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04 INTERVIEW ANNEMARIE POSTMA
  Heel de dag achter je computer en 's avonds voor de 

TV? Levensgevaarlijk. Annemarie Postma maakte het 
eerste voedingsboek voor zittende mensen.

07 REPORTAGE WIE KAN 100 DAGEN ZONDER AFVAL?
  De straten in Den Haag tellen steeds minder - door meeuwen zo 

geliefde - vuilniszakken. ‘Als we ons afval beter scheiden, blijft er 
nauwelijks restafval over.’

08 REPORTAGE GENIETEN
  Wie Straatnieuws verkoopt, heeft het doorgaans moeilijk. 

Toch hebben zij ook genietmomenten.
10 TIJDSBEELD 1960
  Frank Suyker heeft een historisch beeld uit het 

Rotterdamse archief van het Shell-gebouw bewerkt. 
12 'T NIEUWS LIGT OP STRAAT
  De verkoop van de vorige editie van Straatnieuws met 

Koningin Máxima op de cover, is keihard gegaan.
13 INTERVIEW TERUG IN HET ZADEL
  Een medische misser deed zakenvrouw Liesbeth 

Mekkering qua gezondheid en maatschappelijk in een 
vrije val belanden. Maar zij vocht zich keihard terug.

14 MASSAGE OP Z'N HAWAÏAANS
  Wie in armoede leeft maar wel verlangt naar een massage, 

kan in Zoetermeer terecht. 
15 TV HELD ROBERT DONKERS
  Straatnieuwsverkoper Robert Donkers had eventjes zijn 

eigen realityprogramma. LINDA.tv maakte een item over 
zijn ochtendritueel.

16 BEELDVERHAAL
  Lieflijk en zacht is de regen, ik hou wel van water, maar 

meer nog van dauw. Ik kom in het dappere gras de 
liefde weer tegen. 

17 CRYPTOVILLE PUZZEL EN WIN
18 UIT AGENDA EN VOORDELIGE TIPS
20 STRIP KAASHELD EN POEPHOOFD
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STROHALM HEEFT...

opvangen. aanpakken. loslaten.

typisch

Problemen horen bij het leven. Maar als problemen zo 
complex zijn dat er niet meer tegen te knokken lijkt, dan 
is professionele hulp hard nodig. LIMOR is er voor 
mensen die nergens anders terechtkunnen. 
We begeleiden cliënten snel maar zorgvuldig bij hun 
eerste stappen op de weg naar hernieuwde 
zelfstandigheid. We leren ze weer vechten. Meer over 
onze motiverende maatwerkaanpak? Samenwerken? 
Hulp nodig? Kijk op limor.nl.

T / 085 485 6000
E / aanmeldenzuidholland@limor.nl

> colofon

Straatnieuws wordt verkocht en mede gemaakt 
door dak- en thuislozen in den Haag, Rijswijk, 
Rotterdam, Leidschendam-voorburg, Westland, 
delft, Gouda, Zoetermeer, Wassenaar en de 
Bollenstreek.

de verkopers kopen de krant in voor € 1,35 en 
verkopen hem op straat voor € 2,-. Het verschil 
is een bijdrage in hun levensonderhoud. 
U herkent de Straatnieuwsverkoper aan de 
witte pas en het (niet verplichte) rode hesje. 

Donaties IBAN NL90INGB0007544612.

t.n.v. Stichting Haags Straatnieuws, Den Haag.

Oplage 8000

Adres Redactie Straatnieuws
Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag 
070 363 1821

Email redactie@haagsstraatnieuws.nl 
Website Straatnieuws:
www.haagsstraatnieuws.nl

Advertenties en distributie 070 363 1821

Coördinator Rotterdam
Rieneke de Vries: 06 4744 0680

E straatnieuwsrotterdam@gmail.com

Coördinatoren Den Haag
Judith Eykelenboom: 06 2812 6950

E coordinatorstraatnieuws@gmail.com

Hoofdredacteur Tanya van der Spek

Medewerkers aan dit nummer Fenne Beugels, Eveline van 

Egdom, Judith Eykelenboom, Hester Heite, Bianca Hiemcke 

Schriek, Kim Meeuwissen, Boris Peeters, Mariëtte Storm, 

Frank Suyker, Paul Waayers.

Coverfoto Nico Kroon

Ontwerp en opmaak Marieke de Roo

Druk De Persgroep Nederland Duivendrecht

Editie 17 verschijnt op 15 december 2016.

3Straatnieuws
#162016 inhoud #16

Advertentie

The Sitting Chef
Stel je voor: je bent elf jaar, kerngezond en je 

gaat nietsvermoedend naar bed. De volgende 

dag als je uit bed springt, zak je door je benen. Je 

kunt niet meer lopen. Nooit meer. Het overkwam 

bestseller auteur Annemarie Postma. Een 

dwarslaesie door de ziekte van Lyme, gekregen 

door een niet herkende tekenbeet. Jarenlang 

probeerde ze te revalideren. Eigenlijk vooral 

voor de mensen om haar heen, schrijft ze later 

in haar boeken. Want zelf had ze er vrij gauw 

vrede mee. In een van de eenzame weekenden 

in het revalidatieoord waar ze verbleef, betrad 

ze de grote gaarkeuken en bakte ze haar eerste 

taart. De liefde voor voeding was geboren. Nu 

heeft ze het eerste voedingboek geschreven 

speciaal gericht op mensen met een zittende 

leefstijl. Wie beter dan zij weet hier alles van, na 

36 jaar in een rolstoel te zitten. En een zittende 

leefstijl, hebben we die tegenwoordig niet stiekem 

allemaal?

> Van de hoofdredacteur

Tanya van der Spek
redactie@haagsstraatnieuws.nl

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 Hou je Haags!
 nieuws en muziek 
 met Jordy Meyster
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  De Goede Zaak
       maatschappelijk ondernemen 
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.



> Groene smoothies kennen we in-
middels allemaal, maar Annemarie 
Postma legt in haar nieuwe boek The 
Sitting Chef uit waarom je niet elke 
dag banaan of spinazie moet gebruiken. 
Ook schopt ze heilige huisjes omver. 
'Niet vetten maar suiker veroorzaakt 
hart- en vaatziekten' en 'Melk is slecht 
voor je botten'. Ze adviseert: neem een 
stabureau of een deskbike zodat je 
beweegt terwijl je werkt. En wist je 
dat je afvalt als je lang en goed kauwt? 
De informatie is gebaseerd op wel 316 
wetenschappelijke onderzoeken. Arts 
Kris Verburgh, bekend van de bestseller 
De Voedselzandloper, staat ook achter 
de inhoud en gaat zelfs met Postma op-
treden. "Ik weet niet wat me is overko-
men sinds dit boek is verschenen," zegt 
ze. "Vanuit de gekste hoeken komen 
aanvragen. Vanuit medische hoek, het 
verzekeringswezen, de revalidatiebran-
che, de voedingsindustrie maar ook de 
anti-aging wereld. Het boek wordt nu 
vertaald in het Duits en Engels." Postma 
wordt om advies gevraagd door (zorg)
hotels, revalidatiecentra, fabrikanten 
van kant-en-klaar maaltijden maar ook 
voor bedrijfskantines en de horeca. Zo 
ontwikkelde ze onlangs een vegetari-
sche en koolhydraatarme terraskaart 
voor een hotel-restaurant. 

The Sitting Chef, hoe kwam je op 
het idee? 
"Al jaren vragen mensen mij hoe het 
mogelijk is dat ik zo gezond en slank 
ben, en er voor mijn leeftijd - ahum - 
zo jong uitzie, ondanks het feit dat ik 
al ruim 36 jaar in een rolstoel zit. Zij 
denken dat ik één radijs per dag eet of 
zoiets haha! Zelf sporten ze drie keer 
per week en hebben ze elk dieet al 
geprobeerd. Ik schrijf al tien jaar eet-
plannen voor mensen en coach ze. Zij 
kampen bijvoorbeeld met vermoeidheid, 
depressiviteit, een slechte huid, overge-
wicht en diabetes 2. Het was daarom 
makkelijker om alles in een boek op te 
schrijven. Als je de recepten gaat ge-
bruiken, voel je je heel snel wakkerder, 
energieker en positiever, je kunt veel 
meer aan. En je gaat er in korte tijd zó 
veel beter uitzien." 

Zitten is gevaarlijk zeg je. 
"Zitten verhoogt, aangetoond, het risico 
op ondermeer diabetes 2, obesitas, 
trombose, hart- en vaatziekten en vele 
vormen van kanker en leidt tot een kor-
tere levensduur. De Wereld Gezondheids 
organisatie noemt te veel zitten, ook 
wel 'sedentair gedrag' één van de groot-
ste volksgezondheidsproblemen van de 
21ste eeuw. Iedereen zit te veel. Thuis, 
in de auto, op kantoor, voor de TV, 
tijdens etentjes met vrienden. Ook kin-
deren zitten veel te veel, wat, zo wijst 

onderzoek uit, leidt tot gedragstoornis-
sen, gebrek aan eigenwaarde, minder 
zelfverzekerdheid en angsten bij kinde-
ren. Zelfs sporten is je redding niet. De 
schade blijkt onomkeerbaar. Het gaat 
dus niet zozeer om ‘meer bewegen’, het 
gaat echt om heel erg veel ‘minder zit-
ten’. Veel beroepen zijn zittend en denk 
ook aan gehandicapten en ouderen. 
Blijft er vooral één heel krachtig medi-
cijn over: voeding. Gek genoeg was daar 
nog nooit over geschreven in relatie tot 
sedentair gedrag." 
 
Je eerdere boeken gaan vooral 
over zelfliefde en acceptatie.
"Goed voor jezelf zorgen is een basislief-
destaak die we in dit leven hebben te 
vervullen. Bewust eten, nadenken over 
wat je in je mond stopt, de tijd en moei-
te nemen om een gezonde maaltijd voor 
jezelf te maken heeft alles te maken 
met zelfrespect, met houden van jezelf, 
met jezelf de moeite wáárd vinden. Je 
hebt in dit leven maar één lichaam en 
één paar hersenen, realiseer je dat en 
zorg er goed voor. Depressie, dementie 

en Alzheimer zijn bijvoorbeeld ook 
grote risico’s van te veel zitten en foute 
voeding – en helemáál de combinatie 
ervan. Ik weet dat veel (ex-)verslaafden 
en daklozen op oudere leeftijd te maken 
krijgen met dit soort ziektebeelden. 
Omdat ze gewoon te lang slecht hebben 
gegeten, te veel langdurige onrust en 
stress hebben gehad, vaak ook te veel 
alcohol en/of drugs hebben gebruikt en 
er daardoor op celniveau te veel schade 
is ontstaan. Dat uit zich op latere leef-
tijd vaak onverwachts en met één klap. 
Boem, ineens zijn de problemen daar en 
die zijn doorgaans dan niet mee terug te 
draaien." 
 
Je zit sinds je elfde in een rolstoel 
door een dwarslaesie ten gevolge 
van de ziekte van Lyme door een 
niet tijdig herkende tekenbeet. 
Heb jij veel last van je zittende 
leven? 
"Altijd zitten is topsport voor het 
lichaam. Veel mensen zoals ik zijn 
daardoor op hun veertigste eigenlijk 
al versleten. Als je altijd zit, dan doet 
je grootste spiergroep, je benen, het 
niet, dus kan je lichaam de suiker niet 
kwijt. Ik heb dus héél snel last van 
bloedsuikerpieken en moet dus goed 
op mijn voeding letten. Maar ook mijn 
darmen schoonhouden is een probleem 
als ik niet oppas. Obstipatie is een 
veelgehoord probleem bij mensen die 
zitten. Dat is erg ongezond omdat het 
je lichaam vergiftigt. Maar het heeft 
ook invloed op je hersenen en dus op je 
geestelijke gezondheid. Je darmen en 
hersenen zijn met elkaar verbonden en 
werken op elkaar in." 

In je boek introduceer je de slogan 
'No meat, no wheat, no dairy, no 
sugar, sit smart!'.
"Het is, als je écht gezond wilt zijn, be-
langrijk dat je minder of geen dierlijke 
eiwitten eet en minder zetmeelrijke 
producten en koolhydraten en suikers. 
En dat je mátig eet. Niet meteen dat 
mondje volproppen bij de eerste krie-
bel in de maag of onrust in de geest. 
Vaak heb je geen honger maar heeft je 
lichaam eigenlijk onbewust, dorst. Als 

je meer water en groene en witte thee 
gaat drinken, ga je minder eten. In het 
Westen worden we continu gebombar-
deerd met veel en calorierijk voedsel, 
dat ook veel dierlijke eiwitten en snelle 
suikers waaronder ook witmeel, witte 
rijst bevat. Die dragen bij aan allerlei 
verouderingsprocessen. Dierlijke eiwit-
ten bevatten bijvoorbeeld aminozuren 
die allerlei verouderingsschakelaars 
‘aan’ zetten. Dus vooral om te beginnen: 
minder of geen vlees en minderen met 
brood, pasta, rijst en aardappelen. Dat 
klinkt ingewikkeld. Maar dat valt reuze 
mee. Het is een ándere manier van eten. 
Als je er eenmaal aan gewend bent, en 
ziet en voelt wat het met je doet, dan 
wil je niet anders meer." 

Vegetariërs vervangen vlees vaak 
door - genetisch gemanipuleerde - 
soja, is dat wel goed?
"Tja, kijk, mensen die vlees eten, eten 
in feite ook PURE gemanipuleerde soja. 
Want soja is het hoofdbestanddeel van 
het voedsel dat de meeste landbouwdie-
ren krijgen. De meeste vleeseters krij-
gen dus per saldo meer soja binnen dan 
de gemiddelde vegetariër of veganist. 
Ik eet zelf weinig vleesvervangers. De 
meeste mensen hangen het stramien 
van aardappelen, groenten, vlees nog 
aan. Vleesvervangers vergemakkelijken 
voor veel mensen de overstap naar een 
overwegend plantaardig dieet. Dat is 
een goede zaak." 
"Als we door één ding massaal gezon-
der worden, én heel veel problemen in 
onze wereld oplossen, dan is het wel 
door het weglaten van het dier uit ons 
eetpatroon. En omdat vlees gewoon erg 
ongezond is en voor overgewicht zorgt, 
vind ik het belangrijk om díe mensen te 
laten zien: kijk, zo kan het ook. Je hóeft 
geen soja te eten of te drinken. Maar 
als je dan toch een keertje ‘yoghurt’ 
wilt, kies dan voor sojayoghurt of voor 
kokosyoghurt. En kies bij voorkeur voor 
biologische niet genetisch gemanipu-
leerde soja. Dat doe ik ook. 
Steeds meer vleesvervangers zijn 
trouwens al lang niet meer van soja 
hoor. Maar van bijvoorbeeld lupine. Het 
bassisbestanddeel van de meeste mo-
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Zitten is dodelijk, 
goed eten is goud

‘Kinderen die te  
veel zitten krijgen 
gedragsstoornissen 
en angsten’

‘Melkproducten
zijn kanker-
verwekkend’



zie zoals pasta, brood en zuivel zijn, hoe 
goed bedoeld ook, juist voedingsmidde-
len die deze mensen níet zouden moe-
ten eten. Want ze wakkeren ontstekin-
gen aan. 'Als toetje is er vla, of yoghurt 
voor wie suikerziekte heeft.' Ik begrijp 
uiteraard waarom ze dat zeggen. In vla 
zit suiker, in naturel yoghurt niet. Maar 
ze gaan voorbij aan het feit dat zuivel 
buitengewoon 'insulineproducerend' is 
en pasta en (wit) brood ook bloedsuiker-
verhogend zijn. Niet gek hoor, want de 
meeste mensen weten dat niet. Maar ik 
wil graag helpen als ze daar voor open-
staan. Ik zou het super vinden om met 
mijn team eens een paar leuke, nieuwe 
gerechten te bedenken die makkelijke 
te maken zijn voor deze fantastische 
mensen; gerechten die smakelijk en 
voedzaam zijn maar die hun extreme 
leefstijl beter ondersteunen."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wil jij het boek The Sitting chef  
winnen? stuur een mailtje aan  
redactie@haagsstraatnieuws.nl

Je woont in Friesland maar hebt 
veel vrienden in Rotterdam.
"Ik heb, toen ik in een rolstoel terecht-
kwam, ruim twee jaar in Rotterdam, 
Schiebroek, gerevalideerd en daar op de 
mytylschool gezeten. In die tijd ont-
moetten mijn ouders ook de eigenaar 
van de Zuiderpolikliniek in Rotterdam 
Zuid, Wiel Vleugels. Daar ben ik nog 
járen onder behandeling geweest. Voor 
fysiotherapie, accupunctuur en electro-
accupunctuur. Zelfs toen ik nog in de 
Adriaanstichting in Schiebroek verbleef 
voor revalidatie ging ik om de dag van 
Schiebroek, dwars door de stad naar de 
Zuiderpolikliniek op de Putselaan voor 
aanvullende behandelingen. Daardoor 
ken ik de weg in Rotterdam zo ontzet-
tend goed. Ik heb inderdaad nog vrien-
dinnetjes uit die revalidatieperiode in 
Rotterdam die ik nog altijd zie." 

Je hebt het artikel gelezen in 
Straatnieuws editie #8 hoe  
daklozen dineren bij Schroeder 
van der Kolk in de Zilverstraat. 
Heb je nog tips?
"Fantastisch wat ze in de Zilverstraat 
doen. Echt, geweldig, petje af. Daklozen 
zijn vooral aan het overleven. De juiste 
voeding is belangrijk wanneer je een 
stressvol of onrustig leven leidt. Veel 
mensen op straat hebben diabetes 2, 
ook zonder dat ze het zelf weten. Dit 
leidt tot ondermeer vaatwandbeschadi-
ging en dus hart- en vaatziektes, de-
mentie en vroegtijdige veroudering. De 
voedingsmiddelen die ik in het artikel 

zit. Maar dat kan ook prima, ik doe dat 
soort dingen ook. Net als een wijntje 
drinken. Het gaat erom dat je dan 
tegelijkertijd niet ook nog andere bloed-
suikerverhogende en ontstekingsaanja-
gende dingen eet. Nu eet de gemiddelde 

mens ’s ochtends granen, ontbijtgranen 
of brood, ‘s middags granen, brood en 
’s avond aardappelen, pasta of rijst. Dat 
is drie keer koolhydraten die onder-
meer de bloedsuiker sterk verhogen. 
Daar gaat het fout. Begin gewoon met 
dat terugbrengen naar één keer per 
dag. Vervang die andere twee door 
graanvrije en zetmeelvrije producten 
zoals quinoa, boekweit, linzenpasta, 
erwtenpasta, pasta van courgette of 
bloemkoolrijst."

derne vleesvervangers is tarwe. Eet die 
dingen gewoon af en toe. Want tarwe 
moet je gewoon ook niet te veel eten. 
Tarwe jaagt ontstekingen in je lichaam 
aan en is bloedsuikerverhogend. Uit 
onderzoek blijkt ook dat veel mensen 
die denken dat ze een glutenintolerantie 
hebben, in werkelijkheid last hebben 
van een tarwe-intolerantie. Haal tarwe 
uit het eetpatroon van de meeste men-
sen en ze zijn vrijwel direct verlost van 
darmkrampen, opgeblazen gevoel na 
het eten, overgewicht, gewrichts- en 
huidklachten."

Melk is ook ongezond zeg je?
"Voor het kraagje schuim op je cap-
puccino is biologische sojamelk of 
havermelk ook een prima een veel 
gezondere oplossing dan gewone melk. 
Melk verslijmt de organen, zorgt voor 
ontstekingen en ontkalkt de botten. Dat 
melk goed is voor elk is al geruime tijd 
door de feiten achterhaald. Er zit ge-
woon een megalobby achter de zuivelin-
dustrie die ons steeds maar weer zand 
in de ogen wil strooien. Maar melkpro-
ducten zijn, zonder enige uitzondering, 
aangetoond, sterk ‘carcinogeen’, ofwel: 
kankerverwekkend." 
 
Welke 'slechte' voeding eet je
stiekem wel eens?
"Oooh haha, patat van echte aardappel. 
Daar kun je me ’s nachts voor wakker 
maken. Ik wil dan ook héél graag héél 
snel een keer naar het Friet Atelier van 
Sergio Herman dat ook in Den Haag 

> Student Ilse Thoma (19) heeft een 
jaar volledig afvalvrij geleefd. Dat 
bekent dat de vuilnisemmer op haar 
kamer in het Haagse Laakkwartier leeg 
bleef. “Je kunt eigenlijk alles zonder 
verpakking kopen, als je weet hoe en 
waar. In het begin kost het veel tijd 
om dat uit te zoeken, maar het wordt 
routine. Ik gebruik mijn eigen potjes. 
Die stop ik in mijn rugzak als ik naar 
de Haagse Hogeschool fiets. Na school 
fiets ik onderweg naar huis langs de 
markt, waar je de tasjes gewoon kunt 
afslaan. Het kost me vijftien minuten 
extra. Vijftien minuten minder lang 
televisie kijken vanaf de bank, dat heb 
ik er wel voor over.”

Gedragsverandering
Nu Ilse stage loopt bij Duurzaam Den 
Haag lukt het haar – ironisch genoeg 
– niet meer om afvalvrij te leven. “Ik 
werk veertig uur per werk en wil ook 
nog sporten. Dan is het gewoon niet 
vol te houden.” Wel scheidt ze haar 
afval fanatiek: papier, glas en plastic 
gaan in de daarvoor bestemde bak-
ken, gft-afval op een composthoop in 
de Stationsbuurt. Ruim tweehonderd 
Haagse huishoudens volgen Ilse’s 
voorbeeld, door mee te doen aan 100-
100-100. Het project van Duurzaam 
Den Haag en de gemeente daagt de 
deelnemers uit zo goed mogelijk afval 
te scheiden en restafval te verminde-
ren, gedurende honderd dagen (t/m 7 
februari 2017). “Uit onderzoek is geble-
ken dat je het zo lang vol moet houden 
om een blijvende gedragsverandering 
te krijgen.”

Sheila Lalaram (24) gaat de uitdaging 
aan, samen met haar vriend. “We heb-
ben een chaotisch leven: ik werk hard, 
hij is aan het afstuderen, we doen elke 
dag boodschappen bij de supermarkt, 
eten dagelijks vlees”, vertelt ze. “We 
leven dus niet erg bewust. Ik weet 
natuurlijk best dat dit niet goed is voor 
het milieu. Als we nog een paar gene-
raties verder willen… Daarom willen 
we iets doen, maar niet geitenwollen-
sokkerig. Het 100-100-100 experiment 
vind ik interessant. Ook omdat er een 
(online) platform voor de deelnemers 
is, zodat je kunt zien hoe anderen het 
doen. Het confronteert ons nu al met 

onze onnodige plasticconsumptie. Bijna 
alles in onze afvalbak is van plastic. Ik 
had laatst een zak winegums waarin 
elk snoepje ook nog eens apart verpakt 
was, dat is toch echt niet nodig?!” 

Recyclen
Tel het aantal verpakkingen dat je 
openmaakt, luidt een van de wekelijkse 
opdrachten voor de deelnemers aan de 
100-100-100. “Dan denk je dat je goed 
bezig bent, maar zijn het er gemiddeld 
nog zeven per dag”, voorspelt Ilse. De 
verpakkingen kun je vervolgens recy-
clen, maar om helemaal geen restafval 
meer over te houden is meer nodig. 
“Wattenschijfjes, tampons en chipszak-
ken zijn bijvoorbeeld niet te recyclen. 

‘Maar je kunt wel wasbare babydoekjes 
gaan gebruiken om je make-up te ver-

wijderen. Er zijn herbruikbare menstru-
atiecups. En nootjes zijn ook lekker. Heb 
je chips écht nodig?”

Steeds meer mensen willen hun afval 
scheiden, blijkt uit het enthousiasme 
voor het project. “Het spreidt zich uit 
als een olievlek,” aldus Ilse. “Er zijn 
ambassadeurs van het project in alle 
stadsdelen, waar allerlei bijeenkomsten 
en activiteiten worden georganiseerd: 
een kookcursus, samen zwerfafval 
opruimen of een workshop composte-
ren. Een derde van de deelnemers heeft 
nog nooit eerder afval gescheiden. Maar 
mensen realiseren zich steeds meer 
waar het naar toe gaat met de wereld, 
en dat je er zelf iets aan kunt doen. Ik 
wil die boodschap uitdragen: hoe meer 
bewuste consumenten er zijn, hoe meer 
de producent zich aan hen zal gaan 
aanpassen.”

ilse thoma promoot afvalvrij leven.
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#162016 reportage afvalvervolg annemarie postma

De straten in Den Haag tellen steeds minder - door meeuwen zo geliefde - vuil-
niszakken. Dankzij ondergrondse afvalcontainers. Maar deze zullen niet lang 
nodig zijn, hoopt Duurzaam Den Haag. ‘Als we ons afval beter scheiden, blijft er 
nauwelijks restafval over.’ tekst Hester Heite foto Rosalie Ruardy

Afvalvrij leven
‘Heb je chips écht nodig?’

‘We willen iets doen,
maar niet geiten-
wollensokkerig’

‘Dier weglaten uit 
ons eetpatroon 
maakt ons massaal
gezonder en lost 
veel problemen op
in de wereld’
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#162016reportage genieten

't Zijn de kleine dingen 
die het doen tekst en foto’s Judith Eykelenboom

Wie Straatnieuws verkoopt, kampt doorgaans met kwesties 
als armoede, dakloosheid of bijvoorbeeld verslaving. Toch 
zijn er altijd kleine dingen die het leven dragelijk maken. 
Wat zijn de genietmomenten van onze verkopers?

Bert de Moor
“Ik houd van eten, áls het lekker is. 
Vooral van nasi – moksi meti, met alle 
soorten vlees. Als ik geld heb, zou ik 
het bij Fat Kee (Gedempte Burgwal 23 
Den Haag, red.) halen. Met garnalen is 
het ook lekker. Of hier verderop bij de 
Chinees: oesters.”
Vandaag heeft Marietsa ook nasi gege-
ten, zelfgemaakt. Ze laat het inmiddels 
lege plastic bakje zien waar het heeft 
ingezeten. Ze heeft het net op. “Bij het 
Leger des Heils gekookt, snel-snel – ik 
woon boven de dagopvang. Ik had ook 
een hele pan kunnen maken. Je moet de 
rijst wel opbakken. Uitjes erdoor, gebak-
ken ei in reepjes, prei, zwarte peper 
en een beetje vissoep. Als je het goed 
wilt maken, moet je maggi zetten. Mijn 
moeder en ik maken het ook met trasi, 
een garnalenpasta, maar niet iedereen 
kan daar tegen. Maar ik kook nooit 
samen met mijn moeder, zij kookt met 

Standplaats: Ekoplaza Weimarstraat, Den Haag Standplaats: Q-Park Rabbijn Maarssenplein Den Haag

Standplaats: Hema, ingang Markthof, Den HaagStandplaats: Jumbo De Stede, Den Haag

> Bert krijgt een zakje met biologische 
groenten in zijn handen geduwd. “Er zit 
postelein bij, want als er iets gezond is, 
is het bladgroente,’ zegt de gulle gever. 
“Maar,” voegt ze wijselijk toe, “als je op 
zoek bent naar voedingsstoffen, kun je 
die wel in een banaan zoeken, je hart 
en bewustzijn zijn altijd krachtiger. Het 
is dus vooral belangrijk dat je ervan 
geniet.” Rake woorden, en het interview 
is nog niet eens officieel begonnen.
“Wel leuk, dit soort gesprekjes,” zegt 
Bert. “Ik sta hier nu twee jaar, dus ik 
leer de mensen kennen, zij leren mij 
kennen; het gaat verder dan ‘hoi’ en 
doei’. Het is altijd heel divers.” 
Een burnout gevolgd door een vecht-
scheiding zorgden ervoor dat Bert dak-
loos raakte, zes jaar geleden alweer. “De 
twee belangrijkste pijlers in het leven 
– het inkomen en mijn relatie – zijn in 
één jaar weggevallen. Dat waren twee 

Hij is op de fiets, want zijn scootmobiel 
kan hij nergens parkeren. Pijn in zijn 
knieën en duizeligheid, daar wil hij het 
graag over hebben. Maar dit interview 
gaat over genieten. Hij laat de inhoud 
van zijn tas zien: een stuk of tien ver-
schillende verpakkingen medicijnen. 
“Kijk wat ik allemaal slik.”
Nogmaals, geniet meneer Janga ook 
ergens van? “ Niet op deze leeftijd, ik heb 
alle leuke dingen al meegemaakt.” Koffie, 
thee, slapen, bier desnoods? Slapen doet 
hij bij familie, want op de daklozenboot 
(aan de Neherkade, red.) waar hij officieel 
woont, zijn kakkerlakken. 
“Ik ben bezig voor de maatschappij, 
sinds het moment dat ik begon met 
Straatnieuws. Voor de oudjes doe ik al-
lemaal dingen. Ik ben zelf ook een oudje, 
toch ben ik goed bezig. ’s Ochtends vroeg 
sta ik daar al. Om negen uur. Ik houd 
van de ochtend, als het nog stil is. Dan 
pak ik mijn stoel bij de Hema - die mag 
daar staan, ik heb nog nooit een klacht 
gehad - en dan wordt het langzaam 
drukker.”

Houdt hij ook van eten? Fronsend 
herhaalt hij het woord: “Eten.” Hij 
denkt even na en zegt dan: “Ik heb 
cholesterol. Ik ben duizelig.” Zijn tas 
gaat weer open. “Ik ga je wijzen. Dit 
is vitamine D, dit zijn dingen voor 
mijn prostaat, dit zijn dingen voor 
mijn cholesterol.”
Ho, stop, laten we het nog even 
hebben over de goede dingen in het 
leven. Heeft hij familie? Trots: “Ik 
heb een dochter en een kleinzoon. 
Natuurlijk. Ik bel ze constant. Ze 
wonen in Zeeland, jongedame. Mijn 
kleinzoon is een heel goede voetbal-
ler. Ik ben er nog nooit geweest.” Hoe 
oud is zijn kleinzoon? “Ik ben heel blij 
dat ze weten wie ik ben. We lachen 
altijd met elkaar. Met mijn dochter 
heb ik nog nooit ruzie gehad.” Zijn 
telefoon gaat, het is zijn dochter. “Zie 
je wel? We bellen constant!” Als hij 
opneemt, vraagt hij naar de leeftijd 
van zijn kleinzoon. “Veertien, jonge-
dame, hij is veertien. En hij kan goed 
voetballen. Dat kon ik vroeger ook.”

Het is zaterdag, dus Jonutz (10), zijn 
jongste zoon, houdt hem gezelschap. 
Jonutz heeft net een Mercedes gekre-
gen, een kinderauto heet dat, compleet 
met lederen bekleding, verlichting en 
versnellingspook. En hij rijdt! Gheorge 
en zijn gezin leven van giften, en 
vandaag is de jackpot gevallen. Voor 
Jonutz dan. Niet voor Gheorge, want hij 
heeft zijn dagloon nog niet bij elkaar. 
Elke dag moeten hij en zijn vrouw (ook 
verkoper voor Straatnieuws, red.) dertig 
euro opzij zetten om aan het eind van 
de maand de huur te kunnen betalen. 
Als ze dat niet doen, worden ze uit huis 
gezet en dat is elke maand weer span-
nend. Genieten komt dus niet zo snel 
in Gheorge op, hij staat zeven dagen 
per week voor de Jumbo, en de mensen 
kopen steeds minder kranten, ze zeggen 

dat het crisis is. Vroeger was het beter. 
Toch zegt hij: “Straatnieuws is goed.”
Doorvragen. Het strand? Is hij nog nooit 
geweest, hij moet werken. (Jonutz wel, 
met school, er verschijnt een glimlach 
op zijn gezicht.) De herfst? De kleu-
ren van de blaadjes? Hij kijkt naar de 
bomen en zegt: “De winkels. Die zijn 
hier veel mooier. Alles is hier mooier.” 
Gheorge komt uit een dorpje in de buurt 
van Bacau, Roemenië, dat is wel even 
andere koek. Je moet je wassen aan de 
wastafel, er is geen douche. Hij doet 
voor hoe hij zich in Roemenië wast, dus 
ja, van douchen kan hij wel genieten.
Gelukkig! Zijn er misschien nog andere, 
kleine dingen die zijn leven kleuren? 
“De Turkse baas brengt mij altijd koffie. 
Twee keer per dag. Met melk en suiker. 
Het is een goede man.”

mijn broertje. Ze wonen samen, want 
hij kan niet zelfstandig koken.”
Er komt een politieauto aangereden. 
Marietsa veert op. “Weet je waar ik van 
kan genieten? De politie! Kijk!” Ze maakt 
van haar handen een toeter. “Oma, kijk 
uit, de politie komt eraan.” Plotseling 
serieus: “Ze hebben me laatst weer 
een boete gegeven, omdat ik in een 
portiek zat. Ik had mijn bier niet eens 
opengemaakt.”
Waarom geniet ze dan toch van de po-
litie? “Joh, er gebeurt nooit wat in mijn 
leven. Daarom. Kijk hem scheuren, die 
auto! Af en toe nemen ze iemand mee. 
Ik moet daar om lachen. Als ze iemand 
tegen de muur zetten, kan iedereen dat 
zien. Dat vind ik leuk.” Dan toch weer 
over het eten. “Ik heb net ook nog een 
toetje gegeten. Van de Hema. Er zat 
fruit in, mango of zoiets. Je moet jezelf 
verwennen.”

harde dreunen. Maar ik heb ontzettend 
veel geleerd. Ik ben nu bijvoorbeeld he-
lemaal niet materialistisch meer. En ik 
ben altijd filosoferend geweest, maar nu 
nog veel meer. Het nut van het leven, 
waarom we zijn wie we zijn. Tien jaar 
geleden had ik niet kunnen bedenken 
dat ik hier nu zou staan. Toen deed ik 
giften aan het Leger des Heils en was 
ik geïnteresseerd in daklozen. Nu ben 
ik zelf in deze wereld terechtgekomen. 
Heel bijzonder.”

Sinds de scheiding heeft Bert weinig 
contact met zijn twee, inmiddels adoles-
cente, kinderen. Hij mist ze. “Ik zou een 
heleboel van ze willen weten, maar ze 
wonen nog thuis en hun moeder heeft 
ze tegen mij opgezet. Maar als ik ze zie, 
zeker onder vier ogen, is dat heel plezie-
rig. Ab-so-luut. Uiteindelijk is dat mijn 
doel, meer contact met mijn kinderen.”

Gheorghe dura

Marietsa Achong

orlando Janga

Gheorghe (41) geniet 
van douchen en koffie 

met melk en suiker

Bert (60) geniet van 
filosoferen en contact 

met zijn kinderen

Marietsa (51) 
geniet van nasi 

en de politie

Orlando (72) geniet 
van de ochtend en 
telefoongesprekken 

met zijn dochter 
en kleinzoon
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#162016tijdsbeeld 1960

1960
Het Shell-gebouw

Na de Tweede Wereldoorlog begon 
men aan het opnieuw opbouwen van 
Rotterdam. Het eerste gebouw dat 
aan het Hofplein werd opgericht na 
het bombardement was het Shell-
kantoor, naar een ontwerp van Kees 
Abspoel, huisarchitect van Shell.
In de tijd van de wederopbouw was er 
een gigantisch gebrek aan materialen. 
Men moest zoveel mogelijk materialen 
gebruiken die niet in de woningbouw 
werden gebruikt. Daarom werd 
voor de vliesgevel gekozen voor 
een slank, grijs aluminium profiel. 
Pas bij de renovatie in 1989 is er 
het spiegelende glas aangebracht. 
Hiermee wilde men het gebouw 
afstemmen op de gebouwen in de 
omgeving die er later bijgekomen 
zijn.
Het Brits-Nederlandse bedrijf Shell 
verliet Rotterdam in 1998 en nam 
toen haar naam, die op het gebouw 
stond, mee.

Bewerking foto en tekst: Frank Suyker 
Www.mr-sugar.nl
Historische foto: Stadsarchief Rotterdam



delen achter de duinen
inspireert college

Glossy Straat te koop
in Amsterdam

Máxima-editie 
helemaal uitverkocht

Toename daklozen 
'zorgelijk'
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> We gaan terug naar 12 april 2008. 
Op die dag deed top-amazone Liesbeth 
Mekkering met haar paard Wiseguy 
mee aan een paardencross. De onder-
gaande zon veroorzaakte een onver-
wachte schittering op een hindernis in 
het parcours. Wiseguy schrok, sloeg een 
hoek van 90 graden waarop Mekkering 

ten val kwam. Haar rechteronderbeen 
knakte naar rechts. In het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht constateerde 
men geen breuken maar men dacht aan 
gescheurde kniebanden. Het advies: vier 
dagen rust. Op 30 mei 2008 kon ze zich 
opeens helemaal niet meer bewegen. 
Na een MRI-scan, die veel te laat 
kwam, bleek een zware bloeding in de 
ruggengraat te zitten. Als de neuroloog, 

die al dacht aan een bloeding, die scan 
eerder had laten doen, had een en ander 
zonder restschade verholpen kunnen 
worden. Maar dat gebeurde dus niet. 
Een medische misser van formaat was 
geboren. De gevolgen; incomplete hoge 
dwarslaesie C4. 
Na een zes uur durende operatie was de 
sportieve zakenvrouw totaal verlamd. 
Nu was Mekkering in door haar moeder 
in haar meisjesjaren altijd opgevoed 
met het adagium: ‘Kan niet is dood en 
wil niet ligt ernaast.’ Met als opvoed-
kundige bonus: ‘Wij meisjes kunnen 
álles!’ En dus begon de paardengek 
aan haar revalidatie met als eindpunt 
'Terug in het zadel', zowel maatschap-
pelijk, zakelijk als op haar paard. Het 
zou ook de titel worden van haar boek 
bij de Haagse uitgeverij Einstein Books, 
waarin zij zowel revalidatie, herstel, 
haar eerste voorzichtige ritje te paard, 
alsook haar strijd tegen schadeverzeke-
raars optekende. De acht jaar durende 
revalidatie was al geen pretje; de strijd 
om schadeloosstelling door schadever-
zekeraars bleek al snel te verworden tot 
een smerige grondoorlog. 

Bloeding
Liesbeth: “Kijk, het ergste was natuur-
lijk die medische misser. Ik heb nooit 
een antwoord gehad op de vraag aan de 
behandelend arts: ‘Waarom dacht u dat 
het een bloeding was en heeft u toen 

niet gehandeld?’ Die 
arts is trouwens 
niet meer te tra-
ceren. Maar mijn 
boek is eigenlijk een 
aanklacht tegen 
de verzekeraars 
als groep. Want 
als die medische 
misser er niet was 
geweest, was die 
schadeclaim er niet 
geweest. Dan had ik 
niet die strijd met 
de verzekeraars 
hoeven voeren. En 
wat gebeurde er 
bijvoorbeeld? De 
verzekeraar zei: 
‘Op die tweede dag 

had de verpleegkundige alarm moeten 
slaan, dus we voelen ons voor 50% 
aansprakelijk. Had ik toch even het idee 
dat ze de verpleegkundige de schuld in 
de schoenen wilde schuiven. Hoe diep 
kan je zinken! Maar het meest verne-
derende waren die vele herkeuringen, 
terwijl de zaak heel duidelijk was. Toen 
ik vroeg waarom het allemaal zo lang 
moest duren, zei een advocaat van de 
verzekeraar: ‘Ja mevrouw Mekkering, 
het gaat hier wel om veel geld.’ Voor 
mij was dat de limit! Ik antwoordde: ‘Jij 
mag dat geld houden als jíj mij míjn lijf 
terug geeft zoals het was!’ Plotse stilte 
aan hun kant. Ze hebben gewoon acht 
jaar lang geprobeerd de boel te vertra-
gen. Kijk, 14% van de dwarslaesiepati-
enten sterven in de eerste twee jaar aan 
complicaties. En dat weten zij natuurlijk 
ook. Dus vul zelf maar in.” 
Liesbeth: “Mijn boek is een aanklacht 
tegen de schadeverzekeraarsbranche 
als geheel. Er valt namelijk nog veel 

te verbeteren. Zo vind ik dat de poli-
tiek met wetgeving moet komen die 
schadeverzekeraars verplicht om bin-
nen anderhalf hooguit twee jaar na 
een claim met een oplossing te komen. 
Doen ze dat niet, hop een extra boete 
daarop. Daar maak ik me hard voor, 
samen met Fonds Slachtofferhulp waar 
de opbrengst van het boek heen gaat. 
Voordat we dat voor elkaar hebben is 
er nog een lange weg te gaan. Maar als 
je niets doet, gebeurt er ook niets. En 
bovendien: ‘Kan niet is dood en wil niet 
ligt ernaast!’”

Terug in het zadel - Liesbeth mekkering 
(85 pagina’s). 
Uitgave einsteinbooks.nl 
isbn 978-94-92460-08-0 
prijs: € 15,-

Het platform Delen achter de Duinen heeft 
onlangs haar, alweer vijfde, inspiratienota 
aan het Haagse college en de gemeenteraad 
aangeboden. Het platform wijst hierin 
wethouders en raadsleden knelpunten aan 
en geeft inspirerende suggesties op het 
gebied van armoedebestrijding. Delen achter 
de duinen bestaat uit ruim vijftig Haagse 
welzijnsorganisaties zoals bijvoorbeeld Stek 
(Stad en Kerk), de Kessler Stichting en het 
Jeugd Interventie Team. 
“Het is onze vijfde nota, de eerste 
jubileumnota” zegt Henk Baars. “Hoewel de 
gemeente Den Haag goed luistert naar ons 
en er veel is verbeterd, staan in deze nota 
toch een aantal knelpunten die er al vijf 
achtereenvolgende jaren in staan. Sommige 

dingen blijven hardnekkig fout gaan.”Grootste 
knelpunten dit jaar zijn de explosief groeiende 
dakloosheid en de armoede onder jongeren. 
Schulden en schuldcreatie door haaks op 
elkaar staand overheidsbeleid, het gebrek aan 
werkgelegenheid aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt en de schaarste aan goedkope 
woonruimte.
Delen achter de Duinen vraagt het college en de 
politiek om extra inzet en inspanning voor de 
kwetsbaarste burgers van onze samenleving.
Henk Baars is ook al jaren een van de drijvende 
krachten achter de organisatie Stilte-actie 
tegen armoede in Nederland. Elke derde dinsdag 
van de maand wordt op het Plein in Den Haag, 
bij het Binnenhof en achter de Tweede Kamer, 
gedemonstreerd tegen armoede.

Brengt u binnenkort een bezoek aan Amsterdam?  
Dan kunt u bij verkopers van de Amsterdamse 
straatkrant Z! ook terecht voor de glossy STRAAT.  
Na twee glossy’s en een fotoblad gaat STRAAT deze 
vierde publicatie over straateten in Amsterdam. 
STRAAT kost bij de Z!-verkopers €2,75 waarvan €1,50 
voor de verkoper is.
STRAAT behandelt qua eten de klassiekers (haring, 
zuur, gepofte kastanjes en de FEBO) maar proeft 
ook de nieuwkomers (dumplings en de Surf’n Turf 
Burger). Deze editie van STRAAT is in samenwerking 
gemaakt met StreetSmart. StreetSmart zamelt geld 
in voor Amsterdamse gezinnen die in de problemen 
zijn geraakt. Horeca-ondernemers Sandra Chedi en 
Bert van der Leden haalden StreetSmart in 2013 naar 
Amsterdam toen zij in Londen zagen hoe sympathiek 
en succesvol het project daar was. Wie in november of 
december in Amsterdam gaat eten in een restaurant 
dat is aangesloten bij StreetSmart wordt gevraagd 
om een euro te doneren. Honderd procent van de 
opbrengsten gaat rechtstreeks naar het goede doel. Er 
is geen strijkstok.

De verkoop van de vorige editie van Straatnieuws Den 
Haag-Rotterdam, waar we de eer hadden Koningin Máxima 
op de cover te hebben, is keihard gegaan. Zo was hij binnen 
één week uitverkocht in Rotterdam en binnen twee weken 
uitverkocht in Den Haag. We hebben zelfs de drukker moeten 
bellen of hij de persen wilde starten voor 2000 extra edities! 
Want anders stonden onze verkopers de laatste week met lege 
handen. Straatjournaal Haarlem-verkoper Evert van der Brink 
die Máxima interviewde, was landelijk in vele media terug te 
zien. En dat had dus groot effect!

Zeven partijen hebben het Haagse college om 
opheldering gevraagd over de toename van het aantal 
daklozen en het gebrek aan hulpverlening op straat. 
Dit gebeurde na het meest recente kapstokoverleg, 
op initiatief van het Straat Consulaat. Hierbij gaan 
gemeenteraadsleden in gesprek met cliënten en mensen 
die ervaring hebben met de maatschappelijke opvang of 
verslavingszorg.
Een half jaar geleden sliepen er nog 95 daklozen in 
de nachtopvang, nu zijn dat er 185. 'Buitengewoon 
zorgelijk,' vindt GroenLinks fractievertegenwoordiger 
Mariët Herlé. Op de partijwebsite laat GroenLinks 
weten: 'Groot punt van zorg is de opstopping in de 
nachtopvang en de begeleidings- en woontrajecten 
waar dak- en thuislozen worden geholpen om weer op 
eigen benen te staan. Zo is er onvoldoende uitzicht 
is op een goede toekomst. Door de lange wachttijd 
voor een betaalbare sociale huurwoning zitten mensen 
bovendien vaak onnodig lang in een opvangvoorziening. 
De vrees is dat met de winter in aantocht een tekort 
aan bedden is in de nachtopvang waardoor daklozen 
genoodzaakt zijn om buiten te slapen.' Het zijn naast 
GroenLinks de partijen PvdA, Haagse Stadspartij, D66, 
Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP die samen 
schriftelijke vragen aan het college hebben gesteld.
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#162016 interview liesbeth mekkering't nieuws ligt op straat

Terug in 
het zadel

Alles wat zakenvrouw Liesbeth Mekkering aanraakte, veranderde jarenlang 
spreekwoordelijk in goud. Een medische misser deed haar zowel medisch als 
maatschappelijk in een vrije val belanden. Maar Mekkering vocht zich keihard 
terug. tekst Paul Waayers beeld diversen

‘Mijn boek is een
aanklacht tegen de
schadeverzekeraars-
branche als geheel’

STRAATETEN

STRAAT • ETEN IS GEMAAKT DOOR Z! IN SAMENWERKING MET STREETSMART  

POWERED BY HVO-QUERIDO

WINTER 2016/2017

PRIJS OP STRAAT: € 2,75 (WAARVAN € 1,50 VOOR  

DE VERKOPER) / WINKELPRIJS: € 3,50



> Het is kwart over zeven ’s ochtends, 
ochtenddauw hangt tussen de bomen, 
langzaam wordt het licht. Hans Dekker, 
verslaggever voor LINDAtv, zoekt in 
het Scheveningse Bos naar een tentje – 
Straatnieuwsverkoper Robert Donkers 
zou hier de nacht hebben doorgebracht. 
Hij roept, loopt het afgesproken pad op 
en af, zoekt tussen de struiken, maar op 
het geluid van wat ontwakende vogels 
na, is het stil in het bos. Dan ziet hij, 
onder een grote boom, pal naast het 
pad, een platliggende tent. Slaperig 
steekt Robert zijn hoofd naar buiten. 
Ook Goedemorgen! Robert zet zijn tent 
nooit op met de stokken, vertelt hij, 
want dat zou te veel aandacht trekken. 
Hier, op deze donkere plek, valt hij voor 
niemand op. Mensen kijken er overheen. 
En dat moet wel, want Robert heeft 
geen zin in een boete. Hij slaapt heerlijk 
in het bos, veel beter dan op de zaal 
van de nachtopvang, waar altijd weer 
mensen naar de wc gaan, of snurken, of 
schreeuwen in hun slaap.

Contrast
Robert krijgt een cameraatje op zijn 
hoofd en duikt weer terug in zijn tent 
om opnieuw wakker te worden. Hij 
komt dus zelf niet in beeld, maar de 
kijker kan het ochtendritueel beleven 
vanuit zijn oogpunt. 
LINDA.tv is een gratis applicatie met 
ruim 248.000 inschrijvingen met pro-
gramma’s ‘om te lachen, snikken, mee 
te leven of je te verbazen’. Iedere maan-
dag komt er een aflevering online van 
Ook Goedemorgen!, ‘een intiem inkijkje 
in het ochtendritueel van wakker-
wordend Nederland’. Dekker: “Ik denk 
dat dit een van de beste afleveringen 
is die ik tot nu toe gemaakt heb. Ik 
vond het opzienbarend. Daklozen zijn 
zo om ons heen, je vraagt je dan toch 
af hoe zo iemand slaapt. Wel te gek dat 
hij toch aan zijn nachtrust komt, maar 
zo’n jongen wil ook gewoon een huis. 
Met dit item kom je overal. Laatst was 
ik in Amsterdam-Zuid, waar mensen 
op elektrische bedden liggen zodat hun 
bloedcelletjes niet in de war raken. Dan 
is het contrast met iemand die in een 
tentje kou ligt te lijden groot.”

BN-er
Zijn tentje propt Robert in een tas en 
hij vertrekt per tram naar het Leger 
des Heils aan de Wagenstraat, waar 
zijn echte ritueel begint: koffie drinken, 

douchen, een praatje maken en kranten 
inkopen. Dekker: “Het was voor mij 
een eyeopener hoe zoiets nou gaat: hij 
moest een douchemuntje halen, kreeg 

er een kopje shampoo bij. Meestal wordt 
zoiets heimelijk gefilmd, maar dit was 
in your face.”
Het Leger geeft toestemming om te 

filmen, mits er niemand anders in beeld 
komt. “Wil je geen BN-er worden?” 
grapt Robert tegen iemand die de ca-
mera ontwijkt. “Het gaat om mij hoor, 
ik ben nu het middelpunt.” Opgetogen 
loopt hij naar de douche, twee tassen 
spullen met zich meezeulend.

Fooitje
Dekker: “Als het Leger des Heils er niet 
was geweest, zou je niet eens van een 
ritueel kunnen spreken. We moeten 
blij zijn dat zulke instanties er nog zijn, 
gelukkig zijn er mensen die er nog om 
geven.”
Om tien uur gaat de Bijenkorf open, 
vandaag is Robert iets te vroeg. Terwijl 
hij een sjekkie rookt, vertelt hij over 
zijn leven. Als kind continu op de vlucht 
voor een gewelddadige vader, van 
blijf-van-mijn-lijfhuis naar blijf-van-
mijn-lijfhuis. Daarna volgden tien jaar 

als drugsverslaafde. Nu is hij tien jaar 
clean. “Straatnieuws helpt mij om clean 
te blijven. Ik heb nu elke dag een doel, 
een plek om naartoe te gaan, mensen 
waarmee ik kan praten. Maar ik ben 
ook toe aan de volgende stap. Ik wil 
graag op televisie komen, radio maken. 
Wie weet helpt dit me verder.”
Dekker: “Behalve een inkijkje in het le-
ven van een dakloze, is dit item ook een 
statement. Ik hoop dat mensen hierdoor 
Straatnieuws wat vaker gaan kopen, 
want soms geven we liever een fooitje 
dan dat we de krant ook nog moeten 
gaan lezen. We kijken liever weg, terwijl 
het zo om ons heen is.”
 

Het programma met robert donkers komt 
online op LINdA.tv. download de app of 
kijk op internet.

> 'Nepenthe' was in de oudheid een 
drankje dat je emotionele pijn deed 
vergeten. In Zoetermeer is er de mas-
sagepraktijk Nepenthe. Mensen die het 
minder breed hebben kunnen er op de 
maandelijkse Aloha Friday terecht voor 
een massage op donatiebasis. “Voor hen 
is het een soort luxe waar zij anders 
geen geld aan uitgeven," vertelt mas-
seuse Monique Bal. Het gedoneerde geld 
van deze dag gaat naar stichting Share 
Aloha, een initiatief dat cultuur-histo-
rische projecten op Hawaï ondersteunt. 
"Incidenteel heb ik mensen die een hele 
royale donatie geven omdat zij het een 
sympathiek doel vinden. En ik heb af 
en toe mensen die in armoede verkeren. 
Dan is de donatie is weleens € 0,20 
geweest.” 
 
Monique is zelf op Hawaï geweest. 
“Wat ik op Hawaï heb geleerd is dat je 
altijd iets teruggeeft aan de gemeen-
schap waarin je leeft. Ik ben daarover 
gaan nadenken. Mijn talent dat ik kan 
inzetten is massage. Als ik op basis van 
donatie werk voor Share Aloha snijdt 

het mes aan meerdere kanten. Iedereen, 
dus ook mensen die minder te besteden 
hebben, kan een goede massage krijgen 
op basis van donatie en ik help er de 
mensen mee op Hawaï: mensen van wie 
ik heel veel leer. Hierdoor is mijn cirkel-
tje rond. Ik haal, maar geef ook terug."

Drive
Monique is idealistisch. "Mijn drive is 
om ieder mens het beste uit zichzelf te 
laten halen. Ik werk vanuit de holisti-
sche visie waarbij ons lichaam, onze 
gedachten, emoties, overtuigingen, het 
werk wat we doen, de relatie die we 
hebben en het huis waarin we wonen 
allemaal uitingen zijn van onze identi-
teit. Ze staan onlosmakelijk met elkaar 
in verbinding. Wanneer iets op licha-
melijk vlak naar buiten komt, zou dit 
een reflectie kunnen zijn van iets dat 
zich afspeelt op een ander onderdeel 
van wie je bent. En andersom natuurlijk 
ook.”  
Na zo’n 15 jaar werken vanuit deze 
visie, komen kennis, ervaring en intuïtie 
samen. “Iemand die bij mij komt voor 

massage kan er rekening mee houden 
dat ik vroeg of laat een vraag stel die 
precies de vinger op de zere plek legt.”
In 1999 startte Monique haar praktijk 
als holistisch masseur en in 2002 
rondde ze haar studie voor Holistisch 
Massagetherapeut af bij Holos. Een 
opleiding intuïtieve ontwikkeling en 
trainingen in coaching en counseling 
volgden. Zo kreeg het 'mensenwerk' 
meer diepgang. Het lichaamswerk van 
Hawaï kwam in 2005 op haar pad, toen 
een tekst over Hawaï bij haar insloeg 
als een bom. “Mijn vriend vond mij in 
tranen. Toen hij vroeg wat er was, zei 
ik: ‘ik heb heimwee naar Hawaï’. Hij re-
ageerde verbaasd met ‘Hoezo, je bent er 
nog nooit geweest?’. Toch voelde ik dat 
zo. Een vriendin van mij verwoordde 
het mooi: ‘dat Hawaïaanse werk ben jij’.” 

Levenswijsheid
Geraakt door de onvoorwaardelijke 
liefde en diepe levenswijsheid uit de 
Hawaïaanse cultuur, besloot Monique 
om vol overgave haar passie te volgen. 
Een verrijking voor haar leven én haar 

massagekunsten. “In het westen leren 
we massages geven door te leren hoe 
we klachten aanpakken. Als we die 
kennis goed toepassen, zouden klach-
ten minder moeten worden. Op Hawaï 
echter is het eerste dat je leert: stoppen 
met denken. En dat is dan gelijk het 
allermoeilijkst,” legt Monique uit. “De 
aanraking in Hawaïaans lichaams-
werk van welke soort of stijl dan ook 
is liefdevol en omvattend. Niet per se 
zacht - het kan ook diep en wat pijnlijk 
zijn - maar zelfs dan is het liefdevol.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nepenthe.biz
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#162016 tv held robert donkersinterview massage

Straatnieuwsverkoper Robert Donkers (standplaats Bijenkorf Den Haag) heeft 
drie dromen: een eigen huis, een eigen radioshow en meedoen met een reality-
programma. Die laatste is nu verwezenlijkt: LINDA.tv maakte een item over zijn 
ochtendritueel. tekst en foto Judith Eykelenboom

opstaan met LINdA.tv

Wie in armoede leeft maar wel verlangt naar de helende 
werking van een massage, kan bij masseuse Monique Bal 
in Zoetermeer terecht. Zij werkt een dag per maand op 
donatiebasis. 'Het is wel eens 20 cent geweest.'  
tekst Kim Meeuwissen beeld Nepenthe

‘Ik wil op televisie
komen, misschien
helpt dit me verder’

Hawaïaanse aanraking
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tekst Bianca Hiemcke Schriek
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#152016beeldverhaal

Ach de regen

* D U B B E L D E K K E R * * * * * 
* R * A * S * * R * * R * * * * * * 
* O * J E T * * G A G A * * * * * * 
* O * E * * O * E * O * * * * * * * 
* M A S H * N O N S E N S * F A N * 
* * * * A * D * S * D * I E R * * * 
* * * A L L E F A R B E N * A * D * 
* * * * F * R * N * E * T A N D E M 
* * H * W * D O D E Z E E * S *  *  *  
* R A D E * E * E * I * R * D * * * 
O * L * G E L E R * G E K T E * * * 
O * L * * * I * S * * * L * W * * * 
G I O V A N N I * * S H A N I * * * 
* B * * * * D * E * T * A * T * * * 
* I * L E Z E R S F E E S T * N U L 
* S L A * * N * S * E * * * * * * U
* * * N O P * M O E D I G E N * * X 
* * * K * O * A * * S * E * A * * O 
* * * * * M A X * B * * E S C H E R 
* * * * * P * I S R A E L * H * * * 
* * * * * * * M * I * * E * J * * * 
* * * * * * * A L E X A N D E R * *

Troosteloos en van spijt is de regen, waarom
ben ik nooit uit huilen gegaan,ik kom in de 
vallende druppels wie mij lief was steeds tegen
‘t waarmee ik hen tekort heb gedaan

Lieflijk en zacht is de regen, ik hou 
wel van water, maar meer nog van dauw
ik kom in het dappere gras de liefde weer tegen
En wat ik zo graag nog eens zeggen wou

Gruw en van striem is de regen, ze draagt 
wie ik liefhad achter mij weg, de tijd om en om
kom ik in m’n hart verlatenheid tegen, daar vergat ik 
te reiken, hield ik mijn hand in een kom

Van helder klinkklaar en van moed is de regen
ze vouwt me een sloot, ligt voor mijn deur
vouw ik mijn handen, kom ik een regenboog tegen, 
keer ik mij om, zie ik het leven in kleur

Van eeuw en van jaar is de regen, ze zwaait 
mijn vaarwel, dekt me toe in de kou, juist daar 
kom ik de liefde weer tegen, ik fluister
‘dagdag en wat ik nog zeggen wou …’

Uitgepuzzeld?

Als u bent uitgepuzzeld leest u in de gekleurde hokjes 
de naam van een plek die geknipt zou zijn voor  
Herman Brood.

Stuur uw oplossing vóór donderdag 1 december naar: 
Straatnieuws, Nutshuis Riviervismarkt 5, 2513 AM Den 
Haag of mail naar redactie@haagsstraatnieuws.nl.

Straatnieuws 
verloot onder 
de goede 
inzendingen 
het boek van 
Annemarie 
Postma, The 
Sitting Chef.

De winnaar is Anje Tak uit Den Haag. Zij krijgt de 
tocht met de Ooievaart toegezonden. 

Horizontaal
1 Brandend(e liefde) (3)
7 Heet de Haagse Zoetermeerder wel of geen Max? (7)
8   In 1966 wist Koningin Juliana in Rotterdam al voor het eerst 

te scoren (2+6)
11 Dit volk klinkt niet mals (4)
12 Duitse rivier of …? (4)
14 Overleefde haar meisjes van Marlot ( 9)
16 Glas te huur in de Geleenstraat (4)
17 Verkorte burgemeesterslaan in Den Haag (5)
18 Krijg je van de tipgever bij Savage in Rotterdam (4)
21 Voer voor het paard van Sinterklaas? (12)
22  Beestje met een duur gebit is vlak voor Sinterklaas in  

Den Haag te zien (3)
23 And the winner was … (5)
24 (G)een figuurtje (6)
24 en 28
  Wie de tekst strikt neemt, is geen goede hulp van  

Sinterklaas (12)
25  Den Haag, Almere, waar was deze Duivesteijn niet  

van de partij? (4)
26 Kleine, gladde geestelijk verzorger (3)
27 Voorburgs water dat hoorbaar verdwijnt (5)
28 Helpt (bij het wielrennen) (6)
30 Zij zingt in dit muziekstuk (4)
31 Bekijk het maar, een poosje (3)
32 De Laurenskerk voorzien van lieflijke zangers (7)
33 Korte Haagse rustperiode (4)
36 Wordt door 23 gezien als de gaande vrouw (7)
37  Op 11 december mag u van de verzekering 6 keer over het 

water lopen (11)
39  Voor zijn stenen taartjes moet je bij Beelden Aan Zee zijn (7)
41 Haagse laan van het bloemenmeisje uit Doorn (4)
42 Bevattelijk zintuig (3)
43 Schoenalfabet (7)
44 Opsomming van verlangens (4)

Verticaal
1 Minder vol in het groen (5)
2 Zo te horen geen scherpe prijs (3)
3 Langdurige en vervelende spreker (4)
3 en 39
  De rechterhand van Sinterklaas houdt niet van 

opschieten (8)
4 Geen meelopers (13) 
5 Tegenhouding (4)
6 Bijvoorbeeld 7 hor. en 35 vert. (4)
7  De Hollandse weg leidt in Den Haag naar het station (5)
9 De Haagse vrucht is nu echt uitgespeeld (2+5)
10  Dier voor de kust van Kijkduin dat op je bord kan liggen (3)
13 Herkomst van de kaaskoppen (4)
15  Wordt door bisschop Van den Hende vaak genuttigd  

en gedeeld (8)
17 en 18
  Begon 50 jaar geleden als een Delfts feestje en verhuisde in 

2001 naar Rotterdam (10+8)
18 Zie 17
19  Leek (g)een bot te zijn dat Excelsior altijd beschermt (10)
20  Afgelopen weekend was het aardappeltijd in Den Haag (4)
22  Het blad, de kaart en het verband volgen deze periode (5)
29 Snoepgoed dat u er soms niet van kunt maken? (9)
29 en 43 hor.
 Door kranten veel gebruikte schoenvulling (16)
33 De grootste plaats in het Westland is gekortwiekt (5)
34 Zie 35
35 en 34  
  Wat moet de Amerikaanse met haar Nederlandse wortels in 

het Haags Gemeeentemuseum? (5+7)
36 Hoogste punt van de kraag (3)
37 Logisch staat er achter, en de bak ook (3)
38 Zeg de plaats maar gedag (5)
39 Luizennaam (4)
40  In je eigen sluis voel je je fijn, maar je gaat er wel  

van plassen (3)

OPLOSSING CRYPTOVILLE 276:
sprekend máxima

Straatnieuws geeft adresgegevens niet door aan derden, 

maar gebruikt deze incidenteel voor eigen mailings. 

door mariëtte storm
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en mooiste hofjes van de stad. 
verborgen plekjes, vanaf de straat 
moeilijk te zien. Hoewel het nu 
bijna vergeten oases van rust zijn 
in de drukke binnenstad woonde 
een kwart van de bevolking 150 
jaar geleden nog in een hofje. met 
meer dan 100 verstopte hofjes 
is den Haag met recht een ‘hof-
stad’. de stadswandeling is iedere 
dinsdag en donderdag om 13.30 
uur. meld u zich hiervoor tijdig aan 
via excursies.denhaag.com. 
Vanaf €4,- 
www.gildedenhaag.nl 
24.00 Rootz: Bang Bang 
dance, feestkanonnen aan, in 
samenwerking met de rootz gaat 
bang bang de Haagse donderdag-
avond veroveren. alternatieve 
muziek, elke maand heerlijke 
drankjes en een hoop fijne dJ’s! 
club rootz is al jaren een vast 
begrip in het nachtleven van den 
Haag. met verschillende house, 
rock, feest en live jam avonden is 
club rootz een locatie voor ieder-
een. iedere donderdagavond tot in 
de late uurtjes. 
Gratis. 
www.rootz.nl

za 26 november
19.00 Scheveningen: 
Wintervuurwerkshow 
de vuurwerkshow vormt een 
prachtig schouwspel van zil-
verwitte vuurpijlen, fonkelende 
fonteinen en blinkers tegen een 
donkerblauwe scheveningse 
hemel. Het wintervuurwerk is 
goed te zien vanaf de boulevard 
en het strand. voor het eerst in de 
geschiedenis wordt er ten noorden 
en ten zuiden van de pier vanaf 

onderwerpen. maximaal vijf perso-
nen per team krijgen acht rondes 
voor hun kiezen over muziek, film, 
algemene kennis en nog veel meer. 
de duur is ongeveer twee uur. de 
quiz wordt door een quizmaster 
van o’casey’s gepresenteerd. 
naast eeuwige roem zijn er ook 
leuke prijzen te winnen. 
Vanaf €5,00 (per team). 
www.ocaseys.nl

vr 2 december
19.30 Korzo theater: 
danstheater AYA – Smart 
opladen! Jij je mobieltje, de 
dansers zichzelf. voor smart, de 
eerste danshappening in nederland 
waarbij je verplicht je iphone of 
android gebruikt. smart is een 
achtbanige voorstelling met vier 
dansers en een mc. Ze laten zien 
dat digitaal, oneindig veel mo-
gelijk is. we zijn het middelpunt 
van de wereld, dankzij ons uit-
schuifbare ik: de selfiestick. maar 
kunnen we elkaar ook aanraken? 
want alles gaat snel en verandert. 
de stad, de wereld. maar ook jij. 
Ja jij, met je onvoorspelbare stem-
mingswisselingen. kun je jezelf 
nog volgen? of ontvolg je jezelf? 
tijdens de voorstelling kun je met 
berichten reageren en je gaat zelf 
op een selfie. 
Vanaf €14,00. 
www.korzo.nl

do 8 december
11.00 Binnenstad: TINK 
de Haagse binnenstad is van 8 
tot en met 24 december 2016 
weer een lust voor het oog 
tijdens winterevent tink ama-
zing shop windows the Hague. 
winkeletalages worden tijdens 
het event omgetoverd tot ware 
kunstwerken. winkeliers zetten al 
hun creativiteit in om de titel van 
mooiste etalage van de Haagse 
binnenstad in de wacht te slepen. 
met de sfeervolle winkelramen van 
tink wordt shoppen in de decem-
bermaand extra feestelijk! 
Gratis. 
www.tinkthehague.com 

RoTTeRdAM

do 24 november 
10.00 Maritiem Museum: de 
wereld op je bord 
Hollandser dan stamppot en 
koffie kan het niet worden, zou 

je denken. toch brachten ontdek-
kingsreizigers de aardappel ooit 
mee uit Zuid-amerika, komen de 
meeste groenten meer dan de 
helft van het jaar per schip uit 
het buitenland en hebben we ons 
dagelijkse bakkie ‘leut’ te danken 
aan smokkelende scheepslieden. 
ontdek in deze familietentoonstel-
ling dat het zonder de scheepvaart 
maar een karige boel zou zijn op 
ons bord. schuif aan bij kleurrijke 
gedekte tafels en ga op een won-
derlijke, levensgrote wereldkaart 
met een reuzenschip als pion op 
ontdekkingsreis naar de herkomst 
van ons eten. te zien t/m maart 
2017. 
Entree kinderen € 6,- en  
volwassenen €10,- 
www.maritiemmuseum.nl

za 26 november
10.00 Westelijk handels-ter-
rein: de Weekendmarkt 
de eerste editie van de 
weekendmarkt wordt vandaag 
georganiseerd. er wordt dan in 
verborgen kelders in de pakhuizen 
bijzonder eten, kunst, fotografie, 
vintage en muziek geprogram-
meerd. ontdek bijvoorbeeld 
jonge makers en kunstenaars in 
Hoppakee, pak een yoga-les mee 
in de tempel en praat mee in 
het bLoc-debat over de nieuwe 
economie. 
Gratis 
www.facebook.com/
deweekendmarkt

zo 27 november
19.00 Rotterdamse Schouwburg: 
café Fatal 
de uit berlijn geïmporteerde 
stijldanssalon voor LHbt’s kent 
geen drempels: ervaren of onerva-
ren, onzeker of overmoedig, een 
sterk ritmegevoel of altijd net een 
tel te laat. Het maakt niets uit. 
beginners en gevorderden van alle 
leeftijden dansen op dezelfde vloer 
onder leiding van ervaren dan-
sers. verschillende dansen komen 
voorbij, van statige engelse wals 
tot speelse samba. om 19.00 uur 
les van dansschool de klerk voor 
wie wil en vanaf 20.00 uur vrij-
dansen. geschikt voor beginners, 
linkervoeten en gevorderden. 
€5,-. 
www.rotterdamseschouwburg.nl/
agenda/cafe_Fatal

wo 30 november
10.00 Ahoy: Winterfair 
vanaf 30 november tot en met 4 

deLFT

zo 27 november
13.30 Theater de veste: Kidz-dj 
- Waar blijft de Sint (4+) 
de dJ draait zijn leukste hits, als 
plotseling sinterklaas hem belt. 
danspiet is van het dak geval-
len en sint weet niet of hij nog 
wel naar deze dJ-discoshow kan 
komen. ook een voorstelling om 
16.00 uur.  
Vanaf € 7,50. 
www.theaterdeveste.nl 

di 13 december
16.00 Binnenstad: Lichtjes-
avond 
al sinds 1998 wordt Lichtjesavond 
georganiseerd in delft. inmiddels 
is het een begrip, waar vele 
delftenaren en bezoekers uit het 
hele land op afkomen. Uiteraard 
met de ontsteking van de kerst-
boom als hoogtepunt van de 
avond. geniet met tienduizenden 
andere bezoekers van een knusse 
avond in de historische binnen-
stad. Het programma duurt van 
16.00 tot 23.00 uur.  
Gratis. 
www.donkeredagenvandelft.nl

deN HAAG

do 24 november
13.30 den Haag: Hofjes-
wandeling 
een gids van het gilde den Haag 
voert je langs de bekendste 

tip 2  donderdag 8 t/m 24 december > TINK! deN HAAG

Thema 2016 
Het thema van dit jaar is: A 
Royal Winter. Dit thema is 
geïnspireerd op de Britse 'Royal 
Collection' die tot 8 januari 2017 
te bewonderen is in museum het 
Mauritshuis. Het Britse konings-
huis bezit een van de mooiste 
verzamelingen oude schilderijen 
ter wereld. Deze verzameling 
hangt normaal achter gesloten 
duren, maar het Mauritshuis kan 
er deze winter tijdelijk tweeën-
twintig tentoonstellen. Vermeer 
en tijdgenoten uit de Britse 
Royal Collection hebben gezorgd 
voor rijen buiten het Mauritshuis 
en veel publiciteit. Zo bracht 
de hertogin van Cambridge, 
Kate Middleton op 11 oktober 
afgelopen jaar een bezoekje aan 
het Mauritshuis in verband met 
deze tentoonstelling. Een thema 
dat passend is voor de maand 
december waarbij het misschien 
buiten wel koud kan zijn maar 
het ook gaat om de warmte voor 
elkaar. De sfeer in het centrum 
van de hofstad is ook op en top 
feestelijk, mede dankzij de vele 

december vindt in ahoy rotterdam 
weer het oergezellige winterfair 
plaats, een beurs geheel in het 
teken van kerst en de feestdagen. 
ideaal wanneer je op zoek bent 
naar bijvoorbeeld een kerstcadeau, 
wanneer je gewoon alvast in de 
kerststemming wilt komen of om 
inspiratievolle ideeën op te doen 
voor de kerstdagen en het kerstdi-
ner. Je treft er vele kraampjes en 
standjes aan waar allerlei kerst-
spullen worden verkocht. maar 
ook voor kleding, lekkernijen, 
cosmetica, enzovoorts kan je er 
terecht. Het geheel wordt omlijst 
door optredens van artiesten, 
workshops, demonstraties en 
modeshows. 
Entree kinderen € 7,50 en volwas-
senen €13,50 
www.winter-fair.nl

za 3 december
10.00 Noordplein: Rotterdamse 
oogstmarkt 
de zaterdagse boodschappen doe 
je op de rotterdamse oogstmarkt 
op het noordplein! de meest fees-
telijke markt voor boeren uit de 
omgeving van rotterdam en buren 
uit de stad. ruim veertig kramen 
met regionale en seizoensgebon-
den producten, en niet alleen om 
op te eten. Het bevindt zich in een 
lekkere rotterdamse omgeving, 
op de plek waarvandaan van 
oudsher de stad gevoed werd: het 
noordplein. deze oogstmarkt is 
meer dan een markt: gezelligheid, 
creativiteit en ambachtelijkheid 
staan voorop. er is een terras, 
muziek, vermaak en bijzondere 
verrassingen voor jong & oud. 
Uiteraard afgestemd op wat het 
seizoen te bieden heeft! tot 17 u. 
Gratis 
www.noordpleinrotterdam.nl

di 13 december
19.45 Lantaren venster: 
Rotterdams open doek 
dé plek voor de korte film. alleen 
talent telt, er zijn geen regels, 
geen thema’s, geen leeftijdsgren-
zen en er is geen onderscheid 
tussen amateurs en professionals. 
rotterdams open doek vertoont 
elke maand shorts van talentvolle 
filmmakers die zijn geselecteerd 
door een vakkundige jury. Het is 
de ontmoetingsplaats en kweek-
vijver voor nieuw talent. om de 
twee maanden op dinsdag, alleen 
de finale is op vrijdag 16 juni. 
Entree € 5,- 
www.lantarenvenster.nl

spectaculaire etalages, maar 
ook dankzij allerlei gezellige 
events rondom de feestdagen.   
 
Mooie prijzen 
De etalagewedstrijd TINK 
start op 8 december, op 17 
december worden de win-
naars bekendgemaakt. Ook 
het winkelend publiek kan 
mooie prijzen winnen door via 
de website, Facebook of het 
stemformulier een favoriete 
etalage te noemen. Shoppers 
maken onder andere kans op 
€250 shoptegoed. Het figuurtje 
Tinkerbell in één van de vele 
etalages ontdekken levert ook 
mooie prijzen op. Met dank aan 
een flyer met daarop een route 
langs alle deelnemende winkels 
hoeft het publiek geen etalage 
te missen. De etalages zijn dan 
nog te zien tot 24 december. 
 
 
 

Meer informatie:  
www.tinkthehague.com
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gedrukt je verwonderen 
over de mooie etalages. 
ondernemers, warenhuizen en 
creatieven toveren tientallen 
winkeletalages om in sfeervolle 
en bijzondere kunstwerken. 
Het zal lijken alsof Tinkerbell, 
het elfje van Peter Pan, haar 
sterrenstof over de residentie 
heeft laten dwarrelen...

Al jarenlang reizen 
liefhebbers in december 
af naar Londen, Parijs of 
New York voor de fraaiste 
kerstetalages. voortaan 
kunnen zij in Nederland 
blijven, want tijdens 
winterevenement TINK kun 
je ook in den Haag met je 
neus tegen de winkelruit 

het strand een synchroon gescho-
ten vuurwerkshow afgestoken. om 
het winterfeest compleet te maken 
kun je tijden de kerstvakantie ook 
schaatsen voor het kurhaus Hotel 
en funsliden van een 30 meter 
lange roetsjbaan voor de pier. 
vanaf 19 november tot en met 26 
november is er iedere zaterdag 
een vuurwerkshow. 
Gratis. 
www.vuurwerkfestivalschevenin-
gen.nl 

zo 27 november
14.00 de vertelvloer: Pauline 
Seebregts en Gottfrid van eck 
– Mijn hart woont elders 
de problemen rond het asielbeleid 
en de onophoudelijke vluchte-
lingenstroom vullen dagelijks 
de kranten. in de voorstelling: 
mijn hart woont elders, staan de 
(waargebeurde) verhalen van twee 
vluchtelingen: mounir uit syrië en 
ayisha uit ethiopië, centraal. Ze 
ontmoeten elkaar ergens in een 
wachtkamer in nederland. tijdens 
het lange wachten vertellen ze 
elkaar hun levensverhaal. Ze delen 
hun verscheurdheid en verlangen. 
Vanaf €10,- 
www.paulineseebregts.nl 

wo 30 november
19.30 Spui: ZeP – Hamlet 
shakespeares meesterwerk in een 
messcherpe remix van klassiek 
en urban. Zep bewerkt het stuk 
van shakespeare tot een eigen-
tijdse, fysiek gespeelde thriller vol 
humor, adrenaline, zang en spoken 
word. Hamlet is het stuk met de 
meest beroemde zin uit de toneel-
literatuur: ‘’to be or not to be.’’ 
Het gaat over Hamlet die niets 
moet hebben van de liefde tussen 
zijn moeder en oom claudius. als 
een mysterieuze verschijning, die 
op zijn overleden vader lijkt, hem 
toevertrouwt door claudius te 
zijn vermoord, zint hij op wraak. 
Hamlet raakt verscheurd tussen 
zijn boosheid en de loyaliteit 
aan zijn moeder en belandt in 
een tweestrijd: is hij terrorist of 
vrijheidsstrijder? Zijn of niet zijn, 
dat is de vraag. 
Vanaf €17,50. 
www.zep.nu

do 1 december
20.30 o’casey’s Irish Pub & 
Restaurant: Pub quiz 
elke donderdag is er een traditio-
nele pubquiz waar vele teams hun 
hersens kraken op alle mogelijke 

plex uit 1894. Het werd ge-
bouwd om goederen op te slaan 
uit de Veenhaven. Aanvankelijk 
ging transport nog met paard 
en wagen, waarbij de paarden 
in de benedenstraat gestald 
werden. Later werd de entree 
aangepast op het vrachtver-
keer. Het complex beslaat 
7000 m2 en bestaat uit twee 
lagen met een glazen over-
kapping. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog functioneerde het 
complex als distributiecentrum 
voor de Duitsers en daardoor 
bleef het gespaard tijdens 
bombardementen.  
 
Leeg 
Doordat de havenactiviteiten 
van Rotterdam steeds meer 
stroomafwaarts naar de zee 
plaatsvinden, staan veel van 
deze historische pakhuizen 
leeg en daarom krijgen zij een 
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nieuwe invulling. Er bevinden 
zich al allerlei galeries met 
moderne kunst, restaurants 
met gerechten van over de hele 
wereld en er zijn verschillende 
speciaalzaken.  
 
De nog lege pakhuizen krijgen 
een transformatie door archi-
tecten. Zo kan het Westelijk 
Handelsterrein worden omgeto-
verd tot een nieuw Rotterdams 
icoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie:  
www.facebook.com/
deweekendmarkt

ontdek in de verborgen 
kelders op het Westelijk 
Handelsterrein in het 
Scheepvaartkwartier 
Rotterdamse waren tijdens 

de eerste editie van de 
Weekendmarkt. 

Het Westelijk Handelsterrein is 
een monumentaal pakhuizencom-
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of goedkope uitjes voor u. 
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