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De Woudenbergstraat in de wijk Leyenburg. In de nieuwe plannen komen er 11.072 adressen bij die hun erfpacht kunnen omzetten in eigendom. 

inge van mill

Vaker keuze erfpacht of eigendom
Het verhaal van een
Engelandvaarder
7

Dat staat in een voorstel van
het college van burgemeester en
wethouders aan de gemeenteraad.

In Den Haag geeft de gemeente in
sommige delen van de stad alleen
grond in erfpacht uit. In andere
gebiedenkunnen huiseigenaren
kiezentussen eigen grond of
erfpacht.
Op dit moment kunnen 22.132
adressen hun erfpacht omzettenin
eigendom. In de nieuwe plannen
komen daar 11.072 adressen bij.

Gemeente dicht
met de feestdagen

Help mee om Den Haag gastvrijer
en toegankelijker te maken

■ De gemeente is gesloten op
maandag 22 april (tweede
paasdag), donderdag 30 mei
(Hemelvaart) en maandag 10 juni
(tweede pinksterdag). Ook rond de
feestdagen zijn er aangepaste
openingstijden. Kijk voor een
overzicht op www.denhaag.nl.
Wilt u weten wanneer uw huisvuil
wordt opgehaald? Kijk op
www.denhaag.nl/huisvuilkalender.

■ ■ Op 14 juni wordt voor de
derde keer de Onbeperkt070-prijs
uitgereikt. Dat is een prijs voor het
beste initiatief of idee dat
Den Haag toegankelijker maakt
voor mensen met een beperking.
Initiatiefnemer Stichting Voorall
heeft dit jaar gekozen voor het
thema ‘Onbeperkt gastvrij’. Dit met
het oog op de Invictus Games én
de Special Olympics Nationale
Spelen die in 2020 in de stad
georganiseerd worden. Voorall
roept Hagenaars uit alle wijken op

Huiseigenaren kunnen straks in
meer wijken de grond kopen
waarop hun woning staat. Ruim
11.000 nieuwe adressen krijgen
de keuze tussen erfpacht of
eigen grond.
■■

Bevrijdingsfestival
op het Malieveld
8
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Meer informatie?
denhaag.nl

Ook wordt het eenvoudiger en
transparanter om de erfpacht om
te zetten in eigendom.
Ongeveer de helft van het
Haagse vastgoed staat op erfpacht.
Dat zijn 75.000 erfpachtcontracten.
Daarvan zijn er ongeveer 45.000
eeuwig
durend
afgekocht.
De
gemeenteheeft sinds 2008 actief
ingezet op de omzetting van

goede ideeën te delen of mooie
initiatieven aan te dragen, zowel
groot als klein. Het winnende idee
of initiatief ontvangt € 7.500,-,
de tweede plaats krijgt de aanmoedigingsprijs ter waarde van
€ 2.500,-. Beide financiële impulsen
zijn bedoeld ter ondersteuning van
de uitvoering. Het indienen van
initiatieven kan tot en met 20 mei
via onbeperkt070@voorall.nl.
Meer informatie?
onbeperkt070.nl

erfpachtnaar eigen
dom. In het
coalitieakkoord is afgesproken dat
meer mensen eigendom over hun
grond moeten kunnen krijgen. De
gemeenteraad beslist binnenkort
over het voorstel.
Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad
denhaag.nl/erfpacht

DenHaag.nl
uitgelicht

Zwemmen in de
meivakantie?
Kijk voor de openingstijden
van de Haagse zwembaden
op denhaag.nl/zwemmen.
Het laatste nieuws
over uw stadsdeel?
Abonneer u op de wekelijkse
nieuwsbrief van @denhaag.nl.
Kijk op denhaag.nl/
nieuwsbrief.
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Haags Jeugdlintje Finalisten Miss India Holland Verkiezing koken voor Hindoestaanse ouderen

‘Vrijwilligerswerk doe je uit je hart’
26 april worden ze voor de
10e keer uitgereikt: de Haagse
Jeugdlintjes. Azhaar Ramsaroep
kreeg twee jaar geleden een
Haags Jeugdlintje en doet nog
steeds veel vrijwilligerswerk.
Zoals een maaltijd koken voor
Hindoestaanse ouderen, samen
met andere finalisten van de
Miss India Holland verkiezing.

I

n de hal van Shanti Bhawan, een
woongroep voor Hindoestaanse
ouderenaan de Regentesselaan,
komenheerlijke etensgeuren je
tegemoet
. Acht meisjes – ze staan
allemaalin de finale van de Miss India
Holland verkiezing– hebben de hele middag gekooktin de gemeenschappelijke
keuken. Een driegangenmenu met bara’s,
kip, nasi, groenten, gebakken banaanen
als dessert bojo, een populaireSurinaamse cake.
De kookmiddag is een idee van de
Haagse Azhaar Ramsaroep (19), tweede
jaarsstudent Biomedische Weten
schappen aan de VU in Amsterdam. ‘Ik
vond het leuk om een keer iets te doen
met mijn Hindoestaanse afkomst. Mijn
moederheeft een restaurant. Zij heeft
geholpen met het inleggen van de kip en
het maken van het baradeeg.’

Jonge meiden
De opkomst is goed vanavond. Zo’n
twintig ouderen zitten rond de tafels en
genietenvan het eten en het gezelschap
van de meisjes. Mevrouw Nannan woont
al 12 jaar in de woongroep. Ze is voor
zitter van de bewonerscommissie en
kreeg drie weken geleden een telefoontje
van Azhaar. ‘Ik vond het gelijk een leuk
idee dat koken. Ik zei: ik geef de keuken
uit handen. Jullie moeten alles zelf doen,

Azhaar Ramsaroep (links) tijdens de maaltijd in woongroep Shanti Bhawan: ‘Het belangrijkste is dat je iets doet wat je leuk vindt.’ 

Haags Jeugdlintje
Op 26 april 2019 worden voor de
tiende keer de Haagse jeugdlintjes
uitgereikt. De gemeente wil met
deze jaarlijkse onderscheiding de
Haagse jeugd stimuleren om zich
belangeloos in te zetten voor een
ander of voor de stad. Het Haags
Jeugdlintje is bedoeld voor alle
actieve jonge Hagenaars van 6 tot
en met 22 jaar. Een vakkundige jury
beoordeelt alle aanmeldingen.
Tot nu kregen 93 kinderen en
jongeren een Haags Jeugdlintje.
Op 26 april komen daar 18
kinderen en jongeren bij.
In december starten de
aanmeldingenvoor 2020.

Contact met de gemeente

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
WhatsApp: 06 21 30 02 80 (zelfde tijden als 14070)
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis
(maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16.30 uur)
Post: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Sociale media: twitter.com/gemeentedenhaag,
facebook.com/gemeenteDH,
instagram.com/gemeentedenhaag
Gemeenteberichten: Officiële publicaties van de
gemeente vindt u op www.overuwbuurt.overheid.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/jeugdlintjes

want jullie zijn jonge meiden.’
Ondanks dat ze pas 19 is heeft Azhaar al
veel ervaring met vrijwilligerswerk. Ze
begon op haar zestiende in een woon
groep van Middin voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel. ‘Veel vrij
willigerswerk is voor 18 jaar en ouder.
Toch heb ik me ingeschreven bij
denhaagdoet.nl. Zo kwam ik terecht bij
Middin. Elke woensdag ging ik daar
samenmet de bewoners koken en na het
eten deden we spelletjes.’ Dat bleef niet
onopgemerkt. In 2017 kreeg Azhaar tot
haar verrassing zelfs een Haags Jeugd
lintje. ‘Vrijwilligerswerk doe je uit je hart,
niet voor de aandacht. Maar het is toch
wel heel leuk die waardering.’ Ook als
studentedoet ze graag iets voor een
ander.Zo organiseerde ze speurtochten
voor vluchtelingen en kookt ze elke
maand voor daklozen. En dan werkt ze

Stadsdeelkantoren

Centrum/Stadhuis, Spui 70, 2511 BT Den Haag
Escamp, Leyweg 813, 2545 HA Den Haag
Haagse Hout, Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag
Laak, Slachthuisplein 25, 2521 EC Den Haag
Leidschenveen-Ypenburg, Brigantijnlaan 303,
2496 ZT Den Haag
Loosduinen, Kleine Keizer 10, 2553 CV Den Haag
Scheveningen, Scheveningseweg 303,
2584 AA Den Haag
Segbroek, Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
Openingstijden: www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren
Telefoon: 14070

henriëtte guest

naast haar studie ook nog eens 16 uur
per week bij SOS International. Waar
haalt ze de tijd vandaan? ‘Het belangrijkste is dat je iets doet wat je leuk vindt.
Maar ik ben inderdaad altijd bezig. Soms
ben ik een zaterdagochtend vrij en dan
denk ik: wat moet ik nu doen?’
‘Het was een droom van mijn moeder,’
zegt Azhaar over haar deelname aan de
Miss India Holland Verkiezing. ‘Ik dacht
dat het heel oppervlakkig zou zijn en dat
ze alleen kijken hoe mooi je bent. Maar je
leert ook om jezelf beter te presenteren.
Dat komt je hele leven van pas. Ik was
altijdsuperbang als ik voor een groot
publiekeen verhaal moest vertellen.’
Elke zondag hebben ze een gezamenlijke
training
. Op 20 april is de finale in
Den Haag. ‘We zijn goede vriendinnen
geworden,’ zegt Azhaar. ‘Ook al zijn we
straks op de catwalk concurrenten.’

Colofon

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 15 mei
Uitgave: Gemeente Den Haag, Spui 70,
Postbus 12600, 2500 DL Den Haag
telefoon (070) 353 26 30
E-mail: stadskrant@denhaag.nl
Eindredactie: Corinne Leopold
Met bijdragen van: Hans Oerlemans
Klachten bezorging: 088 - 056 15 95
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl
of bel (070) 353 26 30
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Herdenkingen
op en rond 4 mei
Op en rond 4 mei worden in
Den Haag de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog herdacht.

Herdenkingen 4 mei
Monument stadhuis
4 verdieping
10.00 uur, Spui 70
■ Indië-Monument
10.55 uur, hoek Ver-Huëllweg en
de Professor B.M. Teldersweg
■ Herdenking Trekvlietplein
(Eneco Energie, DSB, Groen en HMS)
11.00 uur, Trekvlietplein
■ Monument Tesselseplein
Scheveningen
11.15 uur, Tesselsestraat 71
(voorontvangst) en Tesselseplein
■ Herdenking Nieuwspoort
11.30 uur, naast ingang Lange
Poten 10
■ Monument Dwangarbeiders
Provinciehuis
13.00 uur, Zuid-Hollandplein 1
(binnenplein Provinciehuis)
■ Monument Englandspiel
15.00 uur, Hogeweg (Van Stolkpark)
■

e

Gedenksteen ‘De Wissel’
19.00 uur, Van Meursstraat 1,
Kerk ‘De Oase’
■ Soldatenmonument
‘De Binckhorst’
19.15 uur, Binckhorstlaan 153
■ Internationaal Homomonument
19.20 uur, De Koekamp
■ Waalsdorpervlakte
vertrek 19.25 uur vanaf
Oude Waalsdorperweg,
ter hoogte van TNO terrein
■ Herdenking H. Agneskerk
19.30 uur, Beeklaan 186
■ Nationale Kinderherdenking
19.30 uur George Maduroplein
■ Monument Loosduinen
19.30 uur, Loosduinse Hoofdplein
■ Plaquette Slachtoffers V2
Heesterbuurt en omstreken
19.30 uur, hoek Indigostraat/
Kamperfoeliestraat
■ Haags Herdenkingsmonument
1940-1945
19.45 uur, Carnegieplein
■ Sinti en Roma Monument
19.45 uur, Vondelstraat
■

Ombudsman

Nederlander af

D

Gedenkplaats Parallelweg
vertrek 19.45 uur, Parallelweg,
bij station Hollands Spoor
■ Monument Stijkelgroep
20.00 uur, Begraafplaats Westduin,

e Nederlandse nationaliteit verliezen, zonder dat je
het in de gaten hebt. Dat overkomt mevrouw X.
Ze werd geboren in het buitenland, maar groeide op
bij ouders in Nederland. Naast de nationaliteit van haar
geboorteland heeft - of beter gezegd had - ze ook de
Nederlandsenationaliteit. De banden met het land van
herkomst zijn altijd blijven bestaan. Zo sterk dat mevrouw er
lange tijd heeft gewoond.
Juist in die periode verloopt haar Nederlandse paspoort.
Een nieuw exemplaar aanvragen kan
alleen persoonlijk aan de balie van de
ambassade in de hoofdstad. Dat is een hele
onderneming en mevrouw laat het er bij
zitten. ‘Komt later wel,’ denkt ze. Een
misrekening met grote gevolgen. Als ze
besluit zich weer in Nederland te vestigen,
vraagt ze bij de gemeente Den Haag een
paspoort aan. Een hele tijd hoort ze niets.
Pas na aandringen komt de schokkende
mededeling dat ze haar Nederlandse
nationaliteit kwijt is. Hoe is dat mogelijk?
Zonder waarschuwing vooraf?
Mevrouw legt de zaak voor aan de
ombudsman. De gemeente baseert zich op
artikel 15 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap. Wie langer dan tien jaar buiten Nederland
en de EU verblijft en een dubbele nationaliteit heeft, moet
voordat zijn of haar paspoort is verlopen een nieuw exemplaar
aanvragen. Zo niet, dan vervalt meteen het Nederlanderschap.
Hoe vervelend ook, de gemeente moet hier de wet volgen.
Wel is het kwalijk dat mevrouw pas laat en na aandringen
duidelijkheid kreeg. Zeker in zo’n gevoelige kwestie was het
gepast geweest als de gemeente meteen had geantwoord.
Mevrouw laat de zaak niet rusten en zoekt contact met de IND.
Daar krijgt ze hetzelfde te horen. Als laatste overweegt ze een
gang naar de rechter.

■

Overige herdenkingen
Herdenking Joods Monument
Donderdag 2 mei 17.00 uur,
Rabbijn Maarsenplein
■ Herdenking bevrijding Den Haag
door de Prinses Irenebrigade
Woensdag 8 mei 10.30 uur,
bij de plaquette op de muur van de
Grote of St. Jacobskerk
■ Monument Grenadiers en Jagers
Vrijdag 10 mei 10.00 uur,
Ypenburg Manifestatieveld
Böttgerwater
■ Herdenking Ypenburg
Vrijdag 10 mei 13.30 uur,
Ilsyplantsoen 1
■ Herdenking Militair Erehof
’s-Gravenhage
Vrijdag 10 mei 15.30 uur,
algemene begraafplaats
Kerkhoflaan 12
■

Maximaal bedrag eigen
bijdrage voor hulp uit de Wmo
Krijgt u van de gemeente vanuit
de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning ) hulp bij het
dagelijkse leven? En moet u
hiervoor een eigen bijdrage
betalen? Dan betaalt u nooit meer
dan € 17,50 per vier weken, ook
wanneer u meer voorzieningen
gebruikt.
Niet iedereen hoeft een eigen
bijdrage te betalen. U betaalt geen
eigen bijdrage als:
■■

Uw inkomen lager is dan 130%
van het sociaal minimum.
■ U met meer mensen in een huis
woont en u of uw partner nog niet
de pensioengerechtigde leeftijd
(AOW-leeftijd) bereikt heeft.
■

Eigen bijdrage
Moet u wel een eigen bijdrage
betalen
? Vanaf 1 januari 2019
betaaltu voor hulp in het huis
houden € 17,50 per vier weken.
Vanaf 25 maart 2019 geldt ook een

eigen bijdrage voor hulpmiddelen
en woningaanpassingen. Ook als u
meer voorzieningen gebruikt,
betaaltu maximaal € 17,50 per
vier weken. Heeft u voor 25 maart
een aanvraag gedaan voor een
hulpmiddel of woningaanpassing?
Dan betaalt u pas vanaf
1 januari 2020 een eigen bijdrage.

denhaag.nl/afspraak

ombudsman, mevrouw Nass behandelen klachten van burgers
over de gemeente Den Haag en de Jeugdzorg.
Telefoon: (070) 752 82 00

Meer informatie?

Website: ombudsman-denhaag.nl, jeugdombudsmandenhaag.nl

denhaag.nl/eigenbijdrage

Spreekuur: woensdag van 13.00 tot 15.00 uur

23 mei verkiezingen Let op: onofficiële
Europees Parlement parkeerapp

■

Meer informatie?

De gemeentelijke ombudsman, de heer Heskes en de jeugd

Contact: Sint Jacobstraat 125, 2512 AN Den Haag

Balies Escamp
zaterdag open
Van 11 mei t/m 29 juni zijn de
balies van Publiekszaken op
stadsdeelkantoor Escamp (Leyweg
813) extra open op zaterdag van
9.00 tot 12.00 uur. Alle inwoners
van Den Haag kunnen een afspraak
maken op www.denhaag.nl/
afspraak of bel 14070. Voor een
parkeervergunning, huwelijks
aangifte of overlijdensaangifte
kunt u niet op zaterdag afspreken.

Tip:
Zorg dat u altijd en zeker bij een langdurig verblijf in het
buitenland een geldig paspoort heeft. Verleng het ruim op tijd.

Op 23 mei zijn er verkiezingen
voor het Europees Parlement.
Kiesgerechtigde Hagenaars
krijgen 2 mei een stempas in de
brievenbus. Op 9 mei wordt er
huis-aan-huis een verkiezings
krant verspreid. Daarin vindt u een
overzicht van alle stembureaus,
een lijst met de kandidaten en
andere belangrijke informatie over
de verkiezingen.

■

Skatebowl in Ypenburg opgeknapt
De skatebowl in het skatepark aan de Kiekendiefstraat in Ypenburg is
opgeknapt. De skatebowl werd regelmatig beklad en er werd ook afval en
oude fietsen in gedumpt. Dankzij een initiatief van bewoners, skaters en
BMX’ers is hier verandering in gekomen. Het resultaat van hun inzet is een
bart van vliet
mooi, eigentijds skatepark voor alle skate- en BMX liefhebbers.

De gemeente waarschuwt
Hagenaars die een Android
smartphone gebruiken om goed
op te letten of zij de juiste app
voor bezoekersparkeren hebben
gedownload: de Parkeren
Den Haag app. Er blijkt een
onoffiële app te zijn waarvan
onzeker is of uw gegevens veilig
zijn en blijven. Bekijk de
verschillenop www.denhaag.nl.

■

Meer informatie?

Meer informatie?

denhaag.nl/verkiezingen
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Gasloos wonen Bewoners Molenwijk maken kennis met koken zonder vuur

Al sinds hun 17e kennen ze elkaar. Altijd

Inductiekoken smaakt naar meer

een hecht koppel geweest. In voor- en
tegenspoed. Maar nu gaat hij achteruit,
lichamelijk en geestelijk. Mantelzorg is
geen keuze, het komt op je pad: ‘Vroeger

Koken zonder vuur. Het is even

leunde ik op hem, nu hij op mij.’

wennen. Maar de Marokkaanse

‘Nog
elke dag
gelukkig
samen’

H

et begon met kleine
dingen.
Verhalen
twee keer vertellen.
Namen of afspraken
vergeten. ‘Op onze
leeftijd hebben we dat allemaal
weleens,’ zegt Marga de Vries (82).
‘Maar bij Jaap viel het me te vaak
op. In een paar jaar tijd heeft hij
zijn
korte
termijngeheugen
verloren. Wat er ook gebeurt, hij
slaat niets meer op. Gelukkig
herkentJaap mij en de kinderen
nog goed. ’s Ochtends zegt hij: ‘Ik
ben zo blij je te zien. Dan is hij
happy en ben ik het ook.’

Dagbesteding
Jaap en Marga hebben een ruime
benedenwoning met tuin in een
rustige buurt. In de hal staan een
rolstoel en een rollator. Ook fysiek
heeft Jaap veel moeten inleveren.
Sinds mei vorig jaar gaat hij
drie dagen per week naar de dag
besteding bij Florence. ‘Ik heb zelf
aan de bel getrokken. Iemand van
het Wmo-team kwam langs en
binneneen week was het geregeld.
Heel snel, maar ook heel fijn, want
ik heb die tijd echt nodig om iets
voor mezelf te kunnen doen,
dingenregelen of vriendinnen
uitnodigen.’
Gaat Jaap er graag naar toe? ‘Het
liefst zou hij thuis blijven, maar hij
luistert wel als ik zeg dat het nodig
is. Doe het voor mij, anders red ik
het niet. Ik kan hem met een gerust
hart achterlaten. De leiding is
geweldig. Er gebeurt veel voor de
mensen. Binnenkort is er weer
paasfeest waar ook familie voor

msemmem smaken even lekker.
Gevulde pannenkoekjes is het
eerste gerecht van een serie
workshops ‘koken op inductie’ in
Molenwijk. De reacties variëren
van: ‘gaat goed’ tot ‘beter dan gas.’

‘M

aar hoe moet ik dan
straks koken?’ Die vraag
klinkt al snel als het gaat
over wonen zondergas.
‘Kan ik mijn pannen en de tajine blijven
gebruiken? Stoofvlees lekkerlang laten
sudderen, gaat dat nog?’ Veel vragen. Om
bewoners van verschillende culturen met
elkaar in contact te brengen en tegelijkertijd vertrouwd te maken met het nieuwe
koken, organiseren stichting 100%
Molenwijk en Duurzaam Den Haag een
serie kookworkshops. Telkenswordt een
traditioneel gerecht gemaakt.
De kookstudio is vandaag een lokaal in
het gebouw Ketelstraat 23. De chefs zijn de
dames Khalissa en Hakima van de
verenigingEl Mousaqbal. Op tafels staan
enkele en dubbele inductieplaten, bak
spullen
, koekenpannen en ingrediënten
voor gevulde msemmem. Khalissa vertelt
de 22 gasten rond de tafels wat er gebeuren
gaat. ‘We hebben het deeg al gekneed.
Julliekunnen er pannenkoekjes van vouwen
en die vullen met kip, groente, runder
gehakt of kaas. Alles staat klaar.’ Hakima
doet voor hoe je het deeg vult en vierkant
vouwt. Al snel liggen de eerste msemmem
in de pannen goudbruin te kleuren.
Inductie is het meest energiezuinige
elektrischkooksysteem. Het werkt met een
magnetisch veld. De warmte gaat van de
kookplaat direct naar de pan, waardoor
geen energie verloren gaat. Bij een gaspit
verdwijnt soms wel de helft van de warmte

Respijtzorg
Jaap de Vries maakt gebruik
van dagbesteding. Dat is een
vorm van respijtzorg. Bij
respijtzorg neemt een
professional of vrijwilliger
tijdelijk de zorg over, zodat
de mantelzorger even vrij
heeft. De gemeente
Den Haag vindt het belangrijk
dat mantelzorgers erkend,
goed geïnformeerd, gehoord
en ondersteund worden.
Daarom is bijvoorbeeld de
respijtkaart voor mantel
zorgers ontwikkeld. De
respijtkaart is pér stadsdeel
beschikbaar bij huisartsen,
bibliotheken en Service
punten XL. Vraag ernaar.
Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

Wilt u ook uw verhaal
vertellen?
Elke maand vertelt een
mantelzorger in de Stads
krant zijn of haar verhaal.
Wilt u uw ervaringen ook
delen? Stuur een e-mail naar
denhaagmantelzorg@
denhaag.nl.

Marga tijdens een wandeling met Mantelkring Loosduinen. ‘Die dinsdagochtend sla ik niet snel over.’

wordt uitgenodigd.’
Het biedt Marga de ruimte
om op dinsdagmorgen naar de
MantelkringLoosduinen te gaan.
Elk stadsdeel heeft deze praaten wandel
groepen. De meeste
deel
nemers zijn mantelzorger,
sommigenhebben hun partner
verloren. In Loosduinen verzamelt
de mantelkring bij brasserie Ock op
Ockenburgh voor een wandeling
van een uur onder begeleiding van
een coach.

Plezier
‘Die dinsdagochtend sla ik niet snel
over. Ik voel me thuis in de groep.
Je leert elkaar kennen als je
elke week een uur samen optrekt.
De een vertelt veel, de ander luistert
graag. Dat kan allemaal. Gezien
onze leeftijd van 67 tot 94 jaar
hebbenwe genoeg ervaringen met
ziekte, verliesen andere tegenslag.
Maar er hangt beslist geen grafstemming, integendeel. We hebben
veel plezier en praten over van
alles, over de kinderen, vakanties of
het nieuws. Na de wandeling nog
even nakaarten en dan haar huis.
Je voelt je opgeladen door het
gezelschapen de buitenlucht.’
Marga heeft op tijd hulp

ingeroepen, toen de mantelzorg te
zwaar dreigde te worden. Naast
dagbesteding bij Florence komt de
thuiszorg vijf dagen per week om
te helpen bij het wassen en aan
kleden. Verder loopt er nog een
Wmo-aanvraag voor een aan
passing van de badkamer. De
instapvan de douche is te hoog
voor Jaap. ‘Daar ben ik al een tijd
mee bezig. Lange tijd hoorde ik
niks, maar nu zit er toch weer schot
in. Zo is er telkens iets. Ik ga niet
piekeren over wat er misschien nog
meer op ons pad komt. We zijn oud,
dan kun je van alles verwachten.’

inge van mill

Omdatwe een prachtig leven
hebbengehad, valt de zorg minder
zwaar.
Ik kan heel tevreden zijn, als we
hier zo samen zijn in ons huis op
een mooie dag. Op onze manier
zijn we dan gelukkig. Wat ik
andere mantelzorgers zou willen
adviseren? Moeilijke vraag. Als je
voelt dat het teveel gaat worden,
trek dan in ieder geval aan de bel.
In Den Haag heb je veel soorten van
onder
steuning. Het kost tijd om
dingen uit te zoeken en voor elkaar
te krijgen, maar het helpt enorm.
Zonderhulp van buiten, had ik hier
heel anders gezeten.’

Workshop ‘Koken op inductie’ in Molenwijk. ‘Inductie is veiliger, zonder vuur. Ik ben om.’ 

Samen over op inductie
In Den Haag gebruiken 5.000
huishoudens hun gasaansluiting
alleen in de keuken voor het
gasfornuis. Maar ze betalen wel de
kosten van vast recht, terwijl het
gasverbruik laag is. Dan kan
overstappen op elektrisch koken
voordelig zijn. De gemeente en
netbeheerder Stedin gaan dit
najaar 1.000 huishoudens een
aantrekkelijk aanbod doen om in
een buurt of straat gezamenlijk
over te gaan op inductiekoken.
Als eerste komen gebieden aan de
beurt waar gasleidingen aan
vervanging toe zijn. Dat voorkomt
investeringen in nieuwe leidingen
die snel weer overbodig worden.
Voor vragen kunt u terecht op
aardgasvrij@denhaag.nl.

naar de brander en de lucht. Rond de kooktafels geven de vrouwen commentaar op
inductie. ‘Ik vind het beterdan gas,’ zegt
Hakima. ‘De pan is sneller warm en alles is
eerder gaar. Bij gas moet je een beetje gokken, hier kun je precies de temperatuur
instellen. Als je iets morst, bakt het niet
aan. Alles is zo weer schoon. En inductie is
veiliger, zondervuur. Ik ben om.’
De vrouwen zijn tevreden over het
resultaat
. Nergens een aangebrande of
halfgarepannenkoek. Maar er blijft nog
wel een vraag hangen boven de kook
platen: Hoe zit het met mijn oude pannen?
Een dame vertelt dat ze nog steeds kookt
met een pannenset die ze 45 jaar geleden
als huwelijkscadeau kreeg. Tom Golder
(Duurzaam Den Haag) geeft uitleg: ‘Als
een magneetje aan de bodem van de pan
blijft plakken, kun je er mee op inductie
koken. Zo is een oude gietijzeren pan met
een nette vlakke bodemnog heel goed te

Elf strandtenten
plasticvrij terras

inge van mill

gebruiken. Verder zijn er stalen plaatjes te
koop die je op de kookplaat legt. Dan is elk
type pan te gebruiken, ook een tajinevan
aardewerk.’

Tien Haagse energiewijken
Molenwijk is een van de tien Haagse
energiewijken die voorop gaan bij de
overgang naar gasloos wonen. Samen
met bewoners, woningcorporaties en
bedrijvenwerkt de gemeente aan een
wijkenergieplan. Hoe worden woningen
in de toekomst verwarmd? Waar halen
we onze energie vandaan? Veel is nog in
onderzoek, maar één ding staat vast: op
den duur gaan we over van gas naar
schone energie. Daarom maken bewoners
nu al kennis met inductiekoken. In Molen
wijk volgen meer workshops waarbij
vrouwen uit de Hindoestaanse, Turkse en
andere gemeenschappen een traditioneel gerecht maken met buurtgenoten.

Lening en subsidie voor duurzaam
woningonderhoud kleine VvE’s

Milder geworden
Hoe lukt het Marga om zo goed
greep te houden op de situatie en
optimistisch te blijven? ‘Nou, dat
valt wel mee hoor. Het is hier echt
niet altijd halleluja en ook ik heb er
soms de pest in. Maar dan tel ik
mijn zegeningen. Jaap is als mens
niet veranderd. Hij is eerder milder
geworden dan boos of onredelijk
door wat hem overkomt. Ik voel zijn
liefde nog elke dag. We hebben een
sterke band zonder veel woorden.
De hele levensgeschiedenis die je
samen hebt doorgemaakt, bepaalt
hoe je het laatste stuk oppakt.

Op verzoek van de geïnterviewde zijn
de namen in het artikel gefingeerd.

Als je voelt dat
het teveel gaat
worden, trek
dan in ieder
geval aan de bel

Bij elf Scheveningse strand
tenten krijg je vanaf 1 mei geen
plastic rietjes, wegwerpbekers en
koffiecupjes meer op het terras.
Hierdoor komt er minder zwerf
afval op het strand. Het is een
eerste stap op weg naar meer
duurzaam ondernemerschap. De
Scheveningse strandtenthouders
slaan hun handen ineen voor
minder energieverspilling en
minder plastic. In 2021 verbiedt de
Europese Unie alle plastic producten
die eenmalig worden gebruikt.
■

VvE’s met minder dan
10 appartementen hebben vaak te
weinig geld in kas om plannen
voor onderhoud te kunnen
uitvoeren. Een lening en een
subsidie kunnen daarbij helpen.
Het duurzaamheidsfonds is een
VvE-lening voor kleine VvE’s die
graag op korte termijn het
onderhoud en verduurzamen van
het gebouw willen realiseren.
Het VvE fonds biedt de VvE’s de
mogelijkheid om het onderhoud
en verduurzamen te combineren

■

Hou van je Huis winkel in Mariahoeve
Aan Het Kleine Loo 364, bij de Kunstpost, opende wethouder Liesbeth van
Tongeren (Duurzaamheid) op 7 maart de vierde Hou van je Huis winkel. Hier
kunt u terecht voor vragen over duurzame subsidies, technisch advies en vragen
over uw VvE. De winkel is geopend op dinsdag tot en met donderdag van 13.00
tot 17.00 uur. Meer informatie: www.denhaag.nl/houvanjehuis.  valerie kuypers

en betalen. Aanvragen kan via
vvebalie@denhaag.nl.
Een voorwaarde om in aanmerking
te komen voor een lening uit het
fonds is dat de VvE een Meerjaren
Duurzaam Onderhoudsplan heeft.
De gemeente Den Haag geeft
subsidie op het laten opstellen van
dit MDOP. Aanvragen kan via
mdop@denhaag.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/vvebalie
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Geen enkele Haagse oudere
hoort eenzaam te zijn
In het hoofdartikel buigt
telkens een van de
raadsfracties zich over een
actueel onderwerp in de
stad. In deze editie een
artikel van de PvdA.

G

a eens naar de
Christiaanhof
in
Transvaal.
Een
geweldig
buurt
centrum voor ouderen uit de wijk waar mensen kunnen bijpraten, kunnen kaarten en
hun verhaal kwijt kunnen. Van
onschat
bare waarde, dit soort
ontmoetings
plekken in de stad.
Een tijd geleden leek het erop dat
de Christiaanhof zijn deuren moest
gaan sluiten, maar we zijn enorm
blij dat het ons is gelukt om het
buurtcentrum open te houden.
Want er is veel eenzaamheid onder
ouderen in Den Haag. Organisaties
zoals de Christiaanhof zorgen
ervoordat ouderen uit hun
isolement komen.
Des te wranger dat juist deze
zo belangrijke plekken het de
komendejaren ontzettend moeilijk
zullen krijgen. Het stadsbestuur
kwam een paar weken geleden met
een actieplan om eenzaamheid te
bestrijden. Mooie ambities, maar
ondertussen wordt er twintig
miljoenbezuinigd op kwetsbare

Als dieren
liefhebber met
o.a. natuur in mijn
portefeuille zet ik
me graag in voor
dierenwelzijn in
onze mooie stad. Het hondenbeleid
loopt vergeleken met andere steden
nog achter, dus zet ik me in voor
ruimere uitrengebieden en mooie
omheinde uitlaatplekken. Ook moet
er nog veel gebeuren aan de
bewustwording van de honden
bezitter, want hondenpoep is één
van de grootste ergernissen in onze
stad. Ook daar wil ik wat aan doen.
En wie zich schuldig maakt aan
dierenmishandeling kan op mijn
aandacht rekenen: ik wil een
houdverbod voor mishandelaars.

Gast van de raad
Bent u benieuwd naar het
werk van de gemeenteraad?
Als ‘Gast van de raad’ wordt
u tijdens een raads
vergadering meegenomen in
het werk van de raad en het
stadhuis. Raadsleden
vertellen u meer over het
gemeentebestuur, het
raadswerk en de manier
waarop gemeentelijke
besluiten tot stand komen.
Wilt u een keer ‘Gast van de
raad’ zijn of wilt u meer
weten? Neem dan contact
op met de griffie: telefoon
(070) 353 31 31 of e-mail
griffie@denhaag.nl.

Informatie
Raadsleden Janneke Holman en Martijn Balster op bezoek bij de Christiaanhof.

Wilt u spreken in de raad?
ouderen en kinderen die een
steuntjein de rug nodig hebben.
Dat het stadsbestuur toch aandacht
heeft voor eenzaamheid is heel
mooi. Maar er is echt veel meer
nodigom
eenzaamheid
te
bestrijden. De twee miljoen euro
die het stadsbestuur uittrekt voor
het actieplan is maar een fooi als je
ziet hoe groot de bezuiniging is.
Eenzame
stadsgenoten
zijn
gebaat bij professionele hulp om
uit de eenzaamheid te komen.
Want voordat ze klaar zijn om
deel te nemen aan goedbedoelde
initiatievenzijn er kundige mensen
nodigdie tijd hebben om hen te
ondersteunen. Denk aan welzijns-

werkers die huisbezoeken afleggen
aan 75-plussers om te kijken of ze
het nog alleen redden. Ouderenwerkers die zich dag in dag uit
inzettenvoor ouderen die een
steuntje in de rug nodig hebben.
Juist deze professionele hulp in de
buurt zal het ontzettend zwaar
krijgen. En wat te denken van de
buurthuizen, is daar straks nog wel
geld voor?
Voorkomen is beter dan genezen.
Daarom moet er juist geïnvesteerd
worden in medewerkers in het
ouderen
werk en bijvoorbeeld de
huishoudelijke hulp. Juist zij
kunnensignalen van eenzaamheid
herkennen als ze een praatje

De raad in de wijk
René Oudshoorn, raadslid
Groep de Mos/Hart voor
Den Haag

Kort

makenof een kopje koffie drinken
met ouderen. En in plaats van dat
deze medewerkers van hot naar her
moeten vliegen en nauwelijks aan
hun eigen pauze toekomen, zouden
ze juist de ruimte moeten krijgen
om met ouderen dat waardevolle
kopje koffie te drinken.
De PvdA vindt dan ook dat de
enorme bezuinigingen op ouderen
die onze stad hebben opgebouwd
van tafel moeten. We moeten
investerenin ouderenwerkers en
mensen in de thuishulp, en zorgen
dat prachtige organisaties zoals de
Christiaanhof openblijven. Zodat
geen enkele Haagse oudere in
eenzaamheid hoeft te leven.

Gehoord op
de tribune
Fonda Sahla,
raadslid D66

Sebastian Kruis,
raadslid PVV

D66 pleit voor een
pilot met
integratieklassen
in Den Haag.
Dit zijn aparte
klassen voor
speciaal basis
onderwijs, maar wel ondergebracht
op reguliere scholen. Door het
systeem met integratieklassen
krijgen kinderen de begeleiding die
ze nodig hebben, zonder uit hun
vertrouwde schoolomgeving weg te
moeten. Het aantal kinderen met
een indicatie voor speciaal onderwijs stijgt. De wachttijd voor een
plek kan wel oplopen tot anderhalf
jaar. Als het een succes wordt,
ziet D66 graag dat de wethouder
onderzoekt of het op grotere schaal
kan.

De gemeenteraad
is een moeras
waar vrijwel
iedereen hetzelfde
wil: een klimaatneutraal Den Haag
met zoveel
mogelijk islam. Een gifgroene
droom met een zwart randje.
Gefinancierd dankzij hoge
belastingen. Opgebracht door
normale Hagenezen die wel goed
genoeg zijn om te betalen, maar
niet goed genoeg worden geacht
om mee te praten. De Haagse PVV
zal zich hiertegen blijven verzetten
en op blijven komen voor de
Hagenezen, omdat niemand
anders het doet. En met uw
steun leggen we het moeras
droog.

Een kerk slopen
voor een supermarkt, dat is voor
mijn leerlingen
zoiets als het ruilen
van je cavia’s voor
een ijsje

Iedereen kan spreken tijdens
raads- en commissievergaderingen over onderwerpen
die op de agenda staan.
Dit heet ‘Stad in de raad’.
Voor inlichtingen hierover of
om u aan te melden, kunt u
terecht bij de griffie:
telefoon (070) 353 31 31 of
e-mail griffie@denhaag.nl.

Informatie over de raad
Informatie over de raad,
de volledige agenda’s,
besluiten en verslagen van
de raad en commissies vindt
u op www.denhaag.nl/
gemeenteraad. De stukken
zijn ook in te zien bij het
Den Haag Informatie
centrum (Stadhuis, Spui 70).

Een vergadering volgen
Kijk op www.denhaag.nl/
uitzendingenraad of
Den Haag TV (Ziggo kanaal
40) voor een live uitzending
van de commissie- of
raadsvergaderingen.

Adres gemeenteraad
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail: raad@denhaag.nl

Raadsvergaderingen
Donderdag 16 mei
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
17.00 uur

Mevrouw Jeunink, docent op het
Pleysier College in de commissie
Ruimte 27 maart
Onderwerp: Wabo aanvraag
omgevingvergunning Apeldoornse
laan 240-242 en Dierenselaan 195
(Theresiakerk)

Donderdag 13 juni
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
17.00 uur
Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad
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Engelandvaarders Rudi Hemmes reisde naar Engeland om te helpen in de strijd tegen de Duitsers

‘Je realiseert je pas na afloop
dat je vreselijk geboft hebt’
Ruim 1.700 Nederlandse mannen
en vrouwen ontsnapten tijdens
de Tweede Wereldoorlog uit
bezet gebied en sloten zich aan
bij de geallieerden. De Haagse
Rudi Hemmes (95) is een van de
laatste nog levende Engeland
vaarders. In de Stadskrant vertelt
hij zijn verhaal.

Z

estien jaar was hij toen de
Duitsers in mei 1940 landden
in Den Haag. ‘Een prachtig
gezicht, al die kerels die met
hun parachutes uit de lucht kwamen
vallen. Maar dat ze hier kwamen om de
koninginte pakken vond ik schandalig.
Dat ze Rotterdam bombardeerden. Dan
krijg je een pesthekel aan de Duitsers.’
Zijn eerste daad van verzet was suiker
in de benzinetanks van Duitse auto’s
gooien. ‘Dan kon zo’n auto niet meer
rijden. Mijn moeder zei: waar gebruik je
toch al die suiker voor? Toen ging de
suikerop de bon en was het afgelopen.’
Op de HBS praatte hij er weinig over.
‘Er waren ook klasgenoten die dachten:
je moet je op de Duitsers richten, anders
krijg je later geen baan.’
Als student Medicijnen in Utrecht ging
hij door met zijn acties. ‘Ik was meer
geïnteresseerdin wat doe ik om de
Duitsersdwars te zitten, dan om arts te
worden.’ Ook hier merkte hij dat medestudenten bang waren. ‘De meesten
zeiden
: we moeten ons er niet mee
bemoeien
. Als je je tegen de Duitsers
verzetwordt je gearresteerd.’
Uiteindelijk besloot hij om samen met
Bob Tusenius, zijn vriend en buurjongen
uit Den Haag, naar Engeland te gaan.
‘Elke nacht zag je de Engelsen overvliegen
om de Duitsers aan te vallen. Ik dacht: als
we naar Engeland gaan, dan kunnen we
helpen de Duitsers eruit te schoppen.
‘Zul je voorzichtig zijn,’ zei mijn moeder.
Maar ze vond het prachtig.’

Te voet over de Pyreneeën
Mei 1943 vertrokken ze. Een lange reis
over land via België, Frankrijk, Spanje en
Portugal. Via zijn voetbalclub HBS kende
Rudi mensen in Brussel en Parijs. Met hun
hulp en door te werken in de bunkerbouw, kwamen ze uiteindelijk in ZuidFrankrijk. Met een gids staken ze te voet
de Pyreneeën over. ‘We liepen drie dagen
en drie nachten. Steile paadjes, berg op,
berg af, want alle dalen lopen van oost
naar west.’ In Spanje werden ze opgepakt,
maar gelukkig na een maand al weer vrijgelaten. Via Madrid reisden ze door naar
Sintra in Portugal. Bob kreeg een plek op

Grote foto: Rudi Hemmes in 2019. Kleine foto: Rudi Hemmes (r) en Bob Tusenius (l) in Portugal, op weg naar Engeland, februari 1944. henriëtte guest

Rudi Hemmes
Rudi Hemmes is generaal-majoor
b.d. van de Koninklijke Luchtmacht.
Hij werd op 20 juni 1923 geboren
in Harderwijk. Op 3-jarige leeftijd
verhuisde hij met zijn moeder naar
Den Haag. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd hij Engelandvaarder. Hij sloot zich aan bij de
Prinses Irene Brigade en hielp mee
bij de bevrijding van het zuiden
van Nederland. Na de bevrijding
koos hij voor een loopbaan bij de
luchtmacht. In de zestiger jaren
was hij commandant van de
Luchtmacht Kaderschool in
Schaarsbergen. Rudi Hemmes
heeft diverse onderscheidingen
ontvangen voor zijn verdiensten
tijdens de oorlog. Sinds juni 2013 is
hij ereburger van Den Haag.

Herdenkingen in Den Haag
Op en rond 4 mei worden in
Den Haag de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog herdacht.
De herdenking van de bevrijding
van Den Haag door de Prinses Irene
Brigade is op woensdag 8 mei om
10.30 uur bij de plaquette op de
muur van de Grote of St. Jacobskerk, Rond de Grote Kerk 12.
Op pagina 3 van deze Stadskrant
vindt u een overzicht van alle
herdenkingen in Den Haag.

een boot naar Engeland. Rudi kon mee
met een Nederlands transportvliegtuig.
Februari 1944 kwamen ze aan in
Engeland
. Zoals de meeste Engeland
vaarders werd Rudi ondergebracht bij de
Prinses Irene Brigade. Bij de ogentest
leerde hij stiekem de letters uit zijn hoofd,
zodat hij ondanks zijn bril met min 4 toch
werd goedgekeurd.
In augustus 1944 landde hij met de
Prinses Irene Brigade op de stranden van
Normandië. Zo hielp hij mee om Tilburg
en andere plaatsen in het zuiden van
Nederlandte bevrijden. ‘Iedereen was
dol
gelukkig.
Iedereen
vroeg
om
cigarettes. Toen ze er achter kwamen dat
ik geen Engelsman was, maar een
Hollander
, was dat een enorme
tegenvaller.’
Op 8 mei 1945 werd Den Haag bevrijd
door de Prinses Irene Brigade en de
Canadezen. Rudi was op dat moment in
Engeland voor zijn opleiding tot officier.
‘Toen ik klaar was met mijn opleiding
ben ik onmiddellijk teruggegaan naar
Den Haag.’
Na de oorlog wilde hij naar NederlandsIndië. Maar het ministerie vroeg hem om
soldaten op te leiden, want hij had
ervaring. Bij de landmacht kreeg hij te
maken met jaloezie, omdat hij officier
was terwijl hij nooit op de KMA had
gezeten
. Bij de kaderschool van de
luchtmachtwerd zijn ervaring meer
gewaardeerd
. ‘De commandant hoorde
dat ik naar Engeland was geweest en zei:
dan ben je hier van harte welkom. Toen
ben ik overgestapt.’

Het heeft lang geduurd voordat hij over
de oorlog ging vertellen. ‘Ik wilde niet
opscheppen. Eigenlijk vond ik dat iedereen iets had moeten doen. Maar ik begrijp
ook dat een hoop mensen dat niet
konden. Dat je dit niet doet als je verantwoordelijk bent voor vrouw en kinderen.
Soms waren mensen jaloers dat ik zoveel
risico heb gelopen. Dat ik gewoon gezegd
heb: ik ga er vandoor en ik ga naar
Engeland. Maar ik had geen verplichtingen. De risico’s daar denk je niet aan. Je
realiseert je pas na afloop dat je vreselijk
geboft hebt. Als ik getrouwd was geweest
en kinderen had gehad, had ik het waarschijnlijk niet gedaan.’

De kinderen waren doodstil
Een vraag van zijn kleindochter Jessica
gaf de doorslag. ‘Een klasgenoot vroeg
iets over de Tweede Wereldoorlog. De
docentwist het antwoord niet en toen zei
Jessica: mijn opa weet er alles van. Toen
ben ik naar die school gegaan. De
maatschappij
leraar zei: dit is een
verschrikkelijkeklas. Maar de kinderen
waren allemaal doodstil toen ik mijn
verhaal vertelde.’
Na die eerste keer volgden meer
scholen. ‘Kinderen zijn zo verschrikkelijk
geïnteresseerd. Op veel scholen wordt
nooit iets bijzonders over de oorlog
verteld. Dat is vreselijk jammer. Daarom
vertel ik graag mijn verhaal. Ik hoop ook
dat mensen leren van onze ervaringen. En
dat als er ooit weer een oorlog zou komen
dat mensen denken: als het hem is gelukt:
waarom mij niet?’

8 Stadskrant

Agenda

17 april 2019
Nummer 4

Lente in de
Japanse Tuin
27

De Japanse Tuin gaat
binnenkort weer open
APR
voor publiek. In dit
pronkstuk van landgoed
Clingendaelgroeien prachtige en
zeldzame bomen en planten.
De Japanse Tuin is heel kwetsbaar.
Daarom is de tuin slechts
acht weken in het jaar open.
Deze lente is de tuin open van
27 april tot en met 9 juni, dagelijk

Gratis zwemmen
voor moeders

12

Moeders kunnen zondag
12 mei (Moederdag)
MEI
gratis zwemmen in de
gemeentelijke zwembaden in
Den Haag. Een moeder die zich
met haar kinderen die dag bij de
kassa meldt hoeft niet te betalen.
Overige zwemmers betalen het
normale tarief. U kunt zwemmen
in de Blinkerd (9.30 - 15.00 uur),
het Hofbad (9.30 - 16.00 uur),
de Houtzagerij (11.00 - 13.30 en
14.00 - 16.00 uur), Overbosch
(8.00 - 14.00 uur), de Waterthor
(8.00 - 13.00 uur) en het Zuiderpark
(8.30 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur).

van 9.00 tot 20.00 uur. Heeft u een
rolstoel? Dan kunt u een beperkt
deel van de tuin bezoeken. Er is een
aparte ingang met een speciale,
kortere route door de tuin. Lees
ook het verhaal over de Japanse
Tuin op www.hethaagsegroen.nl.
Meer informatie?
denhaag.nl/japansetuin
hethaagsegroen.nl

Zondag 5 mei viert Den Haag de vrijheid.

henriëtte guest

Bevrijdingsfestival
op het Malieveld
Van 27 april tot en met 9 juni is de Japanse Tuin weer open.

henriëtte guest

Festival the life I live
26

Vrijdagavond 26 april
verandert de Haagse
APR
binnenstad in een groot
festivalterrein tijdens THE LIFE I
LIVE. Op negen buitenpodia treden
van 19.00 tot 1.00 uur ruim zestig
live-acts op met een grote diversiteit aan muziekstijlen. De toegang
is gratis. Op Koningsdag blijft een
aantal van de muziekpodia staan.

Bezoek het festival bij voorkeur
met de fiets of het openbaar
vervoer. Vijf gratis bewaakte
stallingen zijn tot 3.00 uur
‘s nachts open. Tussen 1.00 en
5.00 uur rijdt de HTM Nachtbuzz.

Meer informatie?
thelifeilive.nl

5

Op zondag 5 mei viert
Den Haag de vrijheid, op
MEI
het Malieveld en in het
gebouw van de Tweede Kamer. Het
gratis toegankelijke Bevrijdings
festival Den Haag biedt dit jaar
onder meer concerten van Racoon,
2 Brothers On The 4th Floor,
Jacin Trill, Latifah, Jeangu Macrooy
en Toontje Lager. DJ Sam Feldt
komt als Ambassadeur van de
Vrijheid met een defensie
helikopter naar het Malieveld.
Ook kun je op het festival luisteren
naar lezingen, stand-upcomedy en
interviews, bijvoorbeeld met
schrijver Ronald Giphart,
bassist Rinus Gerritsen van de
Golden Earring en bandleider

Amer Shanati van het The Hague
Peace Orchestra. Bezoek ook het
Plein van de Vrijheid waar je onder
meer kunt speeddaten met
veteranen en je in het European
Village alles te weten komt over de
Europese Verkiezingen op 23 mei.
In het gebouw van de Tweede
Kamer worden op 5 mei lezingen
gegeven over 100 jaar algemeen
kiesrecht. Het Bevrijdingsfestival
heeft een eigen podium in het
gebouw, waar optredens zijn van
Woezel & Pip, Shary-An en de
Eddy Zoëy Band.

Meer informatie?
denhaag.nl/zwemmen

Schapen scheren op
de stadsboerderij

24

De schapen van de
stadsboerderijen worden
APR
in april en mei geholpen
bij het ‘uitdoen’ van de warme
wollen winterjassen. Daarom is er
een schaapscheerdersfeest voor
jong en oud op 24 april (Schildershoeve), 28 april (Herweijerhoeve),
1 mei (Reigershof), 8 mei (Op den
Dijk, Waaygat en Woelige Stal),
15 mei (Gagelhoeve, Kakelhof),
18 mei (Landzigt) en 29 mei
(Molenweide).
Meer informatie?
denhaag.nl/stadsboerderijen

Meer informatie?
bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

BonFire Beach Fest
19

Ruim zestig live-acts op negen buitenpodia in de binnenstad.

wouter vellekoop

Met het tweedaagse
festival BonFire Beach
APR
Fest gaat het strand
seizoen officieel van start. Op
vrijdag 19 en zaterdag 20 april kun
je van het Zuiderstrand tot het
Zwarte Pad genieten van cultuur,
concerten bij het kampvuur en
sportieve activiteiten. Hoogtepunt

zijn de vuurkunstenaars van
Compagnie Carabosse. Zij creëren
op het strand een wereld van
vlammen, staal, muziek en theater
waar de bezoeker zelf doorheen
kan lopen.
Meer informatie?
bonfirebeachfest.com

Culturele middag voor
ouderen uit alle landen
9

Alle Haagse ouderen zijn
donderdag 9 mei welkom
MEI
op een culturele middag
met dans en muziek in Theater aan
het Spui. Van 12.30 tot 15.30 uur
zijn er optredens van dansgroepen
en koren uit alle windstreken.
Ouderen mogen actief meedoen
met dansen en instrumenten

Schaapscheerdersfeest.

Koningsdag
in Den Haag

27

Op Koningsdag is er van
alles te doen in Den Haag.
APR
In veel wijken zijn
vrijmarkten en buurtfeesten.
Op het Lange Voorhout is zoals elk
jaar de Nationale Geraniummarkt
en op het Malieveld en het
Frederik Hendrikplein kun je
naar de Koningskermis. Op
www.denhaag.com staat een
overzicht van alle activiteiten.

bespelen. 65+ prijs € 5,-, Ooievaarspas € 3,75, anderen betalen € 7,50.

Meer informatie?
chinafestival.nl/
cultureleouderenmiddag
(088) 356 53 56 (12.00 - 18.00 uur)

Meer informatie?
Op het programma staan optredens uit alle windstreken.

denhaag.com

