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Het begin van het Chinees Nieuwjaar
door Theo van Zon

door Hasim Soner

Ook dit jaar werd het Chinees Nieuwjaar in Den Haag op feestelijke en
uitbundige wijze ingeluid. Zaterdag 13 februari was het weer zover en begon
de viering in het prachtig versierde stadhuis. Iedereen was van harte welkom
om mee te maken hoe de leeuwen tot leven werden gewekt.

Help! Het is gewoonweg een
chaos. In elke straat van de Schilderswijk zijn er wel een paar lantarenpalen die niet functioneren.

De leeuwen met daarachter de
ambassadeur en wethouder Kool
vertrokken naar het Haagse
Chinatown, om ook daar de
festiviteiten in te luiden. Het publiek
kon de hele middag in het Atrium
genieten van een voorstelling met
Chinese vechtsporten, acrobatiek en
muziek en van de prachtige kostuums
die daar bij horen.
Burgemeester Van Aartsen en de Chinese
ambassadeur Zhang Jun.

Kleurrijke voorstellingen

Op een speciaal toneel werd
de officiële openingsceremonie
opgevoerd. Deze werd verricht door
onder meer de burgemeester samen
met de Chinese ambassadeur.
Daar begon een heel kleurrijke
voorstelling van leeuwendansen.

Al een week voor Oud en Nieuw
(jaarwisseling 2009-2010) kregen
alle buurtbewoners met dit ernstige
probleem te kampen. Het bracht
letterlijk thrillerachtige gevoelens
teweeg bij de buurtbewoners. Delen van straathoeken zijn gewoon
pikdonker!

Relatie tussen China en
Nederland

Tot het einde van de middag was het
een komen en gaan van mensen die
het Chinees Nieuwjaar van dichtbij
mee wilden maken in het stadhuis. Er
was natuurlijk veel Chinees publiek
met ontelbaar veel kleine kinderen.
De landelijke viering vond voor de
zevende keer plaats en draagt bij aan
de relatie tussen China en Nederland.

Waar is de straatverlichting?

Veilige omgeving
Het stadhuis was prachtig versierd.

Gemeente en politie zijn door
enkele actieve buurtbewoners op
de hoogte gebracht. We moeten in
een veilige omgeving kunnen leven.
Alsjeblieft gemeente, Help!

Nieuwbouw Varias College wordt vervolgd
door Ruud Vermeer

Het was wel even schrikken toen we op 2 februari jongstleden te horen kregen
dat ook de tweede aannemer voor de nieuwbouw van de school failliet was
gegaan. Juist in een periode waarin we veel mensen langzamerhand konden
laten zien waar we welke lokalen in gedachten hadden, stopte alles.
Gelukkig zal het nu niet zo lang duren
als de vorige keer. HSB Bouw uit
Volendam gaat een doorstart maken.
In feite zouden ze zelfs al aan het
werk zijn, ware het niet dat er sprake
is van vorstverlet. Het kan dus best
zijn dat als je dit leest mensen alweer
druk bezig zijn op het terrein.

Vragen van omwonenden

Dat moet ook goed nieuws zijn
voor de omwonenden die zich in
de afgelopen weken afvroegen hoe
het nu verder moest. We prijzen
ons gelukkig met het feit dat veel
buurtbewoners ons weten te vinden
zodat we op alle vragen antwoord
kunnen geven. Ook zal er dan weer
een nieuw bord geplaatst worden,
waarop wordt aangegeven wie de
school bouwt.

Vertraging

Wat voor gevolgen het heeft voor
de verhuizing van het Varias College
naar de Zusterstraat kunnen we nu
nog niet zeggen. Ook door het feit
dat we te maken hebben met een
hardnekkige winter, loopt de bouw
wat vertraging op. Wij hopen nog
steeds te kunnen verhuizen in het
schooljaar 2010-2011.

Hier komt straks de gymzaal. Foto: Ed de Bruyn.

kopklas, waar leerlingen in zitten met
een kaderadvies, maar waarvan de
basisschool heeft aangegeven dat er
‘meer’ in zit.

Rondleiding voor
belangstellenden

Theoretische leerweg

De nieuwbouw van het Varias College in
de Zusterstraat. Foto: Ed de Bruyn.

Momenteel biedt het Varias College
nog de kader- en Basisberoepsgerichte
Leerweg van het VMBO. Zodra we
verhuisd zijn, bieden we ook de
Theoretische Leerweg (MAVO) aan.
Als voorbereiding daartoe zijn we nu
al begonnen met een zogenaamde

Zo komt het nieuwe gebouw eruit te
zien.

Wat we overigens verder wel van plan
zijn is, om zodra de aannemer zover
is, belangstellenden rond te leiden in
het pand in aanbouw. Oorspronkelijk
was dat in april gepland, maar dat
zal ongetwijfeld wat later plaats
vinden. Zodra het zover is laten we
dat aan omwonenden en andere
belangstellenden weten.

