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Theater uoor
mantelzorgers

ln deze rubriek wordt het verhaalachter familieberichten verteld.
Verdriet en geluk wisselen elkaar af. ln de beschrijving van geboorten,
huwelijken en overlijden komen alle aspecten van het leven aan bod.

Een theaterstuk moet mantelzorgers inspireren om vaker
aan te kloppen voor hulp. Met
deze voorstelling wordt aanstaande zondag de Haagse
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nïëïanders kon.
Als kind kreeg hij te hóren hoe sjiek het wel
niet moest zijn orn in de Haagse Passage te

Dans bii

mogen wonen . ,,Maar zij hebben wel een bad-

kamer en ik moet naar het badhuis," zei Ton
dan. De enorme balzaal was zijn huis. Hij
sliep in een klein kamertje ernaast, terwijl de
mensen leerden dansen van zijn vader en zijn
moeder. Later woonde hij zelf ookweer in de
Passage boven de zaak. Met zijn wouw en
drie dochters. Er werd hard gewerkt. Ton
kwam regelmatig te laat voor het eten aan tafel. Als gezin gingen ze niet op zomervakantie. De zomerverkoop van souvenirs was belangrijk. Dat maakten ze goed door in de voorjaarsvakantie altijd twee weken te gaan skiën

aidsherdenking
Het Haagse dansgezelschap I)e
Dutch Dont f)ance Division
treedt I december opbij de
herdenking van wereldaidsdag
in het Atrium van het stadhuis
in Den Haag. De Haagseherdenking is een initiatief van
beeldend kunstenares Ciska
den Hartcg. Speciaal voor
wereldaidsdag zal zij samen
met het publiektijdens de
herdenking een aantal gipsen

een ode aan de miljoenen
sl achtoffers die wereldwijd
gestorven zijn aan de ziekte
Aids. De Duteh EonïDance
Division danst een nieuwe

weduwnaar werd zocht hij zijn jeugdwiend
in Amerika weer op. Hij maakte reizen en
vondweerliefde. Ton werd ziekvan een melanoom die terugkwam. Hij werd liefdevol verzorgd door dochters en wiendin. Zijn vele
vrienden droegen als laatste groet een rode
neus toen ze het glas hieven op vervlogen tijden en op een heel bijzondere man.

creatie van choreograaf Thom
Stuart op muziekvan Arvo Pàrt
en HenryPurcell. Rinus
Sprong, mede-artistiek leider
van de groep, zingteenvan
Purcells beroemdste aria's.

Kiikie op spoedeisende hulp
De spoedeisende hulp van het
Bronovo ziekenhuis houdt op 5
november een 'open ochtend'.
Belangstellenden kunnen een
kijkje nemen op de acute zorgpost. Onlangs is de afdeling

uitgebreid met een tijdelijke
aanbouw. die vanaf september
in getrruik is. Belangstellenden
kunnen zich melden aan de
balie van de ingang van <le
Spoedeisende Hulp tussen 9.00

+

en 1l.OO uur.

Voor feestaÉikelen en een fopneus gir
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met elkaar.
Ton was een heel charmante man. Hij had
gevoel voor decorum en hield van goede manieren. Hij was gek op zijn dochters en was
zorgzaam voor hen. Hij liet ze zvuieren op de
dansvloer en pronkte graag met ze. Toen hij

beelden maken van meer dan
acht meter oog. De figuren zijn
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Eewi van der Krogt, dochter van An1
van der Post en Bert van der Krogt u.

Veel leegstand, maar er wordt dril
. Een Op de tien kantOren in de Haagse regio staat leeg.
Desondanks wordt er driftig bijgebouwd. Vorig jaar kwam er B2.0oo
m2 kantoorruimte bij.
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Dat blijkt uit de Monitor Kantorenmarkt Haaglanden 2009 van het
stadsgewest Haaglanden. Daarin

wordt ingegaan op ontwikkelingen
in de regionale kantorenmarkt. In
de

regiowas op ljanuarivan ditjaar

6,8 miljoen m2 kantoorruimte.

jaar ervoor. In de vastgoedwereld
wordt een leegstand van 5 à 6 procent als gezond beschouwd. Vooral
in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk is veel leegstand.

In

2008 werd

in

Haaglanden
nieuwbouwkantoren opgeleverd. Dat is liefst drie
keer zoveel als in hetjaar ervoor. De
meeste gebouwen werden opgeleverd in Den Haag. Zo werd het nieubijna 82.000

m2 aan
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