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Strijken met het Matangi kwartet
Karsten Kleijer, Maria-Paula Majoor, Daniel Torrico Menacho, Arno van der Vuurst
Na afloop van een concert komt
Karsten Kleijer graag bij Café
Emma. De laatste tijd was echter
druk, zodat het er minder van
kwam. Sinds vijf jaar woont hij in
het Regentessekwartier en inmid-
dels strijkt Karsten Kleijer al zeven
jaar samen met Maria-Paula
Majoor en Daniel Torrico Menacho
in het strijkkwartet Matangi. In
februari nam Arno van der Vuurst
de plaats in van cellist Nander
Cirkel. De kaarten van het kwartet
werden geschud in september 1999
toen Maria Paula een strijkkwartet
zocht om eindexamen voor het
conservatorium te doen. De twee
violen, altviool en cellist konden het
zo goed vinden dat de repetities ook
na het eindexamen doorgingen.

Het kwartet is net terug uit Algerije en
Parijs, gisteren speelden ze hun jaarlijkse
concert in Hengelo en binnen twee
weken vliegen ze naar Canada om
vervolgens door te gaan naar Thailand
en Singapore. Het is een druk leven dat
deze mensen leiden, iedere dag staat in
het teken van het kwartet. Daarnaast
geven ze lessen, maar ook die gaan
over het spelen in een kwartet. Karsten
vindt het alles behalve saai. “We komen
op plekken waar je normaal gesproken
nooit zou komen. De ambassade van
Algerije, de presidentiele suite van het
Paleis op de Dam...” Maar ook een
concert in Hengelo kan heel bijzonder
uitpakken. “Ik herinner me het concert
dat we daar een jaar geleden gaven nog
steeds, het was zo bijzonder, alles
klopte, het ging allemaal precies goed.”

Dat is doorgaans niet het geval. “Na
ieder concert weet je dat er punten zijn
die beter hadden gekund. Dat is dan
meteen ook weer een reden om verder
te repeteren.”
Het Matangi kwartet is nog jong, de
leden zijn tussen de 26 en de 29 jaar.
Naast klassieke kamer muziek spelen ze
ook andere muziek. Zo speelden ze
Flappie in samenwerking met Youp van
het Hek en namen ze cd’s op met
Herman van Veen en Tania Kross.
Verder heeft het kwartet twee cd’s
uitgebracht waarvan ze het repertoire
zelf samenstelden.

Josef Haydn is de man die strijken met
zijn vieren heeft uitgevonden, hij staat
ook op het Matangi programma.
Verder Franz Schubert, maar ook

moderne componisten
als Chiel Meijering weten
de Matangi leden te
inspireren. Kan klassieke
muziek na zoveel tijd
nog even dynamisch
klinken als destijds?
Karsten vertelt dat
klassieke muziek niet
persé in een modern jasje
gegoten hoeft te worden
om levendig te blijven.

Integendeel: “We verdiepen ons in de
manier waarop de muziek van klassieke
componisten in hun tijd werd uitge-
voerd. Men heeft daar veel over
geschreven en de aanwijzingen die
worden gegeven maken het stuk vaak
echt mooier. Wij spelen dan ook met
een oude vioolstok, eentje die ze in de
tijd van Mozart ook gebruikten”.
Als muzikant voelt Karsten zich niet
anders dan andere mensen. “Mensen
horen dat je muzikant bent en denken
dan soms dat je van Mars komt. Dat je
geitenwollen sokken draagt, nooit naar
popmuziek luistert en nooit een biertje
drinkt. Tijdens concerten met het
ensemble proberen we die spanning
tussen het publiek en ons te verbreken
door een mondelinge toelichting te
geven”.
“Eén van de leukere dingen die we
hebben gedaan is de Opera d’Aix–en-
Provence”. Zes weken lang volgden
we lessen en traden we op in een stadje
in de Provence. Er zijn altijd nog
dromen zoals het organiseren van een
muziekfestival. We hebben op veel
festivals opgetreden maar je moet dan
toch altijd naar de pijpen van iemand
anders dansen. Als je zelf organiseert,
kan je ook de muziek bepalen.”
Naast het geven van concerten doet het
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Jeugd tennisverenging
‘Breekpunt’ breekt door.
Het jongensteam van tennis-
vereniging Breekpunt, dat dit
seizoen speelt in de landelijke
competitie jongens t/m 17 jaar, is
kampioen geworden van het district
Den Haag e.o.  Een bijzondere
prestatie van deze kleine Haagse
tennisvereniging die gehuisvest is
in de kleurrijke wijk Valkenbos-
Zuid!

Met het winnen van de kampioens-
beker mag het team meedoen aan de
play-offs van het Nederlandse kam-
pioenschappen.
Het jonge team bestaat uit Raza Bechan
(15 jaar), Phiras Chehoudi (15 jaar),
Imil Chehoudi (13 jaar) en Vinay
Jhinnoe (15 jaar). Zij zijn al vele jaren
deelnemer van het Topjeugdproject
van Breekpunt. Dit project, dat mede
met steun van de Richard Kraijcek
Foundation opgezet is, stelt talentvolle
tennissers in staat om veel te trainen
tegen een kleine financiële vergoeding.

In het begin van het seizoen werd
gehoopt dat dit talentvolle team het
goed zou doen in de competitie. De
eerste thuiswedstrijd tegen het sterke
team van de vereniging ‘Tean’ werd
toen met 4-2 gewonnen. Met elke
wedstrijd die volgde, kreeg het team
meer zelfvertrouwen en werkte het

steeds beter samen. Zelfs als de tegen-
standers tactische opstellingen verzon-
nen, lieten zich niet verrassen. Het bleef
rustig spelen zoals het hoort en zette
door, ondanks een paar verloren
partijen. Dat leverde uiteindelijk bij elke
wedstrijd de winst op. Het team werd
ook fantastisch aangemoedigd door
heel veel clubleden en vrienden.

Met dit kampioenschap schreef het
team historie voor de club, want voor
het eerst in het 14-jarig bestaan van TV
Breekpunt is de kampioenstitel voor de
jeugd hoogste klasse binnengehaald!
Met dank aan de trainer Sirfraz Arif,
het bestuur van de club en natuurlijk
onze begeleiders, de heer Chehoudi en
de heer Jhinnoe.

Het team zal zijn uiterste best doen om
zijn kwaliteiten ook tijdens het lands-
kampioenschap te laten zien. In de
hoop dat veel leden van tennis-
vereniging Breekpunt hun voorbeeld
zullen volgen. Dit zal de kwaliteit van
de vereniging nog verder verbeteren!

Voor meer informatie;
Tennisleraar TV Breekpunt: Sirfraz Arif
- 06.28.26.91.41.

Matangi kwartet ook mee aan educa-
tieve projecten op scholen. “In samen-
werking met twee schrijvers en een
zangeres bezoeken we een week
dezelfde school. Ieder kind compo-
neert een eigen lied, als strijkkwartet
spelen we steeds voor hoe de compo-
sitie klinkt”.
Al met al strijken de leden van het

Matangi kwartet voorlopig door, hun
kamermuziek zal van Amsterdam tot
in Maleisië te horen zijn.

Zie voor meer informatie
www.matangi.nl

Wabke Waaijer
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Beste lezer,
De laatste tijd reis ik dagelijks voor
mijn werk met de trein. Op een
doorsnee middag is dit ongeveer het
tafereel dat ik aantref: Aan de ene kant
iemand met een mp3 speler die zo
hard staat dat ik met de muziek mee
kan genieten. Verderop iemand luid-
ruchtig aan het bellen. “Je bent een
echte flasher zeg, roept ze in de tele-
foon”. Kennelijk omdat hij haar niet
had teruggebeld. “Mag je mij niet
meer ofzo?”, besluit ze. Ergens in het
midden van de coupé een kind driftig
bliepend met een gameboy. Aan het
eind een tweetal ouderen die zich ook
niet onbetuigd laten en via hun mobiel
melden dat zij onderweg zijn en het
vlees voor de wraps(!) alvast in de pan
kan. Kortom een kakofonie van geluid
en iedereen volledig in de ban van de
zegeningen van de techniek. Vermoeid
door al die herrie plug ik weer mijn
oordopjes in, want mijn mobieltje
fungeert als radio, mp3 speler en
fotocamera. En oh ja, je kunt er ook
mee bellen. Ook andere passagiers
denken er zo over, de enige manier
om de herrie om je heen te bestrijden
is om je eigen herrie op te zetten!

Voor u ligt alweer de laatste editie van
dit seizoen. Terugblikkend op dit
seizoen, is dit seizoen eigenlijk behoor-
lijk normaal verlopen. Geen grote
veranderingen in de samenstelling van
de redactie, de techniek heeft ons
nauwelijks in de steek gelaten en de
edities zijn redelijk volgens planning
verschenen.
Dat wil overigens niet zeggen dat het
een saai redactiejaar was, integendeel.
Wij hebben als redactie weer veel
plezier beleefd aan het maken van de
Konkreet. Toch is een adempauze
altijd weer welkom. Even opladen en
inspiratie opdoen voor het komende
seizoen en tijd om na te denken over
verbeteringen.
Wat kunt u in de editie van ons ver-
wachten:.
-Volop aandacht voor vakantie-
activiteiten.
-Mocht u zich vervelen dan kunt u
zelfs een Sudoku (wat dat is kunt u
verderop lezen) oplossen.
-Twee hele pagina’s gewijd aan oude-
ren.
-Nordic Walken
-Textielkunstenaares Patrica Matencio
Op de voorpagina kunstenaars in de
wijk, en nog veel meer.

Ik wens u vast een hele fijne zomer toe
en zie u graag weer terug in alweer een
nieuw seizoen van uw Konkreet.

Perry Lehmann

Ruzie!!!
‘’Ze maken me nog eens gek”
verzucht Jeanne, een lieve moeder
van 2 levendige jongens. “En dan
moet ik me inhouden om ze niet
iets aan te doen.” Ik knikte, ten
teken dat ze haar verhaal kon doen.
“De hele dag schelden, èn schop-
pen èn slaan. Weet je, in het begin
dacht ik, nou, het zal wel door de
vakantie komen ofzo, of  door de
verjaardag, maar het is sindsdien
elke dag zo! Gisteravond ben ik
echt even ingestort, en nu zit ik dus
hier. “

Ik krijg wel vaker ouders met zulke
opvoedvragen in mijn praktijk en ik
vroeg: Wat vind je er nou eigenlijk
zo vervelend aan?
Jeanne dacht even na: “dat ze elkaar
zo’n pijn doen, dat ze zo lelijk tegen
elkaar doen, en dat nites helpt, wat
ik ook zeg”.
Wat zeg je dan tegen ze?
 ‘’Nou, dat ze onmiddellijk moeten
ophouden en naar hun kamer
moeten gaan ofzo.  En dan doen ze
er juist een schepje bovenop!!

Hebben jullie toevallig ook een
afspraak over schoppen en slaan,
elkaar pijn doen, vroeg ik. Bijvoor-
beeld dat je zegt: Als je boos bent
gebruik je niet je handen, maar dan
zeg je het tegen elkaar. Je zegt dan
bijvoorbeeld, hou daar mee op, ik
vind dat vervelend. Je leert ze dat
slaan en schoppen gewoon geen
goede methode is. Niet thuis, niet
op school.

‘’Ja, maar als mijn jongens dat dan
toch gewoon doen?” zei Jeanne
nog niet echt overtuigd.
Dan ga je naar ze toe, je kiest géén
partij, dat is ook heel belangrijk, en
zegt: Ik wil niet dat jullie elkaar pijn
doen, stop daarmee, wat is er aan
de hand? Dan laat je elk kind zijn
verhaal vertellen, zonder jouw
mening te geven, en probeer je de
kinderen zelf tot een oplossing te
laten komen. Dat gaat niet van de
één op de andere dag, daar moet je
wat energie in steken, maar daar
krijg je dan heel wat voor terug, dat
kan ik je verzekeren! Het lijkt moei-
lijk, maar vertrouw maar op je kin-
deren, die kunnen en willen dat wel.
Kinderen hebben erg veel behoefte
aan duidelijkheid, aan hoe het wel
moet. Ze horen vaak alleen maar
hoe het niet moet. Als je deze week
nou eerst begint de regel te introdu-
ceren dat ze elkaar geen pijn mogen
doen, kijken we volgende week hoe
het is gegaan, OK?
Goed zei Jeanne, ‘’ik heb nu geluk-
kig weer iets in handen, ik hoop dat
het helpt!

Franca Nijman
www.kindertherapiedenhaag.nl
In september start weer een ouder-
cursus. Opgave via de website.

Toverbellen
Een vel wit papier kan prachtig gekleurd worden met.... zeepbellen.
Dit heb je nodig: wit papier, lege jampotjes, waterverf, afwasmiddel, water, rietjes
Zo ga je te werk:  Begin met b.v. drie potjes klaar te maken. Voor ieder potje heb je
een verschillende kleur waterverf  nodig. In elk potje gaat eerst een soeplepel water-
verf. Daarna een flinke scheut afwasmiddel en nog twee tot drie centimeter water.
Met een rietje roer je dit een beetje door en vervolgens moet er flink door het rietje
geblazen worden, tot de bellen boven de rand van het potje uitkomen. Het papier
wordt boven de opening van de pot gehouden en kijk, de gekleurde bellen laten hun
afdruk erop achter. Telkens een ander stukje papier erboven houden, dan nog een
tweede kleur erbij en de derde: het vel wordt prachtig met ringen gekleurd.
Als de bellen zijn verdwenen? Even opnieuw blazen. Gebruik voor iedere kleur wel
een apart rietje. Als de kinderen de techniek op wit papier hebben uitgeprobeerd, kun
je ze ook eens een andere kleur geven. Het effect is iedere keer weer heel verrassend.
Zo’n mooi versierd velletje papier kan als cadeaupapier worden gebruikt. Je kunt er
ook een boek mee kaften, slingers van maken, dus veel plezier ermee!

Smaken verschillen
Goep 6 van de openbare basisschool De Klimop heeft meegedaan aan een
project ter bevordering van gezond gedrag, genaamd smaken verschillen.
Het is een lessenreeks geweest met als doel informatie over gezonde voeding
en beweging. Niet alleen aan de kinderen, maar ook aan de opvoeders.

De kinderen hebben in eerste instantie, om inzicht te krijgen in voedingsgewoonten,
thuis bij moeten houden wat ze eten en drinken gedurende de dag. Ook wat ze aan
beweging doen. Met behulp van de voedingsplank werden ze voorgelicht. Bij de
derde les hebben de kinderen inkopen gedaan met al deze kennis. Bruin brood,
bolletjes worteltjes, tomaatjes, paprika’s , komkommers, sla enz…..
Samen met de begeleider is er een lunch voorbereid voor de uitgenodigde ouders.

Er was een voorlichtingsbijeenkomst voor de belangstellende ouders georganiseerd.
Tijdens deze voorlichting bereidden de kinderen erg trots de maaltijd die even later
met veel liefde door ouder en kind werd genuttigd.
Smaken Verschillen is tot stand gekomen via een samenwerkingsverband van St.
Boog, St. Voor welzijn en Segbroek, Stiom, GGD Den Haag, en het lectoraat jeugd
en opvoeding van de Haagse Hogeschool.
Extra:
Het  blijkt dat veel kinderen tegenwoordig aan de dikke kant zijn en het aantal toe-
neemt. De Klimop is een van de scholen die het komend schooljaar 2006-2007, daar
zeker aandacht aan wil besteden en zich heeft aangemeld zich actief in te willen zetten.
Dit betekent dat vakleerkrachten die signaleren dat kinderen die hiervoor in aanmer-
king komen door de gymleerkracht gewezen kunnen worden op extra bewegings-
mogelijkheden en doorverwezen kunnen worden voor professionele begeleiding.

R. Aliahmad.

Tot het volgend schooljaar.
Voor kinderen, ouders, leerkrachten
en mensen die met school te maken
hebben eindigt straks een schooljaar.
Voor schoolkinderen betekent het
nog even een race aan toetsen; pezen
dus. Het laatste rapport en gelukkig
ook leukere dingen om naar uit te
kijken voordat de vakantie zich
aankondigt. De sportdagen, school-
reisjes, kamp en niet te vergeten de
musical voor een aantal.
En dan vakantie….
Of  we nou weggaan of  hier in het
land blijven, laten we er even van
proberen te genieten. Zoek het vooral

in de kleine dingen.Wist u dat de meeste
ruzies zich in de eerste twee weken van de
vakantie voordoen, daar men niet gewend is
met zijn allen samen thuis te zijn. Laat staan
op een andere locatie. Vaders die vol trots
vakantie nemen en nu allerlei taken opgedra-
gen krijgen. Spelen/entertainen van de
kinderen. Doe het vooral in overleg en blijf
rustig….
Als wij dat uitstralen zijn de kinderen ook al
gelukkig.
Rest mij u allen een fijne vakantie toe te
wensen.
Dank aan alle krachten die zich ingezet
hebben en de kindertjes hebben gedoceerd.

R. Aliahmad.
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Van het DB

De Werkgroep
ContraDriehoek
De Contra-Driehoek is het gebied tussen
de Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en
Loosduinseweg. Hier gaan binnenkort alle
eigenaren met hun Verenigingen van
Eigenaren het achterstallig onderhoud aan
hun woningen wegwerken met een
subsidie van de gemeente. De werkgroep
Contra-Driehoek heeft een belangrijke
bijdrage geleverd om deze nieuwe
subsidieregeling voor elkaar te krijgen. In
de vorige Konkreet heeft u kunnen lezen,
dat de werkgroep al heel wat ideeën heeft
om aan het werk te gaan en dat ze overleg
gaat voeren met DSO en Woningbeheer.

Alle eigenaren binnen het gebied hebben
een brief  gekregen dat Woningbeheer van
naam is veranderd in Tresfa Consult. De
dienstverlening blijft op hetzelfde niveau.
Als het goed is hebben veel eigenaren be-
zoek gehad om het pand te laten opne-
men voor het Bouwkundig Opname
Rapport (BOR). Binnen afzienbare tijd
zullen deze rapporten bij de eigenaren
afgegeven worden. De Verenigingen van
Eigenaren zullen geactiveerd worden met
behulp van Tresfa Consult. Tresfa Consult
verzorgt de eerste bijeenkomst over het
BOR

Na de eerste bijeenkomst over het BOR
gaat de eerste termijn in. De Vereniging
van Eigenaren heeft zes maanden de tijd
om te besluiten de punten uit het rapport
uit te voeren. In die tijd kan men aanne-
mers benaderen voor offertes en de
financiering regelen. Na die zes maanden
hebben de eigenaren nog drie jaar om de
werkzaamheden, die in het BOR als
aanschrijvingswaardig staan, daadwerkelijk
te laten uitvoeren: 6 maanden voor het
onderhoudsbesluit en subsidie aanvraag
en 30 maanden voor de uitvoering.

De werkgroep is bezig met het ontwikke-
len van een begroting voor het komend
jaar. Een van de ideeën is om een leuke en
nuttige gebeurtenis op het Madame
Curieplein te houden. Onder het genot
van een hapje, een drankje en muziek is
het dan wellicht mogelijk om uw toe-
komstige aannemer te ontmoeten. Zodra
er genoeg geld is om dit te organiseren,
leest u hier meer over in deze krant.

Vergeet niet om de klankbordvergadering
bij te wonen als u iets te zeggen of  te
vragen heeft over het onderhoudsproject
en de subsidieregeling. Wacht niet tot het
pleinfeest. Kom op donderdag 18 mei
naar Beeklaan 266. De werkgroep zal
graag naar u luisteren en u op de hoogte
stellen over wat zich afspeelt tussen de
gemeente, Tresfa en de werkgroep
ContraDriehoek.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit
artikel of belangstelling voor het bijwonen
van een bijeenkomst van de werkgroep?
Meldt u dan bij Stichting BOOG, Jaap de
Wit, telefoon 3121281 (dinsdag, woens-
dag of donderdag) of per email op
witja@boog.nl

Kinderen maken een heel groot deel uit
van de wijk, kinderen wegwijs in de
wijk maken en laten merken dat hun
mening meetelt als we hen nu voor de
wijk kunnen winnen, willen ze hier in
de wijk, later als ze groot zijn, mis-
schien ook blijven.
Bovendien komen we via de kinderen
in contact met de ouders. Zij merken
dat we iets doen voor hun kinderen en
waarderen dat. Zo raken meer mensen
bekend met de wijk. Door de kinderen
zijn dan ook al een aantal projecten
neergezet. Denk aans het ontwerpen
van een speeltuin, het maken van een
boekje en  hebben zij meegeholpen aan
de ontwikkeling van het wijkspel Reva-
Racers. Kinderen zijn hierin op speelse
wijze betrokken bij de wijk Zo wordt
het hun wijk. Daarnaast leren zij elkaars
achtergrond  en cultuur kennen.
“ Wat doe jij voor de wijk?” is nog
zo’n project. Hierin geven jongeren hun
visie op veiligheid in de wijk. Wij zijn er
als bewonersorganisatie dan ook zeer
trots op dat de kinderen zich inzetten
voor hun wijk.
Wilt u meer informatie over ons
wijkspel komt u dan eens binnen in
onze wijkwinkel die onlangs een
metamorfose heeft ondergaan. Ook
iets waar we heel erg blij mee zijn.

Nettie Baak

Gratis open-
baar vervoer?!
Op donderdag 23 februari jongstleden
is het burgerinitiatief “Gratis” openbaar
vervoer behandeld bij de gemeente
Den Haag. Regelmatig wordt u  geïn-
formeerd hoe nu precies de stand van
zaken is.

In 2005 hadden ruim 3000 inwoners
van Den Haag het initiatief onderte-
kend. Concreet hield het initiatief in:
“gratis” OV invoeren uiterlijk in 2009.
Er is een stappenplan voor bepaalde
doelgroepen. Op basis van deze
ervaring wordt in 2008 een plan van
aanpak gemaakt voor “gratis” OV in
2009.

Het voorstel van de groep Duur-
zame Mobiliteit Den Haag heeft het
niet geheel gehaald. Al snel bleek
tijdens de raadcommissie dat de
politiek verdeeld was. Met name op
het financiële vlak heerste er scepti-
cisme over de haalbaarheid van het
voorstel. Op 23 februari is in de
gemeenteraad het burgerinitiatief
behandeld en is de raad unaniem
akkoord gegaan om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn tot het
invoeren van gratis openbaar ver-
voer.
De initiatiefnemers van het burgen-
initiatief zijn uitgenodigd hierin te
participeren.

Ed Dusschoten

Het kost een paar centen maar
dan heb je ook wat. We lijden
er al jaren onder, het is bijna

dagelijks een hot item voor elke burger.
Straten liggen overhoop, bedrijven zijn
regelmatig onbereikbaar en je zoekt je
als chauffeur wezenloos naar een
alternatieve route. Maar komende
september, als het eenmaal rijdt, starten
we met een openbaar vervoer dat de
toekomst waardig is.
Naar aanleiding van een tip, dat er een
kennismaking met het nieuwe vervoer
was geregeld, ben ik voor u gaan kijken
wat ons te wachten staat.

De organisatie die verantwoordelijk is
voor begeleiding en het overleg rond
de aanleg van dit tracé, heeft een
structureel kontact met bewoners rond
de pro-bleempunten.
De Apeldoornselaan is zo’n punt. Het
bouwen van een ondergrondse par-
keergarage, het aanleggen van een
nieuw spoor en het herinrichten van de
straten zijn zaken waar je als

Alle vragen worden overduidelijk en
met veel geduld beantwoord. Niet alle
problemen kunnen worden opgelost,
daar wordt geen geheim van gemaakt
en er worden ook geen rookgordijnen
gelegd. Ik heb een zinnig overleg
mogen meemaken.

Voorafgaand aan het overleg werden
de leden van de werkgroep in de
gelegenheid gesteld de nieuwe tram-
stellen uitgebreid te bekijken. Daarop
aansluitend volgde een duidelijk verhaal
over de opleiding en training van het
personeel. Een trajectsimulator, met
levensechte beelden van het stads-
centrum en de buitenroute, bereidt de
toekomstige bestuurder voor, op
werkelijk alle mogelijke problemen die

Randstad Rail staat voor de deur

omwonende veel overlast van hebt, dus
ook je hart wel eens over wilt luchten.
Daar biedt RandstadRail alle ruimte toe.
Er wordt, tijdens zo’n overlegavond,
zeer serieus geluisterd naar de aangedra-
gen problemen en samen zoekt men
naar mogelijke oplossingen.

zich op de rit kunnen voordoen.

We kunnen met een gerust hart
instappen. De tramstellen zelf zijn
werkelijk comfortabel en zien er
prima uit, de piloot (met zo’n
bedienings paneel praat je niet meer
over de Bestuurder of Conducteur)
zit comfortabel, hij of zij wordt,
tijdens de rit, op de voet gevolgd en
geïnformeerd middels allerlei
veiligheidssystemen. Menselijke
vergissingen worden, onmerkbaar
voor de reiziger, automatisch gecorri-
geerd.

Rotterdam, Zoetermeer en veel
tussen- liggende dorpen komen
binnenkort makkelijk en comfortabel
binnen ons bereik. Misschien kunnen
we dan weer, zelfs zonder al te veel
obstakels, door onze eigen stad
rijden.
Alvast een goede reis gewenst.

Gerard L. Tettero
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Van de
revaktieK I N D E R P A G I N A

Beste lezer,
De laatste tijd reis ik dagelijks voor
mijn werk met de trein. Op een
doorsnee middag is dit ongeveer het
tafereel dat ik aantref: Aan de ene kant
iemand met een mp3 speler die zo
hard staat dat ik met de muziek mee
kan genieten. Verderop iemand luid-
ruchtig aan het bellen. “Je bent een
echte flasher zeg, roept ze in de tele-
foon”. Kennelijk omdat hij haar niet
had teruggebeld. “Mag je mij niet
meer ofzo?”, besluit ze. Ergens in het
midden van de coupé een kind driftig
bliepend met een gameboy. Aan het
eind een tweetal ouderen die zich ook
niet onbetuigd laten en via hun mobiel
melden dat zij onderweg zijn en het
vlees voor de wraps(!) alvast in de pan
kan. Kortom een kakofonie van geluid
en iedereen volledig in de ban van de
zegeningen van de techniek. Vermoeid
door al die herrie plug ik weer mijn
oordopjes in, want mijn mobieltje
fungeert als radio, mp3 speler en
fotocamera. En oh ja, je kunt er ook
mee bellen. Ook andere passagiers
denken er zo over, de enige manier
om de herrie om je heen te bestrijden
is om je eigen herrie op te zetten!

Voor u ligt alweer de laatste editie van
dit seizoen. Terugblikkend op dit
seizoen, is dit seizoen eigenlijk behoor-
lijk normaal verlopen. Geen grote
veranderingen in de samenstelling van
de redactie, de techniek heeft ons
nauwelijks in de steek gelaten en de
edities zijn redelijk volgens planning
verschenen.
Dat wil overigens niet zeggen dat het
een saai redactiejaar was, integendeel.
Wij hebben als redactie weer veel
plezier beleefd aan het maken van de
Konkreet. Toch is een adempauze
altijd weer welkom. Even opladen en
inspiratie opdoen voor het komende
seizoen en tijd om na te denken over
verbeteringen.
Wat kunt u in de editie van ons ver-
wachten:.
-Volop aandacht voor vakantie-
activiteiten.
-Mocht u zich vervelen dan kunt u
zelfs een Sudoku (wat dat is kunt u
verderop lezen) oplossen.
-Twee hele pagina’s gewijd aan oude-
ren.
-Nordic Walken
-Textielkunstenaares Patrica Matencio
Op de voorpagina kunstenaars in de
wijk, en nog veel meer.

Ik wens u vast een hele fijne zomer toe
en zie u graag weer terug in alweer een
nieuw seizoen van uw Konkreet.

Perry Lehmann

Ruzie!!!
‘’Ze maken me nog eens gek”
verzucht Jeanne, een lieve moeder
van 2 levendige jongens. “En dan
moet ik me inhouden om ze niet
iets aan te doen.” Ik knikte, ten
teken dat ze haar verhaal kon doen.
“De hele dag schelden, èn schop-
pen èn slaan. Weet je, in het begin
dacht ik, nou, het zal wel door de
vakantie komen ofzo, of  door de
verjaardag, maar het is sindsdien
elke dag zo! Gisteravond ben ik
echt even ingestort, en nu zit ik dus
hier. “

Ik krijg wel vaker ouders met zulke
opvoedvragen in mijn praktijk en ik
vroeg: Wat vind je er nou eigenlijk
zo vervelend aan?
Jeanne dacht even na: “dat ze elkaar
zo’n pijn doen, dat ze zo lelijk tegen
elkaar doen, en dat nites helpt, wat
ik ook zeg”.
Wat zeg je dan tegen ze?
 ‘’Nou, dat ze onmiddellijk moeten
ophouden en naar hun kamer
moeten gaan ofzo.  En dan doen ze
er juist een schepje bovenop!!

Hebben jullie toevallig ook een
afspraak over schoppen en slaan,
elkaar pijn doen, vroeg ik. Bijvoor-
beeld dat je zegt: Als je boos bent
gebruik je niet je handen, maar dan
zeg je het tegen elkaar. Je zegt dan
bijvoorbeeld, hou daar mee op, ik
vind dat vervelend. Je leert ze dat
slaan en schoppen gewoon geen
goede methode is. Niet thuis, niet
op school.

‘’Ja, maar als mijn jongens dat dan
toch gewoon doen?” zei Jeanne
nog niet echt overtuigd.
Dan ga je naar ze toe, je kiest géén
partij, dat is ook heel belangrijk, en
zegt: Ik wil niet dat jullie elkaar pijn
doen, stop daarmee, wat is er aan
de hand? Dan laat je elk kind zijn
verhaal vertellen, zonder jouw
mening te geven, en probeer je de
kinderen zelf tot een oplossing te
laten komen. Dat gaat niet van de
één op de andere dag, daar moet je
wat energie in steken, maar daar
krijg je dan heel wat voor terug, dat
kan ik je verzekeren! Het lijkt moei-
lijk, maar vertrouw maar op je kin-
deren, die kunnen en willen dat wel.
Kinderen hebben erg veel behoefte
aan duidelijkheid, aan hoe het wel
moet. Ze horen vaak alleen maar
hoe het niet moet. Als je deze week
nou eerst begint de regel te introdu-
ceren dat ze elkaar geen pijn mogen
doen, kijken we volgende week hoe
het is gegaan, OK?
Goed zei Jeanne, ‘’ik heb nu geluk-
kig weer iets in handen, ik hoop dat
het helpt!

Franca Nijman
www.kindertherapiedenhaag.nl
In september start weer een ouder-
cursus. Opgave via de website.

Toverbellen
Een vel wit papier kan prachtig gekleurd worden met.... zeepbellen.
Dit heb je nodig: wit papier, lege jampotjes, waterverf, afwasmiddel, water, rietjes
Zo ga je te werk:  Begin met b.v. drie potjes klaar te maken. Voor ieder potje heb je
een verschillende kleur waterverf  nodig. In elk potje gaat eerst een soeplepel water-
verf. Daarna een flinke scheut afwasmiddel en nog twee tot drie centimeter water.
Met een rietje roer je dit een beetje door en vervolgens moet er flink door het rietje
geblazen worden, tot de bellen boven de rand van het potje uitkomen. Het papier
wordt boven de opening van de pot gehouden en kijk, de gekleurde bellen laten hun
afdruk erop achter. Telkens een ander stukje papier erboven houden, dan nog een
tweede kleur erbij en de derde: het vel wordt prachtig met ringen gekleurd.
Als de bellen zijn verdwenen? Even opnieuw blazen. Gebruik voor iedere kleur wel
een apart rietje. Als de kinderen de techniek op wit papier hebben uitgeprobeerd, kun
je ze ook eens een andere kleur geven. Het effect is iedere keer weer heel verrassend.
Zo’n mooi versierd velletje papier kan als cadeaupapier worden gebruikt. Je kunt er
ook een boek mee kaften, slingers van maken, dus veel plezier ermee!

Smaken verschillen
Goep 6 van de openbare basisschool De Klimop heeft meegedaan aan een
project ter bevordering van gezond gedrag, genaamd smaken verschillen.
Het is een lessenreeks geweest met als doel informatie over gezonde voeding
en beweging. Niet alleen aan de kinderen, maar ook aan de opvoeders.

De kinderen hebben in eerste instantie, om inzicht te krijgen in voedingsgewoonten,
thuis bij moeten houden wat ze eten en drinken gedurende de dag. Ook wat ze aan
beweging doen. Met behulp van de voedingsplank werden ze voorgelicht. Bij de
derde les hebben de kinderen inkopen gedaan met al deze kennis. Bruin brood,
bolletjes worteltjes, tomaatjes, paprika’s , komkommers, sla enz…..
Samen met de begeleider is er een lunch voorbereid voor de uitgenodigde ouders.

Er was een voorlichtingsbijeenkomst voor de belangstellende ouders georganiseerd.
Tijdens deze voorlichting bereidden de kinderen erg trots de maaltijd die even later
met veel liefde door ouder en kind werd genuttigd.
Smaken Verschillen is tot stand gekomen via een samenwerkingsverband van St.
Boog, St. Voor welzijn en Segbroek, Stiom, GGD Den Haag, en het lectoraat jeugd
en opvoeding van de Haagse Hogeschool.
Extra:
Het  blijkt dat veel kinderen tegenwoordig aan de dikke kant zijn en het aantal toe-
neemt. De Klimop is een van de scholen die het komend schooljaar 2006-2007, daar
zeker aandacht aan wil besteden en zich heeft aangemeld zich actief in te willen zetten.
Dit betekent dat vakleerkrachten die signaleren dat kinderen die hiervoor in aanmer-
king komen door de gymleerkracht gewezen kunnen worden op extra bewegings-
mogelijkheden en doorverwezen kunnen worden voor professionele begeleiding.

R. Aliahmad.

Tot het volgend schooljaar.
Voor kinderen, ouders, leerkrachten
en mensen die met school te maken
hebben eindigt straks een schooljaar.
Voor schoolkinderen betekent het
nog even een race aan toetsen; pezen
dus. Het laatste rapport en gelukkig
ook leukere dingen om naar uit te
kijken voordat de vakantie zich
aankondigt. De sportdagen, school-
reisjes, kamp en niet te vergeten de
musical voor een aantal.
En dan vakantie….
Of  we nou weggaan of  hier in het
land blijven, laten we er even van
proberen te genieten. Zoek het vooral

in de kleine dingen.Wist u dat de meeste
ruzies zich in de eerste twee weken van de
vakantie voordoen, daar men niet gewend is
met zijn allen samen thuis te zijn. Laat staan
op een andere locatie. Vaders die vol trots
vakantie nemen en nu allerlei taken opgedra-
gen krijgen. Spelen/entertainen van de
kinderen. Doe het vooral in overleg en blijf
rustig….
Als wij dat uitstralen zijn de kinderen ook al
gelukkig.
Rest mij u allen een fijne vakantie toe te
wensen.
Dank aan alle krachten die zich ingezet
hebben en de kindertjes hebben gedoceerd.

R. Aliahmad.
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Van het DB

De Werkgroep
ContraDriehoek
De Contra-Driehoek is het gebied tussen
de Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en
Loosduinseweg. Hier gaan binnenkort alle
eigenaren met hun Verenigingen van
Eigenaren het achterstallig onderhoud aan
hun woningen wegwerken met een
subsidie van de gemeente. De werkgroep
Contra-Driehoek heeft een belangrijke
bijdrage geleverd om deze nieuwe
subsidieregeling voor elkaar te krijgen. In
de vorige Konkreet heeft u kunnen lezen,
dat de werkgroep al heel wat ideeën heeft
om aan het werk te gaan en dat ze overleg
gaat voeren met DSO en Woningbeheer.

Alle eigenaren binnen het gebied hebben
een brief  gekregen dat Woningbeheer van
naam is veranderd in Tresfa Consult. De
dienstverlening blijft op hetzelfde niveau.
Als het goed is hebben veel eigenaren be-
zoek gehad om het pand te laten opne-
men voor het Bouwkundig Opname
Rapport (BOR). Binnen afzienbare tijd
zullen deze rapporten bij de eigenaren
afgegeven worden. De Verenigingen van
Eigenaren zullen geactiveerd worden met
behulp van Tresfa Consult. Tresfa Consult
verzorgt de eerste bijeenkomst over het
BOR

Na de eerste bijeenkomst over het BOR
gaat de eerste termijn in. De Vereniging
van Eigenaren heeft zes maanden de tijd
om te besluiten de punten uit het rapport
uit te voeren. In die tijd kan men aanne-
mers benaderen voor offertes en de
financiering regelen. Na die zes maanden
hebben de eigenaren nog drie jaar om de
werkzaamheden, die in het BOR als
aanschrijvingswaardig staan, daadwerkelijk
te laten uitvoeren: 6 maanden voor het
onderhoudsbesluit en subsidie aanvraag
en 30 maanden voor de uitvoering.

De werkgroep is bezig met het ontwikke-
len van een begroting voor het komend
jaar. Een van de ideeën is om een leuke en
nuttige gebeurtenis op het Madame
Curieplein te houden. Onder het genot
van een hapje, een drankje en muziek is
het dan wellicht mogelijk om uw toe-
komstige aannemer te ontmoeten. Zodra
er genoeg geld is om dit te organiseren,
leest u hier meer over in deze krant.

Vergeet niet om de klankbordvergadering
bij te wonen als u iets te zeggen of  te
vragen heeft over het onderhoudsproject
en de subsidieregeling. Wacht niet tot het
pleinfeest. Kom op donderdag 18 mei
naar Beeklaan 266. De werkgroep zal
graag naar u luisteren en u op de hoogte
stellen over wat zich afspeelt tussen de
gemeente, Tresfa en de werkgroep
ContraDriehoek.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit
artikel of belangstelling voor het bijwonen
van een bijeenkomst van de werkgroep?
Meldt u dan bij Stichting BOOG, Jaap de
Wit, telefoon 3121281 (dinsdag, woens-
dag of donderdag) of per email op
witja@boog.nl

Kinderen maken een heel groot deel uit
van de wijk, kinderen wegwijs in de
wijk maken en laten merken dat hun
mening meetelt als we hen nu voor de
wijk kunnen winnen, willen ze hier in
de wijk, later als ze groot zijn, mis-
schien ook blijven.
Bovendien komen we via de kinderen
in contact met de ouders. Zij merken
dat we iets doen voor hun kinderen en
waarderen dat. Zo raken meer mensen
bekend met de wijk. Door de kinderen
zijn dan ook al een aantal projecten
neergezet. Denk aans het ontwerpen
van een speeltuin, het maken van een
boekje en  hebben zij meegeholpen aan
de ontwikkeling van het wijkspel Reva-
Racers. Kinderen zijn hierin op speelse
wijze betrokken bij de wijk Zo wordt
het hun wijk. Daarnaast leren zij elkaars
achtergrond  en cultuur kennen.
“ Wat doe jij voor de wijk?” is nog
zo’n project. Hierin geven jongeren hun
visie op veiligheid in de wijk. Wij zijn er
als bewonersorganisatie dan ook zeer
trots op dat de kinderen zich inzetten
voor hun wijk.
Wilt u meer informatie over ons
wijkspel komt u dan eens binnen in
onze wijkwinkel die onlangs een
metamorfose heeft ondergaan. Ook
iets waar we heel erg blij mee zijn.

Nettie Baak

Gratis open-
baar vervoer?!
Op donderdag 23 februari jongstleden
is het burgerinitiatief “Gratis” openbaar
vervoer behandeld bij de gemeente
Den Haag. Regelmatig wordt u  geïn-
formeerd hoe nu precies de stand van
zaken is.

In 2005 hadden ruim 3000 inwoners
van Den Haag het initiatief onderte-
kend. Concreet hield het initiatief in:
“gratis” OV invoeren uiterlijk in 2009.
Er is een stappenplan voor bepaalde
doelgroepen. Op basis van deze
ervaring wordt in 2008 een plan van
aanpak gemaakt voor “gratis” OV in
2009.

Het voorstel van de groep Duur-
zame Mobiliteit Den Haag heeft het
niet geheel gehaald. Al snel bleek
tijdens de raadcommissie dat de
politiek verdeeld was. Met name op
het financiële vlak heerste er scepti-
cisme over de haalbaarheid van het
voorstel. Op 23 februari is in de
gemeenteraad het burgerinitiatief
behandeld en is de raad unaniem
akkoord gegaan om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn tot het
invoeren van gratis openbaar ver-
voer.
De initiatiefnemers van het burgen-
initiatief zijn uitgenodigd hierin te
participeren.

Ed Dusschoten

Het kost een paar centen maar
dan heb je ook wat. We lijden
er al jaren onder, het is bijna

dagelijks een hot item voor elke burger.
Straten liggen overhoop, bedrijven zijn
regelmatig onbereikbaar en je zoekt je
als chauffeur wezenloos naar een
alternatieve route. Maar komende
september, als het eenmaal rijdt, starten
we met een openbaar vervoer dat de
toekomst waardig is.
Naar aanleiding van een tip, dat er een
kennismaking met het nieuwe vervoer
was geregeld, ben ik voor u gaan kijken
wat ons te wachten staat.

De organisatie die verantwoordelijk is
voor begeleiding en het overleg rond
de aanleg van dit tracé, heeft een
structureel kontact met bewoners rond
de pro-bleempunten.
De Apeldoornselaan is zo’n punt. Het
bouwen van een ondergrondse par-
keergarage, het aanleggen van een
nieuw spoor en het herinrichten van de
straten zijn zaken waar je als

Alle vragen worden overduidelijk en
met veel geduld beantwoord. Niet alle
problemen kunnen worden opgelost,
daar wordt geen geheim van gemaakt
en er worden ook geen rookgordijnen
gelegd. Ik heb een zinnig overleg
mogen meemaken.

Voorafgaand aan het overleg werden
de leden van de werkgroep in de
gelegenheid gesteld de nieuwe tram-
stellen uitgebreid te bekijken. Daarop
aansluitend volgde een duidelijk verhaal
over de opleiding en training van het
personeel. Een trajectsimulator, met
levensechte beelden van het stads-
centrum en de buitenroute, bereidt de
toekomstige bestuurder voor, op
werkelijk alle mogelijke problemen die

Randstad Rail staat voor de deur

omwonende veel overlast van hebt, dus
ook je hart wel eens over wilt luchten.
Daar biedt RandstadRail alle ruimte toe.
Er wordt, tijdens zo’n overlegavond,
zeer serieus geluisterd naar de aangedra-
gen problemen en samen zoekt men
naar mogelijke oplossingen.

zich op de rit kunnen voordoen.

We kunnen met een gerust hart
instappen. De tramstellen zelf zijn
werkelijk comfortabel en zien er
prima uit, de piloot (met zo’n
bedienings paneel praat je niet meer
over de Bestuurder of Conducteur)
zit comfortabel, hij of zij wordt,
tijdens de rit, op de voet gevolgd en
geïnformeerd middels allerlei
veiligheidssystemen. Menselijke
vergissingen worden, onmerkbaar
voor de reiziger, automatisch gecorri-
geerd.

Rotterdam, Zoetermeer en veel
tussen- liggende dorpen komen
binnenkort makkelijk en comfortabel
binnen ons bereik. Misschien kunnen
we dan weer, zelfs zonder al te veel
obstakels, door onze eigen stad
rijden.
Alvast een goede reis gewenst.

Gerard L. Tettero
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Een mannequin kan de wereld dragen

Patricia Matencio,
textiel kunstenares
Van 20 mei t/m 18 juni was in de BCOM galerie aan de Weimarstraat 24a de textiel kunst
van de franse kunstenares Patricia Matencio te bezichtigen. Na aanleiding van de enthousiaste
reacties daarop volgt hieronder een interview met de vrouw achter deze kunstwerken.
Haar mannequins dragen namen als prison d’orée (gouden kooi), l’usure du temps
(slijtage van de tijd), le moyen âge (de middeleeuwen) en in de etalage van BCOM
lonkt model le pommier naar u. Omdat deze mannequins geen vastgestelde maat
hebben kan Patricia Matencio in alle vrijheid haar ideeën in de jurken van de
poppen stoppen. De mannequins of d’etre humains zoals Patricia ze noemt.

Tijdloze licht – en interieur-
objecten
Een nieuwe aanwinst voor de wijk: in de Galileistraat opende onlangs de bijzondere
interieurwinkel Hetty Ontwerpen haar deuren.
Bloemsierkunstenaar Hetty Voskuilen presenteert in haar winkel annex galerie haar
fraaie handgemaakte licht- en interieurobjecten.

De fascinatie voor de natuur en haar vormen en kleuren, vormt in het leven van
Voskuilen een rode draad. Kenmerkend voor Hetty’s werk is de combinatie van
bloemen en plantaardige materialen met rubber, plexiglas en beton. Hiermee
maakt ze transparante lampen en ondergronden waarop de natuurlijke producten
sterk tot leven komen. De objecten zijn geschikt als bijvoorbeeld blikvanger in een
ontvangstruimte, bijzondere tafelschikking of cadeau. Ook zijn ze in diverse
formaten en ook in opdracht verkrijgbaar.
Het lichte en transparante karakter van de objecten is terug te vinden in de bijzon-
dere sfeer die Voskuilen in haar winkel gecreëerd heeft. De ruimte ademt schoon-
heid en rust, maar tegelijkertijd is er overal kleur en van alles te zien.

Hetty Ontwerpen is geopend op vrijdag (10.00-18.30 uur) zaterdag (10.00-18.00
uur). Ook is het mogelijk de winkel op afspraak te bezoeken.
Hetty Ontwerpen
Galileïstraat 31, Den Haag
tel: 070 - 363 10 03
www.hetty-ontwerpen.nl

Het zijn de problemen van de wereld
die Patricia met zich mee draagt en die
ze met haar expressionistische textiel wil
uitdrukken. Met de muziek op het
hoofd komt Patricia binnen. “Ik heb
altijd muziek nodig, ik kan niet zonder.
Niet zonder muziek en niet zonder mijn
werk. Als ik klaar ben met een sculptuur
moet ik huilen en begin ik weer aan een
nieuwe, zo gaat mijn leven.” Hoewel
Patricia de ellende van de tegenwoordige
tijd associeert met de donkere middel
eeuwen, probeert ze die zwaarte te
verlichten in haar kunstwerken. “Kleur
vind ik heel belangrijk, ik gebruik het om
de dingen lichter te maken.” Want op het
eerste gezicht maakt haar kunst een
vrolijke indruk. De bont gekleurde, met
tierelantijntjes behangen paspoppen in de
galerie van BCOM lijken alles behalve
somber. Maar onlangs liep er een vrouw
langs de etalage van BCOM. Zij kwam
uit Bosnië Herzegovina en ze was
gechoqueerd door het werk van Patricia.
Ze begon te vertellen over de verschrik-
kingen van de oorlog in Bosnië. In de
mannequins van Patricia zag zij de
ellende en het geweld die zij zelf  erva-
ren had terug.

Betrokkenheid
Dat de mannequins van Patricia niet
alleen maar mooi zijn, maar ook een
betrokkenheid met de wereld uitdragen
is heel verassend. In de etalage staat een
jurk met de naam Charmuta (burqa) en
deze is gemaakt van frisdrankdopjes.
Patricia maakte een transparante burqa
zodat vrouwen zich niet hoeven te
verbergen en zich toch kunnen bescher-
men met het metaal van de dopjes. Ook
is de burqa kleurig in tegenstelling tot
echte burqa’s.
De mannequin Djerba mon amour, ma
douceur is gemaakt naar aanleiding van
frequente bezoeken aan het dorp Djerba
in Tunesië. Dit is het dorp waar Patricia
ooit nog eens wil wonen. Het is niet de

warme temperatuur die haar lokt, maar
de manier waarop de mensen daar
leven en respect voor elkaar hebben.
“Toen ik acht jaar geleden naar Neder-
land kwam zei iedereen me van tevoren
dat het zo’n tolerant land was. Echter
eenmaal in Nederland ervoer ik niet
zozeer tolerantie maar veel onverschil-
ligheid.”  Patricia legt uit dat het in
Nederland niet ter zake doet hoe je er
uit ziet, je kan ook werk vinden met
paars haar. Maar zodra iemand zich
echt anders gedraagt dan de rest, wordt
het moeilijker. Het is alles heel tegen-
strijdig, hoe mensen van binnen zijn en
zich naar buiten toe gedragen, hoe een
land van binnen is en zich naar buiten
toe kan presenteren.

Renaissance
Volgens Patricia is de wereld toe aan
een nieuwe Renaissance. Vandaar dat ze
een mannequin maakt met de naam
moyen âge (middeleeuwen). De oorlogen
die er tegenwoordig gevoerd worden,
het terrorisme, doen Patricia denken
aan de barbarij uit de middeleeuwen.
Patricia vindt dat mensen er te weinig
van bewust zijn wat er in de wereld
gebeurt. “De oorlog die Amerika nu in
Irak voert, daar sterven iedere dag
mensen. Wij lezen het in de krant en het
gaat het ene oor in en het andere uit.”
Met haar werk wil Patricia de werke-
lijkheid die voor ons zo ver weg is een
gestalte geven. Ook persoonlijke
ervaringen spelen in de textiel van
Patricia een rol. In de toekomst wil ze
echter nóg meer de aandacht op de
wereld buiten haar vestigen en de
mensen confronteren met problemen
die spelen, zoals het voeren van een
oorlog in een land dat je totaal niet
kent.
Zie ook: www.artmajeur.com/
matencio en www.stichtingbcom.nl

Wabke Waaijer

Uitnodiging aan
kunstenaars uit REVA:

revARTour 2006
BCOM is voornemens in het eerste weekend van de maand oktober 2006
revARTour II (open atelierroute voor beeldend kunstenaars) te organiseren.
Iedere beeldend kunstenaar, die in de wijk Regentes Valkenbos werkt óf  woont,
wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen.
Vorig jaar namen 50 kunstenaars deel aan dit toen zeer succesvolle event.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail onder de naam revARTour II aan
info@stichtingbcom.nl , met je naam, adres, telefoonnummer en discipline.
Geef ook aan of je je atelier in de wijk hebt of daarbuiten.
Voor meer informatie BCOM zie: www.stichtingbcom.nl .
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Senioren
actief de
zomer door
met de“Zomer
wandel- en
fietsclub!”
VÓÓR Segbroek, ouderenwerk biedt
de mogelijkheid aan senioren om
samen actief de zomer door te
brengen. De wandelclub VÓÓR
Segbroek is bedoeld voor 55-plussers
die nog goed in staat zijn om 5 a 10
kilometer te lopen en het leuk vinden
om in groepsverband op pad te gaan.
De wandelingen vinden iedere dinsdag
plaats.

De fietsclub VÓÓR Segbroek is
bedoeld voor 55 plussers en gaat er
gezamenlijk op uit in Den Haag en
omstreken. In een gezellige groep fietst
u een vastgestelde route van 15 tot 45
kilometer. De fietstochten vinden
iedere donderdag plaats.
De deelname is gratis, reiskosten en
eventuele consumpties zijn voor eigen
rekening. Voor opgave of  informatie
kunt u contact opnemen met Betty
Boomsma, tel: 070-3600237.

Senioren-
contactbank
Gaat u graag naar een concert, maar
vindt u het niet leuk om alleen te gaan?
Of houdt u van schaken maar heeft u
geen schaakpartner?  Het ouderenwerk
uit de stadsdelen Segbroek en Loos-
duinen heeft een Seniorencontactbank
opgezet, waar ouderen uit de ge-
noemde stadsdelen zich op kunnen
geven. De Seniorencontactbank is niet
bedoeld als relatiebureau, maar om
ouderen met elkaar in contact te
brengen rond een gezamenlijke inte-
resse. Bent u geïnteresseerd?
Neemt u dan voor meer informatie
contact op met Betty Boomsma of
Remko Canters, 070-3600237.

Boodschappen-
dienst
Ouderenwerk haalt de boodschappen
voor oudere inwoners die niet of nau-
welijks in staat zijn hun zware bood-
schappen zelf te doen. De vrijwilligers
zijn u graag van dienst! Wat doet men
wel en wat doet men niet? Samen met u
wordt een vaste dag afgesproken waar-
op de boodschappen kunnen worden
gedaan. Aan de hand van een door u
opgesteld lijstje wordt er bij één super-
markt of  winkel inkopen gedaan. Wat
zijn de kosten? Aan de medewerker
betaalt u voor deze service € 1,75 per
keer. Heeft u interesse, el. 070-3600237.

Computerbegeleiding aan huis
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk
biedt u individuele computer-
begeleiding aan huis. U kunt bij ons
terecht voor vragen over het gebruik
van bijvoorbeeld e-mail, internet of
tekstverwerking. Maar ook voor
problemen met uw computer of het
installeren van software. Per keer
bedragen de kosten € 3,50.
Bij meerdere of langdurige begelei-
ding wordt de prijs in overleg vastge-
steld. U kunt voor allerhande proble-
men of vragen omtrent uw compu-
ter contact opnemen met het
ouderenwerk, tel. 070-3600237.
Wij brengen u dan in contact met
onze computerexpert.

De multiculturele zorgaanpak
van Florence-Jonker Frans
Kousenband naast snijbonen
In het Regentesse-Valkenboskwartier in Den Haag is driekwart van de inwoners
van buitenlandse komaf. De Surinaamse groep is er het grootst. In deze wijk staat
ook woonzorgcomplex Jonker Frans, een intra- en extramuraal verzorgingshuis
waar tot voor kort bijna uitsluitend blanke mensen woonden.  Florence zette een
andere bril op en heeft Jonker Frans omgetoverd tot een complex waar zowel
oudere Hindoestaanse Surinamers als oudere Nederlanders zich thuis voelen.  “In
korte tijd is Jonker Frans een afspiegeling geworden van de wijk”, aldus
locatiemanager Lucia Baboelal, die zelf  kind van twee culturen is.

In het begin min of meer

overdonderd
Dat Jonker Frans een multicultureel
woonzorgcentrum is geworden, heeft te maken met een vernederlandsing van de
zorgopvattingen onder Surinamers. Van oudsher was het de gewoonte dat kinde-
ren en kleinkinderen voor hun grootouders zorgen. Maar die gewoonte is snel aan
het afkalven. En dus wordt er uitgekeken naar andere vormen van ondersteuning.
Lucia: “Wel is het zo dat we in de sfeer van mantelzorg kinderen en andere fami-
lieleden heel actief betrekken bij de zorg die we leveren. Op die manier blijft de
band tussen familie en ouderen wel degelijk sterk”.
Lucia Baboelal geeft toe dat de Hollandse bewoners wel even moesten slikken
toen gekleurde buurtbewoners bij hen in Jonker Frans kwamen wonen. “Ze
voelden zich in het begin min of meer overdonderd. Maar we hebben veel
energie gestoken in voorlichting en in activiteiten waarmee mensen elkaar over en
weer beter konden leren kennen”.
En dat werkt. “Vorige week hadden we hier een Moslimgebedsdienst. Een derde
van de bezoekers was van Nederlandse komaf. Je merkt ook dat over en weer
mensen van de twee culturen aan elkaars activiteiten en feesten gaan deelnemen.
Neemt niet weg dat je gewoon merkt dat begrip voor elkaars gebruiken en
gewoontes in korte tijd is toegenomen”.
Er is dus in Jonker Frans veel meer te doen en te kiezen. Roti naast bloemkool,
kousenband naast snijbonen en rijst naast eigenheimers. Lucia: “Wij willen dat de
mensen zich senang voelen, dus krijgen ze maaltijden zoals ze die thuis ook ge-
wend waren”.
Respect voor elkaars gebruiken, cultuur en taal levert een zeer prettig klimaat op.

‘Geef ze een kans’
De medewerkers van Jonker Frans zijn
met scholingsprogramma’s begeleid in
het werken binnen het multiculturele
verzorgingshuis dat Jonker Frans
ondertussen is geworden. “Zeventig
procent van onze medewerkers in
Jonker Frans was al Surinaams.
Nederlandse en Surinaamse
medewerkers zijn geschoold in de vraag hoe je in een kleine woongemeenschap
met respect met elkaar omgaat als de culturen nogal van elkaar verschillen”.
De aanpak richting medewerkers en cliënten past uitstekend in de filosofie van
Jonker Frans. ‘Florence, zorg met respect’ is de slogan waarmee deze zorgorganisatie
naar buiten treedt. Lucia: “Florence waardeert de diversiteit van de Nederlandse
samenleving. In dat veelkleurige palet van verschillen is het uiteraard niet alleen
voor oudere, blanke Nederlanders wennen. Oudere Surinamers staan op hun
beurt in het begin ook raar te kijken als ze meedoen met gebruiken die voor hen
helemaal onbekend zijn. Eerder in dit verhaal ging het over een Moslimgebeds-
dienst. Steeds meer Surinamers maken op hun beurt kennis met de katholieke
gebruiken. “In de Agnesparochie werd pas een dienst opgedragen voor Jonker
Frans en er waren ook veel ouderen van de hindoestaanse gemeenschap aanwezig.
Bij het verlaten van de parochie zeiden zij dat het heel mooi was, en eigenlijk toch
ook wel minder eng dan ze altijd dachten. Je bent nooit te oud om elkaar te leren
kennen”.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit stuk of wilt u in aanmerking komen voor
een appartement of andere zorgvoorziening van Jonker Frans, bel gerust met
Mw. Sharita Autar, persoonlijke zorgregelaar telefoon 06 53720289
Lucia Baboelal, Locatiemanager, Florence-Jonker Frans, Newtonplein 100,

“Jeu de
Boules »
Elke dinsdag en donderdagochtend
kunt u jeu de boules spelen in het
sportpark de “Verademing”.
Ingangen zijde Newtonstraat en
Loosduinseweg (Asmanweg).
Tijdstip: dinsdag en donderdag van
10.00 tot 12.00 uur, elke week.
Kosten: € 0,50 per keer. Contactper-
soon: Kenneth Skinner, telefoon
070-3600237.

Creatieve
Handvaardig-
heid Ochtend
Elke woensdagochtend kunt u onder
het genot van een kopje koffie/thee
verschillende handvaardigheidtechnieken
aanleren. U kan onder andere 3D
kerstkaarten en verjaardagskaarten
maken.Verder kunt u ook tekenen en
schilderen op zowel water als oliebasis
en het leren van vouwtechnieken met
servetten en het zagen van figuurtjes. U
leert omgaan met de naaimachine,
eventueel op uw eigen meegebrachte
machine. Er wordt uitleg gegeven hoe u
een patroon uit een modeknipblad kunt
halen.Tevens wordt er ook aandacht
besteed aan stoflegging, het inzetten van
ritsen, zakverwerking etc. U kunt ook u
eigen haak -en borduurwerk meene-
men. Reuze handig voor u en voor uw
portemonnee!!!!! Komt u gerust eerst
eens kijken, de koffie en thee staat klaar.
Mannen zijn ook welkom!!!!!!
Locatie: Wijkcentrum de Bolster,
Kastanjestraat 2, woensdag van 10.00 –
12.00 uur elke week
Kosten: 0.50 per keer d.m.v. een
strippenkaart
Contactpersoon: Kenneth Skinner en
Marian Spaans
Telefoon: 070  360 02 37 (Kenneth) ,
070  363 60 32 (Marian)
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Een mannequin kan de wereld dragen

Patricia Matencio,
textiel kunstenares
Van 20 mei t/m 18 juni was in de BCOM galerie aan de Weimarstraat 24a de textiel kunst
van de franse kunstenares Patricia Matencio te bezichtigen. Na aanleiding van de enthousiaste
reacties daarop volgt hieronder een interview met de vrouw achter deze kunstwerken.
Haar mannequins dragen namen als prison d’orée (gouden kooi), l’usure du temps
(slijtage van de tijd), le moyen âge (de middeleeuwen) en in de etalage van BCOM
lonkt model le pommier naar u. Omdat deze mannequins geen vastgestelde maat
hebben kan Patricia Matencio in alle vrijheid haar ideeën in de jurken van de
poppen stoppen. De mannequins of d’etre humains zoals Patricia ze noemt.

Tijdloze licht – en interieur-
objecten
Een nieuwe aanwinst voor de wijk: in de Galileistraat opende onlangs de bijzondere
interieurwinkel Hetty Ontwerpen haar deuren.
Bloemsierkunstenaar Hetty Voskuilen presenteert in haar winkel annex galerie haar
fraaie handgemaakte licht- en interieurobjecten.

De fascinatie voor de natuur en haar vormen en kleuren, vormt in het leven van
Voskuilen een rode draad. Kenmerkend voor Hetty’s werk is de combinatie van
bloemen en plantaardige materialen met rubber, plexiglas en beton. Hiermee
maakt ze transparante lampen en ondergronden waarop de natuurlijke producten
sterk tot leven komen. De objecten zijn geschikt als bijvoorbeeld blikvanger in een
ontvangstruimte, bijzondere tafelschikking of cadeau. Ook zijn ze in diverse
formaten en ook in opdracht verkrijgbaar.
Het lichte en transparante karakter van de objecten is terug te vinden in de bijzon-
dere sfeer die Voskuilen in haar winkel gecreëerd heeft. De ruimte ademt schoon-
heid en rust, maar tegelijkertijd is er overal kleur en van alles te zien.

Hetty Ontwerpen is geopend op vrijdag (10.00-18.30 uur) zaterdag (10.00-18.00
uur). Ook is het mogelijk de winkel op afspraak te bezoeken.
Hetty Ontwerpen
Galileïstraat 31, Den Haag
tel: 070 - 363 10 03
www.hetty-ontwerpen.nl

Het zijn de problemen van de wereld
die Patricia met zich mee draagt en die
ze met haar expressionistische textiel wil
uitdrukken. Met de muziek op het
hoofd komt Patricia binnen. “Ik heb
altijd muziek nodig, ik kan niet zonder.
Niet zonder muziek en niet zonder mijn
werk. Als ik klaar ben met een sculptuur
moet ik huilen en begin ik weer aan een
nieuwe, zo gaat mijn leven.” Hoewel
Patricia de ellende van de tegenwoordige
tijd associeert met de donkere middel
eeuwen, probeert ze die zwaarte te
verlichten in haar kunstwerken. “Kleur
vind ik heel belangrijk, ik gebruik het om
de dingen lichter te maken.” Want op het
eerste gezicht maakt haar kunst een
vrolijke indruk. De bont gekleurde, met
tierelantijntjes behangen paspoppen in de
galerie van BCOM lijken alles behalve
somber. Maar onlangs liep er een vrouw
langs de etalage van BCOM. Zij kwam
uit Bosnië Herzegovina en ze was
gechoqueerd door het werk van Patricia.
Ze begon te vertellen over de verschrik-
kingen van de oorlog in Bosnië. In de
mannequins van Patricia zag zij de
ellende en het geweld die zij zelf  erva-
ren had terug.

Betrokkenheid
Dat de mannequins van Patricia niet
alleen maar mooi zijn, maar ook een
betrokkenheid met de wereld uitdragen
is heel verassend. In de etalage staat een
jurk met de naam Charmuta (burqa) en
deze is gemaakt van frisdrankdopjes.
Patricia maakte een transparante burqa
zodat vrouwen zich niet hoeven te
verbergen en zich toch kunnen bescher-
men met het metaal van de dopjes. Ook
is de burqa kleurig in tegenstelling tot
echte burqa’s.
De mannequin Djerba mon amour, ma
douceur is gemaakt naar aanleiding van
frequente bezoeken aan het dorp Djerba
in Tunesië. Dit is het dorp waar Patricia
ooit nog eens wil wonen. Het is niet de

warme temperatuur die haar lokt, maar
de manier waarop de mensen daar
leven en respect voor elkaar hebben.
“Toen ik acht jaar geleden naar Neder-
land kwam zei iedereen me van tevoren
dat het zo’n tolerant land was. Echter
eenmaal in Nederland ervoer ik niet
zozeer tolerantie maar veel onverschil-
ligheid.”  Patricia legt uit dat het in
Nederland niet ter zake doet hoe je er
uit ziet, je kan ook werk vinden met
paars haar. Maar zodra iemand zich
echt anders gedraagt dan de rest, wordt
het moeilijker. Het is alles heel tegen-
strijdig, hoe mensen van binnen zijn en
zich naar buiten toe gedragen, hoe een
land van binnen is en zich naar buiten
toe kan presenteren.

Renaissance
Volgens Patricia is de wereld toe aan
een nieuwe Renaissance. Vandaar dat ze
een mannequin maakt met de naam
moyen âge (middeleeuwen). De oorlogen
die er tegenwoordig gevoerd worden,
het terrorisme, doen Patricia denken
aan de barbarij uit de middeleeuwen.
Patricia vindt dat mensen er te weinig
van bewust zijn wat er in de wereld
gebeurt. “De oorlog die Amerika nu in
Irak voert, daar sterven iedere dag
mensen. Wij lezen het in de krant en het
gaat het ene oor in en het andere uit.”
Met haar werk wil Patricia de werke-
lijkheid die voor ons zo ver weg is een
gestalte geven. Ook persoonlijke
ervaringen spelen in de textiel van
Patricia een rol. In de toekomst wil ze
echter nóg meer de aandacht op de
wereld buiten haar vestigen en de
mensen confronteren met problemen
die spelen, zoals het voeren van een
oorlog in een land dat je totaal niet
kent.
Zie ook: www.artmajeur.com/
matencio en www.stichtingbcom.nl

Wabke Waaijer

Uitnodiging aan
kunstenaars uit REVA:

revARTour 2006
BCOM is voornemens in het eerste weekend van de maand oktober 2006
revARTour II (open atelierroute voor beeldend kunstenaars) te organiseren.
Iedere beeldend kunstenaar, die in de wijk Regentes Valkenbos werkt óf  woont,
wordt hierbij uitgenodigd om deel te nemen.
Vorig jaar namen 50 kunstenaars deel aan dit toen zeer succesvolle event.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail onder de naam revARTour II aan
info@stichtingbcom.nl , met je naam, adres, telefoonnummer en discipline.
Geef ook aan of je je atelier in de wijk hebt of daarbuiten.
Voor meer informatie BCOM zie: www.stichtingbcom.nl .
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Senioren
actief de
zomer door
met de“Zomer
wandel- en
fietsclub!”
VÓÓR Segbroek, ouderenwerk biedt
de mogelijkheid aan senioren om
samen actief de zomer door te
brengen. De wandelclub VÓÓR
Segbroek is bedoeld voor 55-plussers
die nog goed in staat zijn om 5 a 10
kilometer te lopen en het leuk vinden
om in groepsverband op pad te gaan.
De wandelingen vinden iedere dinsdag
plaats.

De fietsclub VÓÓR Segbroek is
bedoeld voor 55 plussers en gaat er
gezamenlijk op uit in Den Haag en
omstreken. In een gezellige groep fietst
u een vastgestelde route van 15 tot 45
kilometer. De fietstochten vinden
iedere donderdag plaats.
De deelname is gratis, reiskosten en
eventuele consumpties zijn voor eigen
rekening. Voor opgave of  informatie
kunt u contact opnemen met Betty
Boomsma, tel: 070-3600237.

Senioren-
contactbank
Gaat u graag naar een concert, maar
vindt u het niet leuk om alleen te gaan?
Of houdt u van schaken maar heeft u
geen schaakpartner?  Het ouderenwerk
uit de stadsdelen Segbroek en Loos-
duinen heeft een Seniorencontactbank
opgezet, waar ouderen uit de ge-
noemde stadsdelen zich op kunnen
geven. De Seniorencontactbank is niet
bedoeld als relatiebureau, maar om
ouderen met elkaar in contact te
brengen rond een gezamenlijke inte-
resse. Bent u geïnteresseerd?
Neemt u dan voor meer informatie
contact op met Betty Boomsma of
Remko Canters, 070-3600237.

Boodschappen-
dienst
Ouderenwerk haalt de boodschappen
voor oudere inwoners die niet of nau-
welijks in staat zijn hun zware bood-
schappen zelf te doen. De vrijwilligers
zijn u graag van dienst! Wat doet men
wel en wat doet men niet? Samen met u
wordt een vaste dag afgesproken waar-
op de boodschappen kunnen worden
gedaan. Aan de hand van een door u
opgesteld lijstje wordt er bij één super-
markt of  winkel inkopen gedaan. Wat
zijn de kosten? Aan de medewerker
betaalt u voor deze service € 1,75 per
keer. Heeft u interesse, el. 070-3600237.

Computerbegeleiding aan huis
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk
biedt u individuele computer-
begeleiding aan huis. U kunt bij ons
terecht voor vragen over het gebruik
van bijvoorbeeld e-mail, internet of
tekstverwerking. Maar ook voor
problemen met uw computer of het
installeren van software. Per keer
bedragen de kosten € 3,50.
Bij meerdere of langdurige begelei-
ding wordt de prijs in overleg vastge-
steld. U kunt voor allerhande proble-
men of vragen omtrent uw compu-
ter contact opnemen met het
ouderenwerk, tel. 070-3600237.
Wij brengen u dan in contact met
onze computerexpert.

De multiculturele zorgaanpak
van Florence-Jonker Frans
Kousenband naast snijbonen
In het Regentesse-Valkenboskwartier in Den Haag is driekwart van de inwoners
van buitenlandse komaf. De Surinaamse groep is er het grootst. In deze wijk staat
ook woonzorgcomplex Jonker Frans, een intra- en extramuraal verzorgingshuis
waar tot voor kort bijna uitsluitend blanke mensen woonden.  Florence zette een
andere bril op en heeft Jonker Frans omgetoverd tot een complex waar zowel
oudere Hindoestaanse Surinamers als oudere Nederlanders zich thuis voelen.  “In
korte tijd is Jonker Frans een afspiegeling geworden van de wijk”, aldus
locatiemanager Lucia Baboelal, die zelf  kind van twee culturen is.

In het begin min of meer

overdonderd
Dat Jonker Frans een multicultureel
woonzorgcentrum is geworden, heeft te maken met een vernederlandsing van de
zorgopvattingen onder Surinamers. Van oudsher was het de gewoonte dat kinde-
ren en kleinkinderen voor hun grootouders zorgen. Maar die gewoonte is snel aan
het afkalven. En dus wordt er uitgekeken naar andere vormen van ondersteuning.
Lucia: “Wel is het zo dat we in de sfeer van mantelzorg kinderen en andere fami-
lieleden heel actief betrekken bij de zorg die we leveren. Op die manier blijft de
band tussen familie en ouderen wel degelijk sterk”.
Lucia Baboelal geeft toe dat de Hollandse bewoners wel even moesten slikken
toen gekleurde buurtbewoners bij hen in Jonker Frans kwamen wonen. “Ze
voelden zich in het begin min of meer overdonderd. Maar we hebben veel
energie gestoken in voorlichting en in activiteiten waarmee mensen elkaar over en
weer beter konden leren kennen”.
En dat werkt. “Vorige week hadden we hier een Moslimgebedsdienst. Een derde
van de bezoekers was van Nederlandse komaf. Je merkt ook dat over en weer
mensen van de twee culturen aan elkaars activiteiten en feesten gaan deelnemen.
Neemt niet weg dat je gewoon merkt dat begrip voor elkaars gebruiken en
gewoontes in korte tijd is toegenomen”.
Er is dus in Jonker Frans veel meer te doen en te kiezen. Roti naast bloemkool,
kousenband naast snijbonen en rijst naast eigenheimers. Lucia: “Wij willen dat de
mensen zich senang voelen, dus krijgen ze maaltijden zoals ze die thuis ook ge-
wend waren”.
Respect voor elkaars gebruiken, cultuur en taal levert een zeer prettig klimaat op.

‘Geef ze een kans’
De medewerkers van Jonker Frans zijn
met scholingsprogramma’s begeleid in
het werken binnen het multiculturele
verzorgingshuis dat Jonker Frans
ondertussen is geworden. “Zeventig
procent van onze medewerkers in
Jonker Frans was al Surinaams.
Nederlandse en Surinaamse
medewerkers zijn geschoold in de vraag hoe je in een kleine woongemeenschap
met respect met elkaar omgaat als de culturen nogal van elkaar verschillen”.
De aanpak richting medewerkers en cliënten past uitstekend in de filosofie van
Jonker Frans. ‘Florence, zorg met respect’ is de slogan waarmee deze zorgorganisatie
naar buiten treedt. Lucia: “Florence waardeert de diversiteit van de Nederlandse
samenleving. In dat veelkleurige palet van verschillen is het uiteraard niet alleen
voor oudere, blanke Nederlanders wennen. Oudere Surinamers staan op hun
beurt in het begin ook raar te kijken als ze meedoen met gebruiken die voor hen
helemaal onbekend zijn. Eerder in dit verhaal ging het over een Moslimgebeds-
dienst. Steeds meer Surinamers maken op hun beurt kennis met de katholieke
gebruiken. “In de Agnesparochie werd pas een dienst opgedragen voor Jonker
Frans en er waren ook veel ouderen van de hindoestaanse gemeenschap aanwezig.
Bij het verlaten van de parochie zeiden zij dat het heel mooi was, en eigenlijk toch
ook wel minder eng dan ze altijd dachten. Je bent nooit te oud om elkaar te leren
kennen”.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit stuk of wilt u in aanmerking komen voor
een appartement of andere zorgvoorziening van Jonker Frans, bel gerust met
Mw. Sharita Autar, persoonlijke zorgregelaar telefoon 06 53720289
Lucia Baboelal, Locatiemanager, Florence-Jonker Frans, Newtonplein 100,

“Jeu de
Boules »
Elke dinsdag en donderdagochtend
kunt u jeu de boules spelen in het
sportpark de “Verademing”.
Ingangen zijde Newtonstraat en
Loosduinseweg (Asmanweg).
Tijdstip: dinsdag en donderdag van
10.00 tot 12.00 uur, elke week.
Kosten: € 0,50 per keer. Contactper-
soon: Kenneth Skinner, telefoon
070-3600237.

Creatieve
Handvaardig-
heid Ochtend
Elke woensdagochtend kunt u onder
het genot van een kopje koffie/thee
verschillende handvaardigheidtechnieken
aanleren. U kan onder andere 3D
kerstkaarten en verjaardagskaarten
maken.Verder kunt u ook tekenen en
schilderen op zowel water als oliebasis
en het leren van vouwtechnieken met
servetten en het zagen van figuurtjes. U
leert omgaan met de naaimachine,
eventueel op uw eigen meegebrachte
machine. Er wordt uitleg gegeven hoe u
een patroon uit een modeknipblad kunt
halen.Tevens wordt er ook aandacht
besteed aan stoflegging, het inzetten van
ritsen, zakverwerking etc. U kunt ook u
eigen haak -en borduurwerk meene-
men. Reuze handig voor u en voor uw
portemonnee!!!!! Komt u gerust eerst
eens kijken, de koffie en thee staat klaar.
Mannen zijn ook welkom!!!!!!
Locatie: Wijkcentrum de Bolster,
Kastanjestraat 2, woensdag van 10.00 –
12.00 uur elke week
Kosten: 0.50 per keer d.m.v. een
strippenkaart
Contactpersoon: Kenneth Skinner en
Marian Spaans
Telefoon: 070  360 02 37 (Kenneth) ,
070  363 60 32 (Marian)
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Senioren
actief de
zomer door
met de“Zomer
wandel- en
fietsclub!”
VÓÓR Segbroek, ouderenwerk biedt
de mogelijkheid aan senioren om
samen actief de zomer door te
brengen. De wandelclub VÓÓR
Segbroek is bedoeld voor 55-plussers
die nog goed in staat zijn om 5 a 10
kilometer te lopen en het leuk vinden
om in groepsverband op pad te gaan.
De wandelingen vinden iedere dinsdag
plaats.

De fietsclub VÓÓR Segbroek is
bedoeld voor 55 plussers en gaat er
gezamenlijk op uit in Den Haag en
omstreken. In een gezellige groep fietst
u een vastgestelde route van 15 tot 45
kilometer. De fietstochten vinden
iedere donderdag plaats.
De deelname is gratis, reiskosten en
eventuele consumpties zijn voor eigen
rekening. Voor opgave of  informatie
kunt u contact opnemen met Betty
Boomsma, tel: 070-3600237.

Senioren-
contactbank
Gaat u graag naar een concert, maar
vindt u het niet leuk om alleen te gaan?
Of houdt u van schaken maar heeft u
geen schaakpartner?  Het ouderenwerk
uit de stadsdelen Segbroek en Loos-
duinen heeft een Seniorencontactbank
opgezet, waar ouderen uit de ge-
noemde stadsdelen zich op kunnen
geven. De Seniorencontactbank is niet
bedoeld als relatiebureau, maar om
ouderen met elkaar in contact te
brengen rond een gezamenlijke inte-
resse. Bent u geïnteresseerd?
Neemt u dan voor meer informatie
contact op met Betty Boomsma of
Remko Canters, 070-3600237.

Boodschappen-
dienst
Ouderenwerk haalt de boodschappen
voor oudere inwoners die niet of nau-
welijks in staat zijn hun zware bood-
schappen zelf te doen. De vrijwilligers
zijn u graag van dienst! Wat doet men
wel en wat doet men niet? Samen met u
wordt een vaste dag afgesproken waar-
op de boodschappen kunnen worden
gedaan. Aan de hand van een door u
opgesteld lijstje wordt er bij één super-
markt of  winkel inkopen gedaan. Wat
zijn de kosten? Aan de medewerker
betaalt u voor deze service € 1,75 per
keer. Heeft u interesse, el. 070-3600237.

Computerbegeleiding aan huis
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk
biedt u individuele computer-
begeleiding aan huis. U kunt bij ons
terecht voor vragen over het gebruik
van bijvoorbeeld e-mail, internet of
tekstverwerking. Maar ook voor
problemen met uw computer of het
installeren van software. Per keer
bedragen de kosten € 3,50.
Bij meerdere of langdurige begelei-
ding wordt de prijs in overleg vastge-
steld. U kunt voor allerhande proble-
men of vragen omtrent uw compu-
ter contact opnemen met het
ouderenwerk, tel. 070-3600237.
Wij brengen u dan in contact met
onze computerexpert.

De multiculturele zorgaanpak
van Florence-Jonker Frans
Kousenband naast snijbonen
In het Regentesse-Valkenboskwartier in Den Haag is driekwart van de inwoners
van buitenlandse komaf. De Surinaamse groep is er het grootst. In deze wijk staat
ook woonzorgcomplex Jonker Frans, een intra- en extramuraal verzorgingshuis
waar tot voor kort bijna uitsluitend blanke mensen woonden.  Florence zette een
andere bril op en heeft Jonker Frans omgetoverd tot een complex waar zowel
oudere Hindoestaanse Surinamers als oudere Nederlanders zich thuis voelen.  “In
korte tijd is Jonker Frans een afspiegeling geworden van de wijk”, aldus
locatiemanager Lucia Baboelal, die zelf  kind van twee culturen is.

In het begin min of meer

overdonderd
Dat Jonker Frans een multicultureel
woonzorgcentrum is geworden, heeft te maken met een vernederlandsing van de
zorgopvattingen onder Surinamers. Van oudsher was het de gewoonte dat kinde-
ren en kleinkinderen voor hun grootouders zorgen. Maar die gewoonte is snel aan
het afkalven. En dus wordt er uitgekeken naar andere vormen van ondersteuning.
Lucia: “Wel is het zo dat we in de sfeer van mantelzorg kinderen en andere fami-
lieleden heel actief betrekken bij de zorg die we leveren. Op die manier blijft de
band tussen familie en ouderen wel degelijk sterk”.
Lucia Baboelal geeft toe dat de Hollandse bewoners wel even moesten slikken
toen gekleurde buurtbewoners bij hen in Jonker Frans kwamen wonen. “Ze
voelden zich in het begin min of meer overdonderd. Maar we hebben veel
energie gestoken in voorlichting en in activiteiten waarmee mensen elkaar over en
weer beter konden leren kennen”.
En dat werkt. “Vorige week hadden we hier een Moslimgebedsdienst. Een derde
van de bezoekers was van Nederlandse komaf. Je merkt ook dat over en weer
mensen van de twee culturen aan elkaars activiteiten en feesten gaan deelnemen.
Neemt niet weg dat je gewoon merkt dat begrip voor elkaars gebruiken en
gewoontes in korte tijd is toegenomen”.
Er is dus in Jonker Frans veel meer te doen en te kiezen. Roti naast bloemkool,
kousenband naast snijbonen en rijst naast eigenheimers. Lucia: “Wij willen dat de
mensen zich senang voelen, dus krijgen ze maaltijden zoals ze die thuis ook ge-
wend waren”.
Respect voor elkaars gebruiken, cultuur en taal levert een zeer prettig klimaat op.

‘Geef ze een kans’
De medewerkers van Jonker Frans zijn
met scholingsprogramma’s begeleid in
het werken binnen het multiculturele
verzorgingshuis dat Jonker Frans
ondertussen is geworden. “Zeventig
procent van onze medewerkers in
Jonker Frans was al Surinaams.
Nederlandse en Surinaamse
medewerkers zijn geschoold in de vraag hoe je in een kleine woongemeenschap
met respect met elkaar omgaat als de culturen nogal van elkaar verschillen”.
De aanpak richting medewerkers en cliënten past uitstekend in de filosofie van
Jonker Frans. ‘Florence, zorg met respect’ is de slogan waarmee deze zorgorganisatie
naar buiten treedt. Lucia: “Florence waardeert de diversiteit van de Nederlandse
samenleving. In dat veelkleurige palet van verschillen is het uiteraard niet alleen
voor oudere, blanke Nederlanders wennen. Oudere Surinamers staan op hun
beurt in het begin ook raar te kijken als ze meedoen met gebruiken die voor hen
helemaal onbekend zijn. Eerder in dit verhaal ging het over een Moslimgebeds-
dienst. Steeds meer Surinamers maken op hun beurt kennis met de katholieke
gebruiken. “In de Agnesparochie werd pas een dienst opgedragen voor Jonker
Frans en er waren ook veel ouderen van de hindoestaanse gemeenschap aanwezig.
Bij het verlaten van de parochie zeiden zij dat het heel mooi was, en eigenlijk toch
ook wel minder eng dan ze altijd dachten. Je bent nooit te oud om elkaar te leren
kennen”.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit stuk of wilt u in aanmerking komen voor
een appartement of andere zorgvoorziening van Jonker Frans, bel gerust met
Mw. Sharita Autar, persoonlijke zorgregelaar telefoon 06 53720289
Lucia Baboelal, Locatiemanager, Florence-Jonker Frans, Newtonplein 100,

“Jeu de
Boules »
Elke dinsdag en donderdagochtend
kunt u jeu de boules spelen in het
sportpark de “Verademing”.
Ingangen zijde Newtonstraat en
Loosduinseweg (Asmanweg).
Tijdstip: dinsdag en donderdag van
10.00 tot 12.00 uur, elke week.
Kosten: € 0,50 per keer. Contactper-
soon: Kenneth Skinner, telefoon
070-3600237.

Creatieve
Handvaardig-
heid Ochtend
Elke woensdagochtend kunt u onder
het genot van een kopje koffie/thee
verschillende handvaardigheidtechnieken
aanleren. U kan onder andere 3D
kerstkaarten en verjaardagskaarten
maken.Verder kunt u ook tekenen en
schilderen op zowel water als oliebasis
en het leren van vouwtechnieken met
servetten en het zagen van figuurtjes. U
leert omgaan met de naaimachine,
eventueel op uw eigen meegebrachte
machine. Er wordt uitleg gegeven hoe u
een patroon uit een modeknipblad kunt
halen.Tevens wordt er ook aandacht
besteed aan stoflegging, het inzetten van
ritsen, zakverwerking etc. U kunt ook u
eigen haak -en borduurwerk meene-
men. Reuze handig voor u en voor uw
portemonnee!!!!! Komt u gerust eerst
eens kijken, de koffie en thee staat klaar.
Mannen zijn ook welkom!!!!!!
Locatie: Wijkcentrum de Bolster,
Kastanjestraat 2, woensdag van 10.00 –
12.00 uur elke week
Kosten: 0.50 per keer d.m.v. een
strippenkaart
Contactpersoon: Kenneth Skinner en
Marian Spaans
Telefoon: 070  360 02 37 (Kenneth) ,
070  363 60 32 (Marian)
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De techniek staat niet stil, zeker niet
waar het om wonen gaat. Er komt
beslist nog een tijd dat ons alle werk-
zaamheden uit de hand kunnen wor-
den genomen. Of dat erg gelukkig
maakt, lijkt me sterk. Maar in de
parterre van het seniorencomplex aan
het Regentesseplein, is een woning
eigentijds met veel technische snufjes en
gemak ingericht.

Senioren willen graag zolang mogelijk
onafhankelijk zijn, zelfstandig blijven
staat erg hoog in het vaandel. Dat is
een goede zaak, want zodra je bent
aangewezen op de zorg van anderen
lever je een flink stuk vrijheid in.
Vooruitlopend op de rondleiding die u
ongetwijfeld gaat maken, wil ik mijn
eigen indrukken graag met u delen.

Het begint al bij de voordeur. Via een
knap videofoonsysteem liet de
bewoonster (in dit geval Mevrouw
van Dam van Domotel) me binnen.
De bewoners zelf  kunnen doormiddel
van vingerafdrukherkenning naar
binnen. De eerste indruk is een bijzon-
der gezellig ingericht appartement
zonder opvallende aanpassingen. Een
praktische, modern ogende keuken
(wordt bij renovaties van woningen
standaard ingebouwd). Schakelaars en
stopcontacten zitten goed bereikbaar.
Kortom, overal is aan gedacht.
Er is een goede noodverbinding met,
in dit geval Verpleeghuis Jonker Frans.
Het huis is voorzien van een dag en
nachtschakeling. Die schakeling zet je ’s
avonds in de nachtstand, dan wordt
het elektrisch systeem, op kritische
punten uitgeschakeld.
U kruipt in bed en het licht gaat uit,
een kleine schemerlamp blijft nog
branden zodat de bewoner in alle rust
onder de wol kan kruipen. Na enkele
minuten gaat ook dat licht uit.

Onder het bed is een sensor geplaatst
en zodra die sensor ziet dat er iemand
uit bed komt, gaat het licht vanzelf
weer aan, geen gevaarlijk getast in het
donker.

Bij activatie van het alarmsysteem
geactiveerd, wordt automatisch spreek-
contact met de aangesloten centrale
gemaakt. In alle ruimtes gaat het licht
aan zodat de bewoner en de eventuele
hulpverlener niet hoeft te zoeken maar
overal simpel zonder blauwe plekken
de weg vindt.
Het appartement is uiteraard rolstoel en
rollator, maar vooral senior vriendelijk .
Toppunt van luxe is de automatische
toiletbril. U gaat zitten en hij doet de
was. Voor veel gevorderde senioren
leveren de noodzakelijk handelingen die
de toiletgang nou eenmaal met zich
brengen, best wel problemen op. Hier
is middels een opzetbril het hele
reinigingsproces geautomatiseerd.
De woning is voorzien van werkelijk
alle gemakken.

Staedion Florence-Domotel
Een perfecte manier van comfortabel wonen

 

1. Geef uw keuze aan 

2. Vul uw gegevens in 

3. Knip de bon uit  

4. Stuur in een ongefrankeerde envelop naar:  

 

Ja, ik wil een rondleiding door Domotel 

Ja, ik wil gratis een nacht logeren in Domotel 

 
Naam: _________________________________ 

Adres: _________________________________ 

Postcode: ______________________________ 

Woonplaats: ____________________________ 

Telefoon: _______________________________ 

Email: _________________________________ 

 

 

Domotel – Florence 
Antwoordnummer 30 
2280 WC  Rijswijk 

U kunt ook: bellen naar Stichting ILSE (070) 366 89 13 

of mailen naar info@domotel.nl 

Kom naar Domotel! Daar kunt u gratis kennismaken met 

techniek in huis die ouderen het leven makkelijker kan maken. 

www.domotel.nl 

Haagse Mantelzorgers
naar de Landelijke
ontmoetingsdag
Op vrijdag 30 juni a.s organiseert Mezzo, de Vereniging voor
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg te Papendal bij Arnhem de 2e lande-
lijke ontmoetingsdag voor mantelzorgers, de ‘Mantel-Uitdag’ geheten.
Deze dag met bekende artiesten en leuke workshops is van 11.00 –
16.15 uur. Er is busvervoer vanuit Den Haag voor € 8,— per persoon.
Een ieder die zorgt voor een ander met ziekte of handicap kan zich
opgeven voor deze dag bij het CIPO op tel. 070 364 38 18.

Het thema is dit jaar ‘samen kom je verder’ en staat in het teken van
gezondheid en beweging. Want hoe blijf  je als mantelzorger fit en
gezond.  Vorig jaar waren er 700 mantelzorgers uit het hele land en is
een bus met mantelzorgers vanuit Den Haag geweest. De reacties waren
zeer positief. Naast een leuke, ontspannen en leerzame dag is het ook
een goede manier om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen. Mantelzorgers die geen lid zijn van Mezzo betalen € 5,—
entree. Voor degenen die ervoor kiezen met de trein te gaan, is de
pendelbus vanaf  station Arnhem v.v. gratis.

Telefoon-
cirkel
Een medewerker van de telefoon-
cirkel belt rond 09.00 uur de eerste
deelnemer. Op haar beurt belt de
eerste deelnemer de volgende deelne-
mer en zo gaat men door tot de
laatste deelnemer is bereikt. Deze
laatste deelnemer belt de medewerker
van de telefooncirkel, die het telefo-
neren om 9.00 uur startte en zo is de
cirkel rond. Op deze wijze hebben de
deelnemers laten weten dat alles in
orde is en hebben elk een praatje
kunnen maken met iemand uit de
wijk. Het dagelijks telefonisch contact
geeft een gevoel van veiligheid.
Mocht er iets gebeuren met een
deelnemer, dan is daar de zekerheid
dat de medewerkers van de telefoon-
cirkel gaan onderzoeken waarom een
telefoon niet wordt opgenomen. De
Telefooncirkel is gratis! Tevens wordt
u uitgenodigd om bij te praten onder
het genot van een kopje koffie of
thee op een van de telefooncirkel
ontmoetingsochtenden.
Heeft u interesse, dan kunt u bellen
met het Ouderenwerk, tel. 070-
3600237.

Vakantie
mantelzorgers

Er is veel, erg veel te vertellen over de
mogelijkheden van een appartement.
Maar ook de ruimte in KonKreet heeft
grenzen. Daarom :
Als ik u een advies mag geven (ik ben
tenslotte ook een overrijpe senior) loop
eens door Domotel via de website
www.domotel.nl, mail naar
info@domotel.nl of doe maar gewoon
en bel naar Stichting Ilse 070-366 89 13.
Maak gebruik van de uitnodiging, laat u
eens rondleiden. Sterker nog maak, in
de maand juni, gebruik van de moge-
lijkheid er een nachtje te slapen en
overdag te genieten van alle gemakken
die beschikbaar zijn. U komt een dagje
volledig in de kost en de aanbieding is
gratis en vrijblijvend.
Overigens valt zo’n aangepaste woning
nog steeds onder de sociale huurgrens.
Veel plezier.

Gerard L. Tettero

Bij al hun gehaast en geregel vergeten
mantelzorgers nogal eens om goed
voor zichzelf te zorgen. Ook vakanties
schieten er wel eens bij in. Want wat doe
je met je zieke moeder of kind? Gaat
deze mee en/of  hoe regel je vervan-
gende zorg?
Juist mantelzorgers zouden goed voor
hun gezondheid moeten zorgen! Noch
de verzorgde, noch de verzorger zelf is
er immers bij gebaat als de
mantelzorger oververmoeid of  overbe-
last raakt. Daarom is het de moeite en
de tijd waard om stil te staan bij moge-
lijkheden om af en toe te ontspannen.
De site van Mantelzorg Den Haag geeft
tips om gezond te blijven én een idee
van de mogelijkheden om toch even op
vakantie te kunnen.

Zie voor informatie de website
www.mantelzorgdenhaag.nl, of  bel de
Mantelzorglijn: 0900 - 2020 496 (€ 0,10
per minuut).
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Senioren
actief de
zomer door
met de“Zomer
wandel- en
fietsclub!”
VÓÓR Segbroek, ouderenwerk biedt
de mogelijkheid aan senioren om
samen actief de zomer door te
brengen. De wandelclub VÓÓR
Segbroek is bedoeld voor 55-plussers
die nog goed in staat zijn om 5 a 10
kilometer te lopen en het leuk vinden
om in groepsverband op pad te gaan.
De wandelingen vinden iedere dinsdag
plaats.

De fietsclub VÓÓR Segbroek is
bedoeld voor 55 plussers en gaat er
gezamenlijk op uit in Den Haag en
omstreken. In een gezellige groep fietst
u een vastgestelde route van 15 tot 45
kilometer. De fietstochten vinden
iedere donderdag plaats.
De deelname is gratis, reiskosten en
eventuele consumpties zijn voor eigen
rekening. Voor opgave of  informatie
kunt u contact opnemen met Betty
Boomsma, tel: 070-3600237.

Senioren-
contactbank
Gaat u graag naar een concert, maar
vindt u het niet leuk om alleen te gaan?
Of houdt u van schaken maar heeft u
geen schaakpartner?  Het ouderenwerk
uit de stadsdelen Segbroek en Loos-
duinen heeft een Seniorencontactbank
opgezet, waar ouderen uit de ge-
noemde stadsdelen zich op kunnen
geven. De Seniorencontactbank is niet
bedoeld als relatiebureau, maar om
ouderen met elkaar in contact te
brengen rond een gezamenlijke inte-
resse. Bent u geïnteresseerd?
Neemt u dan voor meer informatie
contact op met Betty Boomsma of
Remko Canters, 070-3600237.

Boodschappen-
dienst
Ouderenwerk haalt de boodschappen
voor oudere inwoners die niet of nau-
welijks in staat zijn hun zware bood-
schappen zelf te doen. De vrijwilligers
zijn u graag van dienst! Wat doet men
wel en wat doet men niet? Samen met u
wordt een vaste dag afgesproken waar-
op de boodschappen kunnen worden
gedaan. Aan de hand van een door u
opgesteld lijstje wordt er bij één super-
markt of  winkel inkopen gedaan. Wat
zijn de kosten? Aan de medewerker
betaalt u voor deze service € 1,75 per
keer. Heeft u interesse, el. 070-3600237.

Computerbegeleiding aan huis
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk
biedt u individuele computer-
begeleiding aan huis. U kunt bij ons
terecht voor vragen over het gebruik
van bijvoorbeeld e-mail, internet of
tekstverwerking. Maar ook voor
problemen met uw computer of het
installeren van software. Per keer
bedragen de kosten € 3,50.
Bij meerdere of langdurige begelei-
ding wordt de prijs in overleg vastge-
steld. U kunt voor allerhande proble-
men of vragen omtrent uw compu-
ter contact opnemen met het
ouderenwerk, tel. 070-3600237.
Wij brengen u dan in contact met
onze computerexpert.

De multiculturele zorgaanpak
van Florence-Jonker Frans
Kousenband naast snijbonen
In het Regentesse-Valkenboskwartier in Den Haag is driekwart van de inwoners
van buitenlandse komaf. De Surinaamse groep is er het grootst. In deze wijk staat
ook woonzorgcomplex Jonker Frans, een intra- en extramuraal verzorgingshuis
waar tot voor kort bijna uitsluitend blanke mensen woonden.  Florence zette een
andere bril op en heeft Jonker Frans omgetoverd tot een complex waar zowel
oudere Hindoestaanse Surinamers als oudere Nederlanders zich thuis voelen.  “In
korte tijd is Jonker Frans een afspiegeling geworden van de wijk”, aldus
locatiemanager Lucia Baboelal, die zelf  kind van twee culturen is.

In het begin min of meer

overdonderd
Dat Jonker Frans een multicultureel
woonzorgcentrum is geworden, heeft te maken met een vernederlandsing van de
zorgopvattingen onder Surinamers. Van oudsher was het de gewoonte dat kinde-
ren en kleinkinderen voor hun grootouders zorgen. Maar die gewoonte is snel aan
het afkalven. En dus wordt er uitgekeken naar andere vormen van ondersteuning.
Lucia: “Wel is het zo dat we in de sfeer van mantelzorg kinderen en andere fami-
lieleden heel actief betrekken bij de zorg die we leveren. Op die manier blijft de
band tussen familie en ouderen wel degelijk sterk”.
Lucia Baboelal geeft toe dat de Hollandse bewoners wel even moesten slikken
toen gekleurde buurtbewoners bij hen in Jonker Frans kwamen wonen. “Ze
voelden zich in het begin min of meer overdonderd. Maar we hebben veel
energie gestoken in voorlichting en in activiteiten waarmee mensen elkaar over en
weer beter konden leren kennen”.
En dat werkt. “Vorige week hadden we hier een Moslimgebedsdienst. Een derde
van de bezoekers was van Nederlandse komaf. Je merkt ook dat over en weer
mensen van de twee culturen aan elkaars activiteiten en feesten gaan deelnemen.
Neemt niet weg dat je gewoon merkt dat begrip voor elkaars gebruiken en
gewoontes in korte tijd is toegenomen”.
Er is dus in Jonker Frans veel meer te doen en te kiezen. Roti naast bloemkool,
kousenband naast snijbonen en rijst naast eigenheimers. Lucia: “Wij willen dat de
mensen zich senang voelen, dus krijgen ze maaltijden zoals ze die thuis ook ge-
wend waren”.
Respect voor elkaars gebruiken, cultuur en taal levert een zeer prettig klimaat op.

‘Geef ze een kans’
De medewerkers van Jonker Frans zijn
met scholingsprogramma’s begeleid in
het werken binnen het multiculturele
verzorgingshuis dat Jonker Frans
ondertussen is geworden. “Zeventig
procent van onze medewerkers in
Jonker Frans was al Surinaams.
Nederlandse en Surinaamse
medewerkers zijn geschoold in de vraag hoe je in een kleine woongemeenschap
met respect met elkaar omgaat als de culturen nogal van elkaar verschillen”.
De aanpak richting medewerkers en cliënten past uitstekend in de filosofie van
Jonker Frans. ‘Florence, zorg met respect’ is de slogan waarmee deze zorgorganisatie
naar buiten treedt. Lucia: “Florence waardeert de diversiteit van de Nederlandse
samenleving. In dat veelkleurige palet van verschillen is het uiteraard niet alleen
voor oudere, blanke Nederlanders wennen. Oudere Surinamers staan op hun
beurt in het begin ook raar te kijken als ze meedoen met gebruiken die voor hen
helemaal onbekend zijn. Eerder in dit verhaal ging het over een Moslimgebeds-
dienst. Steeds meer Surinamers maken op hun beurt kennis met de katholieke
gebruiken. “In de Agnesparochie werd pas een dienst opgedragen voor Jonker
Frans en er waren ook veel ouderen van de hindoestaanse gemeenschap aanwezig.
Bij het verlaten van de parochie zeiden zij dat het heel mooi was, en eigenlijk toch
ook wel minder eng dan ze altijd dachten. Je bent nooit te oud om elkaar te leren
kennen”.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit stuk of wilt u in aanmerking komen voor
een appartement of andere zorgvoorziening van Jonker Frans, bel gerust met
Mw. Sharita Autar, persoonlijke zorgregelaar telefoon 06 53720289
Lucia Baboelal, Locatiemanager, Florence-Jonker Frans, Newtonplein 100,

“Jeu de
Boules »
Elke dinsdag en donderdagochtend
kunt u jeu de boules spelen in het
sportpark de “Verademing”.
Ingangen zijde Newtonstraat en
Loosduinseweg (Asmanweg).
Tijdstip: dinsdag en donderdag van
10.00 tot 12.00 uur, elke week.
Kosten: € 0,50 per keer. Contactper-
soon: Kenneth Skinner, telefoon
070-3600237.

Creatieve
Handvaardig-
heid Ochtend
Elke woensdagochtend kunt u onder
het genot van een kopje koffie/thee
verschillende handvaardigheidtechnieken
aanleren. U kan onder andere 3D
kerstkaarten en verjaardagskaarten
maken.Verder kunt u ook tekenen en
schilderen op zowel water als oliebasis
en het leren van vouwtechnieken met
servetten en het zagen van figuurtjes. U
leert omgaan met de naaimachine,
eventueel op uw eigen meegebrachte
machine. Er wordt uitleg gegeven hoe u
een patroon uit een modeknipblad kunt
halen.Tevens wordt er ook aandacht
besteed aan stoflegging, het inzetten van
ritsen, zakverwerking etc. U kunt ook u
eigen haak -en borduurwerk meene-
men. Reuze handig voor u en voor uw
portemonnee!!!!! Komt u gerust eerst
eens kijken, de koffie en thee staat klaar.
Mannen zijn ook welkom!!!!!!
Locatie: Wijkcentrum de Bolster,
Kastanjestraat 2, woensdag van 10.00 –
12.00 uur elke week
Kosten: 0.50 per keer d.m.v. een
strippenkaart
Contactpersoon: Kenneth Skinner en
Marian Spaans
Telefoon: 070  360 02 37 (Kenneth) ,
070  363 60 32 (Marian)
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De techniek staat niet stil, zeker niet
waar het om wonen gaat. Er komt
beslist nog een tijd dat ons alle werk-
zaamheden uit de hand kunnen wor-
den genomen. Of dat erg gelukkig
maakt, lijkt me sterk. Maar in de
parterre van het seniorencomplex aan
het Regentesseplein, is een woning
eigentijds met veel technische snufjes en
gemak ingericht.

Senioren willen graag zolang mogelijk
onafhankelijk zijn, zelfstandig blijven
staat erg hoog in het vaandel. Dat is
een goede zaak, want zodra je bent
aangewezen op de zorg van anderen
lever je een flink stuk vrijheid in.
Vooruitlopend op de rondleiding die u
ongetwijfeld gaat maken, wil ik mijn
eigen indrukken graag met u delen.

Het begint al bij de voordeur. Via een
knap videofoonsysteem liet de
bewoonster (in dit geval Mevrouw
van Dam van Domotel) me binnen.
De bewoners zelf  kunnen doormiddel
van vingerafdrukherkenning naar
binnen. De eerste indruk is een bijzon-
der gezellig ingericht appartement
zonder opvallende aanpassingen. Een
praktische, modern ogende keuken
(wordt bij renovaties van woningen
standaard ingebouwd). Schakelaars en
stopcontacten zitten goed bereikbaar.
Kortom, overal is aan gedacht.
Er is een goede noodverbinding met,
in dit geval Verpleeghuis Jonker Frans.
Het huis is voorzien van een dag en
nachtschakeling. Die schakeling zet je ’s
avonds in de nachtstand, dan wordt
het elektrisch systeem, op kritische
punten uitgeschakeld.
U kruipt in bed en het licht gaat uit,
een kleine schemerlamp blijft nog
branden zodat de bewoner in alle rust
onder de wol kan kruipen. Na enkele
minuten gaat ook dat licht uit.

Onder het bed is een sensor geplaatst
en zodra die sensor ziet dat er iemand
uit bed komt, gaat het licht vanzelf
weer aan, geen gevaarlijk getast in het
donker.

Bij activatie van het alarmsysteem
geactiveerd, wordt automatisch spreek-
contact met de aangesloten centrale
gemaakt. In alle ruimtes gaat het licht
aan zodat de bewoner en de eventuele
hulpverlener niet hoeft te zoeken maar
overal simpel zonder blauwe plekken
de weg vindt.
Het appartement is uiteraard rolstoel en
rollator, maar vooral senior vriendelijk .
Toppunt van luxe is de automatische
toiletbril. U gaat zitten en hij doet de
was. Voor veel gevorderde senioren
leveren de noodzakelijk handelingen die
de toiletgang nou eenmaal met zich
brengen, best wel problemen op. Hier
is middels een opzetbril het hele
reinigingsproces geautomatiseerd.
De woning is voorzien van werkelijk
alle gemakken.

Staedion Florence-Domotel
Een perfecte manier van comfortabel wonen

 

1. Geef uw keuze aan 

2. Vul uw gegevens in 

3. Knip de bon uit  

4. Stuur in een ongefrankeerde envelop naar:  

 

Ja, ik wil een rondleiding door Domotel 

Ja, ik wil gratis een nacht logeren in Domotel 

 
Naam: _________________________________ 

Adres: _________________________________ 

Postcode: ______________________________ 

Woonplaats: ____________________________ 

Telefoon: _______________________________ 

Email: _________________________________ 

 

 

Domotel – Florence 
Antwoordnummer 30 
2280 WC  Rijswijk 

U kunt ook: bellen naar Stichting ILSE (070) 366 89 13 

of mailen naar info@domotel.nl 

Kom naar Domotel! Daar kunt u gratis kennismaken met 

techniek in huis die ouderen het leven makkelijker kan maken. 

www.domotel.nl 

Haagse Mantelzorgers
naar de Landelijke
ontmoetingsdag
Op vrijdag 30 juni a.s organiseert Mezzo, de Vereniging voor
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg te Papendal bij Arnhem de 2e lande-
lijke ontmoetingsdag voor mantelzorgers, de ‘Mantel-Uitdag’ geheten.
Deze dag met bekende artiesten en leuke workshops is van 11.00 –
16.15 uur. Er is busvervoer vanuit Den Haag voor € 8,— per persoon.
Een ieder die zorgt voor een ander met ziekte of handicap kan zich
opgeven voor deze dag bij het CIPO op tel. 070 364 38 18.

Het thema is dit jaar ‘samen kom je verder’ en staat in het teken van
gezondheid en beweging. Want hoe blijf  je als mantelzorger fit en
gezond.  Vorig jaar waren er 700 mantelzorgers uit het hele land en is
een bus met mantelzorgers vanuit Den Haag geweest. De reacties waren
zeer positief. Naast een leuke, ontspannen en leerzame dag is het ook
een goede manier om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen. Mantelzorgers die geen lid zijn van Mezzo betalen € 5,—
entree. Voor degenen die ervoor kiezen met de trein te gaan, is de
pendelbus vanaf  station Arnhem v.v. gratis.

Telefoon-
cirkel
Een medewerker van de telefoon-
cirkel belt rond 09.00 uur de eerste
deelnemer. Op haar beurt belt de
eerste deelnemer de volgende deelne-
mer en zo gaat men door tot de
laatste deelnemer is bereikt. Deze
laatste deelnemer belt de medewerker
van de telefooncirkel, die het telefo-
neren om 9.00 uur startte en zo is de
cirkel rond. Op deze wijze hebben de
deelnemers laten weten dat alles in
orde is en hebben elk een praatje
kunnen maken met iemand uit de
wijk. Het dagelijks telefonisch contact
geeft een gevoel van veiligheid.
Mocht er iets gebeuren met een
deelnemer, dan is daar de zekerheid
dat de medewerkers van de telefoon-
cirkel gaan onderzoeken waarom een
telefoon niet wordt opgenomen. De
Telefooncirkel is gratis! Tevens wordt
u uitgenodigd om bij te praten onder
het genot van een kopje koffie of
thee op een van de telefooncirkel
ontmoetingsochtenden.
Heeft u interesse, dan kunt u bellen
met het Ouderenwerk, tel. 070-
3600237.

Vakantie
mantelzorgers

Er is veel, erg veel te vertellen over de
mogelijkheden van een appartement.
Maar ook de ruimte in KonKreet heeft
grenzen. Daarom :
Als ik u een advies mag geven (ik ben
tenslotte ook een overrijpe senior) loop
eens door Domotel via de website
www.domotel.nl, mail naar
info@domotel.nl of doe maar gewoon
en bel naar Stichting Ilse 070-366 89 13.
Maak gebruik van de uitnodiging, laat u
eens rondleiden. Sterker nog maak, in
de maand juni, gebruik van de moge-
lijkheid er een nachtje te slapen en
overdag te genieten van alle gemakken
die beschikbaar zijn. U komt een dagje
volledig in de kost en de aanbieding is
gratis en vrijblijvend.
Overigens valt zo’n aangepaste woning
nog steeds onder de sociale huurgrens.
Veel plezier.

Gerard L. Tettero

Bij al hun gehaast en geregel vergeten
mantelzorgers nogal eens om goed
voor zichzelf te zorgen. Ook vakanties
schieten er wel eens bij in. Want wat doe
je met je zieke moeder of kind? Gaat
deze mee en/of  hoe regel je vervan-
gende zorg?
Juist mantelzorgers zouden goed voor
hun gezondheid moeten zorgen! Noch
de verzorgde, noch de verzorger zelf is
er immers bij gebaat als de
mantelzorger oververmoeid of  overbe-
last raakt. Daarom is het de moeite en
de tijd waard om stil te staan bij moge-
lijkheden om af en toe te ontspannen.
De site van Mantelzorg Den Haag geeft
tips om gezond te blijven én een idee
van de mogelijkheden om toch even op
vakantie te kunnen.

Zie voor informatie de website
www.mantelzorgdenhaag.nl, of  bel de
Mantelzorglijn: 0900 - 2020 496 (€ 0,10
per minuut).
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Nuttige
telefoonnummers

Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten  Valkenbos:
Fred Taal,  Bert Feenstra.
Koningsplein eo en Regentes:
Frank de Koning, Willem Koopmann
Spreekuur wijkagenten in de wijkwinkel,
Beeklaan 266:
Donderdag 14.00 – 15.00 uur
HandHavingsTeam:
Fahrenheitstraat 192, tel.: 3533000

Brandweer:
Alarmnummer: 112
Sector Segbroek: 359 15 76

Gezondheid:
Ambulance: 112
Nachtdokter 19.00 – 7.00 uur: 346 96 69
Inl. dienstdoende apotheken: 345 10 00
Azivo apotheek dag en nacht: 385 01 03
GG&GD, Thorbeckelaan 360:  353 71 85
Thuiszorg, Acaciastraat 178:  379 54 45
Bejaardenzorg Meavito: 379 50 00
Ouderenadviseur Segbroek:  346 95  43
Alg.Maatschappelijk Werk:  365 68 18
Consulente Steunpunt Mantelzorg:
368 39 47
Consultatiebureau Weimarstraat 340:
360 09 66
Opvoed Steunpunt: 379 54 45

Buurt- en Clubhuizen
Buuthuis, Gaslaan 175: 346 70 27
De Steeg, Kepplerstraat 301:  365 01 55
De Westhoek, H.v.Deventerstraat 45:
345 93 42
Dienstencentrum ReVa,
Daguerrestraat 16:  360 32 32
Wijk en Diensten Centrum de Regenvalk,
Weimarstraat 69:  346 95 43
Stichting Paard Klep & Co:  345 05 02

Bewoners Organisaties:
Wijkwinkel ReVa, Beeklaan 266:
365 00 02
Stichting Boog, Westeinde 51 – 53,
voor algemene bewonersondersteuning:
312 1212

Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare
straat, riolering, straatverlichting (nr.
paal noteren) etc.:
Contact centrum: 353 30 00
Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
Grofvuil: 366 08 08
Drugsoverlast GG&GD: 353 71 82

Wonen
Woningbouw ver. Staedion: 308 28 00
Dienst Stedelijke Ontwikkeling:
353 57 00
Huursubsidie: 0800 488 77 82
Eneco storingen: 0800 00 72
Duinwaterleiding storingen: 384 39 39
Meldpunt Onrechtmatig Wonen:
353 40 65,  e-mail:
onrechtmatigwonen@dso.denhaag.nl
Huurderspreekuur, Beeklaan 266,
1x per 4 weken maandag 19.00 – 20.00 uur

Buurt Ontwikkelings Maatschappij
(BOM): Kepplerstraat 318: 361 41 45
Klussendienst: 361 41 45

K n  i  p  s  e l s
Vrijwilligers gezocht voor
kinderwerk
Het Dienstencentrum Copernicus in de
Daguerrestraat 16 wil activiteiten
opstarten voor kinderen tussen 5 en 12
jaar. De activiteiten variëren van schil-
deren, boetseren, tekenen, knutselen,
toneel, musical, playbackshow. Etc. Het
ligt er ook een beetje aan waar de
kinderen in geïnteresseerd zijn. De
bedoeling is dat deze kinderen op de
woensdagmiddag in het Diensten-
centrum een week of zes een onder-
deel doen dat dan wordt afgesloten
met een uitvoering of tentoonstelling,
afhankelijk van de activiteit. Voor de
begeleiding van deze kinderen worden
er nog vrijwilligers gezocht. Heeft u op
de woensdagmiddag tijd en vindt u het
leuk om met kinderen te werken meldt
u dan aan bij Mirjam Matthijssen op tel.

Op vakantie? Regel iets voor uw huisdier!
Vakantietijd is leuk voor ons mensen, maar spannend voor onze huisdieren. Uit
onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat 60 procent van de huisdier-
bezitters te laat is met het regelen van vakantieopvang van hun huisdier. Hoe kunt
u ervoor zorgen dat uw dier ook een leuke vakantie heeft?

Katten, knaagdieren, vogels en reptielen
blijven het liefst thuis. Familie, vrienden
of  buren zijn dan de ideale oppas.
Geef altijd duidelijke instructies en laat
uw vakantieadres, het adres van uw
dierenarts en een foto van het dier
achter (mocht het dier weglopen). Een
andere oplossing is om uw dier te laten
logeren in een erkend honden- of
kattenpension. U weet dan zeker dat
uw dier professionele verzorging krijgt.
Dierenpensions stellen altijd als voor-
waarde dat uw dier is ingeënt en
honden moeten ook zijn ingeënt voor
kennelhoest. Zorg ervoor dat uw dier
tijdig wordt ingeënt! Vergeet uw dier
ook niet te ontvlooien en te
ontwormen en herhaal dit bij terugkeer
uit het pension. Houdt u er rekening
mee dat dierenpensions vaak maanden
van te voren volgeboekt zijn.

Honden kunnen doorgaans goed mee
op vakantie. Vraag bij uw vakantieadres
of  dieren zijn toegestaan. Informeer
ook bij uw dierenarts welke inentingen
in het bestemmingsland en de landen
waar u doorheen rijdt verplicht zijn en
welke andere eisen men stelt. Sinds
2004 is het makkelijker om binnen de
Europese Unie en naar Noorwegen en
Zwitserland met huisdieren op reis te
gaan. Er zijn nieuwe regels opgesteld
die bijna voor alle Europese lidstaten
gelden. Zo hebben honden, katten en
fretten een EU-paspoort nodig als u ze
meeneemt naar het buitenland.

Dit paspoort bevat een beschrijving
van het dier, naam en adresgegevens
van de eigenaar en het bewijs van
vaccinatie tegen hondsdolheid. Ook
moeten de dieren gechipt zijn of een
leesbare tatoeage hebben. Wie op
vakantie gaat naar Groot-Brittannië,
Ierland, Zweden of een land dat geen
lid is van de EU, moet een bloedtest
laten doen door een dierenarts. Houdt
er rekening mee dat de bloedtest een
aantal maanden voor vertrek moet
worden afgenomen! Meer informatie
kunt u krijgen bij uw dierenarts, de
ambassade van het land waar u naartoe
gaat en op www.minlnv.nl.

Wat ook de vakantiebestemming van
uw dier mag zijn, zorg ervoor dat uw
dier gechipt en geregistreerd is voor u
vertrekt! Mocht het dier weglopen, dan
kan men via de chip het identificatie-
nummer lezen en in de computer zien
wie de eigenaar is. Als u het dier
meeneemt, kunt u ook nog een adres-
kokertje met uw vakantieadres aan de
halsband bevestigen.

Op de website van de Haagse Dieren-
bescherming vindt u meer informatie
over onder andere dierenpensions,
inentingen en een vakantiechecklist
voor uw huisdier.

Haagse Dierenbescherming
www.haagsedierenbescherming.nl
tel. 070 - 392 42 89

Speelgoed lenen
De Speel-o-theek aan de Gaslaan 175
is drie keer in de week open voor
ouders, opa en oma of oppas die
speelgoed willen lenen. Het speelgoed
kan eerst worden uitgeprobeerd. Het
lidmaatschap voor een jaar bedraagt
12,50 euro.
Geopend op dinsdagochtend,
woensdagmiddag en donderdag de
hele dag. Informatie: tel. 34670 27.

Uitverkoop afgeschreven boeken Bibliotheek Segbroek
Wegens groot succes opnieuw een uitverkoop van afgeschreven boeken. De
uitverkoop vindt plaats van maandag 26 juni tot en met zaterdag 1 juli. Alle
romans, informatieve boeken en jeugdboeken kosten deze week maar 50
eurocent.
Een ideaal moment om een stapel boeken voor de vakantie te bemachtigen.
Wees er snel bij, want op=op.
Adres: Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 3532562 HL Den Haag
Tel: 070-3250812 www.bibliotheekdenhaag.nl

Openingstijden Maandag 14.00 uur – 20.00 uur.  Dinsdag 14.00 uur – 17.00 uur
     Woensdag 11.00 uur – 20.00 uur   Donderdag 14.00 uur – 17.00
     Vrijdag     14.00 uur – 17.00 uur    Zaterdag    11.00 uur – 16.00

Onvergetelijke dag op de
boerderij
Onkruid wieden terwijl de grutto’s en
kieviten hun naam roepen. Groenten
oogsten of Klaartje 2 en haar zusters
na een dagje grazen terug naar de stal
brengen. Aan het eind van een dag
werken bij een biologische boer of
tuinder beloond worden met een
heerlijke maaltijd. Sinds 2000 kan het
allemaal op de jaarlijkse Boerenburen-
dag. Helaas is de Boerenburendag van
2006 bij het ter perse gaan van deze
KonKreet al geweest, maar er is hoop
voor wie de dag gemist heeft.

Op 10 juni, toen dit jaar de Boeren-
burendag plaatsvond, is namelijk een
oud gebruik nieuw leven ingeblazen.
Vroeger klonk in kleine dorpen de
‘Hooibel’. Het hooi moest van het land
en hulp was geboden. De bel klonk en
het dorp liep uit.

De moderne versie van de Hooibel is
voor vrijwilligers die biologische
boeren te hulp willen schieten op een
moment dat dat nodig is en de
vrijwilliger uitkomt. Deze e-mailactie-
lijst betrekt burgers die graag hun
handen op het platteland uit de mou-
wen steken bij boeren en hun bedrijf.

Meer informatie en opgave: ‘s-Peer
catering, tel. 070 - 380 59 16, e-mail
speercatering@milieu.net. Of kijk op
www.hooibel.nl.
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BLEEK
Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag
Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl Reclameterreur.

“Há fijn Bleek, foldertjes!
Geef maar gauw hier!”, klonk het van de
bank met een hebberigheid van een klein
kind dat z’n zin niet krijgt. Wat is dat toch
met vrouwen? Waarom willen vrouwen
altijd ‘de foldertjes’ en alle andere door
de brievenbus gepropte pulp zonodig
doornemen? Ja, als er nou wat in stond,
of als er af en toe eens zo’n drukwerkje
bij ons in de bus zou vallen met wat leuks
in de reclame, dan kan ik me daar nog
iets bij voorstellen. Maar tegenwoordig
word je toch gestoord van de kilo’s
gesealde folderpakketten die bijna dage-
lijks ongevraagd op de deurmat ploffen!
Edah, Konmar, C1000, Albert Heijn,
Blokker, Kijkshop, It’s, Media Markt,
Block, Dixons, BCC, Kruitvat, Trekpleis-
ter, Etos, Kessler, De Tuinen, Gamma,
Karwei, Praxis, Hornbach, Overvecht,
Bel Company, KPN, Casema, UPC,
V&D, Primera, Xenos, Domino’s Pizza,
New York Pizza, Bart Smit, Inter Toys en
ga zo maar door! Let wel, ik heb het hier
alleen nog maar over de folders van de
wat grotere winkelketens, want er zitten
nog véél meer foldertjes bij van allerlei
winkels en bedrijven. Zaken waar ik nog
nóóit van gehoord heb, laat staan dat ik
weet waar ik die kan vinden. En allemaal
vol met aanbiedingen, de één nog goed-
koper dan de ander. ‘Drie voor de prijs
van één! Nu betalen en later halen!’
Aanbiedingen voor moederdag, voor
vaderdag en natuurlijk dè oranje-aanbie-
dingen voor het WK. Over het WK
gesproken, ik heb altijd gedacht dat
vlaggetjesdag alleen op Scheveningen
was, maar dit terzijde. Even terug naar de
brievenbusterreur en de onnavolgbare
leesdrang van de folderverslaafde dames.
Bleef het daar maar bij! Maar nee…, als
de folders zijn doorgenomen, dan
moeten ze ook nog bewaard worden!
Laatst kwam ik in de lectuurbak een
folder van Blokker tegen, je gelooft het
niet, uit oktober 2004! Blader die rotzooi
door, als je dat zonodig wilt en flikker ’t
dan meteen weg! “Ook goedemiddag
schat! Hoe was je dag?”, zei ik, terwijl ik
de folders richting bank wierp. “Is er nog
gebeld?” “Ja, een keer of vier, van die
telefonische enquêtes. Daar wordt een
mens toch niet goed van!” “Ach, wat zal
ik er van zeggen.” Probeerde ik nog,
maar ze hoorde het niet. De folders hè!
“Ik ga even m’n mail checken.” “Hmm,
hmm”, bromde de Kijkshop. Boven
zette ik de computer aan en klikte op
Outlook/Postvak In. En ja hoor! Acht-
tien mailtjes! Of ik nog wilde investeren
in de oliereserves van Nigeria. Improve
your sexlive, Viagra en Enlarge your
penis en niet één keer maar zes keer. Nou
ja, dat mag ook wel, anders past die
Rolex er niet omheen. Reclameterreur,
gek word ik ervan! Gelukkig zat er ook
een echt mailtje bij. Een berichtje van Ed:
of ik zin had om een biertje te drinken,
bij de Emma. Kijk, dat noem ik nou
mannenpraat. De enige reclame die ik
daar tegenkom, staat op een viltje.
En als die me niet bevalt, zet ik gewoon
m’n glas erop.

© Bleek.

De Regentes naar Zee!
De Regentes gaat in augustus voor de tweede keer naar zee! Strandpaviljoen De
Kwartel bruist dan met een optredens van een singer/songwriter, Nederlandse
poëzie, verteltheater, een familievoorstelling en swingende dansmuziek. Verder is er
op twee avonden een uitgebreid buffet en op twee avonden een barbecue.

Zondag 10 september houdt
De Regentes vanaf 12.00 uur
Open Dag! Met voorproefjes,
optredens en persoonlijke uitleg
over de programmering en de
Buurtpas en een groots straat-
festival in de Weimarstraat
Toegang gratis.

Op zaterdag brengen Nilo
Berrocal en Bouke Feleus de
cabareteske en muzikale
productie Dat Che Guevara
Gevoel. In deze voorstelling
laten Berrocal en Feleus ons Che
Guevara-gevoel op mondiale
ritmes blinken.
Aan de hand van El Che neemt
Nilo de luisteraars mee op reis
door kleurrijke landschappen
waar mensen salsa of tango
dansen en neuriën op de muziek
van Manu Chao. Het Utrechts
Nieuwsblad over Nilo Berrocal:
“Razend knap smeedt hij vele
verschillende verhalen aaneen tot
een spannende vertelling”.

GELOVEN IN DE TOEKOMST’
“Hoe een basisschool, een verzorgingshuis, een rooms-katholieke kerk en een moskee samen een festival van
geloven in de toekomst realiseren”
Tijdstip: zaterdag 9 en zondag 10 september. Locatie: St. Agneskerk, Beeklaan 188.
Waar velen in deze tijd zich laten leiden door angst en vooroordelen, heerst hier de overtuiging dat een samenleving met diversiteit aan culturen en
religies juist mogelijkheden biedt.

Programma Regentes naar Zee!:
Wo 23 aug: Cowboy Henk door Niels
Brandaan incl. een workshop
Do 24 aug: Zomerse avond met Mark
Boog en eigen band
Za 26 aug: Dat Che Guevara Gevoel
door Nilo Berrocal en Bouke Feleus en
een Cubaanse band
Do 31 aug: Zomeravond door Robert
Jan Stips en Bart Chabot
Za 2 sep: Joods verhalen door Peter
van der Linden en een band
Zie voor meer informatie
www.deregentes.nl.

De Haagse St. Agnes Romero-parochie
zet gastvrij de deuren open en laat zien
wat samenwerking oplevert. Deze
open dagen zijn de gelegenheid bij
uitstek om kennis te maken met de
mensen en de activiteiten van dit unieke
samenwerkingsverband.
De St. Agneskerk wordt traditioneel
bezocht door christenen uit vele, vooral
Afrikaanse, maar inmiddels ook Oost-
Europese landen. Sinds de start van de
federatie met de Oscar Romero
parochie, zijn daar christenen uit vrijwel
alle landen van Latijns-Amerika bij-
gekomen. Het is overigens niet uitzon-
derlijk Hindoestanen en Islamieten in
onze kerk aan te treffen.
Het spanningsveld tussen de culturen,
de religieuze beleving en het verschil in
taal en traditie leveren een verrijking op
voor de geloofsbeleving van al deze

geloofsgemeenschappen.
Geloofsgemeenschap zijn, het geloof
zichtbaar, voelbaar en hoorbaar maken,
“in deze tijd”  is een uitdaging.
Bouwen aan een multiculturele geloofs-
gemeenschap is bouwen aan de toe-
komst van de kerk. Niet alleen van de
St. Agneskerk, maar die van de Rooms
Katholieke kerk als geheel. De interactie
tussen jong en oud, moslim en christen,
Nederlander, Afrikaan en Latijns Ameri-
kaan is hierbij een voorwaarde.
Kerk zijn met twee benen midden in de
samenleving. Is dat gemakkelijk? Nee!
Is het een uitdaging? Ja!
Geloven wij in de toekomst? Ja!

In september demonstreren wij wat er
tot nu toe bereikt is in het groeiproces
naar de kerk van de toekomst en waar
de diverse samenwerkingsverbanden
in resulteren.

Het programma in het teken van
uitwisseling en ontmoeting. De feeste-
lijk versierde kerk is vrij toegankelijk.
Er is een programma met muziek,
zang en verhalen, er zijn informatie-
stands. Buiten is er een zeer geva-
rieerde markt, levende muziek en ook
hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar. In
de avond is er een feestelijk wijkdiner
voorzien. De zondag begint om 10.30
uur met een bijzonder feestelijke
viering waarbij het multiculturele en
het multireligieuze aspect van de wijk
tot uitdrukking komt. Rond 16.00 uur
wordt het feestelijke middag-
programma afgesloten.

Sudoku
De nieuwe rage op puzzelgebied en leuk voor de deze
regenachtige dagen!
Een korte uitleg. Een sudoku is een puzzel van negen bij
negen vakjes met een klein aantal reeds ingevulde enkelvou-
dige cijfers. De kunst is de overige vakjes ook in te vullen
op zo’n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verti-
cale kolom de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
Bovendien is de puzzel onderverdeeld in negen blokjes van
drie bij drie, die elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en
met 9 moeten bevatten.

Veel puzzelplezier!

Juni 2006
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Nuttige
telefoonnummers

Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten  Valkenbos:
Fred Taal,  Bert Feenstra.
Koningsplein eo en Regentes:
Frank de Koning, Willem Koopmann
Spreekuur wijkagenten in de wijkwinkel,
Beeklaan 266:
Donderdag 14.00 – 15.00 uur
HandHavingsTeam:
Fahrenheitstraat 192, tel.: 3533000

Brandweer:
Alarmnummer: 112
Sector Segbroek: 359 15 76

Gezondheid:
Ambulance: 112
Nachtdokter 19.00 – 7.00 uur: 346 96 69
Inl. dienstdoende apotheken: 345 10 00
Azivo apotheek dag en nacht: 385 01 03
GG&GD, Thorbeckelaan 360:  353 71 85
Thuiszorg, Acaciastraat 178:  379 54 45
Bejaardenzorg Meavito: 379 50 00
Ouderenadviseur Segbroek:  346 95  43
Alg.Maatschappelijk Werk:  365 68 18
Consulente Steunpunt Mantelzorg:
368 39 47
Consultatiebureau Weimarstraat 340:
360 09 66
Opvoed Steunpunt: 379 54 45

Buurt- en Clubhuizen
Buuthuis, Gaslaan 175: 346 70 27
De Steeg, Kepplerstraat 301:  365 01 55
De Westhoek, H.v.Deventerstraat 45:
345 93 42
Dienstencentrum ReVa,
Daguerrestraat 16:  360 32 32
Wijk en Diensten Centrum de Regenvalk,
Weimarstraat 69:  346 95 43
Stichting Paard Klep & Co:  345 05 02

Bewoners Organisaties:
Wijkwinkel ReVa, Beeklaan 266:
365 00 02
Stichting Boog, Westeinde 51 – 53,
voor algemene bewonersondersteuning:
312 1212

Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare
straat, riolering, straatverlichting (nr.
paal noteren) etc.:
Contact centrum: 353 30 00
Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
Grofvuil: 366 08 08
Drugsoverlast GG&GD: 353 71 82

Wonen
Woningbouw ver. Staedion: 308 28 00
Dienst Stedelijke Ontwikkeling:
353 57 00
Huursubsidie: 0800 488 77 82
Eneco storingen: 0800 00 72
Duinwaterleiding storingen: 384 39 39
Meldpunt Onrechtmatig Wonen:
353 40 65,  e-mail:
onrechtmatigwonen@dso.denhaag.nl
Huurderspreekuur, Beeklaan 266,
1x per 4 weken maandag 19.00 – 20.00 uur

Buurt Ontwikkelings Maatschappij
(BOM): Kepplerstraat 318: 361 41 45
Klussendienst: 361 41 45

K n  i  p  s  e l s
Vrijwilligers gezocht voor
kinderwerk
Het Dienstencentrum Copernicus in de
Daguerrestraat 16 wil activiteiten
opstarten voor kinderen tussen 5 en 12
jaar. De activiteiten variëren van schil-
deren, boetseren, tekenen, knutselen,
toneel, musical, playbackshow. Etc. Het
ligt er ook een beetje aan waar de
kinderen in geïnteresseerd zijn. De
bedoeling is dat deze kinderen op de
woensdagmiddag in het Diensten-
centrum een week of zes een onder-
deel doen dat dan wordt afgesloten
met een uitvoering of tentoonstelling,
afhankelijk van de activiteit. Voor de
begeleiding van deze kinderen worden
er nog vrijwilligers gezocht. Heeft u op
de woensdagmiddag tijd en vindt u het
leuk om met kinderen te werken meldt
u dan aan bij Mirjam Matthijssen op tel.

Op vakantie? Regel iets voor uw huisdier!
Vakantietijd is leuk voor ons mensen, maar spannend voor onze huisdieren. Uit
onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat 60 procent van de huisdier-
bezitters te laat is met het regelen van vakantieopvang van hun huisdier. Hoe kunt
u ervoor zorgen dat uw dier ook een leuke vakantie heeft?

Katten, knaagdieren, vogels en reptielen
blijven het liefst thuis. Familie, vrienden
of  buren zijn dan de ideale oppas.
Geef altijd duidelijke instructies en laat
uw vakantieadres, het adres van uw
dierenarts en een foto van het dier
achter (mocht het dier weglopen). Een
andere oplossing is om uw dier te laten
logeren in een erkend honden- of
kattenpension. U weet dan zeker dat
uw dier professionele verzorging krijgt.
Dierenpensions stellen altijd als voor-
waarde dat uw dier is ingeënt en
honden moeten ook zijn ingeënt voor
kennelhoest. Zorg ervoor dat uw dier
tijdig wordt ingeënt! Vergeet uw dier
ook niet te ontvlooien en te
ontwormen en herhaal dit bij terugkeer
uit het pension. Houdt u er rekening
mee dat dierenpensions vaak maanden
van te voren volgeboekt zijn.

Honden kunnen doorgaans goed mee
op vakantie. Vraag bij uw vakantieadres
of  dieren zijn toegestaan. Informeer
ook bij uw dierenarts welke inentingen
in het bestemmingsland en de landen
waar u doorheen rijdt verplicht zijn en
welke andere eisen men stelt. Sinds
2004 is het makkelijker om binnen de
Europese Unie en naar Noorwegen en
Zwitserland met huisdieren op reis te
gaan. Er zijn nieuwe regels opgesteld
die bijna voor alle Europese lidstaten
gelden. Zo hebben honden, katten en
fretten een EU-paspoort nodig als u ze
meeneemt naar het buitenland.

Dit paspoort bevat een beschrijving
van het dier, naam en adresgegevens
van de eigenaar en het bewijs van
vaccinatie tegen hondsdolheid. Ook
moeten de dieren gechipt zijn of een
leesbare tatoeage hebben. Wie op
vakantie gaat naar Groot-Brittannië,
Ierland, Zweden of een land dat geen
lid is van de EU, moet een bloedtest
laten doen door een dierenarts. Houdt
er rekening mee dat de bloedtest een
aantal maanden voor vertrek moet
worden afgenomen! Meer informatie
kunt u krijgen bij uw dierenarts, de
ambassade van het land waar u naartoe
gaat en op www.minlnv.nl.

Wat ook de vakantiebestemming van
uw dier mag zijn, zorg ervoor dat uw
dier gechipt en geregistreerd is voor u
vertrekt! Mocht het dier weglopen, dan
kan men via de chip het identificatie-
nummer lezen en in de computer zien
wie de eigenaar is. Als u het dier
meeneemt, kunt u ook nog een adres-
kokertje met uw vakantieadres aan de
halsband bevestigen.

Op de website van de Haagse Dieren-
bescherming vindt u meer informatie
over onder andere dierenpensions,
inentingen en een vakantiechecklist
voor uw huisdier.

Haagse Dierenbescherming
www.haagsedierenbescherming.nl
tel. 070 - 392 42 89

Speelgoed lenen
De Speel-o-theek aan de Gaslaan 175
is drie keer in de week open voor
ouders, opa en oma of oppas die
speelgoed willen lenen. Het speelgoed
kan eerst worden uitgeprobeerd. Het
lidmaatschap voor een jaar bedraagt
12,50 euro.
Geopend op dinsdagochtend,
woensdagmiddag en donderdag de
hele dag. Informatie: tel. 34670 27.

Uitverkoop afgeschreven boeken Bibliotheek Segbroek
Wegens groot succes opnieuw een uitverkoop van afgeschreven boeken. De
uitverkoop vindt plaats van maandag 26 juni tot en met zaterdag 1 juli. Alle
romans, informatieve boeken en jeugdboeken kosten deze week maar 50
eurocent.
Een ideaal moment om een stapel boeken voor de vakantie te bemachtigen.
Wees er snel bij, want op=op.
Adres: Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 3532562 HL Den Haag
Tel: 070-3250812 www.bibliotheekdenhaag.nl

Openingstijden Maandag 14.00 uur – 20.00 uur.  Dinsdag 14.00 uur – 17.00 uur
     Woensdag 11.00 uur – 20.00 uur   Donderdag 14.00 uur – 17.00
     Vrijdag     14.00 uur – 17.00 uur    Zaterdag    11.00 uur – 16.00

Onvergetelijke dag op de
boerderij
Onkruid wieden terwijl de grutto’s en
kieviten hun naam roepen. Groenten
oogsten of Klaartje 2 en haar zusters
na een dagje grazen terug naar de stal
brengen. Aan het eind van een dag
werken bij een biologische boer of
tuinder beloond worden met een
heerlijke maaltijd. Sinds 2000 kan het
allemaal op de jaarlijkse Boerenburen-
dag. Helaas is de Boerenburendag van
2006 bij het ter perse gaan van deze
KonKreet al geweest, maar er is hoop
voor wie de dag gemist heeft.

Op 10 juni, toen dit jaar de Boeren-
burendag plaatsvond, is namelijk een
oud gebruik nieuw leven ingeblazen.
Vroeger klonk in kleine dorpen de
‘Hooibel’. Het hooi moest van het land
en hulp was geboden. De bel klonk en
het dorp liep uit.

De moderne versie van de Hooibel is
voor vrijwilligers die biologische
boeren te hulp willen schieten op een
moment dat dat nodig is en de
vrijwilliger uitkomt. Deze e-mailactie-
lijst betrekt burgers die graag hun
handen op het platteland uit de mou-
wen steken bij boeren en hun bedrijf.

Meer informatie en opgave: ‘s-Peer
catering, tel. 070 - 380 59 16, e-mail
speercatering@milieu.net. Of kijk op
www.hooibel.nl.
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BLEEK
Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag
Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl Reclameterreur.

“Há fijn Bleek, foldertjes!
Geef maar gauw hier!”, klonk het van de
bank met een hebberigheid van een klein
kind dat z’n zin niet krijgt. Wat is dat toch
met vrouwen? Waarom willen vrouwen
altijd ‘de foldertjes’ en alle andere door
de brievenbus gepropte pulp zonodig
doornemen? Ja, als er nou wat in stond,
of als er af en toe eens zo’n drukwerkje
bij ons in de bus zou vallen met wat leuks
in de reclame, dan kan ik me daar nog
iets bij voorstellen. Maar tegenwoordig
word je toch gestoord van de kilo’s
gesealde folderpakketten die bijna dage-
lijks ongevraagd op de deurmat ploffen!
Edah, Konmar, C1000, Albert Heijn,
Blokker, Kijkshop, It’s, Media Markt,
Block, Dixons, BCC, Kruitvat, Trekpleis-
ter, Etos, Kessler, De Tuinen, Gamma,
Karwei, Praxis, Hornbach, Overvecht,
Bel Company, KPN, Casema, UPC,
V&D, Primera, Xenos, Domino’s Pizza,
New York Pizza, Bart Smit, Inter Toys en
ga zo maar door! Let wel, ik heb het hier
alleen nog maar over de folders van de
wat grotere winkelketens, want er zitten
nog véél meer foldertjes bij van allerlei
winkels en bedrijven. Zaken waar ik nog
nóóit van gehoord heb, laat staan dat ik
weet waar ik die kan vinden. En allemaal
vol met aanbiedingen, de één nog goed-
koper dan de ander. ‘Drie voor de prijs
van één! Nu betalen en later halen!’
Aanbiedingen voor moederdag, voor
vaderdag en natuurlijk dè oranje-aanbie-
dingen voor het WK. Over het WK
gesproken, ik heb altijd gedacht dat
vlaggetjesdag alleen op Scheveningen
was, maar dit terzijde. Even terug naar de
brievenbusterreur en de onnavolgbare
leesdrang van de folderverslaafde dames.
Bleef het daar maar bij! Maar nee…, als
de folders zijn doorgenomen, dan
moeten ze ook nog bewaard worden!
Laatst kwam ik in de lectuurbak een
folder van Blokker tegen, je gelooft het
niet, uit oktober 2004! Blader die rotzooi
door, als je dat zonodig wilt en flikker ’t
dan meteen weg! “Ook goedemiddag
schat! Hoe was je dag?”, zei ik, terwijl ik
de folders richting bank wierp. “Is er nog
gebeld?” “Ja, een keer of vier, van die
telefonische enquêtes. Daar wordt een
mens toch niet goed van!” “Ach, wat zal
ik er van zeggen.” Probeerde ik nog,
maar ze hoorde het niet. De folders hè!
“Ik ga even m’n mail checken.” “Hmm,
hmm”, bromde de Kijkshop. Boven
zette ik de computer aan en klikte op
Outlook/Postvak In. En ja hoor! Acht-
tien mailtjes! Of ik nog wilde investeren
in de oliereserves van Nigeria. Improve
your sexlive, Viagra en Enlarge your
penis en niet één keer maar zes keer. Nou
ja, dat mag ook wel, anders past die
Rolex er niet omheen. Reclameterreur,
gek word ik ervan! Gelukkig zat er ook
een echt mailtje bij. Een berichtje van Ed:
of ik zin had om een biertje te drinken,
bij de Emma. Kijk, dat noem ik nou
mannenpraat. De enige reclame die ik
daar tegenkom, staat op een viltje.
En als die me niet bevalt, zet ik gewoon
m’n glas erop.

© Bleek.

De Regentes naar Zee!
De Regentes gaat in augustus voor de tweede keer naar zee! Strandpaviljoen De
Kwartel bruist dan met een optredens van een singer/songwriter, Nederlandse
poëzie, verteltheater, een familievoorstelling en swingende dansmuziek. Verder is er
op twee avonden een uitgebreid buffet en op twee avonden een barbecue.

Zondag 10 september houdt
De Regentes vanaf 12.00 uur
Open Dag! Met voorproefjes,
optredens en persoonlijke uitleg
over de programmering en de
Buurtpas en een groots straat-
festival in de Weimarstraat
Toegang gratis.

Op zaterdag brengen Nilo
Berrocal en Bouke Feleus de
cabareteske en muzikale
productie Dat Che Guevara
Gevoel. In deze voorstelling
laten Berrocal en Feleus ons Che
Guevara-gevoel op mondiale
ritmes blinken.
Aan de hand van El Che neemt
Nilo de luisteraars mee op reis
door kleurrijke landschappen
waar mensen salsa of tango
dansen en neuriën op de muziek
van Manu Chao. Het Utrechts
Nieuwsblad over Nilo Berrocal:
“Razend knap smeedt hij vele
verschillende verhalen aaneen tot
een spannende vertelling”.

GELOVEN IN DE TOEKOMST’
“Hoe een basisschool, een verzorgingshuis, een rooms-katholieke kerk en een moskee samen een festival van
geloven in de toekomst realiseren”
Tijdstip: zaterdag 9 en zondag 10 september. Locatie: St. Agneskerk, Beeklaan 188.
Waar velen in deze tijd zich laten leiden door angst en vooroordelen, heerst hier de overtuiging dat een samenleving met diversiteit aan culturen en
religies juist mogelijkheden biedt.

Programma Regentes naar Zee!:
Wo 23 aug: Cowboy Henk door Niels
Brandaan incl. een workshop
Do 24 aug: Zomerse avond met Mark
Boog en eigen band
Za 26 aug: Dat Che Guevara Gevoel
door Nilo Berrocal en Bouke Feleus en
een Cubaanse band
Do 31 aug: Zomeravond door Robert
Jan Stips en Bart Chabot
Za 2 sep: Joods verhalen door Peter
van der Linden en een band
Zie voor meer informatie
www.deregentes.nl.

De Haagse St. Agnes Romero-parochie
zet gastvrij de deuren open en laat zien
wat samenwerking oplevert. Deze
open dagen zijn de gelegenheid bij
uitstek om kennis te maken met de
mensen en de activiteiten van dit unieke
samenwerkingsverband.
De St. Agneskerk wordt traditioneel
bezocht door christenen uit vele, vooral
Afrikaanse, maar inmiddels ook Oost-
Europese landen. Sinds de start van de
federatie met de Oscar Romero
parochie, zijn daar christenen uit vrijwel
alle landen van Latijns-Amerika bij-
gekomen. Het is overigens niet uitzon-
derlijk Hindoestanen en Islamieten in
onze kerk aan te treffen.
Het spanningsveld tussen de culturen,
de religieuze beleving en het verschil in
taal en traditie leveren een verrijking op
voor de geloofsbeleving van al deze

geloofsgemeenschappen.
Geloofsgemeenschap zijn, het geloof
zichtbaar, voelbaar en hoorbaar maken,
“in deze tijd”  is een uitdaging.
Bouwen aan een multiculturele geloofs-
gemeenschap is bouwen aan de toe-
komst van de kerk. Niet alleen van de
St. Agneskerk, maar die van de Rooms
Katholieke kerk als geheel. De interactie
tussen jong en oud, moslim en christen,
Nederlander, Afrikaan en Latijns Ameri-
kaan is hierbij een voorwaarde.
Kerk zijn met twee benen midden in de
samenleving. Is dat gemakkelijk? Nee!
Is het een uitdaging? Ja!
Geloven wij in de toekomst? Ja!

In september demonstreren wij wat er
tot nu toe bereikt is in het groeiproces
naar de kerk van de toekomst en waar
de diverse samenwerkingsverbanden
in resulteren.

Het programma in het teken van
uitwisseling en ontmoeting. De feeste-
lijk versierde kerk is vrij toegankelijk.
Er is een programma met muziek,
zang en verhalen, er zijn informatie-
stands. Buiten is er een zeer geva-
rieerde markt, levende muziek en ook
hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar. In
de avond is er een feestelijk wijkdiner
voorzien. De zondag begint om 10.30
uur met een bijzonder feestelijke
viering waarbij het multiculturele en
het multireligieuze aspect van de wijk
tot uitdrukking komt. Rond 16.00 uur
wordt het feestelijke middag-
programma afgesloten.

Sudoku
De nieuwe rage op puzzelgebied en leuk voor de deze
regenachtige dagen!
Een korte uitleg. Een sudoku is een puzzel van negen bij
negen vakjes met een klein aantal reeds ingevulde enkelvou-
dige cijfers. De kunst is de overige vakjes ook in te vullen
op zo’n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verti-
cale kolom de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
Bovendien is de puzzel onderverdeeld in negen blokjes van
drie bij drie, die elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en
met 9 moeten bevatten.

Veel puzzelplezier!

Juni 2006
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In het wijk- en sportpark ‘De Vera-
deming’ zijn alle bewoners uit om-
ringende wijken van harte welkom.
Maar wat kunnen bewoners in het
park? De welzijnsorganisatie Seg-
broek Loosduinen heeft hiervoor
een aantal activiteiten ontwikkeld.

Circuit en park
Rondom het wijkpark ligt het zoge-
noemde ‘circuit’, een brede strook
asfalt. Dit is al populair bij wandelaars
en hardlopers. Aan de kant van New-
tonstraat vinden we de voetbalkooi,
waar het goed voetballen en basket-
ballen is. Aan de kant van Loosduinse-
weg ligt een professionele skatebaan.
Daar staat elke donderdagmiddag van
15.30 tot 17.30 uur de jongerenbus en
worden er skatecursussen gegeven.

Sportpark
De kern van ‘De Verademing’ is een
groot sportpark met twee
grote en een klein kunstgrasveld, jeu de
boulebanen en een prachtige speeltuin.
Daar is de welzijnsorganisatie
Segbroek actief met sportinlopen
voor de jeugd en volwassenen. De
wekelijkse inlopen zijn goedkoop en
vaak zelfs gratis, dus kom eens langs.
We zetten even op een rijtje welke
inlopen er vanaf mei 2006 gehouden
worden.

Dinsdag
Golf van 15.30 tot 17.00 uur
Een inloop voor volwassenen. De
basistechnieken worden u hier op de
driving-range aangeleerd. Ook voor
geoefende golfers is het mogelijk om
mee te doen. Deelname 1 € per keer.

Jeu de boules van 19.00 tot 21.00
uur
Jeu de Boules is een spannend spel dat
veel beheersing vereist. Iedere dinsdag
is er een groep 50+ ers actief in een
groep van 15 - 30 man. Tijdens de
wedstrijden en de koffiepauze maken
we veel plezier en is er veel tijd voor
sociaal contact. Deelname 0,50 per
keer.

inloop. U zult hier vaak dezelfde
mensen tegenkomen als op de andere
dagen. Dat maakt het nog gezelliger!
0,50 per keer.

Skaten van 15.30 tot 17.00 uur
Tijdens deze lessen wordt kinderen en
tieners skaten geleerd. Met leuke spelle-
tjes en wedstrijdjes leren de kinderen
remmen, vallen (en opstaan) en bochtjes
maken. Binnen 2 weken staan ze al
enorm zeker op de skates. Ook is de
jongerenbus aanwezig met versnaperin-
gen. Deelname 0,50 p. keer.

Jeugdvoetbal van 16.00 tot 17.30
Ook het kinderwerk is op de Verade-
ming aanwezig. Zij organiseren iedere
donderdagmiddag een voetbalinloop
voor jongeren. Lekker voetballen met je
vrienden is top!
Deelname gratis!

Tennis van 18.00 tot 20.00 uur
Er zijn vier mooie tennisbanen aanwe-
zig op het park. Op deze banen kunt u
kennismaken met het tennis of verder
uitbouwen wat u al kunt. De sportleider
Is er voor iedereen. Materiaal is er
voldoende. Deelname € 0,50 per keer.

Zaterdag
Tennis van 10.00 tot 11.30 uur
De inloop is voor ouders met hun
kinderen, maar ook mogen kinderen of
volwassenen alleen komen.

Een verademing voor de buurt
Woensdag
Atletiek met Troy Douglas
Onder leiding van topatleet en Neder-
lands kampioen sprint Troy Douglas
kunt u deelnemen aan een introductie-
reeks hardlooptrainingen voor drie
leeftijdsgroepen:
t/m 12 jaar 16.30 - 17.30 uur 18+
18.30 - 19.30 uur
13 - 17 jaar 17.30 - 18.30 uur. Gratis.

Donderdag
Jeu de Boules van 10.00 tot 12.00 u.
Het ouderenwerk is ’s ochtends
aanwezig voor een jeu de boules

Tennis heeft hier de aandacht, maar bij
mooi weer wordt er een extra speelse
wending aan gegeven. Deelname
gratis!

Voetbal van 11.45 tot 13.15 uur
Ook deze inloop is er voor jong en
oud. Anderhalf uur bent u er even
helemaal uit en maakt u samen veel
plezier. Er wordt aandacht besteed aan
techniek, maar het gaat
natuurlijk om het voetballen. Deel-
name gratis!

Sport en Spel van 13.30 tot 15.00 u.
Dit kan van alles betekenen, afhankelijk
van het weer, de deelnemers en de
opkomst. Bij mooi weer gaan we
natuurlijk aan de slag met water, maar
ook Afrikaanse of Aziatische sporten
worden opgepakt. Belangrijk is om
veel plezier bij het sporten te maken.
Deelname gratis!

Jeu de Boules van 12.00 - 14.00 uur
Vanwege het grote succes op de
dinsdagavond gaan we er een dag
bijplakken. Belangrijk is de gezelligheid
die ouderen onderling kunnen beleven.
Maar toch nog flink aan de slag, want
het is best veel lopen, bukken en weer
opstaan. Een uitermate geschikte
manier om gezellig in beweging te zijn.
Er zullen zaterdags vaak wedstrijdjes
en toernooien gehouden worden.
Deelname € 0,50 per keer.

Extra aanbod volgt
(let op het activiteitenbord bij de
ingang)

Fitpoint
Binnenkort wordt het Fitpoint op het
sportcomplex geplaatst: een serie van
10 verschillende toestellen waarop
gefitnesst kan gaan worden. Wij zullen
daarvoor cursussen gaan organiseren.

Zomerspeelweek
In de zomervakantie wordt van dinsdag
1 augustus t/m vrijdag 4 augustus 2006
een week vol met spelletjes voor kinde-
ren gehouden. Meer info in onze
vakantiefolders.

Conditietraining ouderen
Eenvoudige oefeningen voor senioren
op rustige tijden in het park.

Softball
Wedstrijdjes spelen en daarbij aandacht
voor techniek en tactiek.

Vrij toegang voor de buurt
Het kleine kunstgrasveld en de jeu-de-
boulebanen zijn altijd vrij toegankelijk
voor sporters uit de buurt, mits er geen
afspraken met verenigingen, scholen of
groepen gemaakt zijn. De beheerders op
het park kunnen u daarover info geven.

Maak uw eigen sportgroep
Misschien wilt u zelf met een vaste
groep komen sporten op dit kleine
kunstgrasveld.
Of wilt u met een aantal groepen een
toernooitje spelen. U kunt hiervoor een
gebruiksovereenkomst laten opstellen.
Neemt u daarvoor contact op met onze
sportbuurtwerker in het Buuthuis,
Martijn van Golden. Hij adviseert en
helpt u bij het regelen daarvan.
U moet wel een klein bedrag betalen
voor het gebruik van de velden en als u
wilt kunt u ook de kleedkamers en de
lichtvoorziening huren.

Meer informatie: Stichting Welzijns-
organisatie Segbroek
Buurtcentrum ’t Buuthuis
Gaslaan 175, 2562 LD Den Haag
Martijn van Golden 06 - 333 129 01
telefoon 070 - 346 70 27 Kees Pinster
070 - 346 70 27

Nordicwalking
Het nieuwe bewegen

Liep je, bij ons, een paar jaar terug nog
stevig voor paal, kreeg je de bezorgde
vraag “ zijn je ski’s gejat “? Of: zo een
nieuw soort rollator?
Nu is het een succesnummer en lopen
er hele groepen in het wild deze sport
te beoefenen. Het plezier straalt er af.
Het lijkt erg simpel. Maar vergis je niet.
Met Nordicwalking komt je hele lijf
aan de beurt en alle spieren worden
ingeschakeld. Doe je het niet goed, dan

straffen diezelfde spieren je behoorlijk
af. Dus zomaar even beginnen is een
sterke afrader. Verantwoord en binnen
je eigen grenzen bezig zijn is erg belang-
rijk. Sinds 2003 worden ook in ons
land instructeurs M/V opgeleid en
kunnen we op ruim 150 plaatsen in ons
land verantwoord van start gaan.
Ook in ReVa, dus lekker dicht bij huis,
bestaat de mogelijkheid op een verant-
woorde manier te leren Nordicwalken.

Cokkie van Santen is, naast Caesar-
therapeute, ook een erkend instructeur
op het gebied van Nordicwalking.
De Verademing is voor de trainingen
haar werkterrein. Regelmatig is zij daar
met kleine groepjes, (maximaal acht
personen anders is er geen persoonlijk
contact meer) aan het werk te zien.
Cokkie is een geboren “mensenmens”
een van die mensen die er aan
bijdragen dat het in de ReVa prettig

wonen is. Dat geeft een extra impuls
aan haar manier van les geven.
Om het cursusgeld hoeft u niet weg te
blijven, ook dat is meer met sociaal dan
met commercieel gevoel vastgesteld.

Ook gezond en lekker in beweging
komen, een beetje overgewicht weg-
werken, of zomaar lekker met je
conditie bezig zijn ?
Kijk op www.nordicwalkingplus.nl Of
bel voor informatie met Cokkie van
Santen 070-346 66 54.

Gerard L. Tettero

Een sport die ook in ons land sterk in opkomst is. Een manier van gezond
bewegen waar steeds meer mensen het plezier, maar vooral het nut van
ervaren. Deze sport is ontstaan, of  bedacht zo u wilt, in Finland. Daar is de
“cross countrylauf ” een erg populaire wintersport. Maar ook in Finland
verdwijnt de sneeuw in de zomer. Toch wil men ook in de zomer met de
training doorgaan. Er werd een speciale stok, pole heet zo’n stok, ontwor-
pen en in 1997 was Nordicwalking een feit.
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Het voetbalseizoen is ten einde en de balans kan worden opgemaakt na een seizoen
waarin voor het eerst bij Remo ook de jongere jeugd (F’jes) aan de competitie meedoet.

Hoewel een behoorlijk aantal teams de competitie succesvol heeft afgesloten is bij
de  “huldiging” pijnlijk duidelijk dat de organisatie van de vereniging nog steeds
achterloopt.
Een sfeerverslag van een teleurgestelde ouder.
Wat een goede prestatie van de voetballers van de jeugdafdeling van Remo: in het
eerste seizoen zijn maar liefst 5! teams kampioen geworden. De voetbaltalentjes
werden voor de huldiging uitgenodigd op zondag 21 mei om twee uur.
Helaas bleek dat de organisatie van deze huldiging nogal te wensen overliet.
Want….deze  bleek in tegenstelling tot eerdere berichten maar liefst twee uur later
plaats te vinden. En ja, wat moet je dan? De velden waren bezet door een
seniorentoernooi, dus  voetballen  zat er voor de kinderen nauwelijks in.

Voetbalclub
REMO
huldigt
kampioenen!

Na al dat lange wachten verwacht je
toch wel een warm onthaal. Maar ook
dat viel een beetje tegen. Geen me-
daille of beker, alleen maar een
oorkonde, melde een teleurgestelde
ouder. Ja een bekertje ranja bij de bar
was het enige.
Jammer, toch een gemiste kans voor
de voetbalclub Remo om de jeugd-
afdeling tot een hechtere groep te
maken. Hopelijk verloopt de organisa-
tie van de jeugdcompetitie het volgende seizoen beter, want we gunnen de buurt
een leuke jeugdvoetbalclub!!!

Femmelien Busstra

LIEF POESJE
We stoppen ermee. Onze tijd zit er bijna op en de aflossing is er misschien al.
Bijna bij het bureau aangekomen, kregen we via de meldkamer door dat er een
aanrijding met letsel was. Het zou dus wat later worden.Wij met toeters en bellen
naar de aanrijding. Op de plaats van de aanrijding troffen wij een grote ravage aan.
Een kleine fel gekleurde auto van nog geen drie maanden oud, had zich in een
geparkeerde camper geboord. Door de klap waren de watertanks van de camper
lekgeslagen en beide voertuigen stonden in een grote plas water. Het kleine autootje
was zo verkreukeld dat het wel leek of hij bij de camper hoorde. Ook stond er op
een kruising ongeveer dertig meter van deze chaos, een auto met schade aan de
voorzijde.
Wij werden aangesproken door een handjevol mensen, dat ons niet de indruk gaf
dat er iemand ernstig gewond zou zijn. Wij kregen dan ook te horen dat alles nogal
meeviel. Nadat wij voor ons zelf  probeerden een beeld te vormen van de aanrij-
ding, hadden zich meer mensen om ons heen verzameld. Hierbij was ook een
mevrouw die ons vertelde ook partij te zijn van de aanrijding. Op onze vraag waar
haar voertuig was, antwoordde ze: “Mijn voertuig is niet aangereden, maar mijn
woning. Door het kleine autootje!”
Wij keken haar verbaasd aan en liepen met haar mee om ons de plek van de aan-
rijding te laten aanwijzen. Ze vertelde ons ook nog even tussen neus en lippen door
dat er ook een slachtoffer was door de aanrijding. Het slachtoffer was opgevangen
in haar woning. Mijn collega ging direct met de vrouw naar de woning. Na hier en
daar wat te hebben opgevangen werd me duidelijk wat er gebeurd moest zijn.
Het kleine autootje reed met normale snelheid richting de kruising. Gekomen bij de
kruising zag de bestuurster van het kleine autootje -een oudere dame- een auto van
rechts komen. Omdat de oudere dame deze auto van rechts wat te laat zag, is zij
geschrokken en heeft in plaats van het rempedaal, het gaspedaal ingetrapt. Hierdoor
is zij tegen de auto van rechts aangereden en vervolgens tegen de gevel van een
woning. Toen ze tegen de gevel was aangereden, is ze teruggekaatst en met flinke
snelheid tegen de geparkeerde camper aan gereden.
Omdat alle bestuurders en eigenaren van de voertuigen om mij heen stonden,
begreep ik nog steeds niet wie het slachtoffer moest zijn. De bestuurders hadden
ook geen passagiers. Mijn collega kwam gelukkig met het antwoord. Het slachtof-
fer was aangevallen door zijn kat en was in zowel zijn gezicht als zijn hals open-
gehaald. De vellen hingen er bij en overal zaten krassen en bloed. Het slachtoffer
stond in de straat met zijn kat in zijn armen toen de aanrijding plaats vond.
De man stond met zijn kat ongeveer een meter van de plek waar de oudere dame
tegen de gevel aan reed. De kat, die eerst werd opgeschrikt door de klap op de
kruising en vervolgens door de klap tegen de gevel, wilde zo snel mogelijk weg van
de plek! De man, die natuurlijk ook schrok en hierbij zijn kat tegen zich aandrukte,
heeft het moeten afleggen. De kat had letterlijk alle middelen gebruikt om weg te
komen van de plek des onheils. Gelukkig is het goed afgelopen met het slachtoffer
en de kat. De man heeft zich laten behandelen bij de EHBO en de kat had voorlo-
pig wel even genoeg buitenlucht gezien en hoefde een tijdje niet meer de straat op.
En wij? Tja, het was ons wel duidelijk geworden dat een kat in het nauw rare
sprongen maakt...

Agent Kokkie.

KLUSJE
Boa’s, toeters, cowboyhoeden. Zweet-
banden, rietjes, ballonnen. Wat hebben
ze gemeen? Ze zijn allemaal oranje
tegenwoordig. Cheerleaderpakjes.
Rastarokjes. Pruiken. De oranje gloed
komt je tegemoet. Oranje bier. Het
moet niet gekker worden.
Ook ik ga overstag. Ik fiets naar de
Weimarstraat en duik een winkel in.
Het oranje ligt voor het grijpen. Voor
minder dan een euro hoor je erbij. Ik
hou mezelf voor dat ik een bandana
nodig heb, oranje natuurlijk. Dat hij
ruw aanvoelt en eruitziet als een lelijke
servet neem ik voor lief. Voor mijn
vriend koop ik een NL-embleempje
dat je met een zuignap op je motor-

kap kunt vastmaken. Nooit gedacht dat
ik me gek zou laten maken door de
commercie, maar ach, niet zeuren, het is
best leuk. Voor het goede doel zullen
we maar zeggen: dat Oranje wint!
Als ik bij mijn vriend de trap op loop
kom ik weer terug in de realiteit. De
wanhoop van de verbouwing grijpt me
bij de keel. We zijn er al meer dan een
jaar mee bezig. Breed lachend kijkt hij
me aan. Oranje kampioen staat op de
voorkant van zijn T-shirt. Ik geef  hem
een zoen. We kletsen even. Dan draait
hij zich om en gaat verder met de vloer.

Klusje van niks staat op zijn rug.
Denise Miltenburg

Pimp je zomer
ZomerVakantiePas 2006
De VakantiePas is een paspoort (voor basisschoolleerlingen) boordevol in de zomervakantie te
bezoeken activiteiten. Met de pas kunnen kinderen met aantrekkelijke kortingen of soms zelfs
gratis aan deze activiteiten deelnemen.
Surfen, zwemmen, de vuurtoren beklimmen, naar de bioscoop of een techniek
museum, slangen aaien etc. Het doel van de pas is niet alleen kinderen een leuke
vakantie te bieden, maar ook de kinderen hun eigen stad of regio te laten ontdek-
ken. De VakantiePas is gratis en wordt verspreid via de scholen: uiterlijk in week 26.

Goede doel actie 2006
De VP wordt dit jaar voor de tiende keer in Den Haag verspreid en richt zich elk
jaar op een goed doel. De VP wil elk jaar een actie “maatschappelijke participatie”
opnemen.  Het doel daarvan is VPers te motiveren en te inspireren om iets voor
anderen te doen. Dit jaar is besloten een cadeau te geven aan kinderen van een
mytylschool. Alle VPers kunnen hieraan meewerken via de actie “Pimp een Rol-
stoel”. Om mee te doen aan deze actie kunnen VPers bij bibliotheken, stads- en
kinderboerderijen en de Goede Doelen Winkel een bouwplaat van een blanco
rolstoel kopen (€ 1,-). Deze rolstoel kan naar eigen inzicht gepimpt/versierd/
opgetuigd worden en ingeleverd bij de verkoop/inleverpunten. Uit alle inzendingen
worden uiteindelijk twee prijswinnaars geselecteerd.

Resultaat
Op zaterdag 16 september is het grote VakantiePasfeest in het Nutshuis. De VPas
viert daar haar 10jarig bestaan. Het hoogtepunt van het programma is het “live
pimpen” van twee rolstoelen, naar voorbeeld van de twee prijswinnaars van de
“Pimp een Rolstoel”-actie. Er zijn tal van activiteiten en na overdracht van de
rolstoelen, is er een grandioze (rolstoel) kinderdisco en een optreden van de Peanut
Butter Sandwichband, de huisband van de VakantiePas.
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In het wijk- en sportpark ‘De Vera-
deming’ zijn alle bewoners uit om-
ringende wijken van harte welkom.
Maar wat kunnen bewoners in het
park? De welzijnsorganisatie Seg-
broek Loosduinen heeft hiervoor
een aantal activiteiten ontwikkeld.

Circuit en park
Rondom het wijkpark ligt het zoge-
noemde ‘circuit’, een brede strook
asfalt. Dit is al populair bij wandelaars
en hardlopers. Aan de kant van New-
tonstraat vinden we de voetbalkooi,
waar het goed voetballen en basket-
ballen is. Aan de kant van Loosduinse-
weg ligt een professionele skatebaan.
Daar staat elke donderdagmiddag van
15.30 tot 17.30 uur de jongerenbus en
worden er skatecursussen gegeven.

Sportpark
De kern van ‘De Verademing’ is een
groot sportpark met twee
grote en een klein kunstgrasveld, jeu de
boulebanen en een prachtige speeltuin.
Daar is de welzijnsorganisatie
Segbroek actief met sportinlopen
voor de jeugd en volwassenen. De
wekelijkse inlopen zijn goedkoop en
vaak zelfs gratis, dus kom eens langs.
We zetten even op een rijtje welke
inlopen er vanaf mei 2006 gehouden
worden.

Dinsdag
Golf van 15.30 tot 17.00 uur
Een inloop voor volwassenen. De
basistechnieken worden u hier op de
driving-range aangeleerd. Ook voor
geoefende golfers is het mogelijk om
mee te doen. Deelname 1 € per keer.

Jeu de boules van 19.00 tot 21.00
uur
Jeu de Boules is een spannend spel dat
veel beheersing vereist. Iedere dinsdag
is er een groep 50+ ers actief in een
groep van 15 - 30 man. Tijdens de
wedstrijden en de koffiepauze maken
we veel plezier en is er veel tijd voor
sociaal contact. Deelname 0,50 per
keer.

inloop. U zult hier vaak dezelfde
mensen tegenkomen als op de andere
dagen. Dat maakt het nog gezelliger!
0,50 per keer.

Skaten van 15.30 tot 17.00 uur
Tijdens deze lessen wordt kinderen en
tieners skaten geleerd. Met leuke spelle-
tjes en wedstrijdjes leren de kinderen
remmen, vallen (en opstaan) en bochtjes
maken. Binnen 2 weken staan ze al
enorm zeker op de skates. Ook is de
jongerenbus aanwezig met versnaperin-
gen. Deelname 0,50 p. keer.

Jeugdvoetbal van 16.00 tot 17.30
Ook het kinderwerk is op de Verade-
ming aanwezig. Zij organiseren iedere
donderdagmiddag een voetbalinloop
voor jongeren. Lekker voetballen met je
vrienden is top!
Deelname gratis!

Tennis van 18.00 tot 20.00 uur
Er zijn vier mooie tennisbanen aanwe-
zig op het park. Op deze banen kunt u
kennismaken met het tennis of verder
uitbouwen wat u al kunt. De sportleider
Is er voor iedereen. Materiaal is er
voldoende. Deelname € 0,50 per keer.

Zaterdag
Tennis van 10.00 tot 11.30 uur
De inloop is voor ouders met hun
kinderen, maar ook mogen kinderen of
volwassenen alleen komen.

Een verademing voor de buurt
Woensdag
Atletiek met Troy Douglas
Onder leiding van topatleet en Neder-
lands kampioen sprint Troy Douglas
kunt u deelnemen aan een introductie-
reeks hardlooptrainingen voor drie
leeftijdsgroepen:
t/m 12 jaar 16.30 - 17.30 uur 18+
18.30 - 19.30 uur
13 - 17 jaar 17.30 - 18.30 uur. Gratis.

Donderdag
Jeu de Boules van 10.00 tot 12.00 u.
Het ouderenwerk is ’s ochtends
aanwezig voor een jeu de boules

Tennis heeft hier de aandacht, maar bij
mooi weer wordt er een extra speelse
wending aan gegeven. Deelname
gratis!

Voetbal van 11.45 tot 13.15 uur
Ook deze inloop is er voor jong en
oud. Anderhalf uur bent u er even
helemaal uit en maakt u samen veel
plezier. Er wordt aandacht besteed aan
techniek, maar het gaat
natuurlijk om het voetballen. Deel-
name gratis!

Sport en Spel van 13.30 tot 15.00 u.
Dit kan van alles betekenen, afhankelijk
van het weer, de deelnemers en de
opkomst. Bij mooi weer gaan we
natuurlijk aan de slag met water, maar
ook Afrikaanse of Aziatische sporten
worden opgepakt. Belangrijk is om
veel plezier bij het sporten te maken.
Deelname gratis!

Jeu de Boules van 12.00 - 14.00 uur
Vanwege het grote succes op de
dinsdagavond gaan we er een dag
bijplakken. Belangrijk is de gezelligheid
die ouderen onderling kunnen beleven.
Maar toch nog flink aan de slag, want
het is best veel lopen, bukken en weer
opstaan. Een uitermate geschikte
manier om gezellig in beweging te zijn.
Er zullen zaterdags vaak wedstrijdjes
en toernooien gehouden worden.
Deelname € 0,50 per keer.

Extra aanbod volgt
(let op het activiteitenbord bij de
ingang)

Fitpoint
Binnenkort wordt het Fitpoint op het
sportcomplex geplaatst: een serie van
10 verschillende toestellen waarop
gefitnesst kan gaan worden. Wij zullen
daarvoor cursussen gaan organiseren.

Zomerspeelweek
In de zomervakantie wordt van dinsdag
1 augustus t/m vrijdag 4 augustus 2006
een week vol met spelletjes voor kinde-
ren gehouden. Meer info in onze
vakantiefolders.

Conditietraining ouderen
Eenvoudige oefeningen voor senioren
op rustige tijden in het park.

Softball
Wedstrijdjes spelen en daarbij aandacht
voor techniek en tactiek.

Vrij toegang voor de buurt
Het kleine kunstgrasveld en de jeu-de-
boulebanen zijn altijd vrij toegankelijk
voor sporters uit de buurt, mits er geen
afspraken met verenigingen, scholen of
groepen gemaakt zijn. De beheerders op
het park kunnen u daarover info geven.

Maak uw eigen sportgroep
Misschien wilt u zelf met een vaste
groep komen sporten op dit kleine
kunstgrasveld.
Of wilt u met een aantal groepen een
toernooitje spelen. U kunt hiervoor een
gebruiksovereenkomst laten opstellen.
Neemt u daarvoor contact op met onze
sportbuurtwerker in het Buuthuis,
Martijn van Golden. Hij adviseert en
helpt u bij het regelen daarvan.
U moet wel een klein bedrag betalen
voor het gebruik van de velden en als u
wilt kunt u ook de kleedkamers en de
lichtvoorziening huren.

Meer informatie: Stichting Welzijns-
organisatie Segbroek
Buurtcentrum ’t Buuthuis
Gaslaan 175, 2562 LD Den Haag
Martijn van Golden 06 - 333 129 01
telefoon 070 - 346 70 27 Kees Pinster
070 - 346 70 27

Nordicwalking
Het nieuwe bewegen

Liep je, bij ons, een paar jaar terug nog
stevig voor paal, kreeg je de bezorgde
vraag “ zijn je ski’s gejat “? Of: zo een
nieuw soort rollator?
Nu is het een succesnummer en lopen
er hele groepen in het wild deze sport
te beoefenen. Het plezier straalt er af.
Het lijkt erg simpel. Maar vergis je niet.
Met Nordicwalking komt je hele lijf
aan de beurt en alle spieren worden
ingeschakeld. Doe je het niet goed, dan

straffen diezelfde spieren je behoorlijk
af. Dus zomaar even beginnen is een
sterke afrader. Verantwoord en binnen
je eigen grenzen bezig zijn is erg belang-
rijk. Sinds 2003 worden ook in ons
land instructeurs M/V opgeleid en
kunnen we op ruim 150 plaatsen in ons
land verantwoord van start gaan.
Ook in ReVa, dus lekker dicht bij huis,
bestaat de mogelijkheid op een verant-
woorde manier te leren Nordicwalken.

Cokkie van Santen is, naast Caesar-
therapeute, ook een erkend instructeur
op het gebied van Nordicwalking.
De Verademing is voor de trainingen
haar werkterrein. Regelmatig is zij daar
met kleine groepjes, (maximaal acht
personen anders is er geen persoonlijk
contact meer) aan het werk te zien.
Cokkie is een geboren “mensenmens”
een van die mensen die er aan
bijdragen dat het in de ReVa prettig

wonen is. Dat geeft een extra impuls
aan haar manier van les geven.
Om het cursusgeld hoeft u niet weg te
blijven, ook dat is meer met sociaal dan
met commercieel gevoel vastgesteld.

Ook gezond en lekker in beweging
komen, een beetje overgewicht weg-
werken, of zomaar lekker met je
conditie bezig zijn ?
Kijk op www.nordicwalkingplus.nl Of
bel voor informatie met Cokkie van
Santen 070-346 66 54.

Gerard L. Tettero

Een sport die ook in ons land sterk in opkomst is. Een manier van gezond
bewegen waar steeds meer mensen het plezier, maar vooral het nut van
ervaren. Deze sport is ontstaan, of  bedacht zo u wilt, in Finland. Daar is de
“cross countrylauf ” een erg populaire wintersport. Maar ook in Finland
verdwijnt de sneeuw in de zomer. Toch wil men ook in de zomer met de
training doorgaan. Er werd een speciale stok, pole heet zo’n stok, ontwor-
pen en in 1997 was Nordicwalking een feit.
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Het voetbalseizoen is ten einde en de balans kan worden opgemaakt na een seizoen
waarin voor het eerst bij Remo ook de jongere jeugd (F’jes) aan de competitie meedoet.

Hoewel een behoorlijk aantal teams de competitie succesvol heeft afgesloten is bij
de  “huldiging” pijnlijk duidelijk dat de organisatie van de vereniging nog steeds
achterloopt.
Een sfeerverslag van een teleurgestelde ouder.
Wat een goede prestatie van de voetballers van de jeugdafdeling van Remo: in het
eerste seizoen zijn maar liefst 5! teams kampioen geworden. De voetbaltalentjes
werden voor de huldiging uitgenodigd op zondag 21 mei om twee uur.
Helaas bleek dat de organisatie van deze huldiging nogal te wensen overliet.
Want….deze  bleek in tegenstelling tot eerdere berichten maar liefst twee uur later
plaats te vinden. En ja, wat moet je dan? De velden waren bezet door een
seniorentoernooi, dus  voetballen  zat er voor de kinderen nauwelijks in.

Voetbalclub
REMO
huldigt
kampioenen!

Na al dat lange wachten verwacht je
toch wel een warm onthaal. Maar ook
dat viel een beetje tegen. Geen me-
daille of beker, alleen maar een
oorkonde, melde een teleurgestelde
ouder. Ja een bekertje ranja bij de bar
was het enige.
Jammer, toch een gemiste kans voor
de voetbalclub Remo om de jeugd-
afdeling tot een hechtere groep te
maken. Hopelijk verloopt de organisa-
tie van de jeugdcompetitie het volgende seizoen beter, want we gunnen de buurt
een leuke jeugdvoetbalclub!!!

Femmelien Busstra

LIEF POESJE
We stoppen ermee. Onze tijd zit er bijna op en de aflossing is er misschien al.
Bijna bij het bureau aangekomen, kregen we via de meldkamer door dat er een
aanrijding met letsel was. Het zou dus wat later worden.Wij met toeters en bellen
naar de aanrijding. Op de plaats van de aanrijding troffen wij een grote ravage aan.
Een kleine fel gekleurde auto van nog geen drie maanden oud, had zich in een
geparkeerde camper geboord. Door de klap waren de watertanks van de camper
lekgeslagen en beide voertuigen stonden in een grote plas water. Het kleine autootje
was zo verkreukeld dat het wel leek of hij bij de camper hoorde. Ook stond er op
een kruising ongeveer dertig meter van deze chaos, een auto met schade aan de
voorzijde.
Wij werden aangesproken door een handjevol mensen, dat ons niet de indruk gaf
dat er iemand ernstig gewond zou zijn. Wij kregen dan ook te horen dat alles nogal
meeviel. Nadat wij voor ons zelf  probeerden een beeld te vormen van de aanrij-
ding, hadden zich meer mensen om ons heen verzameld. Hierbij was ook een
mevrouw die ons vertelde ook partij te zijn van de aanrijding. Op onze vraag waar
haar voertuig was, antwoordde ze: “Mijn voertuig is niet aangereden, maar mijn
woning. Door het kleine autootje!”
Wij keken haar verbaasd aan en liepen met haar mee om ons de plek van de aan-
rijding te laten aanwijzen. Ze vertelde ons ook nog even tussen neus en lippen door
dat er ook een slachtoffer was door de aanrijding. Het slachtoffer was opgevangen
in haar woning. Mijn collega ging direct met de vrouw naar de woning. Na hier en
daar wat te hebben opgevangen werd me duidelijk wat er gebeurd moest zijn.
Het kleine autootje reed met normale snelheid richting de kruising. Gekomen bij de
kruising zag de bestuurster van het kleine autootje -een oudere dame- een auto van
rechts komen. Omdat de oudere dame deze auto van rechts wat te laat zag, is zij
geschrokken en heeft in plaats van het rempedaal, het gaspedaal ingetrapt. Hierdoor
is zij tegen de auto van rechts aangereden en vervolgens tegen de gevel van een
woning. Toen ze tegen de gevel was aangereden, is ze teruggekaatst en met flinke
snelheid tegen de geparkeerde camper aan gereden.
Omdat alle bestuurders en eigenaren van de voertuigen om mij heen stonden,
begreep ik nog steeds niet wie het slachtoffer moest zijn. De bestuurders hadden
ook geen passagiers. Mijn collega kwam gelukkig met het antwoord. Het slachtof-
fer was aangevallen door zijn kat en was in zowel zijn gezicht als zijn hals open-
gehaald. De vellen hingen er bij en overal zaten krassen en bloed. Het slachtoffer
stond in de straat met zijn kat in zijn armen toen de aanrijding plaats vond.
De man stond met zijn kat ongeveer een meter van de plek waar de oudere dame
tegen de gevel aan reed. De kat, die eerst werd opgeschrikt door de klap op de
kruising en vervolgens door de klap tegen de gevel, wilde zo snel mogelijk weg van
de plek! De man, die natuurlijk ook schrok en hierbij zijn kat tegen zich aandrukte,
heeft het moeten afleggen. De kat had letterlijk alle middelen gebruikt om weg te
komen van de plek des onheils. Gelukkig is het goed afgelopen met het slachtoffer
en de kat. De man heeft zich laten behandelen bij de EHBO en de kat had voorlo-
pig wel even genoeg buitenlucht gezien en hoefde een tijdje niet meer de straat op.
En wij? Tja, het was ons wel duidelijk geworden dat een kat in het nauw rare
sprongen maakt...

Agent Kokkie.

KLUSJE
Boa’s, toeters, cowboyhoeden. Zweet-
banden, rietjes, ballonnen. Wat hebben
ze gemeen? Ze zijn allemaal oranje
tegenwoordig. Cheerleaderpakjes.
Rastarokjes. Pruiken. De oranje gloed
komt je tegemoet. Oranje bier. Het
moet niet gekker worden.
Ook ik ga overstag. Ik fiets naar de
Weimarstraat en duik een winkel in.
Het oranje ligt voor het grijpen. Voor
minder dan een euro hoor je erbij. Ik
hou mezelf voor dat ik een bandana
nodig heb, oranje natuurlijk. Dat hij
ruw aanvoelt en eruitziet als een lelijke
servet neem ik voor lief. Voor mijn
vriend koop ik een NL-embleempje
dat je met een zuignap op je motor-

kap kunt vastmaken. Nooit gedacht dat
ik me gek zou laten maken door de
commercie, maar ach, niet zeuren, het is
best leuk. Voor het goede doel zullen
we maar zeggen: dat Oranje wint!
Als ik bij mijn vriend de trap op loop
kom ik weer terug in de realiteit. De
wanhoop van de verbouwing grijpt me
bij de keel. We zijn er al meer dan een
jaar mee bezig. Breed lachend kijkt hij
me aan. Oranje kampioen staat op de
voorkant van zijn T-shirt. Ik geef  hem
een zoen. We kletsen even. Dan draait
hij zich om en gaat verder met de vloer.

Klusje van niks staat op zijn rug.
Denise Miltenburg

Pimp je zomer
ZomerVakantiePas 2006
De VakantiePas is een paspoort (voor basisschoolleerlingen) boordevol in de zomervakantie te
bezoeken activiteiten. Met de pas kunnen kinderen met aantrekkelijke kortingen of soms zelfs
gratis aan deze activiteiten deelnemen.
Surfen, zwemmen, de vuurtoren beklimmen, naar de bioscoop of een techniek
museum, slangen aaien etc. Het doel van de pas is niet alleen kinderen een leuke
vakantie te bieden, maar ook de kinderen hun eigen stad of regio te laten ontdek-
ken. De VakantiePas is gratis en wordt verspreid via de scholen: uiterlijk in week 26.

Goede doel actie 2006
De VP wordt dit jaar voor de tiende keer in Den Haag verspreid en richt zich elk
jaar op een goed doel. De VP wil elk jaar een actie “maatschappelijke participatie”
opnemen.  Het doel daarvan is VPers te motiveren en te inspireren om iets voor
anderen te doen. Dit jaar is besloten een cadeau te geven aan kinderen van een
mytylschool. Alle VPers kunnen hieraan meewerken via de actie “Pimp een Rol-
stoel”. Om mee te doen aan deze actie kunnen VPers bij bibliotheken, stads- en
kinderboerderijen en de Goede Doelen Winkel een bouwplaat van een blanco
rolstoel kopen (€ 1,-). Deze rolstoel kan naar eigen inzicht gepimpt/versierd/
opgetuigd worden en ingeleverd bij de verkoop/inleverpunten. Uit alle inzendingen
worden uiteindelijk twee prijswinnaars geselecteerd.

Resultaat
Op zaterdag 16 september is het grote VakantiePasfeest in het Nutshuis. De VPas
viert daar haar 10jarig bestaan. Het hoogtepunt van het programma is het “live
pimpen” van twee rolstoelen, naar voorbeeld van de twee prijswinnaars van de
“Pimp een Rolstoel”-actie. Er zijn tal van activiteiten en na overdracht van de
rolstoelen, is er een grandioze (rolstoel) kinderdisco en een optreden van de Peanut
Butter Sandwichband, de huisband van de VakantiePas.
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Beeklaan 363
(hoek Columbusstraat)

06 - 1303 4326
Kom kijken en ga weer

blij naar buiten.

Service Station

DUINOORD B.V.
Regentesselaan 56a-56b
2562 CT Den Haag
Tel. 070 - 3 63 88 94

motorbrandstoffen

alle reparaties

A.P.K. keuringen

DUIJVESTEIN
DE WERELDZAAK DIE JE KENT

• plezier in bewegen
• prachtige ruime studio
• lessen voor elk niveau
• ochtend en avondlessen
• abonnementen vanaf €18,50
• gratis kinderopvang
• aerobic-BBBB-STEP-combi-

stretch & dans-poweryoga
• diverse dansworkshops

Tevens klassiek-, modern-, musical-, &
streetdance & kinderdans bij ‘Ballet & Co’ o.l.v.

Eleonore van Lookeren  tel. 070-390 6806

van Merlenstraat 65c

Jolanda Hoefnagel-Kasman
lerares lichamelijke opvoeding
070-3637014 / 06-54380795
www.kdans.nl

T. 070- 360 59 59
M. 06- 20 28 58 22
F. 070- 360 53 21

(dag en nacht)

levering en plaatsing van alle soorten glas
Beeklaan hoek / Stephensonstraat 102 Den Haag

WWW.ALLROUNDGLASSERV ICE .NL

glasservice

RIJWIELHANDEL

WEIMARSTRAAT 70
2562 HA  DEN HAAG TEL. 070-346 36 73

Sinds 1897

Regentesse Apotheek
Homeopathie en Kuurreizen

Bel voor info kuurreizen
bij voorkeur 06 23587150
en u wordt gebeld.

Kuren in Slowakije bij huid- en 
gewrichtsklachten, conditie-
verbetering en afslanken

Regentesselaan 105-107
Tel. 3 45 16 65
www.regentesse.nl

Specialist in :
Homeopathie, vitaminen, mineralen
en voedingssupplementen

• Kantoorbenodigheden
• Schrijf- en papierwaren
• Bedrijfsformulieren
• Kas- en giroboeken
• Archiefdozen en ordners
• Hang- en opbergmappen
• Luxe wenskaarten 

• Schoolartikelen
• Agenda’s en kalenders
• Computersupplies
• Cartridges voor printers
• Fax- en kassarollen
• Etalage- en fotokarton
• Fax- en kopieerservice etc.

Hoge kortingen aan bedrijven en organisaties!

Het beste adres voor al uw

BEEKLAAN 398a        2562 BH DEN HAAG TEL./FAX: 365 47 28

Jj Pot
• Remmer&co

Praktijk voor gebitsprothese

• Het aanmeten en vervaar-
digen van kunstgebitten.

• Ziekenfonds & Particulier.
• Wij gebruiken uitsluitend 

hoogwaardige materialen.
• Reparatie’s klaar terwijl u 

wacht.
• Dagelijks van 8.00-17.00 uur
• Noodgevallen: 070-3466232

Weimarstraat 65

2562 GR Den Haag
Tel. 070-3466232

Van Alkemadelaan 307

2547 AJ Den Haag
Tel. 070-3284505

Dé makelaar in het hart van onze wijk voor alle mooie, leuke of bijzondere hui-
zen die gekocht, verkocht, verbouwd of ingericht moeten worden. Voor meer
informatie kun je kijken op www.bartbonarius.nl of anders gewoon even bellen.

Galileistraat 8, 2561 TE  Den Haag, Tel.: 361 67 90 • Fax: 361 67 92 • Email: bartbonarius@yahoo.com

www.bartbonarius.nl

Lekker eten & Drinken
Bekijk onze menukaart: 

www.klap.nl

De bovenkamer - zaalverhuur
www.bovenkamer.nl

Koningin Emmakade 118. tel 3454060

Winnaar ”Wijnkaart van het jaar”

FIRAT SUPERMARKT 1+2
Voor al uw levensmiddelen, brood, kaas, groenten en fruit, vleeswaren en
Halalvlees. Dinsdag gesloten, verder alle dagen geopend, ook op zondag van 8
uur tot en met 19.30 uur. Weimarstraat 84 + 268 Den Haag. Tel. 070-345 49 52.

FIRAT ONROEREND GOED
Weimarstraat 268, TEL.: 070 - 345 49 52 / 06 - 531 326 38.
Te koop gevraagd: Bellegingspanden, winkelpanden, alle soorten woningen.
Achterstallig onderhoud geen bezwaar.

fO.a. houten treinrailsjes,
wissels, bruggen, remise

poppenhuizen met meubels
Kastelen
Garages

Loopfietsjes
Poppenwagens

Babygym

Schommels
Hobbelpaarden

Wenskaarten van
recycled papier

Tevens verkoop van 
gebruikte gaskachels

Betaalbaar houten speelgoed

-

Praktijk voor Houding & Beweging
o.a. bij klachten van:
• overbelasting
• sportblessures, RSI
• werkhouding, spanning
• hoofdpijn, heup, knie, rug en bekken
Cursus: “Fit door goed bewegen.”
Informatie: Cokkie van Santen, Suzanne Thijssen (sportmassage)
Conradkade 49, 2517 BP  Den Haag, Telefoon (070) 346 66 54
E-mail goedbewegen@planet.nl www.therapie-cesar.nl

Regentesse Apotheek
Homeopathie Regentesse

Sinds           1897

Specialist in: 
Homeopathie, kruiden, 
vitaminen, mineralen en 
voedingssupplementen

Tevens verhuur/verkoop
van borstkolven en 

babyweegschalen

Regentesselaan 105-107  Tel: 3451665  www.regentesse.nl

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

Neem dan eens contact op met
STEUNPUNT MANTELZORG SEGBROEK

Verzorgingshuis Eykenburg
Consulente Marlèn Haring
Kruisbessenstraat 12 
Bereikbaar ma, di, do van 9.00 - 17.00 uur
tel. 070  368 39 47 mobiel 06 41 63 57 14
www.mantelzorgdenhaag.nl 
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