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Haagse hitte-eilanden
kunnen dodelijk zijn
Dit zijn Hanneke van
Veen en Rob van Eeden
uit de Rivierenbuurt.
Zij slaan alarm over
het bestaan van ‘hitteeilanden’ in onze stad.
“Den Haag is één van
de heetste steden van
Nederland, blijkt uit de
hitte-kaart. In delen van
het centrum wordt het 8
of 9 graden warmer dan
het KNMI zegt”, legt Rob
uit. Zoiets kan dodelijk
zijn. “In de zomer van
2003 zijn er in Frankrijk
15.000 mensen van de
hitte gestorven. Een
groot schandaal. In Parijs
werden de lichamen
opgeslagen in koelcellen
van slagerijen.”
Door Ap Peeters
DEN HAAG - Het stel heeft een

afspraak met bouwwethouder Joris Wijsmuller om te
praten over ‘hitte-eilanden’
in Den Haag. Hartje winter,
mooi op tijd om aan de bel
te trekken? Rob en Hanneke schudden van nee:
“Veel oude mensen wonen
in slecht geïsoleerde woningen”, zegt Rob, “bejaardenflats met lage plafonds.

Hanneke en Rob bij een zitje dat getuigt van onze onnozelheid:
geen schaduw en zo’n ondiepe vijver zal nooit verkoeling geven.

Daar zien we nog steeds
geen verbeteringen, al is
het hitte-probleem al langer bekend. Hoeveel daken
zijn reflecterend gemaakt?”
Op korte termijn is er maar
één oplossing, weet het stel:
“Als de wiedeweerga meer
bomen planten, parken aanleggen. Uit alle rapporten
blijkt dat meer groen helpt.
Het geeft meer schaduw en
meer ventilatie.” Als het van
de zomer mis dreigt te gaan
kun je nog vernevelen op de
heetste dagen of zonwering
tussen de gevels spannen,
noem maar op. Hier ligt als
eerste een taak voor gemeente en woningbouwcorporaties, vindt het stel, maar de
rest van Den Haag hoeft niét
op zijn handen te gaan zitten. “Je kunt zelf voor goede
zonwering zorgen.” En Han-

neke heeft in haar straat de
boomspiegels vergroend. De
gemeente vindt het prima.
Bomen kweken gaat moeilijk, er zit een parkeergarage
onder het wegdek. Weinig
ruimte voor wortels. Toch
maken beiden zich géén
zorgen over hun eigen situatie. “Wij wonen in een goed
geïsoleerde woning.” Wie
denkt dat Rome en Athene
ook warm kunnen zijn, vergeet volgens Rob dat deze
steden erop gebouwd zijn.
“Onze stad niet. Dit is echt
een Haags probleem. De zee
geeft ook geen afkoeling.
Op de binnenstad blijkt dat
geen effect te hebben.” Eerste vraag aan de wethouder?
“Meer onderzoek. Wáár zijn
precies de hitte-eilanden. “
Meer: www.hitte-eilanden.
nl

Citatenmuseum Scheveningen
HAAG - Scheveningen heeft er sinds kort een
uniek, intiem museum bij:
Het Citatenmuseum, gevestigd in revalidatie/verpleeghuis De Eshoeve. Vanaf
zaterdag 20 december is
daar een nieuwe expositie
te zien. Prachtige winterfoto’s, vanzelfsprekend met
citaten. Ditmaal citaten van
vrouwen! Humoristische,
filosofische en wijze citaten
van beroemde schrijfsters,
actrices en politici, zoals
Agatha Christie, Indira
Ghandi, Golda Meir, Jeanne
Moreau. Een voorbeeld: “Je
kunt een man altijd overal
heenleiden, zolang hij maar
DEN

denkt dat hij jou leidt” (Sophia Loren). Iedereen wordt
van harte uitgenodigd om
deze expositie te komen bekijken. Gratis entrée. De Eshoeve, Doorniksestraat 150,
te bereiken met bus 22, halte
Doorniksestraat/Pompstationsweg. Openingstijden van
het Citatenmuseum: woensdag en zaterdag van 10 tot 13
uur en op afspraak, via citatenmuseum@planet.nl
Op 15 maart jl. is Het Citatenmuseum geopend. Heropend, kunnen we beter
zeggen. Op z’n derde locatie.
Eerst was het in Leimuiden
gevestigd, in boerderij Dank
en Hoop. Daarna vertrok

henk bres

Wat ik nooit doe is negatief
over ADO Den Haag schrijven...

E

r zijn twee mannen in Nederland
genaamd Ron en Danny die met mijn
naam op hun arm getatoeëerd rondlopen, Ron heeft er zelfs een karikatuur
van mij erbij gezet en dat vind ik een grote
eer natuurlijk. Nou zijn dit ondertussen
vrienden voor het leven geworden, want
deze jongens hebben mij in moeilijke tijden
terwijl ik heel Nederland over mij heen
kreeg altijd door dik en dun gesteund. Dus
vond ik het eens tijd om ook hun naam
op mijn arm te laten zetten die van Ron is
‘Timeless’ geworden waar ik al mijn tattoo’s heb laten zetten. Danny die heeft een
hele groep mensen die elkaar door dik en
dun steunen en dat kunnen vrienden zijn
en familieleden onder de naam ‘La Onda’s’.

En die naam staat dus nu ook op mijn arm
en ik ben er trots op om bij deze hechte
groep te mogen behoren. Een hoop mensen
zullen zeggen nooit geen namen op je lijf
zetten want als je bonje krijgt dan zit je er
mee. Maar ik weet zeker dat deze jongens
en ik onze tatoeages tot onze dood zullen
dragen. Ja, en wat ik nooit doe is eigenlijk
negatief over ADO Den Haag schrijven
omdat het mij cluppie is, maar ik mot nou
toch wel want als je door slecht spel met
de uitslag van 2-2 tegen Excelsior van het
veld afgaat mag ik me eigen toch wel een
keertje schamen voor mijn cluppie. Maar ja
wie weet zien ze een keer het licht en maken ze de trouwe supporters weer eens blij
met vechtlust en goed spel...ik hoop het!!

Mega Beer in Megastores!
DEN HAAG - Kleurrijk, jong

Vervolg Mega Mysterie
De maand december draait het in Megastores om een
mysterieuze verschijning: de 5 meter grote Mega Beer.
Het ‘Mega Mysterie in MegaStores Den Haag’ is een
vervolgverhaal: Op 20 en 21 december gaat MegaStores Den
Haag daarbij op de muzikale tour! Een klassiek orkest met een
twist speelt de sterren van de hemel.
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en in beweging zo kun je
Megastores deze maand
zeker wel noemen. Dit
weekend deed het circus
de giga woonstad, volgens
zeggen de grootste van
de Benelux, aan! JONGleurs, trapezeartiesten,
koorddanseressen en
prille fietsers op één wiel
bevolkten het centrum en
verrasten de bezoekers
met hun halsbrekende
toeren. Een weekendje
Megastores dus dat in het
teken stond van dans, muziek en theater. “De hele

het voor enkele jaren naar
Nieuwkoop. Nu is De Eshoeve in Scheveningen aan de
beurt. Er is op deze locatie
ook een expositie van foto’s
met citaten ingericht. De activiteiten van Stichting Het
Citatenmuseum zijn: het
organiseren van schrijfprojecten, tentoonstellingen en
andere activiteiten alsmede
het verzorgen van publicaties. Als eerste project
heeft Mia Meijer een aantal
weken met scholieren van
basisschool ‘Wonnebald’ in
Den Haag gewerkt. Zij hebben gedichtjes en rijmpjes
geschreven.

maand december draait
het in Megastores om een
mysterieuze verschijning:
de Mega Beer,” vertelt
Linda van Son van Megastores. “De vijf meter hoge,
knuffelbeer die in het
centrum is gevonden en
waarvan iedereen zich afvraagt hoe hij hier terecht
is gekomen en van wie
hij is. Dat verhaal loopt
als een rode draad door
de decembermaand heen.
Ieder weekend een ander
thema, maar elke keer zit
daar toch weer die grote
knuffelbeer, die eigenlijk

door iedereen mee naar
huis genomen wil worden. Komend weekend
staat de muziek centraal
en het laatste weekend
volgt de ontknoping in
een voorstelling waaraan
iedereen mee kan doen.”
We vonden het een goed
idee om de ruimte die we
hier hebben eens ánders te
gebruiken. De winkel- en
theaterwereld bij elkaar
brengen. We werken samen met Terts Brinkhoff,
creatief directeur van de
Parade, de KinderParade
en de WinterParade.

Dieren ernstig
verwaarloosd
Den Haag - De dierenpoli-

tie nam zondag een hond
en twee katten in beslag
in een woning aan de Van
Goghstraat. De dieren bleken zwaar verwaarloosd te
zijn. De dierenpolitie kreeg
een melding en nam poolshoogte. In de woning werd
een ernstig vermagerde
hond aangetroffen, die vermoedelijk al enkele maanden niet buiten de woning
was geweest. Ook werden
twee katten aangetroffen,
waarvan één sterk vermagerd was. Ook de rest van de
gezondheid van de katten
liet te wensen over. De politie onderzoekt de zaak.

