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Z Vivian Doodeman, Martijn Takes en Rosalie Lammerts van Bueren.

Bijons indePCNoordeinde
We durven het bijna niet te vra-
gen. Als Martijn Takes (Oger),
Rosalie Lammerts van Bueren
(Mody Mary) en Vivian Dood-
eman (Schaap en Citroen) elkaar
op een gezellige borrel tegenko-
men, dan praten ze vast alleen
maar over het werk.
,,Nee hoor, wel over onze winkel-
straten, over het Noordeinde,”
werpt Vivian alleen al de sugges-
tie ver van haar. ,,Als je voor kwa-
liteit kiest, dan kom je naar onze
winkels,” vervolgt de verkoopadvi-

seur van het gerenommeerde ju-
weliershuis. Takes, assistent-ma-
nager en mentor in mannenmo-
dewinkel Oger, haakt prompt in.
,,Je gaat naar het Noordeinde
voor de vele speciaalzaken die
daar zijn.” Lammerts van Bueren
steekt ook haar voorkeur niet
onder stoelen of banken. ,,Weet je
wat het is? In het Noordeinde
worden de klanten nog goed ge-
holpen. Persoonlijk. En dát is wat
steeds meer mensen weer weten
te waarderen. Gelukkig maar.”

LEO
VANDER
VELDE

Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.

Z Zoetermeerse Ella Fluden
uit Polen. FOTO BERTUS DE GRAAF

‘Bloemenof
indemode’
De 22-jarige Ella Fluden had
best mee kunnen doen in het
televisieprogramma over
bloemstylisten. Waarin men-
sen met een passie voor bloe-
men de strijd met elkaar aan-
binden om daarvan de meest
bijzondere creaties te maken.
Bloemen schikken kan Ella
als de beste, want ze zit in het
bloemenvak.
,,Geleerd in Polen,” lacht de
Zoetermeerse, die toch ook
stiekem knipoogt naar een
leuke baan in de mode. ,,Ik
wil zó graag model worden, of
werken bij een modeblad. Of
zelf op de catwalk lopen.”
Ella is 1.70 meter en weegt 50
kilo en dus niet te groot. Maar
dat is geen probleem als je
jongerenmode showt. ,,Klopt.
En ik ben in goede conditie,
want mijn hobby’s zijn ska-
ting, dansen en ik treed ook
wel op in een dansgroepje.”

Z Benjamin Broekhuizen wil
graag in die voetsporen.

MarkenJort
alsvoorbeeld
Benjamin Broekhuizen (25)
is gekozen in het hoofdbe-
stuur van de JOVD, de onaf-
hankelijke jongerenorganisa-
tie van de VVD. Tijdens een
congres met honderden aan-
wezigen stemden leden van
de jongerenorganisatie hem
deze week het landelijk be-
stuur in.
De kersverse bestuurder
denkt aan de toekomst. ,,We
bieden onze leden de moge-
lijkheid om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. Als alge-
meen bestuurslid probeer ik
dat te faciliteren.” Hij kent
een aantal illustere voorgan-
gers. Onder meer Mark Rutte,
Jort Kelder en Hans Wiegel
zaten ooit ook in het hoofdbe-
stuur. Broekhuizen studeert
luchtvaart- en ruimtevaart-
techniek aan de Technische
Universiteit in Delft. Hij is al
jaren actief binnen de liberale
jongerenorganisatie, en was
o.a. bestuurslid van de JOVD-
afdeling van Den Haag.

‘Pasjegeleendvanmijnvrouw’
I

edereen in restaurant Altro aan kijkt trots als
burgemeester Jozias van Aartsen het keur-
merk Veilig Ondernemen aan de onderne-
mers, politie, brandweer, stadsdeel en bewo-
nersorganisatie heeft uitgereikt. Straks gaan

ook de vlaggen in top op de boulevard van Kijk-
duin, waarschuwt Frans van Steenis, voorzitter
van stichting Beach Resort Kijkduin en van de
Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin Bad, de
fotografen. Want naast de dagelijkse leiding van
de Nederlandse Staatsloterij doet deze, grijzer
wordende, kansspelbaas ook nog wat bestuurlijke
zaken in het onderwijs, sport en het maatschap-
pelijk middenveld.
Maar eerst kijken we naar minister Ivo Opstelten
die Kijkduin tot 100% pingebied komt verklaren.
,,Bij alle ondernemers in de wijk kan met de pin-
pas worden betaald. Geen enkele winkelier zal
daarvoor een toeslag in rekening brengen bij con-
sumenten, ook al gaat het om een klein bedrag,”
aldus de bewindsman. ,,Minder cash, wel zo vei-
lig, dat is het motto. Maar je moet natuurlijk wel
een muntje bij je hebben want iedereen gaat af
en toe naar het toilet.”
Opstelten heeft zelf inmiddels ook het pinloos be-
talen onder de knie. ,,Deze week geleerd. Ik heb
even het pasje vanmijn vrouw geleend. Hahaha.”
Niemand hier die zich afvraagt wat de leeftijd
van de minister is want hij somt uit zijn blote
hoofd niet alleen op dat er nu nu 17 officiële 100%
pingebieden in ons land zijn, maar ook dat het
aantal pinbetalingen de laatste jaren in Neder-
land is gestegen naar ruim 2,6 miljard euro. Ook
Lodewijk van der Grinten, directeur van Konink-

lijke Horeca Nederland, is aanwezig om het pin-
nen te promoten. Hij meld dat de horeca bezig
met een inhaalslag en dat er sprake is van een
flinke toename van het aantal pintransacties en

pinautomaten in de horeca. Van Steenis: ,,En dat
past prima bij onze bescheiden, maar uiterst
charmante tweede badplaats van Den Haag met
zo’n drie en half miljoen bezoekers per jaar.”

Z V.l.n.r. Burgemeester Jozias van Aartsen, Frans van Steenis, voorzitter van Beach ressort
Kijkduin en Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie op de blanke top der duinen. De
drie musketiers voor een nóg veiliger Kijkduin en dus voor 100 % pinnen. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

VVD’er Erica Terpstra is dé verpersoonlijking van het Bourgondisch genieten en
van de gastronomie. Ook haar partijgenoot Ivo Opstelten mag graag een vorkje
prikken maar heeft meer met veiligheid, zo liet hij zien in de badplaats Kijkduin.

EricaTerpstraBourgondiërvanhet jaar
Het begonmet een tekening. De En-
gelse kunstenaar David Spiller te-
kende voor prof. dr. Anton van der
Geld een vrolijke, stripachtige fi-
guur bovenop de aardbol en schreef
daarbij: Always look on the bright
side!
,,Wat een beeldende kracht. Prach-
tig, deze spontane interactie tussen
een kunstenaar en mijzelf als psy-
choloog,” blikt de voorzitter van Be-
NeLux-Universitair Centrum terug
op die ontmoeting. ,,Ik moest met-
een denken aan Erica Terpstra,
maar ook aan de vele gesprekken
die ik met andere mensen heb, om
hen ook naar die zonzijde te laten
kijken. Bij Erica is dat niet nodig.
Die is het levende voorbeeld van
blijheid, die warmte geeft, zoals de
zon.”
Dat ging allemaal door Van der Geld
heen toen hij in het stadhuis van ‘s-
Hertogenbosch onze stadgenote
(Terpstra woont op Scheveningen),

de zichtbaar verraste oud-politica,
namens de jury, op het podium
noodde.
,,Haar wilskracht, opgewektheid en
bevrijdende zelfspot komen hele-
maal terug in de titel van haar boek:
Help, ik val af!. En ze verbaasde ie-
dereen, hoe snel zij haar doel be-
reikte,” aldus de professor, die Terp-
stra ‘een bourgondiër bij uitstek’
noemde. Ook memoreerde hij haar
enthousiasme als NOC*NSF-voorzit-
ter en haar televisieprogramma
‘Erica op reis’. ,,Waarin ze ons leert
hoe je kunt genieten van het leven
onder het motto: leef met passie,
leef in het nu.”
Toch een tikkeltje verlegen tijdens
de loftuitingen keek de oud-politica
ook weer niet zo heel erg op, want
ze kent prof. Anton al heel wat
jaren. Nog uit die mooie tijd als
staatssecretaris voor Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport waar ze op
VWS met haar uitstraling en

enthousiasme veel wist te bereiken.
Prof. Van der Geld: ,,Maar pas echt
contact kregen wij toen zij vanwege

haar vele humanitaire verdiensten
de Majoor Bosschardprijs in ont-
vangst mocht nemen.’’

Z Stadsgenote Erica Terpstra neemt in ‘s-Hertogenbosch het jury-
rapport in ontvangst van prof. Anton van der Geld. FOTO BENELUXNEWS
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