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UIT & THUIS:VA N AV O N D
Tips voor televisie, theater en bioscoop

RETOUR :AFZENDER
Lezers reageren

HORIZONTAAL :VERTICAAL
Dagelijks kruiswoordraadsel voor onderweg

Golden Gate
Het VVD-Kamerlid Hofstra
kwam vorige week uitgebreid
in het nieuws met zijn plan
voor een spectaculaire brug
over het IJmeer (Binnenland,
13 september). Nu het plan
voor een tunnel bij het na-
tuurgebied Naardermeer niet
doorgaat, is zijn alternatief het
overwegen waard. Het Milieu-
en Natuurplanbureau meldde
in de jaarlijkse rapportage
over de staat van onze natuur
dat de achteruitgang onver-
minderd doorgaat. Wordt het
niet eens tijd voor een Golden
Gate voor de natuur? Het
plan: een tweede Oostvaar-
dersplassen aanleggen in het
huidige Markermeer. Het
Markermeer is immers een
kunstmatig zoetwatermeer dat
ontstaan is na het afsluiten
van de voormalige Zuiderzee.
De ecologische waarde van
deze 40 duizend hectare grote
zoetwaterplas is mager, maar
de potenties voor de natuur
zijn enorm. De Oostvaarders-
plassen hebben laten zien dat
er op de voormalige kleibo-
dem van de Zuiderzee prach-
tige natuur kan ontstaan; in
kort tijdsbestek keerden de
zilverreiger, monniksgier en
zeearend terug. Daarnaast lo-
pen er nu maar liefst circa
drieduizend grote beesten
rond als wilde paarden en
edelherten. Als straks de on-
geveer vijfduizend hectare
grote Oostvaardersplassen
worden uitgebreid met een
nieuw natuurgebied van
40 duizend hectare in het
Markermeer, is het op termijn
mogelijk uit Nederland ver-
dwenen diersoorten weer een
kans te geven.
Utrecht Stefan Pasma

TV :DE JONG
Wim de Jong kijkt vooruit

Het zoet De economie trekt aan, dus moest u van-
middag de handen uit de mouwen steken toen
anderen voor de tv konden plaatsnemen, en dus
heeft u de drieënhalf uur durende Prinsjesdag-
uitzending niet gezien. Geen nood, vanavond om
half 8 smaakt u het zoet van Balkenende alsnog
in een handzame samenvatting van een half
uurtje. Bewaar daarna uw goede zin en kijk om
half tien op RTL 5 naar deel twee van Jamie Oli-
ver goes Italian. De Britse kok kruipt in de serie
onder zijn al te gelikte tv-imago vandaan en trekt
in een culinaire bedevaart door Italië. Vanavond
snijdt het mes aan twee kanten met een bezoek
aan de keukens van een klooster.

Samenvatting Prinsjesdag, Net 1, 19.25 uur.
Jamie Oliver goes Italian, RTL 5, 21.30 uur.

Filmtip: oplichters
Na het succes van Butch
Cassidy and the Sundance
Kid besloten acteur Paul
Newman en regisseur
George Roy Hill nog eens
samen te werken. Th e
Sting lijkt in meerdere
opzichten op zijn voor-
ganger: in beide gevallen
zijn outlaws de helden.
Ditmaal gaat het om op-
lichters. Het resultaat:
een schitterende mis-
daadkomedie. (PK). Th e
Sting (George Roy Hill,
1973 ). BBC 1, 0.05 uur.

Klassiek
Prinsjesdagconcert
Den Haag, Philipszaal,
klassiek-romantisch con-
cert. Residentie-orkest
o.l.v. Neeme Järvi. Bruch,
Vioolconcert , met Karen
Gomyo.
Aanvang: 20.15 uur

Pop
SneakerFreak Den Bosch,
W2
The Gathering Amster-
dam, Paradiso
Nick Cave Den Haag,
World Forum Theater
Raul Midon Ut r e ch t ,
Tivoli De Helling

Fotografie
Noorderlicht Op de 13de
Internationale Fotomani-
festatie Noorderlicht
staat Azië centraal. 64 fo-
tografen uit 21 landen.
Leeuwarden. Geopend:
di t/m zo, 11-17u (Fries
Museum en Princesse-
hof) di t/m zo 11-18u
(Noorderlicht locaties).
w w w . n o o r d e r l i ch t . c o m .

Jong
Backstage Interactieve
tentoonstelling over de
wereld van de popmu-
ziek. Je eigen cd-hoes
ontwerpen en geluids-
sporen mixen. Museon,
Den Haag.
Beschuit met spruitjes in
museum Het Schielands-
huis in Rotterdam (t/m 7
januari 2007) toont wat er
is veranderd in kleding en
speelgoed voor kinderen,
en wat hetzelfde bleef.

Meer: volks-
k ra n t . n l / k u n s t t i p s

Bioscoop
Door Jan Pieter Ekker          

Grbavica (Jasmila Zba-
nic). Intieme film over
onvoorwaardelijke liefde
van Bosnische moeder
voor puberdochter. Be-
kroond met Gouden
Beer. (in 13 zalen)

Fa t e l e s s (Lajos Koltai).
De kleur trekt langzaam
weg uit Lajos Koltai’s
verfilming van het auto-
biografische boek dat
Nobelprijswinnaar Imre
Kertész. Boedapest is
sepia getint; de concen-
tratiekampen zijn zwart-
wit.

Vo l v e r (Pedro Almodó-
var). Ontroerende vertel-
ling over drie generaties
vrouwen.
Waar Don Quichote eens
tegen ‘Los Molinos’
vocht, staan nu enorme,
witte windmolens. Er ge-
beurt veel in Vo l v e r , ook
veel vreemds, en toch is
de film opmerkelijk inge-
togen en bedachtzaam.
(in 19 zalen)

The Road to Guantánamo
(Michael Winterbottom).
Reconstructie van de
zaak van de Tipton
Three, die door de Ame-
rikaanse overheid van
hun vrijheid werden be-
roofd. Op het filmfestival
van Berlijn bekroond
met een Zilveren Beer.
(in 5 zalen)

M e e r:
cinema.nl/aanbevolen

Paul Newman in The Sting. FOTO KIPPA

NOG MEER PUZZELS OP: WWW.PUZZELSPORT.NL

KRUISWOORDRAADSEL NR. 81

HORIZONTAAL:
2 vreemde munt 4 rumoer 11 plaats in Frankrijk  13 geluidsinstallatie 
14 op de vermelde dag 16 ontheffi ng van een verplichting 18 zakken 
20 lyrisch gedicht 21 zotheid 23 plaats op de Veluwe 24 waardebepa-
ling 26 reclameberoep 27 tussen (Latijn) 29 aubergine 32 aandu iding 
voor vier 34 week persoon 35 tijdstip 36 korte sok 39 deel van een auto 
41 Griekse letter 42 vogel 43 katten kruid 45 vriendschapsverdrag.

VERTICAAL:
1 kabouter 2 muziekstuk voor acht partijen 3 zaak  (Latijn) 4 bezoldi-
ging 5 uitgave 6 plant 7 Sur inaams gerecht 8 berg op Kreta 9 salon 
10 inkt voor printer s 12 aan het prijsniveau koppelen 13 serie 15 zacht 
en lief 17 tekengerei 19 zindelijk 22 verdikking op de tong 25 Europe-
aan 28 deel van de bijbel 30 spannen 31 handeling 32 vreemde taal 
33 aanstonds 37 interval  38 selderie 40 vismand 44 edelmetaal.
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