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Fashion Event in
centrum Wassenaar
WASSENAAR - Het centrum
van Wassenaar staat zaterdag
24 mei bol van de mode. Het
Fashion Weekend, dat vanwege het slechte weer van vorige
week nu deze zaterdag wordt
gehouden, pakt uit met een
swingende modeparade met
zang en dans. Drie shows - met
heren-, dames en badmode en
accessoires - zijn te zien in de
Langstraat om 11.00, 12.30 en
14.00 uur. Ook is er een extra
show om 13.30 uur met brillen
en accessoires. In de Van Hogendorpstraat om is om 15.30
uur een vijfde show.

Betere manieren
DEN HAAG - Ruziënde caissières, onbeschoft horecapersoneel en onopgeruimde uitgaansrommel. CDA-raadslid
Ries Smits vindt dat het afgelopen moet zijn met dit onbehoorlijke gastheerschap in
Den Haag. Hij heeft een notitie geschreven, die moet leiden
tot oprichting van een college
over gastheerschap.

Strandexcursie
DEN HAAG - Nederland viert
de Week van de Zee. In Den
Haag en omgeving valt de hoeveelheid activiteiten wat tegen,
maar op Kijkduin is zondag 25
mei een strandexcursie voor
alle leeftijden. De wandeling
start om 14.30 uur op het Deltaplein. Aanmelden: 0703946065. Toegang gratis.

Opladen voor nieuwe
dag met meditatie
Hagenaars kijken naar het verre oosten om
rust in hun hectische leven te vinden.
PAULINE AARTS

OOK MEDITEREN?

Krachtmeting gaat
e e r s t e ro n d e i n
Wethouder Norder
houdt vast aan 1000
nieuwe woningen in
Kijkduin.
DEN HAAG - “We spreken
één ding af, het wordt hier geen
Torremolinos, dit blijft een familiebadplaats." Wethouder
Norder neemt een groepje
journalisten op sleeptouw op
Kijkduin. Dezelfde morgen
heeft het college van B en W de
Nota van uitgangspunten Kijkduin aangenomen. "We bou-

Norder ontvouwt zijn plannen.
wen niet te hoog en er komt
geen muur aan de zee,” formuleert hij de spelregels. “Als gemeente vertellen we wat de
randvoorwaarden zijn en nodigen we ontwikkelaars uit om
met plannen te komen. Vesteda
en Staedion staan te trappelen”, weet Norder. “Metterwoon niet, die willen hun bezit
hier van de hand doen, ze hebben blijkbaar geen zin in herontwikkeling,” vertelt gemeentelijk projectleider Hans Sparreboom. Het gezelschap rijdt
per VIP bus naar kunstwerk

Het hemels gewelf in de puinduinen. “Hier beneden op de
voetbalvelden wil ik woningbouw mogelijk maken", wijst
Norder. "De scheidsrechtersopleiding wil wel verkassen en
honkbalvereniging Stork krijgt
een andere plek in dit gebied.
Op de locatie van het gesloopte
Zeehospitium kan bijvoorbeeld
een ‘wellness’ voorziening gebouwd worden. We investeren
als gemeente 20 à 30 miljoen
euro in beter groen in Kijkduin,
maar dit geld moet wel uit de
bouwplannen komen. Ook met

slecht weer moet deze plek aantrekkelijk worden.” Waar wil
Norder hoogbouw wél toestaan? “Het mag nergens hoger
worden dan 50 meter, denk aan
plekken als de zone Lozerlaan
Ockenburghstraat en naast het
Atlantic Hotel. Aan het Westduinpark komen we niet. In de
duinen mag je niet graven,
daarom verlangen we gebouwd
parkeren (niet ondergronds,
maar inpandig, red.). Andere
randvoorwaarden zijn dat er
900 à 1000 woningen worden

FOTO: MARKO FEHRES

gebouwd, en dat er wellness en
sportvoorzieningen bijkomen.
Ook willen we Randstadrail
graag doortrekken tot aan de
kust,” vertelt Norder enthousiast. De bewonerswerkgroep
Masterplan Kijkduin heeft laten weten het grondig oneens te
zijn met de plannen. Stedenbouwkundige Bram van Hengel heeft op verzoek van de
werkgroep een alternatief plan
getekend. De bel voor de eerste
ronde in boksring Kijkduin
heeft weerklonken.

Koningin opent 50ste Pasar Malam

Lezers schrijven: Koningin?

DEN HAAG - Twee weken lang
is het Malieveld het terrein van
de Pasar Malam Besar. De Eetwijk bestaat dit jaar uit meer
dan twintig eethuizen. Op zoek
naar een goeling? Hard toe aan
een pidjit? De Grand Pasar
heeft het. In het Bintang
Theater vertelt Marion Bloem
zaterdag om 16.30 uur over
haar film 'Ver van familie'. Zondag om 16.30 uur treedt Astrid
Seriese op en om 12.00 rock-

DEN HAAG - "De stelling
‘Máxima zou een fantastische
koningin zijn’ is onzin." Dat
schrijft J.M. van Belle in een reactie op ons artikel van vorige
week. "Als Willem Alexander
koning wordt, verandert er aan
haar status niet anders dan dat
zij als echtgenote van de koning
met koningin dient te worden
aangesproken. Regeren dient te
worden gedaan door W.A. (en
niet door Maxima!) Wat is daar

groep Slank uit Jakarta. Op het
Tong Tong podium is zaterdag
om 17.00 uur Krontjong Toegoe, een orkest uit Jakarta te
horen. Studenten van de Indonesische Hogeschool der Kunsten dansen zondag om 20.00
uur. In het Bibit Theater wordt
zaterdag om 12.00 uur gepraat
over de Njai als stammoeder.
Het kooktheater pakt uit met
Maleisische hapjes, stamppot en
tapas. Kaarten: €14,-.

Met een flinke slag op de gong heeft Koningin Beatrix woensdag
de 50ste editie van de Pasar Malam Besar geopend. FOTO: WHM/PEVRY PRESS

nu fantastisch aan?!" In het artikel wordt Máxima geknipt
voor de baan gevonden. "Hoezo?" vindt Van Belle. "Is het zijn
van echtgenote van een regerend vorst een baan? Wat is dan
die baan? Zich bezighouden
met goede, c.q. goed bedoelende zaken? Best! Maar het dient
de koning te zijn, die regeert!"
Reageren? Www.deweekkrant.
nl of redactie.ph@whm.wegener.nl

DEN HAAG - Alleen het geluid je eigen ademhaling, het gefluit van merels en gesnater van
eenden en de geur van azalea's.
In twintig minuten de buitenwereld vergeten en helemaal tot
jezelf komen. Zenleraar Raoul
Destrée van Zentijd uit Den
Haag en zijn leerlingen mediteren op een frisse avond in mei in
de Japanse tuin op landgoed
Clingendael.
Er wordt steeds meer gemediteerd in Den Haag en omgeving. Het is allang geen bezigheid voor zweverige types meer.
Zelfs huismoeders en zakenmannen wenden zich tot de oosterse levenswijze. Tik mediteren
in op google of blader in het telefoonboek en je vindt in Den
Haag en omgeving zo vijftig
plekken waar je terecht kunt.
"Ik had het gevoel dat ik door
mijn drukke werk steeds meer
geleefd werd en zocht een manier om daarmee om te gaan en
weer rust in mijn leven te brengen", omschrijft Roland, een
van de cursisten, zijn motivatie.
Zijn zenleraar hoort dit vaak.
"Met meditatie oefen je het
leegmaken van je hoofd en dat
geeft rust en orde, waardoor je

Zentijd: Oude Boomgaardstraat
17, Den Haag, tel. 0703467977. www.zentijd.nl
YinYangBalance, tel. 0703825230.
www.YinYangBalance.nl. Sterrenkind, spiritueel
centrum
voor kinderen en
ouders. Prins Hendrikstraat 113
Den Haag, tel. 070-3657267.
www.sterrenkind.com

je meer kunt concentreren op je
dagelijkse activiteiten." De meditatieles in de Japanse tuin is
een van de uitstapjes die
Destrée graag maakt met zijn
leerlingen. Hij organiseert ook
zenretraites in abdijen en zenreizen naar het buitenland.
"Meditatie komt uit China en
heeft zich verspreid naar Japan,
waar het zenboeddhisme is ontstaan. Het is daarom heel bijzonder om in deze omgeving te
mediteren. Het is een genot
voor de zintuigen."
Na een paar minuten verdwijnen de omgevingsgeluiden naar
de achtergrond en maken gedachten aan de voorbije werkdag ruimte voor diepe ontspanning. Opladen voor morgen.

Leerlingen van Zentijd mediteren in het tempeltje in de Japanse
FOTO: WHM/RONALD STAM
tuin.

