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A L T I J D A C T U E E L : D E W E E K K R A N T. N L

dé Weekkrant De Posthoorn

OM beschuldigt AH
van discriminatie

Ik ben niet
van de
sprookjes
DOOR TANJA VERKAIK

DEN HAAG - “Iemand vroeg
me laatst in de sportschool,
wat doe jij eigenlijk. Daar
moest ik wel even over nadenken, voordat ik daarop
kon antwoorden”, vertelt
Etty van der Graaf.
De Haagse is nog maar twintig
jaar, maar heeft een heel ander beroep dan haar leeftijdsgenoten, namelijk: paragnoste.
Afgelopen weekend (25 en 26
september) gaf ze een lezing en
demonstratie in de Expo Rijswijk tijdens despirituele beurs:
Paranormaal Alternatief
De naam Etty van der Graaf
zal bij veel mensen bekend in
de oren klinken. Eerder dit jaar
heeft 20-jarige het tot de finale
van het RTL-programma Het
Zesde Zintuig geschopt. “Ik zou
het zo nog een keer doen”, zegt
ze over die tijd. “Ik heb daar veel
van geleerd, zowel over mijn gave als over mezelf.”
Haar gave of zesde zintuig heeft
Etty al zolang ze zich kan herinneren. “Ik heb het lange tijd

DEN HAAG - De officier van
justitie in Den Haag heeft
maandag tegen drie mannen
en een vrouw een geldboete
van 1.250 euro waarvan 500
euro voorwaardelijk geëist.
Het gaat om ondere andere
de 40-jarige bedrijfsleider
bij AH to Go in Den Haag.
Het OM verdenkt hem van
discriminatie. Hij zou geen
Marokkaanse sollicitanten
willen hebben voor zijn supermarkt. Uitspraak over 14
dagen.

ADO Den Haag in
31 jaar niet zo goed

Sceptisme
Niet iedereen gelooft in de
paranormale vaardigheden
van deze jonge paragnoste.
Ze lijkt er niet heel erg mee
te zitten.
“Prima, ik ben niet op missie
om mensen te overtuigen.
Mensen mogen best sceptisch zijn, zolang ze er tijdens een consult maar wel
open instaan.”
Nieuwsgierig geworden naar
Etty? Neem een kijkje op de
site van Etty. Dat is www.ettyvandergraaf.nl.
weggestopt, omdat mijn familie
erg gelovig is. Zij zien het als iets
duivels.”
Toen ze op haar zestiende begon
met het leggen van tarotkaarten,
hield ze dat stil. “Als kind heb ik
twee jaar lang met een nachtlampje aan geslapen, omdat ik
een man in mijn slaapkamer
zag staan.Achteraf denk ik, die
man was er echt.” Etty heeft ook
paranormale beurzen bezocht.

filiaal Cruquius +
Zoeterwoude-Rijndijk

Etty van der Graaf is paragnoste, maar houdt niet van zweverig gedoe. “Ik confronteer mensen
met zichzelf, ik heb geen telefoontlijntje met mensen uit het hiernamaals.
FOTO: PR
Daar dacht ik soms - niet arrogant bedoeld - wat jij kan, dat
kan ik ook.” Uiteindelijk hakte
ze de knoop door en begon met
het geven van consulten in haar
eigen praktijk in Voorschoten.
Het contact met Etty’s ouders
is nu goed.
“Er is zeker ruimte voor gesprek,
ook al is dat niet altijd makkelijk
voor hen door hun geloofsovertuiging.”

Sprookjes
Etty geeft demonstraties, cursussen en consults: “Ik ben niet
van de sprookjes. Ik ga bijvoorbeeld niet zeggen dat er een
man op je pad komt als dat niet
zo is. Mijn uitgangspunt is wel
dat ik iedereen vooruit help. Ik
confronteer mensen/houd ze
een spiegel voor. Dit is echt iets
wat mij gelukkig maakt en waar
ik veel voldoening uithaal.” Hoe

dat werkt? “Ik voel of zie of hoor
dingen in gedachten. Ook aan
de hand van voorwerpen van
een overleden persoon kan ik
meer vertellen. Het is niet zo dat
ik een telefoonlijntje heb met
mensen uit het hiernamaals.
De overledenen komen met een
boodschap, niet andersom.”
Veel klanten van de staan op
een kruispunt in hun leven. “Ik
wil ze graag verder helpen.”

DEN HAAG - Gouden tijden voor ADO Den Haagsupporters. Half Den Haag
zag afgelopen weekend met
het zweet in de handen hoe
hun trots en alles met 3-2
van Heracles Almelo won.
Dmitri Bulykin scoorde twee
keer en gaf de assist voor
het derde doelpunt. Sinds
de Rus in de gelederen van
ADO Den Haag meespeelt,
heeft de club nog geen wedstrijd verloren. Daar kun je
ver mee komen, vraag dat
maar aan Ajax met de trefzekere Suárez. Met elf punten uit zeven wedstrijden
maakt ADO Den Haag de
beste competitiestart in 31
jaar. Een blik op de stand in
de eredivisie laat een heel
mooi plaatje zien. Op 1 Ajax,
2 PSV, 3 FC Groningen, 4 FC
Twente, 5 Roda JC en op 6
ADO Den Haag. AZ, Utrecht
en Feyenoord staan op respectievelijk de 11e, 12e en
13e plaats.
ADO Den Haagnieuws volgen? Klik op de ADO-button
op www.deposthoorn.nl.

Introductie:

KOOPZONDAG
Keukens bij Bemmel&Kroon.
OKTOBER Absolute topkwaliteit voor de scherpste prijs!
GEOPEND

3

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

In vele kleuren
en afmetingen
leverbaar

HANGKASTEN

MET GLAZEN FRONTEN

filiaal Den Haag
gesloten

AFZUIGKAP

APOTHEKERSKAST

Kwaliteit zit aan de binnenkant... Het kastsysteem

COMPOSIET
WERKBLAD

De voordelen van de bovenkasten:
•
•
•
•
•

OVEN

Stabiele, verdekte kastophanging
Korpusdiepte 350 mm - meer opbergruimte ook voor diepe borden
Perfecte ondersteuning en enorme stabiliteit door 19 mm dikke legplanken
Glazen legplanken uit 5 mm veiligheidsglas- met zuignapjes vastgezet
Volledig metalen clip-scharnieren

KOEL/VRIESCOMBI

De voordelen van het lade- en korfsysteem
• Lades in verschillende uitvoeringen • Motion sluit- en dempingstechniek
• Dubbelwandige zijkant, verdekte geleiders
• Uittrekkorven in verschillende hoogtes en uitvoeringen

HOEKKAST

MET LE-MANS PLATEAU

LADENKAST

5-PITS GASKOOKPLAAT

VAATWASSER

Overtuig u zelf van de kwaliteitsvoordelen bij ons in de showroom!

MODERNE SCHÜLLER KEUKEN VOORZIEN VAN DE MODERNSTE
KEUKENTECHNIEK. INCL. COMPOSIETWERKBLAD EN APPARATUUR.

CRUQUIUS

DEN HAAG

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

Cruquiusplein 50
CRUQUIUS PLAZA
Telefoon 023-5483060
VRIJDAG KOOPAVOND

Neckar 24
INDUSTRIETERREIN FOREPARK
Telefoon 070-3206065
DONDERDAG KOOPAVOND

Hoge Rijndijk 309b
RIJNEKE BOULEVARD
Telefoon 071-5812020
DONDERDAG KOOPAVOND

WWW.BEMMEL-KROON.NL

OFFERTE
ELDERS?
Kom langs!

Het is zeker de moeite waard!

52202-523 WEG
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