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Leo van der Velde

In de zomer
studeert
ze minder
Bij een milieuwetenschapper hebben we bij voorbaat
een wat ander type jongedame in gedachten. Toch is
milieuwetenschap het vak
waarin Bobby Verbaan (foto)
zich bekwaamt. Meteen na
haar bachelor begint de 23jarige Scheveningse nu aan
haar Master Environmental
Geography aan de universiteit. Dat studiehoofd heeft ze
van haar vader, kolonel bij de
mariniers, zeggen Bobby’s
kennissen op de fitness.
,,Nou, ook bewust leven en
spirualiteit liggen me na aan
het hart,” zegt Verbaan lachend. Haar vriend Matthijs
den Heijer denkt er ook zo
over. Naast studeren is dansen haar grootste hobby, op
de muziek van Arriba Reggaeton. Alleen in de zomer slaat
Bobby haar studieboeken
dicht. ,,Tuurlijk, als er zon is
dan ben ik zoveel mogelijk
buiten. Op het strand en zo.’’

Barzani: Den Haag
is een schone stad
In tegenstelling tot veel van
zijn collega’s neemt de ambassadeur van Irak nooit een
blad voor de mond. Ook als lid
van de OPCW tegen chemische wapens zegt Saywan
Barzani (foto) waar het op
staat. ,,Den Haag is een rustige stad. Alles is hier goed
georganiseerd”, aldus de 45jarige diplomaat. Voor zijn
komst had hij gehoord dat het
hier áltijd slecht weer is en de
lucht flink is vervuild. ,,Maar
het weer en de vervuiling zijn
mij enorm meegevallen. Zeker
in vergelijking met Bagdad,
Parijs en Rome.’’
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Van links naar rechts accountmanager Chantal Ekkel, MKB Den Haag-voorzitter Kim Schofaerts en ‘lampenier’ Belinda van Baalen.
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Klein Ascot bij het MKB
Paddock. Omdat de meeste vrouwelijke ondernemers een hoed(je) droegen,
deed de golfclub denken aan renbaan Ascot. Alleen de mooie paarden ontbraken.
oorzitter Karin Schofaerts van MKB Den
Haag kijkt enthousiast als
de eerste genodigden op
het terras van het Groendael-clubhuis arriveren. Niet zozeer
omdat ze ze vrijwel allemaal kent,
maar omdat Schofaerts straks goed
nieuws heeft voor haar achterban.
Dat geldt ook voor Chantal Ekkel,
accountmanager van het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland, die
een Stetson draagt. ,,Zelf zit ik veel in
Voorschoten, maar de samenwerking met Wassenaar, LeidschendamVoorburg en natuurlijk Den Haag
verloopt steeds beter. Dat is alleen
maar in het voordeel van ondernemers die we helpen bij het vinden
van personeel.”
Dan gaat het óók om 55-plussers,
wajongers en werknemers die uit een
uitkering komen. Zo heeft Ekkel
laatst nog iemand aan het werk ge-
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NETWERK
Voor de derde keer
in successie organiseerde MKB Den
Haag een aspergeparty. Ditmaal op
een nieuwe locatie,
namelijk de Wassenaarse Golf Groendael. Iedere ondernemer betaalde een
tientje. De opbrengst (1.175 euro)
is voor de Daniel
den Hoed Stichting.

Monique Mulder (training & coaching) en
Corinne de Haas (tarot).

holpen via Belinda van Baalen, directeur bij Bava Light Concepts.
MKB-bestuurslid Ad van Ginkel
kijkt zijn ogen uit, want de vrouwen
die hier komen netwerken dragen
vrijwel allemaal een hoed of een
hoedje. Een enkeling draagt een fascinator, zoals tarotlezer Corinne de
Haas op heur haar heeft. Ondernemer Mustafa Avdatek van Grieks
restaurant Corfu is de hoedenparade
ook opgevallen. Alleen Groendaelleden die met hun golftassen vol clubs
komen aanwandelen, lachen wat.
Dan gaat Leontine Smith (vicevoorzitter MKB Den Haag) op een
heuveltje naast de 9 holesbaan staan
en kondigt Schofaers aan, voor wie
samenwerking eveneens een sleutelwoord blijkt. ,,Ook voor wat de samenwerking met de gemeente Den
Haag betreft. MKB is heel vroeg aangehaakt bij de communicatie rondom
de werkzaamheden Raamweg-Ko-

䊱 vlnr: Maaike Lafarre (Bodyflex), Diana Boer
(Breakfast Club Ronald McDonald Huis) en
Corinne Nieuwenburg (pa).

ningskade en we konden dat als eerste communiceren naar onze achterban.” Dat is mooi, maar de verkeersellende duurt maar voort.
De voorzitter zegt terloops dat er
het afgelopen jaar weer 70 nieuwe leden bij zijn gekomen en zegt dat
MKB Den Haag het magazine 50+
heeft uitgegeven, dat ook gemaakt
wordt door senioren. En ze noemt de
samenwerking met de gemeente wat
betreft de banenmarkten. Het project ‘Jongeren in de lift’ is een succes.
De wethouders Boudewijn Revis
en Karsten Klein staan glimmend te
luisteren, maar de lijst van successen
is nog véél langer. Te veel om op te
noemen en de asperges staan bijna te
koken. Uit de namen van de mensen
die een tientje voor het goede doel
(Daniel den Hoed Stichting) hebben
betaald, wordt nog advocate Mariska
Aantjes getrokken. Deze geluksvogel
wint zodoende een kist asperges.

䊱 Daniëlle Spanjers (residentieprofs) met
Anne Krijger (adviseur).

