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ZMachiel de Vries, Ulisses Pauleta Rolim en Olaf van Hees (v.l.n.r.).

HaagsetakHeiligeTeotonio
De internationale broederschap
van de Heilige Teotonio, een van
origine Portugese broederschap,
is in Den Haag weer nieuw leven
ingeblazen. En wel tijdens de, met
veel ceremonieel omlijste, benoe-
ming van 8 nieuwe ridders in de
Kloosterkerk aan het Voorhout.
De broederschap, onder aanvoe-
ring van mr. Machiel de Vries, de
prior in Nederland, beijvert zich
voor het behoud van christelijke
waarden en normen en zet zich in
om allerhande sociale misstanden

te bestrijden. Tijdens het slotdi-
ner in De Nieuwe of Littéraire So-
ciëteit De Witte aan het Plein
werd, in bijzijn van groot prior
Ulisses Pauleta Rolim, een inza-
meling gehouden. De opbrengst is
voor stichting Halin, die hulp
biedt aan Nederlanders die na
1945 noodgedwongen in Indone-
siëmoesten achterblijven. De dag
werd bijgewoond door leden uit
de Benelux, Portugal, Frankrijk,
Italië, Zwitserland,Verenigd Ko-
ninkrijk en de VS.

LEO
VANDER
VELDE

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

Z Saskia Laurijsen maakt
een blad voor de expats.

‘Nogsteeds
knetterdruk’
Het Engelstalige magazine
The Underground The Hague
bestaat precies een jaar in de
hofstad. ,,We hebben het in
die tijd steeds drukker gekre-
gen, knetterdruk,” kijkt pu-
blisher Saskia Laurijsen op-
gewekt op haar start terug.
,,Er blijkt onder de expats veel
behoefte te zijn aan een blad
zoals wij dat maken,” zegt
Laurijsen. Voor ze vorig jaar
begon, heeft ze eerst laten on-
derzoeken óf er in de interna-
tionale gemeenschap wel be-
hoefte aan nóg een Engelsta-
lige krant is.
,,Sterke punten zijn onze on-
derwerpen over kunst, cul-
tuur en muziek. Een agenda
ook, met de voorstellingen in
bioscopen en theater. Artike-
len over lifestyle en festivals.
De lezers waarderen onze
keuzes van en voor foto’s van
mensen in kunst en cultuur.”

Z Guido Venema heeft al 20
jaar De Golfslag.

Mr.vuurwerk
ofbeachboy
Ruim vijfentwintig jaar gele-
den startte Guido Venema
zijn carrière als ‘beachboy’ op
het Scheveningse strand. Na
een aantal jaar hard werken,
besloot hij het avontuur aan
te gaan en werd hij eigenaar
van strandpaviljoen De Golf-
slag.
Inmiddels staat hij ook be-
kend alsMr. vuurwerk, met
name door zijn rol in het be-
stuur van het internationaal
vuurwerkfestival Schevenin-
gen. Een festival dat veel toe-
risten, maar ook Hagenaars
en echte Scheveningers ple-
zier doet. Het strandseizoen
2015 is bijna ten einde. Hij
noemt het een goed seizoen
dat vanaf de start in maart al
in het teken stond van zijn
20-jarig jubileum als eigenaar
van De Golfslag, met strand-
vuurwerk tijdens de zoneclips.
Vanavond wordt zijn jubileum
op gepaste wijze gevierd met
een eindfeestje aan het Sche-
veningse strand.

AllesuitdekastvoorMichael
‘D

e zakelijke band met Bert is heel
goed. Maar dit is meer, dit is vriend-
schap,” zegtMichael Halstrick, pre-
sident van Bodega Norton. Meteen
slaat de boomlange stiefzoon van

Gernot Langes-Swarovski, van de beroemde
kristalfamilie, de aangesprokene op zijn schou-
der.
Bert, dat is wijnimporteur Bert de Boer van

onder meer L’Exception en de Activin Wine
Group in Zoetermeer. Hij is de man die met za-
kenpartner Jolanda Lamboo deze woensdag-
avond in de Zoetermeerse Hofstede Meerzigt de
gasten voor het Norton-jubileumdiner ontvangt.
Een feest, te beginnen met een glas bubbels,

voor Onno Brokke, manager GrandFood, notaris
Jean-Jacques Budé, alsook voor Patrick van
Domburg, kersverse burgemeester van IJssel-
stein. Bekend gezicht hier, want hij was tot vorig
jaar nog wethouder te Zoetermeer.
Genoeg gepraat, Berts gasten mogen dankzij

chef Alain Adriaanse en zijn witte brigade be-
ginnen met een ceviche van zeebaars en drinken
daar een goed glas finca la colonia sauvignon
blanc bij. Bij de gambamet risotto klokken ze een
frisse chardonnay reserva weg en bij de rouleaux
van hoender wordt weer een fijne malbec reserva
geschonken.
Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want

voor het 120-jarig jubileum van het bekende Ar-
gentijnse wijnhuis uit Mendoza haalt niet alleen
de witte brigade alles uit de kast. Dat doet ook
sommelier Sermad Wartan. Die heeft trouwens
niet lang hoeven zoeken, want de wijnen van Bo-

dega Norton zijn de afgelopen jaren zonder pro-
blemen doorgestoten naar de hoogste kringen
van de gastronomie. Niet zo verwonderlijk want
ze worden gemaakt door een van de beste wijn-

makers van de wereld, Jorge Riccitelli. Nog-
maals, dit is een feest, waaruit we ons met moeite
kunnen losmaken om op tijd terug in Den Haag
te zijn.

Z V.l.n.r.: Jolanda Lamboo met president Michael Halstrick van het 120 jaar jonge wijnhuis
Bodega Norton en Manuela met echtgenoot en wijnimporteur Bert de Boer. Die Halstricks fles
espumante extra brut met het jubileumnummer al heeft ontkurkt. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

Op tal van grote publieksevenementen in de hofstad en omliggende gemeenten is
regelmatig de Culibus te zien. De vipbus waarin topkoks kinderen weer gezond
leren eten. De bus komt voortaan ook bij de JCF. En Norton is 120 jaar. Hiep, hiep...

Culibusknokttegen ‘bruutvetprobleem’
Eén op de zeven kinderen in Neder-
land heeft te kampen met overge-
wicht en dat is een ‘bruut vet pro-
bleem’. Het levert ongekende ge-
zondheidsproblemen op.
De stichting Culibus, een initiatief

van de Nederlandse afdeling van
Les Jeunes Restaurateurs d’Europe,
doet daar sinds 2007 wat aan. ,,Met
een bus met topkoks die kinderen
leren zien én laten beleven hoe je
lekker en vooral gezonder kunt
koken en eten,” aldus chef-kok
Marko Karelse van Villa La Ruche
in Voorburg, want vanzelfsprekend
doet ook hij aan het initiatief mee.
Net als jeunes chef-koks en restau-
rateurs in deze regio, onder wie
Ruben van Dieten van Brasserie NL
in Leidschendam, Xiao Han Ji van
HanTing en Koen Kramer van
Mazie, beide in Den Haag en Je-
roen van Brecht van het Rijswijkse
Savarin.
De meeste aanvoerders in de keu-

kens hebben gemerkt dat veel ou-
ders hun kinderen niet leren om be-
tere keuzes te maken in hun voe-
dingspatroon. ,,Zij weten op jonge
leeftijd te weinig over voeding in het
algemeen. Wij willen laten zien hoe
het ook kan,” zeggen niet alleen de
Haaglandse chefs, maar ook hun
collega’s elders in het land.
,,Laat kinderen zelf koken,

knoeien en proeven. Leren met ple-
zier om zo een stuk bewustwording
bij te brengen. Op scholen is hier
geen ruimte of te weinig kennis en
aandacht voor. Wij zetten ons hier
kosteloos voor in.”
De stichting Culibus doet meer,

steunt ook andere organisaties en
projecten die zich hard maken voor
een gezondere toekomst van kinde-
ren. Zo ook de Johan Cruyff Foun-
dation (JCF) die zich inzet om jeugd
in beweging te brengen. Dus is er nu
een contract voor een driejarige sa-
menwerking tussen de Culibus en

de JCF getekend. Hierdoor is moge-
lijk geworden dat de Culibus ook tij-
dens sportevenementen van de

Johan Cruyff Foundation wordt in-
gezet om kinderen over gezonde
voeding te leren.

Z Susan Weenink, fondsenwerver van Culibus, Johan Cruyff, voorzit-
ter Eugène van Angelbeek van Culibus en Niels Meijer (v.l.n.r.).
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