, Bluegrass & Country zijn de steekwoorden van dit festival dat op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus (vanaf 15.00 uur)
wordt gehouden op de Grote Markt Den Haag.

Beach Volleyball
In augustus staat Scheveningen driemaal op de kalender van het
Beach Volleyball Circuit. Vanaf zaterdag 9 augustus wordt in drie
weekeinden op rij gestreden om de Nederlandse titel. Traditiegetrouw wordt hier eind augustus het seizoen ook afgesloten. Het
Beach Volleyball Circuit is een echt familie- en vriendenevenement waar de ingrediënten, fun, gezondheid, zon, zee, strand,
genieten en samenzijn worden gemixt tot een heerlijke beach
cocktail. De zestien beste heren - en dames teams komen uit het
hele land om zich uiteindelijk te laten kronen tot Nederlands
Kampioen Beach Volleyball.
circuit.beachvolley.nl

Realiseer uw plannen
S
samen met ons!
Badkamers - Sanitair
Loodgieter - Dakwerk
Centrale verwarming
Storingen - Onderhoudscontracten
etc...

www.installatiepartners.nl
Warmtepolis...
zeker van warmte!

Techniek in sanitair

INSTALLATIE
PARTNERS
Lau Mazirellaan 484 Den Haag, tel.: 3817564

VOORHEEN MARIAHOEVE MAGA ZINE

EEN UITGAVE VAN PANHUYS SPECIALS

Heeft u iets leuks te vertellen?
Laat het ons weten!
Wij blijven graag op de hoogte
van wat er bij u leeft!
info@haaglandenpost.nl

filosofischepraktijk
filosofischepraktijk

VOL-LEDIG
VOL-LEDIG

www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl
www.filosofischepraktijk-Vol-ledig.nl

070-381 67 51
24 uur service
THERESIASTRAAT 46
DEN HAAG
FAX: (070) 383 57 31

www.berserikglas.nl
• Voor alle soorten glas •
• Vrijblijvende offertes op aanvraag •
• Ook eigen ontwerpen etc. etc. •
o.a. specialist in het plaatsen van
alle soorten dubbelglas; ook HR-glas!!

GRATIS
QUOOKER
bij aankoop van
THE RIVERDALE KITCHEN

keuken t.w.v. € 6900,-*

GREEPLOOS | LANDELIJK | MODERN | DESIGN | HANDGEMAAKT

Nu 7.990,-*

Nu 4.998,-*
Incl. alle apparatuur

Zoetermeer | Wattstraat 12-14 Zoetermeer | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl
** Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen
op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

