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Eerste Noordzeeboer is Hagenaar
“Ik ga de eerste
Noordzeeboer van
Nederland worden”,
vertelt de 26-jarige Koen
van Swam van Stichting
Noordzeeboerderij
uit Den Haag. Via
crowdfunding heeft
hij bijna 10.500 euro
opgehaald om de eerste
kilo zeewier te telen
op een testlocatie tien
kilometer uit de kust van
Texel. Eind oktober gaan
de eerste boeien met
babyzeewier te water.
Door Tanja Verkaik
SCHEVENINGEN - ‘Heb jij iets

met zeewier?’ Dat vroeg
de werkgever van Koen
nadat hij een baan had bemachtigd bij Schuttelaar &
Partners aan de Zeestraat.
Toen hij bevestigend antwoordde kwam de net afgestudeerde student communicatiewetenschappen
in een achtbaan terecht en
startte het zeewieravontuur.
“Ik gebruik communicatie
om duurzaamheid te realiseren.” Samen met Marcel
Schuttelaar en Job Schipper
van Hortimare trekt hij het
project. “Wij zien kansen
voor zeewier. Het zou een

Koen van Swam hoopt in de toekomst nog meer te doen met zeewier. Maar tot die tijd kan de Dutch Weed Burger worden gegeten bij
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de Burgerz. 

goede eiwitvervanger zijn
voor vee-en visvoer en zeewier wordt allerlei gezondheidsvoordelen toegedicht.
Ook heeft het weinig nodig
om te groeien: stromend
zeewater en zon. Het kan

lokaal verbouwd worden,
dat scheelt transportkosten
en dus minder uitstoot van
CO2. En, niet onbelangrijk,
zeewier is lekker.” We nemen de proef op de som bij
de Burgerz in de haven waar

Buurthuis van de Toekomst om
zeep geholpen door parkeerbeleid

Ron Jansen en Bram Poons zijn enthousiast over het Buurthuis van de Toekomst, maar zien het
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somber in als er geen oplossing komt voor het betaald parkeren in de buurt. 
DEN HAAG - H.V.V. Laakkwar-

tier, één van de eerste Buurthuizen van de Toekomst in
Den Haag, dreigt slachtoffer
te worden van het eigen succes. “Aan de ene kant pompt
de gemeente veel geld in het
Buurthuis van de Toekomst
en aan de andere kant voeren ze betaald parkeren in
van 18.00 tot 00.00 uur. Dit
kost ons leden en vrijwilligers”, zegt H.V.V.-voorzitter
Ron Jansen, die op korte termijn een brandbrief zal sturen namens het bestuur aan
de verantwoordelijk wethouder. Het is volgens hem
een utopie dat alle leden in
een straal van 500 meter van
het gebouw wonen. “Veel leden wonen in vinexwijken
of in de Schilderswijk, maar
blijven de club trouw.” De

tegenpartij komt vaak niet
vanwege de parkeerkosten
en scheidsrechters houden
hun hand op bij de club.
Het is een belachelijke situatie.” “De parkeerkosten
zijn jaarlijks meer dan de
helft van de contributie”,
stelt Bram Poons, die zich al
jaren inzet voor H.V.V. Laakkwartier. “Dat is niet op te
brengen voor ouders die het
al niet zo breed hebben.” Al
eerder trok het Buurthuis
van de Toekomst samen met
andere clubs aan de bel in
deze krant, maar vooralsnog
blijft de situatie onveranderd. “Iedere problematiek
is weer anders, bij de ene
club is wel een braakliggend
terrein waar geparkeerd kan
worden. Wij zitten midden
in de wijk.” Ondertussen

bruist het bestuur van H.V.V.
Laakkwartier van ideeën
voor de toekomst. Zoals een
buurtrestaurant waar je voor
een klein bedrag kan eten
en waar stagiaires opgeleid
kunnen worden en vervolgens naar een (bij)baan worden begeleid. Jansen: “Wij
willen werklozen als kok
of huismeester aan de slag
hebben om in het werkritme
te blijven. Dit plan ligt nu bij
het UWV.” Het buurthuis
dat grondig is verbouwd herbergt o.a. al een gedeelte van
Florence, activiteiten van de
Laakse Lente, een judoclub
en meer. “Wij willen op korte termijn een gesprek met
de wethouder. Misschien
kunnen wij als club bijvoorbeeld extra bezoekerspassen
aanvragen”, aldus Jansen.

de Dutch Weed Burger op
de kaart staat. Heerlijk! Van
Swam gaat suikerwier en
vingerwier verbouwen op
twee soorten boeien om te
kijken wat het beste werkt.
“Mijn droom is een ge-

mengd bedrijf met schaal-en
schelpdieren, windenergie
en waar de visserij bij betrokken is.” In het voorjaar
wordt gekeken of de proef is
geslaagd. Info: www.noordzeeboerderij.nl.

Divali Award voor Haagse journalist
DEN HAAG - Trouw-verslagge-

ver Perdiep Ramesar heeft
uit handen van Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing
de Divali Award 2014 ontvangen vanwege de waardering voor zijn werk en inzet
als journalist, schrijver en
opiniemaker.
De uitreiking vond plaats
in aanwezigheid van de
Surinaamse oppositie leider Chan Santhoki bij de
heropening van de gemeenschappelijke ruimte van ouderencomplex Shanti Bhawan aan de Regentesselaan
te Den Haag. Jadnanansing
prees vooral de deskundigheid en zorgvuldigheid
van de Haagse journalist.
Ondanks bedreigingen aan
zijn adres blijft hij voor
Trouw en als deskundige
voor landelijke radio en tv
rapporteren over radicali-

sering. Ramesar heeft zich
ook ingezet in de strijd tegen
vrouwenhandel en daarover
internationaal gepubliceerd.
De Haagse journalist begon
zijn werk bij AD Haagsche
Courant. Zijn opmerkelijke
en soms kritische verslagen
over Surinaams Hindostanen zijn belangrijk voor de
emancipatie van deze gemeenschap en maakt hij taboes bespreekbaar. Daarmee
is hij een rolmodel en bruggenbouwer voor een nieuwe
generatie. Vorig jaar reikte
stichting Dunya de Divali
Award uit aan de directeur
van het Lucent Danstheater, Henk Scholten. Stichting Dunya is bekend in
Den Haag voor de jaarlijkse
kerstbrodenactie om daarmee aandacht te vragen voor
stille armoede en vereenzaming van ouderen.
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Gijsbert Mul van woningcorporatie DUWO meldt
dat er een convenant is
gesloten met het ROC
Mondriaan op veiligheidsgebied en dat er
regelmatig contact is met
de politie. “Maar honderd procent garanderen
dat er nooit meer iets
zal gebeuren, kan geen
enkele woningcorporatie. Je hebt met mensen
te maken. Sommige
zaken zijn ook te wijten
aan de laksheid van de
bewoners. Let erop wie er
met je meeloopt. Wacht
desnoods totdat ze zelf
hun ‘druppel’ gebruiken
om binnen te komen. Ook
het openlaten van deuren
van de fietsenstalling of
ramen zien we regelmatig. Het zal echt niet perfect zijn bij ons, maar we
hebben onze zaakjes wel
op orde.” DUWO denkt
erover om bewoners tussentijds meer te informeren over de afhandeling
van een klacht, ook al is
er nog geen oplossing.
De problemen met de
toegangsdeuren zijn een
prioriteit voor de corporatie.

Beslag gelegd op
partij gevaarlijk
vuurwerk
Den Haag - De politie

heeft afgelopen vrijdag
een 24-jarige man en
zijn 22-jarige vriendin
aangehouden op verdenking van het bezit van
en de illegale handel in
massa-explosief vuurwerk. De politie trof het
vuurwerk aan na een
melding van de vermoedelijke aanwezigheid van
hennepplanten. Er werd
één flinke hennepplant
gevonden en in de kelderbox van de verdachten
werd bijna 90 kilo gevaarlijk en massa-explosief
vuurwerk aangetroffen.
Er stonden onder andere
zes dozen Cobra’s en een
doos mortierbommen.
Het gaat om professioneel vuurwerk dat veel
gevaar oplevert en alleen
in bezit mag zijn en mag
worden gebruikt door een
professioneel gebruiker.
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Greatness organiseert
samen met Strandclub
WIJ in de nacht van 25
op 26 oktober de T.O.G.
Wintertijd Challenge bij
WIJ.
Als de wintertijd ingaat
wordt er 1 uur en 1 seconde gesport om geld in
te zamelen voor kinderen
met een spierziekte. Om
stipt 02.00 uur zal de
work-out van start gaan.
Topsporters Janick de
Jager (surfer) en Dimi
de Jong (snowboarder)
zullen zich deze nacht
ook inzetten voor Spieren
voor Spieren.



Inschrijven of doneren
kan via de website
trainingofgreatness.nl

