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Advertentie

Het is weer gelukt! Iedere drie weken maken we 

met veel plezier een nieuwe Straatnieuws, zodat 

onze verkopers een nuttige dagbesteding hebben 

en we u een nieuwe krant kunnen aanbieden. 

Een klein team met redacteuren, sommigen al 

werkzaam voor Straatnieuws vanaf het begin in 

1996. Sindsdien is er een hoop veranderd: we werken 

met freelancers in plaats van vast personeel, onze 

verkopers komen niet meer alleen uit Nederland 

maar uit alle windstreken en de budgetten om de 

krant te maken zijn steeds kleiner geworden. Dat 

vraagt van iedereen aanpassingsvermogen en grote 

betrokkenheid. Na een klein jaar als hoofdredacteur 

kan ik zeggen dat het daar gelukkig nooit aan 

ontbreekt. Straatnieuws is een krant met een hart, 

die met liefde wordt gemaakt én verkocht. Met deze 

nieuwste editie zwaai ik af als hoofdredacteur; nieuwe 

uitdagingen liggen op de loer. Bedankt verkopers en 

redacteuren, voor al jullie inzet en kracht. En bedankt 

lezers, voor jullie steun aan onze stichting door 

Straatnieuws te kopen.  

> Van de redactie

Djenna Perreijn



> Bella Hay (25) verhuisde vaak, maar 
keerde een paar jaar geleden terug naar 
Den Haag. “Hier ben ik opgegroeid en 
heb ik het langst gewoond, het voelt 
het meeste als thuis.” Moeder Sandra 
Bastiaan en vader Barry Hay wonen 
inmiddels weer op Curaçao, Bella is in 
het Zeeheldenkwartier gesetteld met 
Spike, gitarist van Di-rect. “Het leukste 
aan Den Haag vind ik dat er een groep 
creatievelingen is die elkaar steunen. 

Dat is niet zo vanzelfsprekend; ik heb 
veel van de wereld gezien en op veel 
plekken gewoond en gewerkt waar het 
ieder voor zich was. In Den Haag is dat 
anders. Hier zijn veel creatieve jonge 
mensen die samen iets vets willen 
maken. De video’s die voor mijn band 
Tears & Marble zijn gemaakt, hebben 
allemaal niets gekost omdat we veel 
behulpzame vrienden hebben. De één 
wilde wel acteren, een ander de sty-
ling of make-up doen. Normaal kost 
zo’n filmpje duizenden euro’s, maar dit 
waren gewoon filmmakers die samen 
wel iets moois wilden maken.”

Kansen
Bella Hay studeerde in 2014 af aan het 
conservatorium in Amsterdam, bracht 
een jaar later Romance uit, de eerste 
EP van haar electropopband Tears & 
Marble, en werd genomineerd voor de 
Haagse Popprijs. Naast DJ en zangeres 
mag Bella zichzelf nu ook model en 
presentatrice noemen. Voor het tv-
programma BNN Presents bezocht Bella 
deze zomer festivals als Zwarte Cross, 
Solar Weekend en Mysteryland. “Als je 
jong bent en ZZP-er in de kunsten, is 
het heel moeilijk om met één ding je 
boterham te verdienen. Daarom grijp 
ik alle kansen die krijg en ik een uitda-
ging vind, met beide handen aan. Zo’n 
presenteerklus had ik nog nooit gedaan. 
Ik vond het onwijs spannend. Mensen 
die dichtbij me staan zeiden dat ik echt 
mezelf ben op tv. Gelukkig maar, ik zou 
ook niet weten hoe ik iemand anders 
zou moeten zijn. Presenteren is een 
extra baan en heel iets anders dan wat 
ik normaal doe. Muziek maak ik voor 
mezelf, bij het presenteren betrek ik 
direct andere mensen. Dan laat ik mijn 
omgeving op zo’n festival zien en heb 
ik veel meer te vertellen. Dat is zo leuk 
eraan.”

Knopjes
Dat Bella net als haar vader, Golden 
Earring frontman Barry Hay, de muziek 
in zou gaan, was altijd wel vanzelfspre-
kend. “Dit is wat ik het allerliefste doe. 
Het is heel tof als het publiek helemaal 
meegaat in jouw muziek. In Den Haag 
vind ik club PIP op de Binckhorst heel 
leuk, maar eigenlijk ga ik naast mijn 
optredens weinig uit. Ik draai twee á 
drie keer in de week, zo is uitgaan mijn 
werk geworden.” Op de vraag of Bella 
een samenwerking met haar vader of 
vriendje zit zitten, is ze heel duidelijk. 
“Ik denk er niet aan. Die vraag krijg 
ik heel vaak. Als mijn pa groenteboer 

was geweest, was ik ook niet in zijn 
zaak achter de kassa gaan staan. Dat 
betekent niet dat ik hun muziek niet vet 
vind. Ik ga vaak naar de optredens van 
Spike. Di-Rect maakt ook veel gebruik 
van synthesizers, net als ik. Het is een 
beetje een nerd-instrument; een soort 
toetsenbord met heel veel knopjes uit 
de jaren ’80 waarmee je alle geluidjes 
kan maken. Als ik tien mooie geluidjes 
heb, mix ik die en daaruit bouw ik mijn 

muziek op. Spike en ik scharrelen altijd 
naar nieuwe apparatuur.”

Mode
Tot haar eigen verbazing werd Bella dit 
jaar voor de tweede keer genomineerd 
voor de prestigieuze Elle Style Award. 
Een ‘prijs voor die bekende vrouw die 
zich het afgelopen jaar altijd in de 
mooiste kleren stak, een originele look 
heeft en deze consistent weet door te 
voeren.’ De prijs ging begin deze maand 
uiteindelijk naar Chantal Janzen. “De 
nominatie is natuurlijk een super grote 
eer, maar ook dit keer was ik weer 

verbaasd. Ik draag alleen broeken,” 
vertelt ze lachend. “Maar misschien vin-
den ze het wel leuk om iemand ertus-
sen te hebben die het helemaal anders 
doet. Ik denk ook dat het wel tijd is dat 
vrouwen die jurkjes in de fik steken. 
Broeken zitten nu eenmaal veel lek-
kerder. Verder ben ik wel stijlvast, want 
naast dat ik dus altijd een broek draag, 
ben ik ook altijd helemaal in het zwart. 
Ik houd van mooi gemaakte dingen die 
van fijne materialen zijn gemaakt. Als 
ik het kan betalen, heb ik best veel geld 
voor mode over.”

Ambitie
Een strak omlijnd plan voor de toe-
komst heeft Bella niet. ,,Mijn plan is 
dat ik geen plan heb. Ik vind het zo’n 
onzinnig idee om een driejarenplan te 
hebben, daar ben ik te jong voor. Mijn 
enige ambitie die vast ligt, is muziek 
blijven maken. Verder zie ik het wel. Ik 
heb nooit gezegd: ‘voor mijn dertigste 
wil ik op Pinkpop staan.’ Met zo’n plan 
zou ik sowieso niet ver komen, denk ik. 
Dan werk je ergens naartoe en als het 
niet lukt, ben je super teleurgesteld. 
Waar ik het meest trotst op ben? Ik 
denk het liedje dat ik akoestisch zong 
bij De Wereld Draait Door. Één minuut 
live voor twee miljoen televisiekijkers, 
zonder een band die je kan opvangen. 
Als je dan de fout in gaat, sta je wel in 
je hempie. Maar het ging goed en het 
voelde echt als een overwinning.”
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#132016interview bella hay

Bella Hay; DJ, zangeres, model, feestjesorganisator en presentatrice. De duizend-
poot is sinds een paar jaar weer neergestreken in geboortestad Den Haag, waar 
ze samen met vriendje Spike woont. ‘Mijn plan is dat ik geen plan heb’. 
tekst Djenna Perreijn foto Justine Leenarts

‘Voor een driejaren-
plan ben ik te jong’

‘Als mijn pa groente-
boer was geweest,
was ik ook niet in
zijn zaak achter de
kassa gaan staan.’



Verloren dromen

rotterdam maakt gebruik van de rotterdam-
wet om uit de slechtste wijken van de stad de 
armste mensen te weren. op zich rotterdams 
stoer om als stad te regelen dat je de lande-
lijke wet kunt omzeilen. welke stad wil dat 
niet? Zo maak je van je stad een 'vrijstaat' in 
de staat nederland. 
misschien ontstond de rotterdamwet ooit uit 
de goede bedoeling om de leefbaarheid en 
sociale veerkracht van wijken te verbeteren. 
maar deze rotterdamwet heeft niets nuttigs 
opgeleverd: uit onderzoek blijkt dat wijken 
niet zijn verbeterd. dus schieten de beleids-
makers in de gebruikelijke reflex: méér beleid. 
niet alleen je inkomen telt als je in de stad 
wilt wonen, ook of je al eens eerder burenge-
rucht had gemaakt, of iets anders hinderlijks 
had gedaan. 
en natuurlijk zijn er wijken die al zoveel 
sociale problematiek hebben, dat er niet meer 
bij hoeft. maar wat doe je dan met de mensen 
die je uit zo'n wijk wilt weren? die moeten 
toch ook wonen? en heb je een levenslang 
woonverbod in rotterdam als je een keertje 
burengerucht hebt gemaakt? Het stadsbestuur 
zegt nu feitelijk: ga maar naar een andere 
stad waar veel sociale woningbouw is. knap 
asociaal eigenlijk. terwijl er in elke stad, dus 
ook in rotterdam, nog voldoende plekken zijn 
waar ruimte is om iedereen een woning en 
een goede sociale leefomgeving te bieden. 
Zorg bijvoorbeeld voor sociale woningbouw in 
wijken waar ook duurdere woningen staan. 
die rotterdamwet, dat is het niet. en met 
meer beleid wordt het het evenmin. 
ik kan wel een aantal ándere kansrijke vrij-
staten bedenken: als je bijvoorbeeld in het 
onderwijs knellende regels buiten werking zou 
kunnen stellen en van de stad een 'onderwijs-
vrijstaat' zou kunnen maken, wat zou je dan 
als stadsbestuur wel niet allemaal kunnen ver-
beteren voor nu nog kansarme nieuwkomers...

Column door

De onderwijsvrijstaat

Marieke Bolle

> Ik heb ooit de kunstacademie gedaan, 
na de mondhygiëne opleiding. Het was 
superleuk om te doen. Ik voelde me 
thuis. Dat had ik bij tandheelkunde niet. 
Mensen binnen de gezondheidswereld 
denken in structuren en protocollen. De 
dingen zijn gewoon zo, de meerderheid 
stelt geen vragen. Op de kunstacademie 
ontmoette ik voor het eerst mensen die 
zich afvroegen waarom de wereld is 
zoals hij is, waarom je doet wat je doet. 
Ik ontdekte dat er meer mensen zijn 
zoals ik. Tandheelkunde is begrenst. 
Het is raar, want ik pas voor een deel 
ook wel weer wel in die wereld. Het 
leukste van het werk zijn de mensen, 
de patiënten. Het persoonlijke stukje. 
Je moet mensen leren dingen anders 
te doen. De uitdaging is om dat niet op 
een belerende manier te doen. Mensen 
moeten zelfstandig nadenken, ik hoef 
het niet voor ze te beslissen. Gisteren 
zei iemand: ‘Jeetje, ik dacht dat ik het 
altijd goed deed. Maar ik poetste altijd 
verkeerd.’ Het is mooi dat je daar dan 
een gesprek over kunt hebben. Het gaat 
mij om de interactie tussen mensen.

Sinds tien maanden woon ik in 
Rotterdam. Ik begon opnieuw met mijn 
zoektocht. Wat ben ik eigenlijk? Ik zie 
mezelf ook als een creatief persoon, 
maar daar doe ik op het moment op 
professioneel gebied niks mee. Dat vind 
ik wel een lastig iets. Het is me nog niet 
gelukt om er een soort richting aan te 
geven. Het menselijk aftakelingsproces 
is iets waar ik me na mijn veertigste 
mee bezig ben gaan houden. Je haar 
wordt grijs, je krijgt rimpels. Als vrouw 
zijnde gaat de periode dat je een kind 
krijgt ook voorbij. Ouder worden. Dat 
houdt me bezig. Het is onomkeerbaar. 
De kunst is om flexibel te blijven als je 
ouder wordt. Je moet niet vastgeroest, 
cynisch en angstig worden. Een open 
persoon zijn, dat is mooi. 

Ik kwam laatst een oudere vrouw tegen 
met wie ik een praatje maakte. Zij zei: 
‘dat komt niet vaak meer voor, dat ie-
mand me aanspreekt’. Maar dat ligt ook 
aan je eigen houding, denk ik. Je kan op 
je tachtigste nog steeds super positief 
en open in het leven staan. Als je ziek 
bent, word je wereld wel kleiner. Hoe 
ik met daklozen omga? Toen ik student 
was in Nijmegen probeerde ik mensen 
bij de supermarkt niet te negeren. Het 
staat wel heel ver van me af eigenlijk. 
Geen huis hebben lijkt me heel angstig. 
Geen plek waar je veilig bent. Menselijk 
blijven, vind ik belangrijk. Mensen 
aankijken. Vaak kijken mensen weg als 
ze iemand zien die er een beetje vies 
uitziet. Eigenlijk wel gek, ik heb wel 
een beetje moeite met geld geven als ik 
weet dat ze er drugs van gaan kopen. 

Dat moeten ze toch eigenlijk zelf weten. 
Ik vraag me altijd af ‘hoe kom je eigen-
lijk in zo’n situatie?’. Maar ik heb dan 
niet echt de behoefte om dat te gaan 
vragen. Ik merk bij patiënten dat als 
ze in de misère komen ze steeds min-
der aandacht aan hun gebit besteden. 
Eigenlijk zouden daklozen wel naar een 
tandarts moeten kunnen gaan. Het is 
een cirkel. Door het slechte gebit wor-
den de kansen nog kleiner. Voor mezelf 
probeer ik de goede voorwaarden te cre-
eren om iets te laten ontstaan. Ritme te 
vinden. Als creatieveling moet je jezelf 
aan het werk zetten en heb je discipline 
nodig. Als ik er teveel over nadenk, 
ga ik ontwijkingsgedrag vertonen. Ik 
probeer een soepele manier te vinden 
om te leven en te werken.
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Weet je nog wat je wilde 
worden toen je klein was? 

Kunstenaar, brandweerman, dokter, moeder of 
docent? het zijn dromen die verwateren als het 
leven anders loopt dan verwacht. Daklozen in 
San Francisco gingen terug naar hun dromen en 
gaven zich bloot in de studio van fotograaf horia 
Manolache. 

de roemeense fotograaf is voor zijn studie naar san 
Francisco verhuisd. Het eerste wat hem opvalt in 
de welvarende stad, is het grote aantal daklozen. 
"ik raakte gewend aan de zwervers op straat en ik 
begon een praatje met ze te maken", zegt hij in The 
Huffington Post. Zo komt hij op het idee voor de 
fotoserie The Prince and the Pauper, vernoemd naar 
het beroemde boek van mark twain. 

want wat als het leven nu anders was gelopen? als 
je die studie wel had afgemaakt, die baan niet had 
verloren of dat huis niet was kwijt geraakt. dan was 
shad waarschijnlijk het leger ingegaan. mckayas, een 
oude hippie, ziet een carrière als clown nog steeds 
wel zitten. de portretten gaan over verloren kansen. 
"een foto kan niet de waarheid vertellen, in ieder 
geval niet de hele waarheid. daarom ben ik voor 
deze serie in gesprek gegaan met de mensen," legt 
manolache op zijn website uit. met het project hoopt 
manolache proberen het stigma rondom daklozen te 
veranderen. een veel voorkomende misvatting is dat 
daklozen geestelijk ziek zijn, lui en ga zo maar door. 
de serie moet met hulp van een crowdfundingsproject 
uiteindelijk leiden tot een fotoboek.  
www.indiegogo.com/projects/homeless-people-as-
they-dreamed-to-become-photography#/
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#132016 portret van een lezer marleen't nieuws ligt op straatcolumn

‘Mensen 
   kijken 

weg’

“Mensen gaan soms op een hele rare 
manier met hun lichaam om. Ze willen 
het liefst niet weten wat er aan de hand 
is. Dat je lichaam aftakelt als je er niet 
voor zorgt.’ Marleen de Puydt denkt 
op haar 41e steeds vaker na over de 
tijdelijkheid van het leven. Haar zoektocht 
als mondhygiëniste en creatieveling is nog 
lang niet afgelopen. tekst en foto Rieneke de Vries



Volgens cijfers van het CBS is het 
aantal daklozen in Nederland de laatste 
zes jaar met 74 procent toegenomen 
van 6.500 mensen naar zo’n 31.000. 
Dominee Dick Couvée ziet het aantal 
ook in het Rotterdamse straatbeeld met 
eigen ogen groeien. “Zo’n vijftien jaar 
geleden hebben er heel lang veel daklo-
zen bij ons aangeklopt in de Pauluskerk. 
Uiteindelijk besloot het gemeentebe-
stuur zich toen in te zetten voor deze 
groep”, vertelt Couvée. In 2006 werd 
het Plan van Aanpak Maatschappelijke 
Opvang opgezet en kwam er hierdoor 
onder meer een grote nachtopvang aan 
de Smirnoffweg. De opvang werd in 
2011 alleen weer gesloten en in 2014 
kwam het plan voor maatschappelijk 
opvang tot een einde.
Reden was dat er een stuk minder 
daklozen werden gesignaleerd op 
straat. De laatste tijd kloppen er alleen 
steeds weer meer mensen aan bij de 
Pauluskerk. Couvée merkt bovendien 
dat het een andere doelgroep is. “Een 
groot verschil is dat daklozen in het 
verleden meestal een drugsprobleem 
hadden en daardoor in de problemen 
kwamen. Nu zijn het vooral mensen die 
hun hoofd niet meer boven water kun-
nen houden door schulden of psychi-
atrische patiënten die ambulante zorg 
krijgen en dus zelf naar een zorgverle-
ner moeten gaan. Uiteindelijk gaat dat 
niet goed, omdat ze het op eigen kracht 
niet redden.”

Onderzoeken
Om aandacht te krijgen voor het pro-
bleem, bedacht de Pauluskerk daarom 
om eerder deze maand voor het eerst 
een Daklozendag te organiseren in 
Rotterdam op vrijdag 16 september. In 
Amsterdam en Den Haag wordt dit al 
langere tijd gedaan. “Gedurende de dag 
wilde ik dat we samen onderzoeken hoe 
groot het probleem is in deze stad, of er 
voldoende opvang is en of de bureau-
cratie niet te ingewikkeld is.” 
Na Amsterdam, denkt hij dat Rotterdam 
nu de meeste daklozen in Nederland 
telt. “Je kunt het niet precies zeggen, 
maar als ik naar de CBS-cijfers kijk, 
dan moeten het er toch wel zo’n 3.000 
zijn. We merken het allemaal; de politie, 
Havenzicht, Stichting Ontmoeting en 
anderen in de stad. Er moet vroegtijdig 

worden ingegrepen. Het moet niet zo uit 
de hand lopen als eerst.”
Gasten die langskwamen waren wet-
houder Hugo de Jonge die over de maat-
schappelijke opvang gaat, straatdokter 
Marcel Slockers, Elly van Kooten, direc-
teur Publieke Gezondheid bij de gemeen-
te Rotterdam, en Leo Bruijn, voorzitter 
van de PvdA-fractie in de Rotterdamse 
gemeenteraad. Aansluitend werd er een 
feest gehouden voor dak- en thuislozen 
en de andere gasten.

Bezuinigingen
Couvée wilde vooral dat door de 
Daklozendag verschillende instanties 
bereikt konden worden en dat mensen 
op de hoogte zijn van het probleem. 
Met oplossingen in het vooruitzicht. 
“Woningcorporaties, energiebedrijven 
en incassobureaus kunnen ook een 
steentje bijdragen en meer aan mensen 
denken. De landelijke overheid is te ver 
doorgeschoten met bezuinigingen op de 
algemene voorzieningen. Zoals de zorg. 
Daarnaast stijgen de huurprijzen. Alles 
bij elkaar is voor veel mensen niet te 

behappen. Een op de vijf huishoudens 
trekt het financieel niet, blijkt ook uit 
cijfers van Nibud.”
Hij hoopt dat de individualistische kant 
van de maatschappij weer wat wordt 
teruggeschroefd. “We moeten de vang-
netten die we hadden weer opbouwen. 
Ik ben benieuwd of er binnenkort echt 
afspraken gemaakt kunnen worden. Het 
terugdringen van dakloosheid is zuinig 
beleid. Elke euro die wordt besteed aan 
de maatschappelijk opvang verdien je 
drie tot vier keer terug op openbare orde, 
veiligheid en volksgezondheid,” aldus 
Couvée.

Sterker nog, ik was volledig  vastgelo-
pen thuis en had besloten dat ik dan 
net zo goed een terras kon opzoeken. 
Ik kon me thuis niet ontspannen en 
terwijl mijn vingers venijnige tikken op 
de laptop uitdeelden werd de column er 
niet beter op. 

Hulp
Mijn vrienden kijken niet meer op van 
een getreste Beke, ze hebben me al in 
veel dramatischere status meegemaakt 
dan dit. Zoals die keer toen mijn relatie 
nog niet zo lang uit was en ik met de 
auto de dag erna naar een opdracht 
moest. Mijn rijbewijs had ik nog niet zo 
lang en rijden vond ik zowel spannend 
als vermoeiend. Huilend en hikkend zat 
ik aan de telefoon, ik wist niet meer 
hoe ik het moest bolwerken, waarop 
lieve vriendin M. spontaan aanbood 
om me erheen te rijden en weer op te 
halen. Voor ik me schuldig kon gaan 

voelen riep ze erachteraan dat ze een 
laptop mee zou nemen en wel een 
plekje zou vinden om te werken.

We zitten vanavond aan een ta-
fel bij een biercafé aan de Nieuwe 
Binnenweg, waar ik één keer eerder 
ben geweest sinds ik in Rotterdam 
woon. Om de zoveel tijd verhuist ie-
mand van ons en bekijken we voor de 
grap opnieuw wat ongeveer het mid-
den is qua terrassen en kroegen. Deze 
avond is de verdeling Oude Noorden, 
Crooswijk, Centrum en Middelland, 
toevallig allemaal aan ‘deze kant’ van 
de brug. (Erasmusbrug)

Vrienden
“Vrienden” zei Alfred “Vrienden kun 
je nooit genoeg hebben.” Of tenminste 
zo herinner ik het me van de plaat 
van Alfred Jodocus Kwak. Ik weet niet 
of je er nooit genoeg kunt hebben, ik 

weet wel dat ik ongelooflijk dank-
baar ben voor de vrienden die ik heb. 
Naarmate de avond vordert laveren 
we tussen woordgrappen en de liefde, 
onze ouders en alles wat daartussen 
zit. Biertjes, spa rood, koffie, thee en 
een cola light. Eromheen landen de 
woorden op tafel om daarna zachtjes 
weg te rollen door de ruimte tussen de 
houten planken. 

Alles is goed
Er wordt ook gelachen, uitbundig, 
wanneer de ene grap naadloos aan-
sluit op de andere. Of wanneer vrien-
din A. zo hard moet lachen om haar 
eigen grap, dat dat weer aanstekelijk 
op de rest werkt. Ik hoor mezelf hin-
niken en ervaar hoe ontspannen het is 
dat ik mezelf kan en mag zijn. Als ik 
stil ben, ben ik stil, als ik te hard lach, 
lach ik te hard, niemand die er iets 
van vindt. Ik kijk naar de mensen op 

het terras om ons heen. Naast ons een 
tafeltje jongens met grote glazen bier. 
Handen met sigaretten ondersteu-
nen hun gesprek. Voor ons komt een 
verliefd stel zitten, zij kijkt ademloos 
in zijn ogen terwijl hij vertelt. Zachte 
zoenen worden gedeeld, zichtbaar voor 
iedereen en tegelijk volledig privè. De 
zomer fluistert dat ze bezig is met 
haar vertrek en ik ben blij dat ik een 
vest heb meegenomen.

Geluk
Ik fiets met vriend S. mee richting 
oude noorden, hij legt me uit dat ik 
waarschijnlijk een nog kortere route 
kan nemen naar het station dan ik 
nu al doe. “Je moet gewoon door dat 
poortje heen.” We stoppen en hij wijst. 
Dan nemen we afscheid en ik zwaai. 
Ik voel me gelukkig, deze mensen zijn 
mijn sterren aan de de nachthemel, 
parels met een gouden hart.
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#132016interview dick couvée rotterdamse ervaringen beke

De Pauluskerk heeft dit jaar voor het eerst een Daklozendag in Rotterdam  
gehouden. Naast een leuke avond organiseren voor dak- en thuislozen, wilde 
dominee Dick Couvée hiermee vooral aandacht creëren voor de enorme groei van 
het aantal mensen dat de laatste tijd op straat is terechtgekomen. tekst en foto Natascha Frensch   

eerste Daklozendag 
om noodklok te luiden

parels 
met een 
gouden 
hart

Het wil maar niet lukken. ‘Heeey,’ klinkt het vanuit drie monden aan 
tafel en ik krijg knuffels en kussen en schuif vervolgens aan. “Is het 
nog gelukt met je column?” “Nee,” zeg ik en kijk er zuur bij, “ik heb 
een halve geschreven, maar die vond ik niet goed”. tekst en foto Beke Olyrhook   

‘Een op de vijf 
huishoudens trekt 
het financieel niet’
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#132016tijdsbeeld

1960
Drooglegging Binnenrotte

in het hoekje van het malieveld staat 
al sinds 1941 het paviljoen malieveld. 
bekend in den Haag en omstreken voor 
zijn poffertjes.  
oorspronkelijk stond het paviljoen op 
het scheveningse strand ter hoogte van 
restaurant seinpost. scheveningen was 
in de oorlog sperrgebied en daarom 
moesten alle strandtenten van het 
strand af. Het paviljoen werd verplaatst 
naar het malieveld, met de bedoeling 
om na de oorlog terug naar het strand 
van scheveningen te keren. volgens de 
overlevering heeft koningin wilhelmina 
toen der tijd besloten om de strandtent 
te laten staan. 
tijdens de oorlog, en dan specifiek in de 
hongerwinter, kon men tegen inlevering 
van een broodbon, een portie poffertjes 
of een oudhollandse warme wafel krijgen. 
dit was voedzamer dan het brood wat 
men bij de bakker kon kopen.

Bron tekst: www.malieveld.nl 
Bewerking foto: Frank Suyker



Bereik in de Wijk is er voor mensen die 
professionele hulp nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen (blijven) wonen. Door een combinatie van 
problemen is het soms lastig om op eigen kracht 
oplossingen te vinden. Via een wijkzorgteam 
of een andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie, 
woningcorporatie e.d.) kunt u ons inschakelen 
voor ondersteuning en advies.
 
We werken preventief om huisuitzetting te 
voorkomen en bieden nazorg om terugval te 
voorkomen. Ons professionele team is breed 
inzetbaar en vakbekwaam op veel gebieden, zoals 
psychiatrie, verslaving, dagbesteding en fi nanciën. 
We zetten deskundige mensen in om schulden 
te inventariseren. Verdere hulp kan snel worden 
opgestart. Ook voor forensische begeleiding 
en ondersteuning aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking kunt u contact met ons 
opnemen.  

Meer weten? 
Neem een kijkje op 
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens 
kantoortijden naar 070-8 500 588.

> Paul-Ronney Angel is nu de leadzan-
ger van The Urban Voodoo Machine, 
maar herinnert zich nog goed de 
jaren ’90, toen hij daklozenkrant The 
Big Issue verkocht in de straten van 
Londen. “Stond ik op de straat schreeu-
wen: 'Koop The Big Issue!’ Ik denk dat 
het mijn training was als frontman van 
een rockband.” Angel verliet zijn geboor-
teland Noorwegen op 18-jarige leeftijd, 
in 1992. “Ik verhuisde naar Londen met 
een gitaar en een rock 'n roll droom," 
zegt hij. “Ik had een paar honderd pond 
in mijn sok, maar het geld ging er rap 
doorheen. Ik woonde noodgedwongen 
in kraakpanden. Ik ben niet bevoegd om 
veel werk te doen en als je niet beschikt 
over een goed adres is het lastig om aan 
een baan te komen.”

Schoenen
Daklozenkrant The Big Issue was een 
nieuw fenomeen. “Er waren een paar 
andere mensen in mijn kring, die zei-
den: 'Waarom probeer je dit niet?' Het 
heeft mijn leven gered, die krant.” Pas 
in 2003 richt Paul The Urban Voodoo 
Machine. “Roem en succes zijn niet in 
een handomdraai geregeld. Eén optre-
den leidde tot een volgende en gaande-
weg kregen we meer bandleden.”  Het 
vierde album van de band, Hellhound 
Hymns, is net uit. “Onze muziek is een 

mix van allerlei dingen. Rockabilly, 
rhythm and blues, jazz, Latin muziek, 
country... We beschrijven onze muziek 
als-bourbon doordrenkte gypsy blues 
bop'n'stroll. Dat is nogal een mondvol, 
hè?” Na een tour door Groot Brittannië 
toert de band nu door Europa. Naast de 
concerten die ze geven, werken ze graag 

samen met burlesque- en circusacts. 
“Ik haat het als bandleden optreden 
en de hele nacht naar hun schoenen 
staan te staren. Hoewel wij wel al-
lemaal hele goede schoenen dragen. 
Maar het gaat om de presentatie, wij 
willen het publiek bij ieder optreden 
meeslepen.”

Familie
Luisteren naar het album Hellbound 
Hymns is alsof alle muziek uit elke 
hoek van de platenzaak in één keer 
tot je komt, maar met een rauwe, 
melodieuze kakofonie. De zangstem 
van Angel heeft een zweem van Tom 
Waits. De nummers bestaan uit waan-
zinnige hoogten en aangrijpende diep-
ten. Volgens Angel komt dat omdat 
gitarist Nick Marsh stierf aan kanker 
vóór de voltooiing van het album. Zijn 
dood kwam negen maanden na het 
overlijden van violist Rob Skipper. “Het 

is moeilijk, maar die jongens zou heb-
ben gewild dat we zouden doorgaan. We 
zijn echt een familie. Toen Nick stierf 
hebben we een drumfanfare versie 
van de band gemaakt en de begrafe-
nis in New Orleans-stijl voor hem 
georganiseerd.”
 
Verkoperspas
Het constante toeren, nummers opne-
men en het regelen van optredens is 
inmiddels meer bij een levensstijl gaan 

horen, dan dat het aanvoelt als een 
baan. “Het is wat ik het liefste doe. We 
zijn al dertien jaar bezig omdat we er 
gelukkig van worden. Rijk worden er 
niet mee, dat is een ding dat zeker is.” 
In de roerige jaren heeft Angel altijd 
vastgehouden aan een herinnering die 
zijn hoogte en dieptepunten kenmerken; 
zijn Big Issue verkoperspas. “Ik zal het 
altijd bewaren. Het herinnert me eraan 
dat je jezelf van de straat kunt slepen, 
als je maar hard genoeg werkt.”

paul-ronney angel, in het midden van de voorste rij, met de the Urban voodoo machine.
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Paul-Ronney Angel verkocht jarenlang de daklozenkrant in de straten van 
Londen. Nu is het de frontman van The Urban Voodoo Machine, maar zijn  
verkoperspas heeft hij nog steeds. tekst Steven Mackenzie (in The Big Issue) vertaling Djenna Perreijn

Van straatkrantverkoper 
naar rockster

‘Het heeft mijn
leven gered, 
die krant’

Advertentie

Den HaagFM.nl

Maandag t/m vrijdag
 
07.00 uur Haagse Ochtendradio
 met Justin Verkijk
10.00 uur De Haagse Hartslag
 actualiteiten
15.00 uur Ron Davids
 nieuws en muziek
18.00 uur Vandaag in Den Haag
 nieuwsoverzicht
19.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur ma Stork on Air
       Haagse popmuziek
 di   Het Woordenrijk
       poëzie
      Dutchbuzz (vanaf 22.00 uur)
      voor expats
 wo De Blauwe Ooievaar
       Haagse gezelligheid
 do Young Agga
       jongerenprogramma
 vr  Nonstop muziek  
23.00 uur Tonka
 underground radio

Zaterdag
 
07.00 uur Haagse Wekkerradio
10.00 uur Nieuwslicht
 nieuws en achtergronden
12.00 uur Den Haag FM Top 30
14.00 uur Sportsignaal
18.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur Royal Dance Grooves
23.00 uur De Start van de Nacht
 met Henk Bres
 
Zondag
 
07.00 uur Haagse Wekkerradio
10.00 uur Kunstlicht
 kunst en cultuur
12.00 uur Sundaez
 with a touch of sprinkles
14.00 uur Sportsignaal
18.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur De Nieuwe Van Nierop
 nieuwe muziek
22.00 uur Mediamix
 communicatie en wetenschap
23.00 uur Tonka

Jouw 100% Haagse stadsradio op 92.0 FM

Straatnieuws is dé straatkrant 
van den Haag en rotterdam: 
een eigenzinnige, betrokken 
krant die wordt verkocht bij 
supermarkten, winkels en 
stations door in totaal bijna 
150 dak- of thuislozen. Zij 
verdienen daarmee een kleine 
maar welkome aanvulling 
op hun bescheiden inkomen. 
en daarnaast hebben zij 
een zinvolle dagbesteding 
en maken deel uit van de 
maatschappij.
de krant wordt volledig 
subsidie-vrij en deels met 
vrijwilligers gemaakt. wel 

zoekt Straatnieuws sponsors: 
organisaties en bedrijven 
die betrokken zijn bij de 
krant én bij wat leeft in de 
stad. Zij krijgen een flinke 
korting op advertenties en 
advertorials en een eervolle en 
dankbare vermelding op onze 
sponsorpagina.

Interesse?
neem contact op met de 
redactie van Straatnieuws via 
redactie@haagsstraatnieuws.
nl, en uw logo kan in de 
volgende editie van de krant al 
op de sponsorpagina staan.

Het Straatnieuws
zoekt sponsors!

Doneren kan natuurlijk ook!
IBAN NL90INGB0007544612 t.n.v.
stichting Haags straatnieuws, Den Haag.



> De coupé wordt van het halletje 
ernaast afgescheiden door een wand 
waarin vensterglas en een rammelend 
deurtje. In de smalle hal daarbuiten, 
beent tijdens de reis alleen de contro-
leur heen en weer. In vroeger dagen 
hingen er soms ook een paar reizigers 
om met zwaaiende armen naar gelief-
den te wuiven, of om een enkel siga-
retje te roken. Op de stations worden 
in dat halletje koffers haastig in en 
uit gezeuld, de tijd gaat er snel, snel-
ler dan hierbinnen in de coupé. In het 
halletje moeten immers doelen worden 
gehaald, je moet de trein in, of er juist 
uit. Dan hierbinnen, hier in de coupé 
waar ik ben, hier gaat de tijd traag, de 
reiziger heeft zich hier al overgegeven 
aan de machinist die ons ‘naar huis’ of 
juist ‘ver daarvan weg’ zal brengen. 

Ik heb zo even toen ik zelf binnen-
kwam nog voor commotie gezorgd, 
minuten hiervoor. Ik had me langs 
de knieën en koffers van anderen 
gewurmd, had mijn stoelnummer 
gezocht, mijn plaats gevonden, mijn 
armen naar het bagagerek uitgestoken. 
Ik bleek net te klein om te voorkomen 
dat ik met mijn volle gewicht - én met 
dat van mijn koffer - in de armen van 
een al zittende, wat uitgestreken mijn-
heer belandde. Zijn handen hadden 
zich niet uitgestoken om me te helpen, 
en ook zijn rug uitte, toen ie ‘m even-
tjes rechtte, geen enkele bekommernis. 
Ik mompelde zo’n duizend verontschul-
digingen, ging zitten en keek uit het 
raam. Mijn koffer in het bagagerek 
besloot rustig wat te gaan slapen. 
Het heerschap tegenover mij in z’n 
driedelig pak las een krantje, de rust 
was weergekeerd. En daar, in dat stille 
moment verandert het leven. We we-
ten dat dan nog niet, niet de man die 
binnen gestommeld komt, noch ik. De 
uitgestreken mijnheer tegenover mij 
vouwt zijn krantje op, hij staat zuch-
tend op, pakt zijn tas uit het rek, kijkt 
nog ‘ns misnoegd naar me om, naar 
de figuur in de deuropening, drukt 
zijn lijf in krijt en streep langs dat van 
Henry die met veel gedoe juist bezig 
is binnen te komen. Ik weet dan nog 
niet dat ‘ie Henry heet. Niet dat ik dat 
al over enkele minuten wél zal weten. 
Op zijn schoot ligt een tas. Onder zijn 
lichaam - dat aan alle kanten scheef 
is en uit z’n voegen gebogen, krom en 
vervormt -, rijdt een rolstoel. In zijn 
ogen straalt de zon en om zijn scheve 
mond grijnst een glimlach. Zijn haren 

krullen alle kanten op. Misschien heeft 
de wind daar schuld aan, misschien 
had ie gewoon geen zin vanochtend 
om zijn kapsel te temmen, misschien 
laten zijn handen zulks überhaupt 
niet toe. Ik kijk vergenoegd naar zijn 
groeiende glimlach, naar het gebaar 
wat ie maakt wanneer hij de man in 
krijtstreep die hem bokkig passeert, 
voorrang verleent. ‘After you’ zegt 
hij vriendelijk. Dat hij Engels spreekt 
komt omdat we in Engeland zijn. De 
trein waar we in reizen staat op het 
station van Edinburgh. Behendig tilt 
Henry zijn rolstoel over de drempel, 
raakt daarbij klem tussen de deur, die 
te smal, hem de toegang weigert. Mijn 
benen staan op, mijn rug recht, in mijn 
hoofd schieten gedachten alle kanten 
op, maar wat doet het ertoe. Ik weet 
niet of hij het goed vindt, maar wel dat 
ik hem in mijn armen ga nemen, dat ik 
hem op ga tillen en op zijn plaats in de 
coupe zal proberen te krijgen. Ik vraag 
in of ie bij het raam wil zitten. Hij kijkt 
vanuit zijn stoel omhoog, meet mijn 
postuur, besluit dat ik sterk genoeg 
ben. ‘Het liefst bij het raam’, zegt hij en 
met een lach ‘wanneer het u schikt’. Ik 
steek mijn armen uit, we lachen, ik til 
zijn onwillige lijf, vederlicht, eigenlijk 
bestaat hij uit voornamelijk skelet, 
minder uit vet. Hij zegt, dichtbij mijn 
oor, waar zijn hoofd terechtkomt ‘My 
name is Henry, and yours’? ‘Rebecca’, 
zeg ik. Er is niets ongemakkelijk, niets 
waar ik van schrik, noch hij, niets 
waar je je geen raad mee zou weten. 
Er is alleen die vrolijke man die aan 
het reizen is. In mijn armen dan, even. 
Minuten later zitten we tegenover 
elkaar. De rolstoel is ingeklapt, zijn 
tas ligt naast hem, we glimlachen, hij 
zegt ‘thanks’, ik grijns, pak mijn boek 
en lees. Pas wanneer ik opkijk zie ik 
zijn ogen die het landschap volgen. 
Zijn lichaam ondertussen schokt en 
schiet, beweegt zonder ophouden, het 
is alsof zijn armen op hem vooruit 
willen gaan, zijn voeten sneller naar 
de bestemming, of nee, terug, liever 
terug. Niets in hem, geen enkel li-
chaamsdeel, behalve zijn blik, is in 
rust. En toch straalt hij een kalmte 
uit die ik nog nooit eerder heb gezien, 
nergens nog, in de wereld. Hij vraagt 
naar het boek waar ik in lees, ‘ik ken 
het niet, is het mooi’? Ook zijn praten 
gaat moeizaam, voor ieder woord spant 
hij zich in. ‘Prachtig’ zeg ik. En dan ‘zal 
ik het u voorlezen’? Zijn lijf reageert 
enthousiast, zijn armen schieten op 

en neer, even denk ik dat hij van de 
stoel zal vallen. ‘O machtig’ en nog 
een keer ‘oooooh machtig’ hij lacht. 
Ik ondertussen, blader terug naar het 
begin en lees. 

‘Londen, januari 1895’. Henry James 
wordt juist wakker. Eigenlijk doezelt 
hij nog, hij heeft over vertrouwde 
gezichten gedroomd, en ook over 
andere, halfvergeten, wil nog even bij 
hen blijven. Nu bij het wakker worden, 
is het ongeveer een uur voor zonsop-
komst, nog even zal het stil zijn, zal 
niets zich roeren. Met het plezier van 
zonlicht op zijn gezicht, dicht bij de 
muur van het oude huis, met de geur 
van blauweregen, vroege rozen en jas-
mijn, de kleur en het licht aan de rand 
van de dingen, begint hij zijn dag. 

We kijken allebei eventjes op omdat 
de deur van de coupé wordt geopend. 
De conducteur komt binnen, hij legt 
een vinger op zijn lippen, knikt naar 
ons. Zijn ogen zeggen ‘lees rustig 
verder’, hij gaat zitten, legt z’n hoofd 
tegen de leuning, kijkt naar ons, en 
luistert. En verder kabbelt mijn stem 
langs de zinnen. Af en toe vragen 
ze me een zin te herhalen, soms de 
conducteur, soms Henry. 

Nu ik, zoveel jaren later aan de 
ontmoeting met mijn man terugdenk, 
de gebeurtenissen tijdens die trein-
reis nog eens door mijn gedachten 
laat gaan en het toeval ervan in mijn 
handen neem, nu kan ik me nog 
precies voor de geest halen op welk 
moment ik Henry en mijzelf voor 
het eerst zag als een stel. Langs het 
gezicht van de conducteur zag ik een 
gedachte strijken, eentje waarvan 
ik - in het herkennen ervan – heel 
eventjes schrik omdat het me een 
onmogelijk leek, ‘zo lief, deze twee’.  

Kort daarna dendert de trein het 
station van Aberdeen binnen. De 
conducteur staat op, hij groet ons, 
tikt tegen zijn pet ‘Mylord, Mylady’, 
vraagt ons niet naar onze kaartjes. 
Dan en daar besluit ik dat ik het boek 
uit zal lezen, dat ik niét uit zal stap-
pen, dat ik de man tegenover mij niet 
mis wil lopen in het leven. Dat ik wil 
weten wie hij is, hem vertellen wil 
van mij. Ik kijk op, Henry glimlacht. 
De zon scheen over het landschap, 
voor de tijd van het jaar vriendelijk 
zacht.  

Die ochtend komt hij de coupé binnen. Het is een coupé  
van het soort dat je in deze dagen nog zelden aantreft in 
treinen. De man zelf kom je ook niet overal tegen trouwens. 
Maar over hem later meer. tekst Bianca Hiemcke Schriek illustratie Eveline van Egdom
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#132016dagboek bianca hiemcke schriek

een onvergetelijke   dag
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> Ze zeggen dat de zomer, ze zeggen dat de zomer aanstonds in een bos van kleuren sterft. Ze zeg-
gen dat geen blad dan aan z’n eigen boom blijft hangen, dat de wind haar wortels in de aarde kerft. 
Ze zeggen dat het licht eerdaags uit zonnestralen wordt geknepen, dat de dag door oude mannen 
opgedronken wordt, dat de zon stilaan geborgen, kleur verflauwt, de zomer bijna koud, door de herfst 
verslagen, niet van groeten, zwaaien houdt. Ze zeggen, dat wie de zomer wil behouden, de wind zijn 
waai en plaats niet gunt, langzaamaan wordt weggeblazen, niets meer voor het zeggen heeft. Ze 
zeggen dat de tijd, wanneer de zomer zich in liefde neer wil leggen, even uit de pas en paden loopt, 
dat de ochtend van de middag leent, dat de avond naar de nacht gekropen, zoete soep van kroos en 
zonlicht brouwt, ze zeggen dat de zomer, van haar resten, kalm een laatste vuurtje stookt, dat de 
maan daarna het bos in mootjes, op de zolder van de hemel, wiegend in haar armen houdt. Ze zeggen 
dat je niet moet huilen, dat de zomer zeven levens heeft, dat ie in de herfst, de winter en de lente, 
zonder ’t ons te zeggen, ergens voor een ander verder leeft. 

tekst Bianca Hiemcke Schriek
foto Eveline van Egdom
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Ze zeggen dat de zomer

beeldverhaal zomer
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Uitgepuzzeld?

Als u bent uitgepuzzeld, leest u in de gekleurde hokjes de naam 
van een vierdaags Rotterdams exportproduct voor Afrika.

Stuur uw oplossing vóór vrijdag 30 september naar: 
Straatnieuws, Nutshuis Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag 
of mail naar redactie@haagsstraatnieuws.nl.

Straatnieuws verloot onder 
de goede inzendingen twee 
cadeaubonnen voor een 
sfeervolle tocht door de 
grachten van Den Haag met  
de Ooievaart.

We hebben veel inzendingen met de juiste oplossing van de 
cryptoville in editie 12 gekregen. Na een eerlijke loting is de 
winnaar van cryptoville 273  geworden Gretha stringer uit 
Den Haag. De cadeaubonnen van de Ooievaart worden haar 
toegezonden.

Horizontaal
4  De auto ziet er niet intelligent uit. (3)
6  Hiervoor verruilde een Amsterdamse Rotter-

dammer zijn Rijks(pand). 10)
10  Ging van iets groots in Amsterdam naar iets 

kleiners in Wassenaar. (3+5)
11 Eetbare ex-Hagenaar. (5)
12 Wat doet die Griekse letter in Baskenland? (3)
13 Overwon hij de rivier? (7)
14 Beuren zonder je te verheffen. (5)
17  Plaatselijk kind van Marnix Rueb dat straks 

het licht zal zien. (6+5)
19 In Kralingen en in je eigen lichaam. (4)
20 Vereniging met regelmaat. (4)
22 10 of 17 hor. of 1 vert. (4)
24 Ziet eruit alsof het vervoer hulp nodig heeft (3)
26  Dit plantje leidt tot samenvoeging van stad en 

kerk. (4)
27  Zo’n werk van Hendrick Avercamp wordt nu 

volop verkocht. (4)
30 Twee keer doen alsof, na elkaar. (9)
33 Hij heeft er twee van. (5)
34 Onbenullige Haagse toko. (3)
35 Bij elkaar horend op filmlocatie. (3)
36  Het is altijd lachen met (dit Rotterdamse wuif)

haar. (4+4)

Verticaal
1 Is (niet) permanent aanwezig in Den Haag. (8)
2 Broodbeurs. (4)
3 Mocht niet Søren van Willeke Alberti. (5)
5  Ging na Feyenoord en Sparta in analyse. 

(3+3+3)
7  Rotterdamse instrumenten spelen goed over de 

hele wereld. (6)
8 Romeo & Julia in de lage landen. (2&3)
9  Kon je vorige week nog een cultureel vorkje 

prikken. (11+4)
11 Minder belangrijke slag? (8)
15 Rivierziekte. (5)
16  Haagse woning die het grootste cadeau kreeg 

sinds 1946. (11)
18 Jij en ik; kortom u hoort daar niet bij. (1+1+1)
21 Boom op Haagse kerkhoven. (3)
23 en 30 horizontaal
  Na Amsterdam en Rotterdam kreeg Den Haag 

ook een onechte voorstelling. (2+5+9)
24 Afzetgebied van Straatnieuws. (5)
25 Deze incomplete Sjaak bestuurt Westland. (3)
28 Paardengat. (4)
29  Vervang de laatste letter door ei, en de leider 

wordt een plant. (5)

OPlOSSING CRyPTOVIllE 273:
balkonscène

Straatnieuws geeft adresgegevens niet door aan derden, 

maar gebruikt deze incidenteel voor eigen mailings. 

door mariëtte storm
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20.30 theater de Veste: 
stadsbal Delft. 
in samenwerking met de groot-
ste dansschool van nederland, 
dansschool wesseling, vindt tij-
dens de nationale dans week een 
swingende aftrap van het seizoen 
plaats in theater de veste met 
het stadsbal delft. trek uw beste 
dansoutfit aan, laat uw schoenen 
glimmen en kom schitteren op de 
dansvloer! Vanaf €7,50. 
www.stadsbaldelft.nl

zondag 25 september
11.00 kijkduin: Heerlijk puur 
kijkduin. 
elke laatste zondag van de maand 
staan er in kijkduin tientallen 
stands vol met mooie producten 
uitgestald. op deze maandelijkse 
markt vindt je verschillende bio-
logische streekartikelen en puur 
kunst objecten. Gratis. 
www.geavanvulpen.nl
12.00 paleistuin: peace in the 
park. 
een vredesfestival waar bezoekers 
elkaar op een harmonieuze en ont-
spannen manier kunnen ontmoeten 
en elkaar inspireren om over hun 
persoonlijke verbondenheid met 
vrede na te denken en daar actief 
iets mee te doen. Gratis. 
www.peaceinthepark.eu

woensdag 28 september
14.00 Hof van Wouw: 
Herfst openstelling tuin der 
Hesperiden. 
kom meegenieten van de bio-

aandacht voor de problematiek 
van plastic in de zee en streeft hij 
naar een verbod op statiegeldloze 
petflesjes. €10,75. 
www.shop.omniversum.nl

za 24 september
11.00 scheveningen: 
Vliegerfestival. 
tijdens het grootste internationale 
vlieger-evenement van nederland 
zijn ten noorden (rechts) van de 
pier de meest bijzondere vliegers 
uit alle hoeken van de wereld te 
bewonderen. Gratis. 
www.vliegerfeestscheveningen.nl

zo 25 september
19.00 Meijendel: 
ontdekkingswandeling. 
een prachtige wandeling door het 
bosrijke gedeelte van meijendel 
in wassenaar (aanmelden van 
tevoren: denhaag@citee.nl). Je 
gaat diep de duinen in en komt 
op bijzondere plekken! citée is 
een ontmoetingsplatform voor 
inwoners van den Haag om samen 
leuke dingen te doen via een 
breed scala aan leuke activiteiten. 
Gratis. 
www.citee.nl

wo 5 oktober
20.30 theater Ludens: Herman 
in een bakje Geitenkwark – 2. 
wees de christoffel columbus 
van theaterland en ontdek dit 
programma als eerste. beleef een 
avond die de verwachtingen van 
zelfs de meest doorgewinterde 
ontdekkingsreiziger zal overtref-
fen. €17,50. 
www.geitenkwark.nl

vrijdag 7 oktober
12.00 Visafslag: Rondleiding. 
alles over de visserij en het leven 
van de vissers vroeger en nu. 
ontvangst met een kopje koffie of 
thee en een film over de visafslag. 
na de film gaat de rondleiding van 
start. rondleidingen tot 2 decem-
ber 2016. 
www.unitedfishauctions.com

zondag 9 oktober
15.00 Nieuwe kerk: the 
American Dream met Maarten 
van Rossum. 
Historicus en amerika-kenner 
maarten van rossem zal in de zijn 
bekende stijl en boeiende vertel-
kunst de muziekwerken in context 
plaatsen van de amerikaanse 
verkiezingsstrijd. ciconia consort 
speelt. €28,-. 
www.nieuwekerkdenhaag.nl

RotteRDAM

do 22 september
12.00 Van oldenbarnevelt-
straat: Rotterdam pride. 
rotterdam pride is voor iedereen 
die de vrijheid van seksuele diver-
siteit wil vieren. met onder andere 
een kunst- en cultuurprogramma, 
de pridewalk, twee conferenties 
en heel veel feestjes midden in 
het centrum van rotterdam. Het 
thema is dit jaar 'Unlabelled'. 
Gratis. 
www.rotterdam-pride.com

vr 23 september
18.00 Museumpark: Djemaa el 
Fna – eetplein Rotterdam. 
de sfeer van duizend-en-een-
nacht, midden in het centrum van 
rotterdam. net als haar inspiratie-
bron in marrakesh is dit plein een 
levendige ontmoetingsplaats, waar 
je volop kunt genieten van cultuur 
uit de maghreb. €2,-. 
www.djemaaelfnarotterdam.
stichtingdeloodsen.nl

za 24 september
20.00 Deliplein: Geen Daden 
Maar Woorden Festival. 
dit festival is een ontdekkings-
tocht langs (inter)nationaal 
literair talent, dichters, spoken 
word-artiesten, boekverfilmingen 
en singer-songwriters. bezoek 
theater en kantine walhalla, 
stap op het nieuwe luxor spido 
schip of proost op mooie woorden 
bij kopi soesoe en de kaapse 
brouwers! €15,-. 
www.theaterwalhalla.nl

di 27 september
10.00 topsportcentrum: ek 
Wado karate. 
in de zalen wordt gestreden om 
de felbegeerde titels in het wado 
karate. 700 deelnemers uit 15 
verschillende landen doen mee aan 
het ek. naast deze deelnemers zijn 
er ook grootmeesters in het karate 
aanwezig die zorgen voor verschil-
lende workshops. 
www.wikf.nl

do 29 september
10.30 Cinerama Filmtheater: 
Arab Camera Filmfestival. 
met films, muziek, debat en video-
kunst word je ondergedompeld in 
de arabische wereld van marokko 
tot oman en krijg je te zien wat je 
nog niet wist en wat je wel al wist, 
maar mooier, intenser, meeslepen-
der. Vanaf €4,85 

www.arabfilmfestival.nl

za 1 oktober
11.00 Nieuwe Binnenweg: A 
Festival Down town. 
ontdek nieuw en gevestigd 
muzikaal talent binnen o.a. de 
singer-songwriter en elektronische 
muziek. met zowel nationale als 
internationale acts als lapalux 
(Uk), addison groove (Uk), 
t.raumschmiere (de), indica dubs 
(Uk) en igloogHost (Uk). Gratis 
www.facebook.com/
afestivaldowntown

vr 7 oktober
12.00 katendrecht: Comedy 
Festival. 
rotterdams eerste en enige 
comedy festival is terug met de 
derde editie en nu in drie dagen. 
naast optredens van meer dan 50 
(inter)nationale stand-up comedi-
ans staan food, drinks en muziek 
ook centraal. dagkaart: €29,95 
www.icfr.eu

za 9 oktober
12.00 schouwburg: Cross Comix 
Rotterdam.  
een gloednieuw festival met optre-
dens, expo’s, debat en nieuwe 
media events om de ontmoeting 
tussen getekende beelden en 
kunstvormen zoals theater, foto-
grafie, schilderkunst, literatuur, 
architectuur en muziek te laten 
zien ook laten tekenaars zich uit 
over de actualiteit. vanaf €7,50 
www.crosscomix.nl

za 8 oktober
16.00 Baroeg: Rotterdam Rocks 
voor knallende drums en scheuren-
de gitaren moet je in rotterdam in 
baroeg zijn, dat al 35 jaar bestaat. 
baroeg zet rotterdam als rockstad 
dik op de kaart. €13,- 
www.baroeg.stager.nl
19.00 Binnenstad: Woordnacht. 
ontmoet en ontdek 60 auteurs in 
1 nacht. schuif aan tafel bij ronald 
giphart, luister naar korte verha-
len van thomas Heerma van voss, 
Jeroen s. roozendaal, en sanneke 
van Hassel of ga in gesprek met 
abdelkader benali. €15,- 
www.woordnacht.stager.nl

zo 9 oktober
13.00 Haven: Harbourrun. 
een parcours van tien kilometer 
dat dwars door de rotterdamse 
haven loopt: de ruim 25 obstakels 
zorgen voor extra uitdaging. 
€37,50 
www.harbourrun.nl

DeN HAAG

donderdag 22 september
18.00 Binnenstad: todaysArt 
Festival. 
Jaarlijks internationaal festival 
met muziek, kunst en digitale 
cultuur voor hedendaagse crea-
tiviteit. voor het festival wordt 
het spuiplein omgebouwd tot een 
levensgrote maquette. er komen 
vier podia te staan voor gesprek 
en performances.  t/m 25 septem-
ber. Vanaf €0,-. 
www.todaysart.nl

zaterdag 24 september
20.15 Vliegerfestival 
scheveningen. 
Het grootste internationale vlieger 
evenement van nederland. tijdens 
het vliegerfestival scheveningen 
zijn ten noorden en zuiden van de 
pier de meest bijzondere vliegers 
uit alle hoeken van de wereld 
te bewonderen. ook op zondag. 
Gratis. 
www.vliegerfeestscheveningen.nl/
20.15 paard van troje: 
Residentie orkest - pop-up 
classics. 
tien pop-up classics, en dat is 
letterlijk bedoeld. vanavond is de 
scheiding tussen podium en zaal 
verleden tijd. publiek en perfor-
mers staan door elkaar en reizen 
kriskras door de muziekgeschiede-
nis. overal kan ineens de muziek 
opduiken: op het balkon, aan de 
bar, tussen de belichting aan het 
plafond. Ja, zelfs op het podium. 
€10,-. 
www.residentieorkest.

logische oogst uit de tuin der 
Hesperiden van de Hof van wouw. 
in de late zomer- en vroege herfst-
maanden is er weer een vracht 
aan heerlijke peren van de vele 
leibomen gekomen. Gratis. 
www.hofvanwouw.nl

vrijdag 30 september
19.00 Binnenstad: Hoogtij. 
Hoogtij is een route langs kun-
stenaarsinitiatieven, galeries en 
kunstinstellingen in het centrum 
van den Haag en vindt meerdere 
keren per jaar plaats op vrijdag-
avond. de locaties zijn tussen 
19.00 en 23.00 uur te bezoeken. 
Gratis. 
www.hoogtij.net

vrijdag 30 september
21.00 Grote Markt: 
oktoberfest. 
liebe oktoberfestfreunde- und 
freundinnen, leg je lederhose vast 
klaar en leer die duitse schla-
gers uit je hoofd, want tijdens 
oktoberfest barst het schlager 
festival weer los. Gratis. 
www.oktoberfest-denhaag.nl

zaterdag 1 oktober
11.00 Binnenstad: open Ateliers 
Den Haag. 
tijdens open ateliers kun je de 
ateliers van tientallen kunstenaars 
bezoeken en op je gemak kunst-
werken bekijken. tevens is het een 
mooie gelegenheid om kunst te 
kopen. bij een aantal ateliers kun 
je kunstenaars aan het werk zien 
of een workshop volgen. Gratis. 
www.openateliersdenhaag.nl

zondag 2 oktober
11.00 Zeeheldenkwartier: pure 
Buren. 
Het culinaire en ambachtelijke 
assortiment van de pure markt uit 
amsterdam wordt hier aangevuld 
door lokale ondernemers uit de 
piet Heinstraat in den Haag. dit is 
het moment om kennis te maken 
met verschillende leveranciers die 
zich bezighouden met ambach-
telijk en lekker eten, maar ook 
met creativiteit en duurzaamheid. 
Gratis. 
www.zeeheldennieuws.nl

woensdag 5 oktober
19.00 omniversum: plastic soup 
surfer + Giant Whales. 
een presentatie van de plastic 
soup surfer over zijn oversteek 
van scheveningen naar engeland 
op een board gemaakt van plastic 
petflesjes. Hiermee vraagt hij 

21
in 1982. albums als ‘Tokyo 
Blade’, ‘Midnight Rendezvous’ 
en ‘Night Of The Blade’ kun-
nen als klassiekers bestempeld 
worden. De line-up van de band 
is die ten tijde van ‘Night Of 
The Blade’, dus met zanger Vic 
Wright! 
 
Special guests betreden het po-
dium tijdens Rotterdam Rocks: 
leon Goewie (Vengeance), 
Jan van Feggelen (Bodine) 
en Stan Verbraak (helloise). 
Deze drie zangers zullen songs 
van hun oude bands spelen en 
worden daarbij ondersteund 
door de band Rebelstar. 
Rebelstar zal ook een rits aan 
eigen songs spelen. Dit is dus 
echte Nederlandse rockhistorie 
op deze tweede editie van 
Rotterdam Rocks! 

tip 2  za 8 oktober > Rotterdam Rocks RotteRDAM

Dat Rotterdam rockt, weten 
we natuurlijk als geen ander. 
Onze stad heeft veel gewel-
dige rock en metal bands 
voortgebracht. Een goed 
voorbeeld is de opener Impact, 
speciaal heropgericht voor 
Rotterdam Rocks! Deze heavy 
metal band bracht in 1982 al 
het album ‘Never Too young 
To Rock!!’ uit. Een album dat 
nog steeds gewaardeerd wordt 
en als collectors item gezien 
wordt. Zanger Thierry Plisson 
heeft zelfs nog lange tijd als 
geluidstechnicus in Baroeg 
gewerkt. Met Impact op de 
planken wordt het weer een 
geweldig feest. Entree €13,-. 
 

Voor meer informatie:  
www.baroeg.stager.nl

In Rotterdam moet je voor 
een goede portie (hard)rock 
en heavy metal in Baroeg 
zijn. Baroeg benadrukt dit 
met het festival Rotterdam 
Rocks.

De eerste editie van dit 
festival was in november 
2015. het raakte blijkbaar 

een gevoelige snaar, want het 
was dik uitverkocht en een feest 
om nooit te vergeten. De hoofd-
act op deze tweede editie van 
Rotterdam Rocks is Tygers Of Pan 
Tang. Deze Britse band is cruciaal 
geweest voor de New Wave Of 
British heavy Metal. Opgericht 
in 1978 debuteert de band in 
1979 met de single ‘Don’t Touch 
Me There’ op Neat records. Naast 
dat album verschijnen in drie jaar 
tijd nog drie albums. Sinds 2001 
is de band rondom gitarist Robb 
Weir weer actief en naast nieu-
wer materiaal hoor je ook kra-
kers als ‘Euthanasia’, ‘Gangland’ 
of ‘Suzie Smiled’. 
 
En wat denk je van Tokyo Blade? 
Eén van de grote namen uit 
de New Wave Of British heavy 
Metal. De band is opgericht 

straatnieuws selecteerde

uit de agenda twee gratis

of goedkope uitjes voor u. 

Om de Megabyte op te laten is 
een team van tien personen no-
dig, terwijl een shovel hem moet 
verankeren. Naast deze eyecat-
cher zullen weer honderden kleur-
rijke vliegers boven strand en 
boulevard te zien zijn. Vanwege 
het fantastische schouwspel 
is het evenement een perfecte 

tip 1  za 24 en zo 25 september > Vliegerfestival DeN HAAG

gelegenheid voor een leuk dagje 
of weekendje met kinderen aan 
het Scheveningse strand! 
  
Tijdens het Vliegerfestival 
Scheveningen presenteren 
vliegeraars uit tientallen landen 
vliegershows en demonstra-
ties in verschillende thema's 

en disciplines: powerkiting, 
stuntvliegeren en megakite-
éénlijnsvliegeren. De shows 
bieden een adembenemend 
schouwspel met vliegers in 
fantastische kleuren, talloze 
maten en met de meest waan-
zinnige vormen. Op zaterdag-
avond na 20.00 uur worden er 
vliegers met lampjes de lucht 
in gelaten.  
 
Naast het demonstratieterrein 
is altijd plek genoeg om zelf 
te vliegeren. Beginnende en 
ervaren vliegeraars, groot of 
klein, iedereen is welkom om 
z'n eigen vlieger op te laten. 
Er zijn tijdens het vliegerfeest 
verschillende workshops voor 
kinderen waar ze zelf vlieger-
tjes of vliegers kunnen maken 
en versieren. Je kunt bij één 
van de stands natuurlijk ook 
een kant-en-klare vlieger ko-
pen. het Vliegerfeest is gratis 
te bezoeken en is van 12.00 
tot 17.00 uur. 
 

Meer informatie: www.vlieger-
feestscheveningen.nl

Vrijwel elk jaar is de groot-
ste vlieger van europa 
aanwezig tijdens het 
Vliegerfestival scheveningen. 
ook tijdens deze 36e editie 
van het Vliegerfeest zal wor-
den geprobeerd de grootste 
vlieger van europa de lucht 
in te krijgen.




