www.zeebonk.net
www.papershake.nl

Wo 5-10

Ottolien Boeschoten e.a.

IEP!

Dit kwetsbare onderwerp
wordt vermakelijk én
indringend verteld, voor
(groot)ouders en hun
(klein)kinderen.

Kunstmin — KZ — 15:00u — v.a. € 9,-

JEUGDVOORSTELLINGEN

Op een dag vindt Warre onder een struik iets bijzonders. Is het een vogel in de vorm van een meisje, of is
het een meisje in de vorm van een vogel? Zijn vrouw
Tine wil het houden, alsof het haar eigen kind is. Maar
het heeft vleugels. Op zeker moment is Viegeltje
(zo hebben zij haar genoemd) gevlogen. Tine wil haar
zoeken. Ze is bezorgd dat het meisje het niet zal redden
in haar eentje. Warre denkt dat dit bijzondere vogeltje
haar weg wel zal vinden. Wat denk jij?

t/m januari 2017

Ga je mee
op avontuur?

JE KIJKT JE OGEN UIT
BIJ SCHOUWBURG
KUNSTM IN

Alle jeugd & familievoorstellingen

OKTOBER 2016
T/M JANUARI 2017

Zo 9-10 | pag. 4
Maud Mulder e.a.
Roodkapje, de musical (vanaf 4 jaar)
14:00u — v.a. € 16,- / v.a. € 12,50

Zo 20-11 | pag. 10
Ernst, Bobbie en de rest (vanaf 3 jaar)
Een spannende verjaardag voor Sinterklaas
14:00u — v.a. € 16,- / v.a. € 11,-

Zo 16-10 | pag. 5
Theater Gnaffel
Oma, mag ik mijn pop terug? (vanaf 6 jaar)
14:00u — € 11,- / € 9,-

Zo 11-12 | pag. 11
Buurman & Buurman
worden beroemd (vanaf 3 jaar)
14:00 en 16:00u — v.a. € 13,50 / v.a. € 11,-

Zo 30-10 | pag. 6
Frontaal / Don’t hit Mamma
Hip Hop Hoera (vanaf 4 jaar)
11:00u — € 11,- / € 9,-

Ma 26-12 | pag. 12
(tweede kerstdag )
Wonder School LIVE (vanaf 6 jaar)
15:00u — v.a. € 16,- / v.a. € 12,50

Zo 6-11 | pag. 9
Tg. Winterberg /STIP
In de maneschijn (vanaf 4 jaar)
14:00u — € 11,- / € 9,-

Zo 8-1 | pag. 12
Jeugdconcert
Piccolino filmconcert (vanaf 2 jaar)
Energiehuis — 11:00 en 16:00u — € 6,-

Zo 13-11 | pag. 9
Bonte Hond
Klucht (vanaf 6 jaar)
14:00u — € 11,- / € 9,-

Zo 29-1 | pag. 13
Theater Terra
De Kabouter (vanaf 4 jaar)
14:00u — v.a. € 13,50

SCHOUW

Wo 5-10 | pag. 4
Naar het boek van Joke van Leeuwen
Iep! (vanaf 7 jaar)
15:00u — € 11,- / € 9,-

Vr 9-12 | pag. 10
de Toneelmakerij
Leuk! (vanaf 8 jaar)
19:30u — € 11,- / € 9,-

Vr 21-10 | pag. 5
Orkater
De Pindakaasprins (vanaf 8 jaar)
19:30u — v.a. € 16,- / v.a. €12,50

Vr 23 | Za 24 | Ma 26 | Di 27 | Wo 28 | Do 29
en Vr 30-12 | pag. 11
John Buijsman e.a.
De Rattenvanger van Hamelen (vanaf 7 jaar)
15:00u en/of 20:00u — € 12,50

Za 5-11 | pag. 6
Danstheater AYA (vanaf 8 jaar)
Snow white & de 7 breakers, de dansmusical
19:30u — v.a. € 13,50 / v.a. € 11,50

Kunstmin — GZ — 19:30u — v.a. € 12,50

Oma, mag ik
mijn pop terug?
Kunstmin — KZ — 14:00u — v.a. € 9,Elke zondag gaat Fien met haar pop
bij oma op visite. Ze doen spelletjes
en eten koekjes. De koekjes zijn veel
zachter dan bij Fien thuis. Fien ziet dat
haar oma ouder wordt en steeds meer
begint te vergeten. Wat als oma het
allemaal niet meer kan onthouden? Op
een dag vergeet oma zoveel dat ze moet
verhuizen naar een speciaal huis voor vergeetachtige opa’s en oma’s. Pop mag een
nachtje bij haar logeren. Op het moment
dat oma niet meer weet waar ze pop
gelaten heeft, moet Fien in actie komen.

Wil je zelf
ook toneelspelen?
Sieb woont in Schouwburg
Kunstmin
en
Om 13.45 begint de workshop. Als je een Sieb
gaat met jou op theater-ontdekkingstocht.

button draagt, kun je gratis meedoen. De button

Hij zingt, swingt en springt
mee
de & Kassa van het
haal je op
bij demet
Receptie

Energiehuis of in het Theatercafé van Kunstmin.
acteurs, dansers en muzikanten.

KOM JIJ OOK?
Voordat de voorstelling begint kun je naar een gratis
workshop, of knutselen inKinderverkleedhet Theatercafé. Met Sieb
en nieuwtjes
kun je ook op de foto. Kijkwedstrijd
voor alle laatste
Maud Mulder e.a.
Oma’s Meezingfeest
over onze jeugd & familievoorstellingen
op onze Sieb
Roodkapje, de musical
pagina op www.kunstmin.nl
Kom je ook verkleed
Kunstmin — GZ — 14:00u — v.a. € 12,50
als een sprookjesfiguur
Wie is er niet opgegroeid
naar Kunstmin? Doe je
met dit sprookje over een lief
mee aan de Sprookjes
Meld je voor de gratis
meisje dat koekjes gaat brengen
Verkleedwedstrijd? Na
workshops aan via
naar haar zieke oma. Deze productie
afloop van demarketing@kunstmin.nl
voormet de beeldschone Roodkapje zal het
stelling kunnen de
hart van veel kinderen en (groot)ouders
kinderen met de acteurs
sneller laten kloppen. Meezingliedjes,
op de foto, tijdens een
een prachtig decor, en Maud in de
uitgebreide Meet & Greet
In even
december 2016 verschijnt het volgende
hoofdrol. De vegetarische wolf
en kun je ook nog
Sieb boekje.
Gerrit en zijn gemene vrouw Tina
lekker swingen
tijdens Wil je dat ook ontvangen? Haal het
op in Schouwburg Kunstmin of in het Energiehuis
staan garant voor ontzettend
Oma’s Meezingfeest.
of mail Sieb op marketing@kunstmin.nl
grappige scènes.

Zo 9-10

T-SHIRT CADEAU

DE PINDAKAASPRINS

Theater Gnaffel

Spelers Ottolien Boeschoten en Gerold Guthman
spelen in hun voorstelling met doekjes, koffiekopjes,
lampjes en houten vogelhuisjes. Waar Boeschoten
uitblinkt in het taalspel, blinkt Gerold Guthman uit
in allerlei grappige typetjes.

VANAF 7 JAAR EN OUDER

Orkater

Zo 16-10

EBG KUNSTMIN
SIBUR

VANAF 2 JAAR EN OUDER

Vr 21-10

Deze voorstelling is een feest,
dat kinderen meegeeft hoe
mooi en spannend
klassieke muziek is.

Een magische en muzikale
familievoorstelling waarin
veel te lachen valt.

Wil je zelf ook toneelspelen?
Om 12.45 begint de workshop. Als
je een Sieb button draagt, kun je
gratis meedoen. De button haal je
op bij de Receptie & Kassa van het
Energiehuis of in het Theatercafé
van Kunstmin.

Er was niet zo heel lang geleden een straat waar
het altijd regende, dag in dag uit. In de straat
stond een huis, waar altijd ruzie was, jaar in jaar
uit. In het huis woonde een gezin: een vader, een
moeder en drie kinderen. Op een dag besluiten de
kinderen dat het genoeg is geweest. Er moet een
oplossing komen voor al die ruzie en al die regen.
Er volgt een avontuurlijke tocht dwars door een
gigantisch sprookjesbos met stoere ninja-piraten,
lieve heksen én een pindakaasprins. Bij deze voorstelling hoor en zie je live gespeelde rock & roll
én spannende klassieke muziek én beleef je een
avontuur met drie helden.
Kom je ook verkleed als een figuur uit een
sprookje? En ga op de foto in je lievelingssprookjes decor.

Wil je zelf ook muziek maken?
Om 18:30 uur begint de workshop.
Als je een Sieb button draagt, kun je
gratis meedoen. De button haal je op
bij de Receptie & Kassa van het Energiehuis
of in het Theatercafé van Kunstmin.

Elke keer als4je naar een Sieb voorstelling komt, krijg je een sticker
van Kunstmin bij de kassa. Heb je drie stickers? Dan krijg je het
enige echte Sieb t-shirt cadeau. Maar 50% korting op een jeugdtheaterkaartje voor de Kleine Zaal of Ketel 1 mag ook!

JOUW NA AM

5

IS:

2

Schouwburg Kunstmin • Jeugdvoorstellingenboekje
pagina-opmaak en -ontwerp (16 pagina’s, A5)

Schouwburg Kunstmin • Jeugdvoorstellingenboekje
pagina-opmaak en -ontwerp (16 pagina’s, A5)

Schouwburg Kunstmin • Divers (kleine selectie)

Knapsack • pagina-ontwerp
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natuur
kleuren

yoga is een cadeau voor een kind. het leert
kinderen bewust te worden van hun lichaam en geest.
een moment van spel, plezier én rust.

De yogalessen
met elke keer
een nieuw thema,
BijvoorBeelD:

wilt u kinderen laten kennismaken met yoga
op uw Bso, kinderdagverblijf of basisschool?
het verzorgen van privélessen en een
verjaardagspartijtje yoga is ook mogelijk.

.
.
.
.
.
.
.
.

neem contact op voor meer informatie.

dieren

bloemen

en kind

seizoenen
muziek
bloemen
kleuren
dieren
natuur
indianen
stenen

stenen

yoga en kinD . jeannette Demenint
06.51.43.04.96 . yoga.en.kind@gmail.com

Yoga en Kind: Ontwerp huisstijl en flyer

Landal Greenparks • Natuurlijk magazine
ZABRISKI: paginaopmaak en -ontwerp kwartaalblad

World HealtH organization

”Regularfishconsumption(1-2 servings per week)
isprotectiveagainstcoronaryheartdisease
1
andischaemicstrokeandisrecommended.”
about the dutch Fish Marketing Board
The Dutch Fish Marketing Board is the obvious point of contact
and communication centre for businesses in the Dutch fishery
industry. Traders, press, politics and public reach out to us for
information, communication, news, issues and basically anything to
do with fish and fishery. Our objective is to enhance the image of
fish, shellfish and crustaceans and to create a positive experience
around the product group and the Dutch fishery industry, both in
The Netherlands and abroad.

in 2017, tHe tUrnover
SHare oF ProdUctS
WitH MSc and aSc

57

2 Spain

45,7

3 luxembourg

36,9

66%, a groWtH oF

4 Malta

35,4

7% coMPared to tHe

5 France

32,9

6 italy

31,1

7 latvia

27,3

8 Sweden

26,4

9 denmark

24,7

10 United Kingdom

23,7

14 netherlands

21
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PrevioUS year.
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(IRI, 2018)
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Per caPita conSUMPtion
(including out-of-home) oF
FiSHery and aqUacUltUre
ProdUctS (kg capita/year) 4
1 Portugal

qUality MarKS at

MiniSter ScHoUten

the Netherlands

eU-28

www.dutchfish.nl

21

kg
capita/year

nr. 14

netHerlandS

406.000.000 kg

cUtter Fleet toP 5 (live weight)
30.000.000 kg
27%
9%
8%
7%
6%
4%
4%
35%

500.000 kg
0 kg
shrimps

plaice

sole

gurnard

BiS reSe Sit qUe ParcHitat vendi
iMUSaPe reStioS reM ea iUnt

qUantity (x million tonnes)
2014

2015

2016

2017

*2018

total

875

824

761

822

834

non-eU

344

273

306

306

317

531

551

455

516

518

4. souRce: eumofa, 2018. www.eumofa.eu/documents/20178/132648/en_the+eu+fIsh+maRket+2018.pdf

15.000.000 kg

s
t
c
a
F
&
Fish

24,3

1. www.who.Int/nutRItIon/topIcs/5_populatIon_nutRIent/en/Index13.html
total dUtcH Flagged FiSHery (live weight)
2. www.msc.oRg/docs/default-souRce/nl-fIles/stand-In-het-schap-RappoRt-2018.pdf?sfvRsn=29f3467d_2
iMPort
(excluding shellfish)
3. www.RIjksoveRheId.nl/actueel/nIeuws/2018/12/19/commeRcIele-vIsbestanden-nooRdzee-ontwIkkelen-zIch-goed

22.500.000 kg

“M anyfishstocksare
ingoodcondition.This
meansthatmoreandmore
commercialfishspeciescanbe
“harvestedfrominterest”,
withtheaimofsustainable
fishingthatcanalsobevery
profitableforfishermen
3
inthelongterm.”

eU

27%
9%
27%
8%
27%
9%
7%
9%
8%
6%
8%
7%
4%
7%
6%
4%
6%
4%
35%
4%
4%
4%
35%
35%

10%

10%
35%

35%

45%

45%
germany
27%

27%

10%
10%10%

45%
45%

27%uk
27%

35%
35%

denmark
9%
vietnam

9%
4%

4%

4% 4% 4%
6% 4% 6%
4%
4%
6%
6%

140.000.000 kg
105.000.000 kg

8%
7%

7%

9%
norway
8% 9%
7%

7%
7%

8%
8%

other

5%

5%

6%

5%
5%

us

7%7%
7%
6%
7%
7%
6%
6%

Ymuiden

Iceland
other

Scheveningen

exPort qUantity (x million tonnes)

0 kg
blue
whiting

herring

SHellFiSH toP 3
50.000.000 kg
37.500.000 kg

horse mackerel sardine
mackerel
20%
11%
9%
8%
6%
5%
5%
36%

25.000.000 kg

20%
11%
20%
9%
20%
11%
8%
11%
9%
6%
9%
8%
5%
8%
6%
5%
6%
5%
36%
5%
5%
5%
36%
36%

36%

2014

2015

2016

2017

*2018

total

842

786

858

932

976

non-eU

504

405

427

459

510

eU

338

381

431

473

467

36%
36%
36%

france

12.500.000 kg
5%

0 kg
mussels

Razor
clams

oysters

5%
5%
5%
5%
6%
6%
5%
5%
5%
6%
6%

9%
8%

9%

8% 9%
9%
8%
8%

17%

Italy

40%
40%
40%

16%
2% 16%
20%
2%
20%
nigeria
2%
2%
2%
2%
2%
germany
2%
2%
3%
3%
11%
11%
2%
egypt 2%2%
3%
11%
3%
11% china

40%

18%
Vlissingen
17%
3%
2%

40%
Colijnsplaat
18%

40%
17%
40%
18%
3%
18%
17%
2%
17%
3%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
16%
2%
2%
2%
16%
Ivory coast
16%

2%
Breskens
2%
16%

nigeria

17%
17%

17%
belgium 18%
other

Portof
Rotterdam

Stellendam
40%

16%

16%

20%

20%

Amsterdam

Schiphol

70.000.000 kg
35.000.000 kg

DenOever
Urk

Russia
faroe Islands

7%

7%

DenHelder

norway

10%
10%

belgium

turbot

traWler Fleet toP 5 (live weight)

10%

10%
10%
10%
10%

france

10%
10%
10%
10%
10%
10%
7%
10%
10%
7%
10%
7%
6%
7%
7%
5%
7%
6%
45%
6%
5%
5%
45%
45%

10%
10%
10%
7%
7%
6%
vietnam
5%
china 45%

Main iMPorting coUntrieS WorldWide 2018

Lauwersoog
Zoutkamp
Harlingen

netHerlandS
Places
category
Breskens
fish auction
colijnsplaat
fish auction
den Helder
fish auction
den oever
fish auction
Harlingen
fish auction
iJmuiden
fish auction
lauwersoog
fish auction
Scheveningen fish auction
Stellendam
fish auction
Urk
fish auction
vlissingen
fish auction
zoutkamp
fish auction
yerseke
auction of mussels
amsterdam
frozen fish supply
Scheveningen frozen fish supply
iJmuiden
frozen fish supply
vlissingen
frozen fish supply
Port of rotterdam Import/export
Schiphol airport
Import/export

18%
18%
18%

Yerseke

egypt

japan

china

cameroon

ghana

other

nUMBer oF veSSelS (2018)
deepsea trawlers
cutters
other small fisheries
Musselcutters
oystercutters

8
289
225
53
17

total

592

WorKPlaceS
Fishery*
land-based aquaculture
Processing + trade (2014)
*(incl. mussels | oysters; 2018)

2287
?
6200

source: bedrijveninformatienet

wageningen economic research: nvr
visfederatie.nl/kerncijfers/

number of processing companies + trade (2014)
number of land-based aquaculture farms (2018)

286
32

aqUacUltUre (live weight, kg)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

eel

2.885.000

2.350.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.150.000

catfish

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.270.000

1.270.000

claresse

1.700.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.200.000

1.200.000
500.000

yellowtail

–

–

–

–

100.000

Sturgeon

120.000

120.000

120.000

120.000

150.000

150.000

Pike-perch

150.000

150.000

50.000

50.000

100.000

100.000

turbot

100.000

100.000

100.000

100.000

60.000

60.000

–

70.000

70.000

70.000

40.000

40.000
1.000

trout
tilapia
other
total

–

50.000

50.000

50.000

1.000

180.000

–

–

–

–

–

6.535.000

5.740.000

5.290.000

5.290.000

4.921.000

5.471.000

* preliminary figures

Nederlands Visbureau • handout
paginaopmaak en -ontwerp

LEVEN! Magazine
ZABRISKI: paginaopmaak en -ontwerp kwartaalblad

LEVEN! Magazine
ZABRISKI: paginaopmaak en -ontwerp kwartaalblad

EVO architecten • huisstijlontwerp

Vogelbescherming Nederland • ledenmailing 2014
ZABRISKI: ontwerp en uitwerking uitgebreide mailing
diverse uitingen

Vogelbescherming Nederland • ledenmailing 2013
ZABRISKI: ontwerp en uitwerking uitgebreide mailing
diverse uitingen

De basisschool is een hele stap
voor een kind, maar ook voor jou
als ouder. Wanneer je werkt of
andere verplichtingen hebt, wil je
dat je kind na schooltijd en tijdens
schoolvakanties een ﬁjne plek heeft.

Wi l je ke nn is
me t on s ma ke n?
Ki jk op
ww w. ki nd aa nz ee. co m
of ko m la ng s.

Bij Kind aan Zee zorgen we voor die
ﬁjne plek. Wij bieden kinderen rust en
gezelligheid in een huiselijk omgeving,
maar ook leuke uitdagingen in
muziek, creativiteit en natuur.

Onze locatie is gelegen in het sfeervolle pand aan de Neptunusstraat 76,
vlakbij Muzee Scheveningen.
We hebben plek voor 20 kinderen per
dag in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

BS O v o o r M uz i e k, C r e at i v i t e i t & N at u u r o p S c h e v e n i n g e n
een plek na schooltijd voor kinderen vanaf 4 jaar

KIND AAN ZEE • Neptunusstraat 76 • 2586 GT Den Haag
www.kindaanzee.com • info@kindaanzee.com • 06.18.49.65.60

Kind aan Zee • BSO
huisstijlontwerp en flyer en poster + diverse uitingen

Stedelijk Concertgebouw Leiden
ZABRISKI: ontwerp website en brochure

Stedelijk Gymnasium Leiden • huisstijlontwerp

Vogelbescherming Nederland • Tuinvogeltelling 2014
ZABRISKI: ontwerp en uitwerking diverse uitingen ter
promotie van de Nationale Vogeltelling

#IPISISüDELüDIPITüADIOüCOMMODüELüDOLENTüDUNTüALISüADüTEüVELISüDIAMüEUGAITüWISITü
ADIOüODITüADüEUMMYüNOSTOüDIAT üVEROüCONSEüTATüEAüFEUGAITüEUIPISüDOLOREETüLAüFACILIQüUAMET ü
VENDIT üQUISLüDOLENIMüINüVERCINCIPITüNUMüVELITüNIAMETüALITüLAMüZZRIUSTRUDüDELESTISSEDüDOLORERATü
5TüINüVELISITüESEQUISüADITüLAOREüMODOLORüSUSCIüTINüVELISISüDOLORPERüSIü#IPISISüDELüDIPITüADIOüTISSEDü
DOLORERATü5TüINüVELISITüESEQUISüADITüLAOREüMODOLORüSUSCIüTINüVELISISüDOLORPERüSI

voorgeschiedenis

nieuwe doeleinden

van Catharinagasthuis tot 1826

voor het gasthuisterrein

#IPISISüDELüDIPITüADIOüCOMMODüELüDOLENTüDUNTüALISüADü
TEüVELISüDIAMüEUGAITüWISITüADIOüODITüAMETüADüEUMMYü
NOSTOüDIAT üVEROüCONSEüTATüEAüFEUGAITüEUIPISüNIAMETüALITü
LAMüZRIUSTRUDüDELESTISSEDüDOLORERAT

$EûBOUWWERELDûHOUDTûVANûFUNCTIEBENAMINGENûZONDERûOPSMUKû

7IEûLANGSûDEû!ALMARKTûLOOPT ûVERMOEDTûNIETûDATûINûMEIûûDEû

$EûREGISSEURûVANûEENûBOUWPROJECTûISûSIMPELWEGû@HOOFDUITVOER

EERSTEûMUZIEKûZALûOPKLINKENûINûDEûNIEUWEû+LEINEû:AALûVANûDEû

DERû"IJûDEûRENOVATIEûENûUITBREIDINGûVANûDEû3TADSGEHOORZAALû

3TADSGEHOORZAALû(ETûBOUWTERREINûOOGTûNOGûTAMELIJKûLEEGû(AR

WORDTûDIEûFUNCTIEûBEKLEEDûDOORû(ARRIEû4EUSSINK ûEENûGROTE ûIM

RIEû4EUSSINKûLEGTûGEDULDIGûUITûWAAROMûh$EûARCHEOLOGENûHEBBENû

PONERENDEûMAN ûBIJûWIEûHETûBOUWENûINûHETûBLOEDûZITûh)KûKOMû

ELFûWEKENûGEKREGENûVOORûHUNûONDERZOEKû$ATûISûNETûAFGERONDv

UITûEENûFAMILIEûVANûBOUWERSû)KûHEBûNOOITûGETWIJFELDûWATûIKû

(ETûBOUWPROJECTûISûCOMPLEXûh2ONDûDEû!ALMARKTûLIGGENûHISTO

WILDEûWORDENû/PûMIJNûTWINTIGSTEûWASûIKûASSISTENT UITVOERDER û

RISCHEûPANDEN ûZOALSûDEû7AALSEû+ERK ûDEû3TADSGEHOORZAALûENûDEû

ACHTûJAARûLATERûHOOFDv

WOONHUIZENûOPû!ALMARKTûûENûû7EûMOETENûZORGVULDIGûWER

(ARRIEû4EUSSINKûGEEFTûALûEENENDERTIGûJAARûLEIDINGûAANûBOUWPRO

KENûOMûVERZAKKINGENûTEûVOORKOMENû$EûDAMWANDEN ûWAARMEEû
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