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Zwartboek
overhandigd aan wethouder van Woensel
Op donderdag 5 september j.l. heeft de werkgroep
verkeer haar zwartboek aan de wethouder van
Woensel aangeboden. Speciaal om dit werkboek in
ontvangst te nemen kwam de wethouder naar de
wijkwinkel. Daar werd hij door een delegatie van de
werkgroep onthaald op een warme ontvangst. De
Wethouder toonde zich in zijn nopjes met het zwartboek omdat “het niet alleen verkeersproblemen in de
wijk aangeeft maar er ook analyses op los gelaten
zijn en concrete oplossingen worden aangedragen.
Typisch REVA!“. Hij prees de bewoners en de
werkgroep voor hun inzet. “Hier kunnen we wat
mee en ik kom hier zeker snel op terug, “ zo beloofde de wethouder van Verkeer.
Het zwartboek is samengesteld naar aanleiding van een
thema-avond gehouden op 26 mei 2005. Op deze druk
bezochte avond werden de bewoners in de gelegenheid
gesteld om hun grieven ten aanzien van de
verkeersafwikkeling in de wijk te spuien. De klachten zijn
door een aantal bewoners uit de wijk die zich vrijwillig
hadden opgegeven voor participatie in de werkgroep
vervolgens per locatie gebundeld en geanalyseerd. De
werkgroep werd ondersteund door Bert Brouwer van
“Voeten en Vleugels”. Dit resulteerde in het zwartboek.

Suezkade

Eén van de problemen waar de
werkgroep niet unaniem tot een besluit
is gekomen is de problematiek
rondom de verkeersoverlast op de
Suezkade. De Suezkade kampt met
veel sluipverkeer wat vanaf het
Regentesseplein, Suezkade , De Constant Rebecquestraat/Chassestraat
inrijdt. Vooral in de ochtend is volgens
de bewoners de verkeersoverlast groot.
Omdat de werkgroep niet tot een
oplossing kon komen zijn er vier
voorstellen richting de wethouder
gedaan.
-Het éénrichtingsverkeer maken van de
het stukje De Constant Rebecquestraat
tussen de Marnixstraat en de
Chasséstraat en het omkeren van de
rijrichting voor het eerste gedeelte van
de Chasséstraat. Hierdoor kan het
sluipverkeer geen doorgang meer
vinden.

Het “wijkverkeer” kan de wijk dan
alleen verlaten via de Conradkade en
de Regentesselaan.
- Meerdere bewoners binnen de wijk
vinden deze oplossing niet acceptabel
en pleiten voor het omkeren van de
rijrichting van de Weimarstraat.
Dit levert voor de winkeliers weer
onoverkomelijke problemen op.
- De derde oplossing bestaat uit het
tweerichtingsverkeer maken van de
Weimarstraat. Dit levert veel steun op
van de winkeliers.
-Als laatste oplossing is de situatie
“laten zoals het is”.
Al met al is over de verkeersproblematiek het laatste woord nog
niet gevallen.
De gemeente is verzocht hierover een
uitspraak te doen.

Betaald parkeren

Donderdag 7 september kwam het weer ter sprake; belangenhebbende parkeren,
in de volksmond betaald parkeren genoemd. Wethouder van Segbroek, Jetta
Klijnsma, presenteerde de gemeentelijke plannen over de problemen, analyse en
aanpak in de wijken van Segbroek. Dit keer ging het om een één jaar plan.
In diverse wijken van Segbroek kampt men met parkeeroverlast. Ook REVA kent
dit probleem. In de diverse straten staan auto’s op de stoep, dubbel geparkeerd of
schuin op het trottoir. Omstreeks 1900 is de wijk REVA gebouwd. Auto’s waren
toen iets voor de elite en ook de bewoning van de huizen was minder intensief.
Nu is dit heel anders. Er zijn gewoon te veel auto’s in de wijk ten opzichte van de
schamele beschikbare parkeerplaatsen. De bewoners klagen er ook over. De
politiek luistert en komt met oplossingen die voor sommige bewoners weer te
rigoureus zijn. Zo is geopperd om onder de diverse pleinen in onze wijk een
parkeergarage te maken. Menig bewoner op die locatie zag dat niet zitten. Zij
vreesden een jarenlange bouwput voor de deur en vervolgens vele inbraken in de
auto’s.
Een andere oplossing is parkeren met een vergunningbeleid. Iedere woning krijgt
een vergunning voor een auto. Voor de tweede auto moet worden ingeschreven
op een wachtlijst. Doelstelling van dit beleid; “de parkeerplaatsen eerlijk onder
bewoners, werknemers en bezoekers van de wijk te verdelen”. Zo krijgt iedereen
een kans (let op geen garantie!) om zijn auto te kunnen parkeren in de wijk.
Vervolg op pagina10

Dinsdag 3 oktober aanstaande!

Jaarvergadering Bewoners Organisatie ReVa.

Deze vergadering start om 20.00 uur en wordt gehouden
in Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16.
Zaal open 19.30 uur.
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Nuttige
telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten Valkenbos:
Bert Feenstra, Frank de Koning
Koningsplein eo en Regentes:
FFred Taal, Willem Koopmann
Spreekuur wijkagenten in de wijkwinkel,
Beeklaan 266: Donderdag 14 – 15 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 Copernicus,
Daguerrestraat 16: 360 32 32
Wijk en Dienstencentrum 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

K n i p s e l s
Kom Engels leren in de Lijsterbes
Wilt u op een ontspannen, gezellige manier
Engels leren (of uw Engels ophalen), kom
dan naar Wijkcentrum “De Lijsterbes”,
Lijsterbesstraat 61.
De lessen zijn in september begonnen op
maandagmorgen (55+), dinsdagmiddag,
woensdagavond en donderdagmorgen.
De kosten zijn € 9,50 per maand.
Aangezien het vaak moeilijk is zelf een
niveau vast te stellen, mag u altijd één of
meerdere lessen bijwonen, zodat u daarna
zelf kunt bepalen met welke groep u gaat
meedoen. Wilt u meer informatie of een
afspraak tot het bijwonen van een les, neem
dan contact op met Wim Beumer, tel.: 360
80 62.
Wilt u zich opgeven, dan kan dit via cursusbureau VOOR, antwoordnummer 61256,
2506 WB Den Haag (geen postzegel nodig)
of via telefoonnummer 304 73 40.

Vrijwilligers gezocht
Buurt- en Ontmoetingscentrum “De Westhoek” in de Hendrik van Deventerstraat 45,
zoekt uitbreiding van de vrijwilligersgroep
die zich inzet voor buurtbewoners, van jong
tot oud. Voor onze maaltijden, die we 2x
per week (dinsdag en donderdag) voor
alleengaanden bereiden, zoeken we gastheren/-vrouwen die het leuk vinden om voor
andere mensen te koken. Er wordt gewerkt
in twee groepen; van 15:00-18:00 en van
17:00-20:00 uur.
Wie heeft er een paar uur per week vrij voor
dit werk?
Voor meer informatie en aanmel-ding kan
men contact opnemen met Anita Hendriks,
tel.: 070-3459342 of E-Mail:
ahendriks@steknet.nl
Natuurlijk kunt u ook zomaar eens binnenlopen, de koffie staat klaar.

Sociale Gids 2006/2007 is
verkrijgbaar
Alles van de Allochtone Vouwentelefoon tot Seniorensoos en van
Speel-o-theek ’t Grut tot Zorgcentrum Oostduin. De Sociale Gids
is een overzichtelijk naslagwerk met
informatie over maatschappelijke
dienstverlening, gezondheidszorg,
wonen/huisvesting, informatie &
advieswerk, sociaal culturele dienstverlening en educatie. De gids kost
€ 15,= en is te bestellen bij het
Centraal Informatiepunt Ouderen
(CIPO). Bij elke bestelling wordt
een gratis cd-rom meegeleverd.
CIPO, Nutshuis, Riviervismarkt 5
Telefoon: 070 - 364 38 18
Website: www.cipo.org
E-mail: cipo@cipo.org
Openingstijden: ma t/m vr 10.0016.00 uur

Dansfeest in de Regentes
Zaterdag 7 oktobet in het hele
gebouw: vanaf 20.30 uur:
Ter gelegenheid van de Nederlandse Dansweek organiseert
De Regentes een groot dansfeest
met workshops en presentaties,
maar het moet vooral een groot
dansfeest voor jong en oud worden. Meer informatie:
www.deregentes.nl
Euro 10,-.

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

Van de
revaktie

Beste lezer,
Het is zover, voor u ligt alweer een
nieuwe aflevering van uw Konkreet en
daarmee is meteen het begin van een
nieuw seizoen aangebroken. Wij zullen
als redactie weer ons best doen u op
de hoogte te houden van het “kleine”
nieuws uit de wijk. Wabke Waaijer die
een aantal jaren een erg belangrijke
bijdrage aan de krant heeft geleverd,
kan door een studie in het buitenland
helaas geen vast deel meer uitmaken
van de redactie. Namens de redactie
wil ik haar natuurlijk erg bedanken
voor haar inzet. In deze Konkreet
daarom een oproep voor een
opvolg(st)er.
Wat kunt u in deze aflevering van ons
verwachten? Op de voorpagina de
uitreiking van het verkeers zwartboek
in onze wijk, natuurlijk aandacht voor
al de leuke kunstgebeurtenissen in de
wijk, wisseling van de wijkagenten etc.
Mis vooral de columns van Franca en
Bleek niet en ook deze keer weer een
artikel over de naderende randstadrail.
Heeft u de nieuwe tram al zien rijden,
ik kwam hem laatst toevallig tegen op
de Loosduinsekade. Ik ben er nog niet
uit of ik de tram wel echt mooi vind,
misschien een kwestie van wennen. Tot
slot nog een romantische bijdrage van
Denise, nl. het liefdessprookje.
Ik houd u niet langer op en wens u
zoals altijd veel leesplezier en ik zie u
graag terug bij de volgende editie van
de Konkreet.
Perry Lehmann

Nederlands leren: echt zo
moeilijk?

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
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De natuur van slag. In juli al elfenbankjes!

Colofon
Colofon
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Het valt nog niet mee om een vreemde
taal te leren, vooral niet als je aanknopingspunten als bekende geluiden of
overeenkomstige woorden mist. Tel
daar bijvoorbeeld sociaal-culturele
verschillen bij op en je hebt een flinke
uitdaging. Stichting Ontmoeting met
Buitenlandse Vrouwen (OBV) geeft les
aan vrouwen die deze uitdaging thuis
aangaan.
Wie zijn deze vrouwen? Waarom
krijgen zij les aan huis? Op zaterdag
16 september geven vrijwilligsters van
OBV antwoord op onder meer deze
vragen. Ook is het dan mogelijk om
een teentje in de schoen van deze
vrouwen te steken. Het lessysteem dat
de vrijwilligsters normaalgesproken
gebruiken om Nederlands te doceren,
wordt dan aangewend om een ‘spoedcursus’ Arabisch te geven.
De deuren van het OBV zijn op 16
september geopend van 14.00 tot
16.00 uur.
Stichting OBV
Adres: Conradkade 62
Telefoon: 070 – 345 60 05
Websites: www.obvdenhaag.nl en
www.oranjefonds.nl/debuurt
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Nieuwe verdeling
wijkagenten
Van het DB

Burgerschap
Vlak voor de vakantie periode hield
Rabin Baldewsingh, wethouder van
Burgerschap (voorheen integratie) en
de directeur DSB, een inloop voor
vertegenwoordigers van de diverse
belangenvereniging van onze stad.
Doel: Hoe creëren wij met zijn allen
goed burgerschap en hoe dragen we dit
uit? Dit bleek een lastige vraag.
In een vurig pleidooi betoogde de
wethouder dat het zijn voornemen was
de komende vier jaar een ommezwaai te
creëren in het begrip burgerschap. “Den
Haag is van ons allemaal” riep hij in zijn
betoog. “Aan het eind van het jaar bied
ik de gemeente mijn plannen voor de
komende jaren aan. In deze stukken
zullen de woorden integratie, allochtoon
en autochtoon niet meer voorkomen.
Deze woorden trekken de partijen uit
elkaar en zijn te vaak gebruikt. Goed
burgerschap geeft aan wat we met
elkaar delen, niet wat we verschillen!
Het is mijn voornemen goed burgerschap de komende jaren uit te dragen”
Rabin vroeg de aanwezigen waar nu de
pijn nu zat. De aanwezigen konden de
vinger vaak op de gevoelige plek leggen.
Armoe, onbegrip en eenzaamheid
komen dwars door de bevolkingsgroepen voor. Jong, oud, ongeacht
welke kleur of etnische achtergrond.
Enige suggesties waren: de mensen met
sport tot elkaar te brengen, musea
laagdrempeliger maken om wat meer
van de geschiedenis van Den Haag zelf
en haar wijken te leren kennen. Anderen
vonden dat er meer door de overheid
gestuurd en gepromoot moet worden.
Men was het eens met elkaar: “De
oplossing“ bestaat niet. Vast staat wel
dat er op die avond een gemeenschappelijk punt was; iedereen woont in Den
Haag en voelt zich, op de een of ander
manier, verbonden met Den Haag.
Als we kijken naar REVA dan zijn er
veel punten te herkennen. Het initiatief
van Rabin om dingen gezamenlijk te
beleven is mijn inziens in onze wijk al
vergaand. We mogen trots zijn dat
binnen onze wijk zoveel begrip en
tolerantie heerst. We wonen, lopen,
rijden, werken, geloven, kopen en doen
ik weet niet wat naast elkaar. Echter
doen we dit bewust? Eens heeft een
bestuurslid gezegd we moeten elkaar
eens vaker groeten, met een “goedemorgen, of hallo”. Dat is veel gerichter
en dus bewuster. Wellicht leidt zo’n
begroeting vaak tot een praatje en ach,
in de najaarszon waarom ook niet?!
Geen andere woorden die hetzelfde
bedoelen maar gewoon: Goedemorgen!
Laten we dit gewoon eens doen en in
onze straat beginnen. Zo dragen wij ook
een stukje bij aan het burgerschap.
Ed Dusschoten

Per 1 september 2006 vindt er een verschuiving van wijkagenten binnen het
verzorgingsgebied van bureau Segbroek plaats. De reden daarvoor is dat het
korpsbeleid voorschrijft dat de maximale plaatsingstermijn van wijkagenten 6
jaar in dezelfde wijk is. Door de roulatie krijgen de wijkagenten de uitdaging van
een nieuw werkgebied, terwijl het voor de wijken zelf betekent dat ze een
wijkagent krijgen met hernieuwd enthousiasme en nieuwe ideeën. Uiteraard
streven wij ernaar dat de oude wijkagenten de nieuwe zo goed mogelijk in het
netwerk introduceren en dat werkzaamheden zorgvuldig worden overgedragen.
Voor de wijk Valkenbos betekent dit dat Frank de Koning en Bert Feenstra de
wijkagenten zullen zijn en voor de wijk Regentes zullen dit Fred Taal en Willem
Koopmann zijn.
Daarnaast bleek door de komst van medewerkers van Parnassia aan bureau
Segbroek het bestaan van de functie “rayonagent”niet langer noodzakelijk. De
beide rayonagenten zullen vanaf 1 september dan ook werkzaam zijn als wijkagenten in het gebied van bureau Segbroek.
Wij hopen dat er spoedig een goede samenwerking mag ontstaan tussen u en uw
nieuwe wijkagent.
H.F.M. Knigge, Chef bureau Segbroek

Contradriehoek

Fahrenheitstraat 142/144 voor
en na de renovatie.

14 Oktober Landelijke
politiedag 2006
Ook dit jaar zal er weer een landelijke politiedag gehouden worden op
zaterdag 14 oktober 2006 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het wijkbureau staat deze dag open voor de wijkbewoners van Segbroek.
Er zullen diverse stands staan o.a. 3 V O, de Nachtpreventie en straatvertegenwoordigers, slachtofferhulp, de technische recherche, het handhavingsteam en bezoekers kunnen zich laten interviewen over het onderwerp politie.
Verder bestaat er ook de mogelijkheid om politievoertuigen te bezichtigen.
Genoeg reden om een binnen te lopen aan het politiebureau Segbroek
Fahrenheitstraat 192 naast de C1000
Tot zaterdag 14 oktober 2006
De wijkagenten bureau Segbroek

Ook minima doen mee!

Uit de Haagse Armoedemonitor 2006 blijkt dat bijna een kwart van de Hagenaars moet rondkomen van een laag inkomen. Den Haag telt 55.829 huishoudens
die leven van een inkomen dat op of rond het minimum ligt, vooral in de wijken
Centrum, Laak, Escamp en Schilderswijk.
Het College van Burgemeester en Wethouders erkent de problemen en heeft
intensivering van het armoedebeleid en uitbreiding van schuldhulpverlening als
belangrijke speerpunten in het collegeakkoord gesteld. Met “Meedoen!” als
thema van het collegeprogramma 2007-2010, werkt de gemeente aan een breed
pakket aan maatregelen om armoede tegen te gaan.
Zo heeft de gemeente de schoolkostenregeling voor het nieuwe schooljaar
verhoogd en werkt zij in de loop van het jaar andere maatregelen uit. Te denken
valt hierbij aan het bevorderen van het gebruik van voorzieningen als de
Ooievaarspas, een collectieve ziektekostenverzekering en financiële hulpverlening.
Zie voor informatie over deze maatregelen www.denhaag.nl.

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 er een klankbordvergadering
op 18 mei is georganiseerd. De werkgroep is ook
actief om een website te maken
(www.contradriehoek.nl.)
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is positief verlopen. Hoewel
de opkomst slechts uit vijf eigenaren
bestond zijn heel veel vragen over het
functioneren van de Vereniging van
Eigenaren besproken. Een belangrijke
vraag was of een eigenaar mee moet
betalen aan het onderhoud aan een
andere appartement binnen de VvE.
Dit speelt vaak als een Vereniging van
Eigenaren een tijd lang niet actief is
geweest en eigenaren zelf het onderhoud
aan hun appartement hebben gedaan.
Juridisch is het zo dat toch alle eigenaren
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
Binnen de VvE kunnen wel afspraken
gemaakt worden om binnen een bepaalde tijd het onderhoud gelijk te
trekken. Ook kan dan afgesproken
worden om na de afgesproken datum
het onderhoud voortaan gezamenlijk te
doen. Het is dan verstandig om te
bekijken, wat er aan onderhoud wordt
verwacht in de toekomst en hoeveel dat
ongeveer gaat kosten en hiervoor
gezamenlijk te sparen. Ook kunnen de
verzekeringen dan gezamenlijk geregeld
worden.
De werkgroep werkt ook aan een
zogeheten afvinklijst. Met deze lijst in de
hand kan de VvE zelf zien wat er
allemaal dient te gebeuren om het
onderhoud daadwerkelijk uitgevoerd te
krijgen. Ook geeft de werkgroep bij elke
fase een aantal tips. Een onderdeel
hiervan is de financieringsfase; het is
verstandig om hier vroeg mee te beginnen. Als het duidelijk is (bijvoorbeeld
door de bedragen in het Bouwkundig
Opname Rapport) dat u extra financiering moet regelen is het verstandig om
diverse offertes hiervoor op te vragen
en te gaan praten met een aantal bankinstellingen. Zo krijgt u overzicht wat de
mogelijkheden zijn. Binnenkort kunt u de
afvinklijst in uw brievenbus verwachten.
De eerste eigenaren zijn al druk bezig
met het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo is in de Fahrenheitstraat al een
pand aangepakt; nieuwe schoorstenen,
nieuwe voegen geven het pand weer een
frisse nieuwe aanblik.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit
artikel of belangstelling voor bijwonen
van een bijeenkomst van de werkgroep
meldt u zich dan bij Stichting BOOG,
Jaap de Wit, telefoon 3121281 (dinsdag,
woensdag of donderdag) of per email
op witja@boog.nl
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Brandwonden

Ik lig wakker
Ik kan niet slapen
Kwaad, verschrikkelijk kwaad
Het voelt als brand
Diep van binnen
Uiten kan ik niet
Machteloze woede
Ik zal niet slaan
Niet schoppen
Niet schreeuwen
En niet vloeken
Ik kan het niet
Ik uit mij niet
Het vuur
Laat zich niet doven
Is verterend
En doet pijn
Een pijn die blijft
Brandwonden
Moeilijk te genezen
Littekens, onzichtbaar
Diep van binnen
De nachten
Gaan voorbij
En ik,.....
Ik ben niet meer
Wie ik eigenlijk had willen
zijn

Opvang van half acht ’s morgens tot half zeven ’s avonds

Gevarieerd sport- en kunstprogramma
op de Elout van Soeterwoudeschool
Na schooltijd lekker op het schoolplein of in de gymzaal sporten met goede trainers en instructeurs. Tot etenstijd op school aan theater, dans of muziek doen met ervaren docenten. Voor de
leerlingen van de Elout van Soeterwoudeschool in de Daguerrestraat is dit allemaal mogelijk. Al
jaren besteedt ‘de Elout’ veel aandacht aan activiteiten na schooltijd, maar dit schooljaar wordt
het vanaf de herfstvakantie wel heel bijzonder: dan komt de school met een doorlopend aanbod
voor de leerlingen van half acht ’s morgens tot half zeven ’s avonds.
En volgend schooljaar, als de Elout zijn splinternieuwe gebouw in de
Copernicusstraat in gebruik neemt, is het helemaal super om leerling op deze
christelijke basisschool te zijn! Want de nieuwe school, de gymzaal en het schoolplein worden niet alleen ingericht voor de lessen van half negen tot drie uur ’s
middags, maar ook voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Leerlingen
zullen zich er dan helemaal thuisvoelen.

Mag ik opnieuw beginnen?!
Chris van de Konijnenburg
(12 jaar)
Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag, Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl
Zo 1 okt, 14.00 uur, Kleine Zaal*
Tondeldoos door Peter van der
Linden. Verteltheater, vanaf 4 jaar.
Meester-verteller Peter van der Linden
weet als geen ander het publiek te
betoveren met de rijkdom aan sferen
en stemmingen die sprookjes uit allerlei
landen te bieden hebben. Dit keer met
het beroemde verhaal van Christiaan
Andersen. Over drie honden die drie
schatten bewaken. De eerste heeft ogen
als knikkers, de tweede zo groot als
schotels en derde…
Euro 8,- Uitpas CJP 7,-, Buurtpas 6,Vrijwilligerpas/ Kind € 6,-, O-pas 4,-.
Zo 8 oktober 14.00 uur, Kleine Zaal *
En nu… Van Vroeger door Max
Verstappen. Poppentheater. Vanaf 4 jr.
Humor en visueel
En Nu ... Van Vroeger is een ontroerende en muzikale voorstelling met Max
Verstappen in de rol van een oude
poppenspeler. Hij wil nog eenmaal het
ouderwetse sprookje van de Kikker en
de Prinses opvoeren. Als de bejaarde
artiest vol verve zijn antieke sprookje
inzet, neemt hij zijn publiek mee naar
ver vervlogen tijden.De poppen zijn
met hun tijd meegegaan en hebben heel
moderne opvattingen!
Euro 8,- Uitpas CJP 7,-, Buurtpas 6,Vrijw.pas 6,40, Kind 6,-, O-pas 4,-

Dagarrangement
De Elout van Soeterwoudeschool is een van de eerste scholen in Den Haag die
met een doorlopend aanbod voor de leerlingen komt. Dit aanbod heet een
‘Dagarrangement’, en het komt voort uit het overheidsbeleid om voor ouders de
combinatie van werken en zorg makkelijker te maken. De Dagarrangementen
combineren opvang, onderwijs, overblijf en sport, welzijns- en culturele activiteiten en dragen bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.
Op de Elout begint om half acht de voorschoolse opvang, om twaalf uur de
tussenschoolse opvang, en om drie uur de naschoolse opvang. Voor de
naschoolse opvang gaan de kinderen naar de Hoek op de Beeklaan. Na de
herfstvakantie zullen sommige activiteiten wel in de school plaatsvinden. Bij vol doende belangstelling kan er misschien een naschoolse opvanggroep starten in het
schoolgebouw van de Elout. Er wordt samengewerkt met de bekende opvangorganisatie 2Samen. De opvang die de Elout aanbiedt is dan ook verantwoord en
van goede kwaliteit. Ook Tennisvereniging Breekpunt, BSTC de Klier (badminton), judovereniging LIA GUY YEN, Welzijn Segbroek en basketbalvereniging
The Jumpers leveren een bijdrage aan de activiteiten op en rondom de Elout.
De activiteiten worden gratis aangeboden aan de opvangkinderen.

Brede school
Op de Elout is al een paar jaar met succes proefgedraaid met sport- en kunstactiviteiten na schooltijd. Zo is er basketbal gedaan samen met The Jumpers, maar
liefst 30 leerlingen hebben hieraan deelgenomen.
Een docente van het Koorenhuis geeft onder schooltijd dramalessen voor alle
groepen leerlingen en ook na schooltijd is er aanbod drama, muziek en dans. Heel
duidelijk komt tot uiting dat de Elout een brede school is en ook een Kunstmagneetschool. De Elout breidt het sport- en kunstaanbod na de herfstvakantie
uit. Ook voor de groepen 1 tot en met 4 worden dan activiteiten aangeboden.
Onderwijs
De Elout telt zo’n 160 leerlingen uit de wijken Regentes en Valkenbos. De docenten op de Elout zijn geschoold en ervaren in het coachend lesgeven. Dat wil
zeggen dat zij zich steeds afvragen: ‘Hoe kunnen we het beste uit de kinderen
halen?’ Zodoende stimuleren ze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de
ontwikkeling van de leerlingen.
Meer informatie bij de directeur van de school, de heer P.G. Immerzeel, Elout
van Soeterwoudeschool, Daguerrestraat 173, 2561 TR Den Haag,
telefoon 070 – 345 50 56, e-mail: school@elout.scoh.nl; www.scoh.nl/elout

COLUMN
Stil verdriet

Lotte van 9 jaar, groep 6,wordt gepest.
Al heel lang.
Haar moeder vertelt het met tranen in
haar ogen. In de vakantie heeft haar
dochter er alles uitgegooid. Heel
zachtjes, met horten en stoten.
Zoiets komt vaker voor. Ver weg, op
vakantie, met een grote afstand van
alles, veilig in het eigen gezin, wordt het
probleem vaak te groot en te zwaar
om nog langer alleen te dragen.
Ik denk bij mezelf: wat een pijn heeft
dat meisje al die jaren gehad, zo lang
heeft ze niets durven vertellen, wat zal
ze zich eenzaam en verschrikkelijk
hebben gevoeld.
Nu blijkt dat het al begonnen is in
groep 3, ze was toen een beetje dik,
gezet en was een makkelijk slachtoffer.
Moeder: ”Als ik terugreken vallen er
veel dingen op hun plaats. Dat ik ze
niet gezien heb!” Ze kwam vaak boos
uit school, reageerde veel op moeder
af, werd steeds minder op partijtjes
uitgenodigd. Er schieten haar steeds
meer dingen binnen. Ze heeft het er
heel moeilijk mee, niets is erger dan te
weten dat je kind pijn heeft.
Als Lotte mijn praktijk binnenkomt zie
ik een kind dat afwacht, op haar hoede
is, en dof uit haar ogen kijkt. We praten
wat en ze wil zich heel graag weer wat
prettiger voelen, maar weet niet hoe.
‘’Er zit iets in de weg”.
Ik neem haar uitspraak over, en samen
met haar gaan we kijken wat er in de
weg zit.
Eerst doe ik rustige ontspanningsoefeningen, en vraag haar met haar
aandacht naar binnen te gaan, naar iets
wat nu de meeste aandacht vraagt.
Kinderen denken heel vaak in beelden,
en praten liever over beelden dan over
gevoelens. Lotte zegt dat in haar buik
een zware rode steen ligt. Ik nodig haar
uit om die steen eerst maar eens te
begroeten, hij zit daar al zolang.
Terwijl ze dat doet komen de tranen,
heel veel tranen.
Deze oefening geeft haar verdriet weer
wat ruimte, de pijn mag er gewoon
zijn, die hoeft ze niet meer te verbergen. Dat heeft haar zoveel energie
gekost!
Een stuk lichter loopt ze de kamer
weer uit.
Tot volgende keer!
Franca Nijman
www.kindertherapiedenhaag.nl

Buurtfeest op de Elout
Op zaterdag 23 september houdt de
Elout een buurtfeest, met een springkussen en een loterij.
Thema: ‘De Elout viert Oud en Nieuw
in de zomer’. Dit feest wordt gevierd
omdat er in de Copernicusstraat een
prachtig nieuw schoolgebouw voor de
Elout komt. Kom langs en geniet van
de vrolijke sfeer met hapjes en drankjes.
Duur: van 11 – 16 uur. Toegang: gratis.
Daguerrestraat 173
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Liefdessprookje

RandstadRail een
verbetering?

Laat ik eens beginnen met een sprookje.
Er was eens een mooie man. Nee, geen
prins, maar doet dat er toe? Hij had in
Frankrijk gewoond, waar hij wijnboer
was. Romantisch toch? En er was een
meisje. Zij had in Thailand gewoond, in
een houten huisje. Idyllisch, zo vlak bij
de rivier. Maar waar zij ook waren, de
ware was er niet. Relaties ja, maar die
ene, die ‘prins’? Nee, daar geloofde ze
niet in. En van prinsessen moest hij ook
niks hebben trouwens. Totdat het meisje op een dag uit haar Haagse raam
keek. Het was september, 2004. Daar
zat hij, op het plein. Een man. In zijn
handen een gitaar, een halve cirkel
kinderen om hem heen. ‘Kwak kwak
kwak,’ zongen de kleintjes in koor. Een
kikkerverhaaltje. Kwak kwak kwak. Ze
was verkocht. Ook hij woonde in Den
Haag, twee straten verder.
Een waargebeurd sprookje. De ware
gewoon voor de deur ontmoet.
En dat we in leeftijd wel twintig jaar
schelen, dat doet er in sprookjes toch
niet toe? Je ziet het niet eens!
Bijna twee jaar later. Zomer 2006. De
dag dat de Nijmeegse Vierdaagse
‘stopgezet’ wordt. Tropische temperaturen in Nederland. Mensen zijn overleden door de hitte. Het is onverantwoord om verder te gaan. Mussen
vallen van het dak. Uitgerekend nu trek
ik bij mijn vriend in. Verhuizen. De
prachtige Van Merlenstraat uit. Om een
paar honderd passen verderop eindelijk
officieel te gaan samenwonen.
In de nieuwe straat ken ik al wat mensen van gezicht. Eén iemand springt
eruit. Het mannetje. Ja, zo noemen we
hem. Het mannetje loopt dagelijks hetzelfde rondje. De Reinkenstraat door,
dan rechtsaf de Obrechtstraat in en
vervolgens de hoek om naar de Koningin Emmakade. En of het nou zomer
of winter is, warm of koud, altijd
draagt het mannetje zijn rood met
groen geblokte jasje. Traag schuifelt hij
voorbij. We groeten hem altijd. En op
zijn beurt knikt het mannetje ons altijd
vriendelijk gedag. ‘Weertje hè?’ zegt
mijn vriend dan. ‘Weertje,’ antwoordt
het mannetje. Soms volgt nog een
nietszeggende conversatie, maar altijd
houdt hij een seconde zijn pas in, leeft
even op, en schuifelt dan weer door.
Maar goed. Verhuizen. Daar hadden
we het over. Om onszelf te sparen bij
deze temperaturen van 34 graden verspreidden we het sjouwen, slepen,
laden en tillen over meerdere dagen.
Met een sterke blauwe IKEA-tas en
een door mijn vriend gefabriceerde
constructie hijsen we aan een touw mijn
spullen omhoog naar de 1e etage.
Zweetdruppels staan op mijn voorhoofd. Mijn rug is kletsnat. Vanuit mijn
ooghoek zie ik hem aankomen. Het
mannetje. Hij bekijkt eens goed wat we

Tram: Oud en Nieuw

Konkreet zoekt
jonge Redactieleden!
Ben je niet ouder dan een jaar of 25, heb je iets met de wijk
REVA en wil de daarover schrijven dan ben je welkom bij
de redactie van de Konkreet. Wij vinden het als redactie
belangrijk ook zelf een afspiegeling te vormen van de wijk.
De jeugd dreigt door tijdgebrek van Wabke Waaijer ondervertegenwoordigd te raken. Voel je je aangesproken, heb je
ideeën en wil je die met ons en de lezers delen, aarzel dan
niet om te reageren en wie weet kun je als redacteur aan de
Adres;
slag bij de Konkreet.
Beeklaan 266
Tel: 0703650002 (vraag naar Susanne Daenen) of mail naar konkreet@boreva.nl

Bingo!!!!!!!!!!
Het gemis van de afgelopen maanden.
Een uiterst geconcentreerde groep
mensen luistert gespannen naar de
bingoleidster. Acht en veertig B……
Stilte ! Een en twintig G….. Weer stilte.
Zeventien O en dan gaat het los. Een
luid BINGO klinkt door de ruimte,
een verwachtingsvolle speler wappert
met een kaart. Dan volgt de zenuwslopende controle. Fouten gemaakt ?
Verkeerd gestreept ? Nee, alles klopt
het is een heuse bingo. De trotse winnaar loopt naar de prijzenhoek, neemt
de prijs in ontvangst en keert blij en
gelukkig terug naar de speeltafel.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuw
geluk. We draaien weer: 16 Nico,
hebbes…………………
Nog even en op verschillende plaatsen
zijn de ballen weer aan het dansen. Ook
in de RegenValk aan de Weimarstraat
zijn de goklustigen, bij Janny, weer van
harte welkom.
Maandagavond 25 september gaat,
om acht uur, de eerste “WijkbusBingo” van start.

aan het doen zijn. Ik knel de lus van het
touw om een grote doos heen en til ‘m
alvast een stukje omhoog om mijn
vriend wat te ontlasten. Spieren spannen zich aan, mijn hoofd is rood van
de inspanning. Puffend komt het
mannetje dichterbij.
Met zijn krakende stem zegt hij: ‘Heeft
je vader je aan het werk gezet?’
Denise Miltenburg
(houdt vanaf september een weblog bij
op www.vrouwonline.nl)

Deze Bingo heeft erg veel voordelen:
Ten eerste: u kunt er schitterende
prijzen winnen.
Ten tweede: alle prijspakketten zijn
ruim gevuld met prima en goed bruikbare levensmiddelen.
Ten derde: het is altijd een gezellige
boel geweest en dat gaat gewoon zo
door.
Ten vierde: u steunt het goede werk
van, misschien wel uw eigen,
wijkbus.
Mede dankzij de opbrengsten van,
onder andere deze actie, is de stichting
“Uit en Thuis” in staat voor zeven
eurotjes per maand, elk lid netjes te
vervoeren.
Dus op naar de Wijkbus-Bingo. U een
fijne avond en uw wijkgenoten een
gezonde wijkbusorganisatie.
Nog veel leuke bingo’s gewenst door,
Gerard L. Tettero

Per september zouden wij de technische zegeningen van de Randstad-Rail aan de lijve kunnen
ondervinden. Met regelmaat zijn de tramstallen
onderweg. Op verschillende trajecten wordt
uitgebreid proef gereden. Dat roept toch
verwachtingen op. Edoch, Den Haag zou Den
Haag niet zijn als het beloofde schema gehaald
werd. We hebben immers een lange traditie van
vertragingen en te late opleveringen, en tradities
moet je handhaven.
Ook Randstad-Rail houdt zich keurig
aan deze Haagsche norm.
Inmiddels zijn verschillende haltes
opgeheven en staan er nog verschillende
opstappunten op de nominatie te
verdwijnen. De afstand tussen twee
stopplaatsen is vergroot van 500 naar
800 meter. Maar wat dan nog. Maximaal
400 meter lopen naar de tramhalte moet
toch kunnen.
Tot een oudere dame reageerde op mijn
optimisme: “Mijnheer, u schrijft wel zo
enthousiast over die nieuwe tram, maar
de afstand naar de halte komt voor veel
oudere mensen immers wel aan op die
400 meter. Dat is voor veel ouderen
precies het stukje dat teveel wordt”.
Gevolg: minder snel de deur uit en een
grotere kans op isolement. Niet elke
vooruitgang is voor iedereen een verbetering.
Maar er zijn goede alternatieven. Verschillende vervoersdiensten zijn gespecialiseerd in het vervoeren van minder
mobiele mensen. Een veel gebruikte
mogelijkheid is onze eigen wijkbus. Dit
instituut wordt beheerd door een
stichting en alle medewerkers verrichten
hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
Hierdoor is het mogelijk om de klanten
“uit en thuis” vervoer aan te bieden
tegen een wel zeer laag tarief. Voor
€7,00 per maand kunt u: boodschappen
doen, ziekenhuis- of doktersbezoek
afleggen of gezellig op de koffie gaan.
Dus niks afstanden lopen, niks lange
wachttijden. Gewoon lid worden van
de Stichting Wijkbus.
Meer weten? Bel met Wijk- en Dienstencentrum De Regenvalk, tel 070 - 346 95
43 (ma t/m vrijdag voor 10.30u).
Gerard L. Tettero

De nieuwe wijkbus
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Schoon, heel en veilig
Voor de zomervakantie organiseerde
het bestuur van Bewonersorganisatie
Regentes-Valkenbosk een wijkwandeling voor het Valkenboskwartier.
Twaalf wijkbewoners liepen met de
dienst Stadsbeheer, de dienst Stedelijke
Ontwikkeling en de twee betrokken
wijkagenten door een deel van de wijk.
Vele onregelmatigheden in de openbare
ruimte en aan de gebouwen werden
geconstateerd; over mogelijke oplossingen werd met elkaar gesproken en alles
werd genoteerd, zodat de diverse
partijen in een later stadium aan de
oplossing kunnen gaan werken.
Tijdens de wandeling werd er regelmatig tegen elkaar gezegd: “Daar zouden
de bewoners zelf ook iets aan kunnen
doen.” Deze zaken willen wij graag aan
u voorleggen:
- De straten, goten en stoepen zijn
soms erg vies. Bewoners zouden meer
hun eigen stoepje kunnen vegen. Alle
kleine beetjes helpen!
- Bij het parkeren van uw auto dient de
doorgang voor de hulpdiensten ( o.a.
Brandweer) voldoende vrij te blijven,
zodat zij erdoor kunnen. Dit is in ons
aller belang!
- Bij de verlaagde stoepranden t.b.v.
rolstoelverkeer en kinderwagens mag u

ook niet parkeren. Het komt voor dat
mensen met een rolstoel nergens de
stoep afkunnen en stukken terug
moeten rollen om naar de overkant van
de stoep te komen!
- Soms zien panden en voortuinen er
zeer verwaarloosd uit: er is niet altijd
direct geld om dit grondig aan te
pakken Wat u wel kunt doen is: de
struiken van de voortuin snoeien, zodat
deze niet te ver over de stoep groeien
(art. 96); een tuinhek, die is doorgeroesd
en ander niet dienstdoende troep uit de
tuin verwijderen; kapotte traptreden
herstellen, voordat er ongelukken
gebeuren!
- Als laatste een frappante anekdote:
Tijdens het wandelen zagen we omgevallen fietsen en een steigerdeel liggen,
die de doorgang op de stoep verhinderde: We spraken er met elkaar
schande” van! Maar een bewoner dééd
er iets aan: hij zette de fietsen rechtop en
ging het steigerdeel wegzetten. Een
eyeopener: zo kan het ook!
Er worden minimaal twee wijkwandelingen per jaar voor onze wijk
gehouden. Heeft u interesse om eens
mee te lopen, meldt u dan aan bij de
Wijkwinkel, tel. 3650002.

De Wasserij.

Haagsche Plannen.
Met gepaste vreugde heb ik in een
vorige uitgave van dit excellente
blad afscheid van de “Oude Wasserij” genomen. Nu blijken de
plannen voor nieuwbouw al in een
zeer ver gevorderd stadium te zijn.
Een parterre met (alweer) bedrijfpan-den en (eindelijk) 80 wooneenheden voor starters op de
woningmarkt.
In de Posthoorn van 26 juli j.l. (toevallig
net een periode waarin half Den Haag
even weg is) publiceerde ons aller
Gemeente Den Haag het voornemen
om voor dit plan vrijstelling te verlenen
van het geldende bestemmingsplan,
tevens heeft de gemeente aan Gedeputeerde staten toestemming gevraagd de
wet op de geluidshinder te mogen
negeren en een hogere grenswaarde te
mogen handhaven. (hoezo Brussel)
De betreffende stukken lagen voor
belanghebbenden ter inzage. Dus als
overbuur even de nieuwsgierigheid
bevredigen.
Bij het stadsdeel Babylonië kreeg ik na
enig doorvragen de stukken ter inzage.
Het ziet er goed uit, dat is buiten kijf.
Het bouwvolume blijft ook binnen de
grenzen, dus geen verdere problemen.
In de beschikbare stukken werd ook
een hoorzitting aangekondigd. Op de
vraag “wie zijn daar dan voor uitgenodigd” bleef men het antwoord schuldig.
Nieuwsgierig als ik behoor te zijn,
dinsdag 8 augustus, op naar de
hoorzitting.
Keurig gemeld bij de balie. Maarr !!!
Geen hoorzitting, want die was bedoeld voor de toekomstige huurders en
die zijn uiteraard nog lang niet bekend.
Na een korte maar toch wel intense

discussie, verliet ik voorzien van een
behoorlijke adrenalineproductie het
pand. Hoewel er geen mogelijkheid
werd geboden om u, middels wat
kopieën verder te informeren, bracht
de techniek uitkomst. Met excuses voor
de kwaliteit toch een kleine blijk op de
getekenden plannen.
Het alleen niet te hopen dat dit plan
onderop de stapel van de lopende
plannen komt. Want we wachten al
weer een paar jaar, met spanning, op:
-Twee scholen met woningen naast de
verademing.
-Nieuwbouw op het Esperantoplein.
-Nieuwbouw op de Beeklaan.
Laten we de plannen rond Jonker Frans
en de H.Hartwschool nog maar even
buiten beschouwing.
We houden de spanning er goed in.
Gerard L. Tettero

Klein
Leed

Alweer bijna vergeten, die hittegolf die maar niet leek te eindigen en het
smachten naar…..water. Gevolgd door een ware zondvloed, met enorme
hoeveelheden neerslag en opnieuw eindeloos..
Het gevolg van deze weerextremiteiten? Een spontaan gat in het wegdek van de
Valkenboskade. Er zijn voor zover ik weet geen persoonlijke ongelukken gemeld!

Wie verre
reizen maakt…..
Ja Ja, toch weer hondenpoep !
Wij hebben Zuid-europa uitgebreid
bekeken en we miste iets. Het duurde
even voordat wij het gemis onderkende. In eens zagen we het. “Hondenpoep” wel veel honden, maar verdomd, geen poep op straat.
Ik heb het hier niet over Singapore of
zo, maar gewoon over dorpen en
steden in Duitsland, Oostenrijk,
Slovenië en Kroatië. Daar hebben ze
wel honden, maar geen poep. Dan ga
je opletten, hoe komt dat toch.
Wij glijden en glibberen van de ene
hoop naar de andere (het lijkt soms de
St. Vitusdans wel). Fietsbanden zitten
onder de smurrie en als dat ding in huis
moet staan stinkt dat een uur in de
wind.
Zijn de honden daar afgesloten, ziet er
een kurk in ? Mogen ze niet naar buiten
voor er gecontroleerd gepoept is.

Nee, je ziet daar geen weduwe met
haar trooster lopen of er zit een
plastic zakje aan. Je ziet daar hondenbezitters, van alle rangen en standen,
blij rondlopen met opruimspullen die
zichtbaar aanwezig zijn.
Als de hond de beroemde beweging
maakt die tot een hoop kan leiden,
voert hij of zij niet de bekende
Hollandse show van “ik kijk niet, ik
zie niks, dus er is niks” op, maar men
staat correct klaar met opruimspullen.
Kosten nihil. De meest creatieve
hebben een oude krant bij zich.
Zodra de hond zich kromt wordt er
onder de achteruitgang een krant
gelegd. Komt de hond opgelucht
overeind vouwt de baas of bazin de
krant dicht en neemt hem mee naar
de eerst volgend vuilnisemmer.
Dat kunt u toch ook. U heeft toch
ook wel een oude krant te spenderen.
U wilt toch ook in een schone buurt
wonen. Wel wat let u de oplossing is
simpel en kost niets.
Zomaar een (gratis) tip.
Gerard L. Tettero

Den Haag Regeringsstad
op de gevoelige plaat
In het jaar dat er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven, is “Den
Haag Regeringsstad” het thema van de
derde editie van de Haagse Fotografieprijs. Ook in 2006 maakt deze fotowedstrijd aanspraak op de creativiteit
van de inzenders.
Geen foto’s van verkiezingsposters dus,
maar juist beelden die de onverwachte
kanten van Den Haag als regeringsstad
verwoorden.

Hoe kijkt de burger aan tegen dit
facet van Den Haag. Wat voor gevoel
heeft de burger bij dit thema. Hoe
ver reikt de politiek binnen Den
Haag. Wat zijn de gevolgen van het
zijn van een Regeringsstad. De vooren nadelen?
De Gemeente Den Haag beloont de
inzenders van de beste, origineelste,
mooiste of meest aansprekende foto
met €1.000,=. De inzenders van de
2e en 3e plaats worden met respectievelijk €300,= en €200,= beloond. In
maart 2007 organiseert het Haags
Gemeentearchief een tentoonstelling
met een selectie van alle inzendingen.
De uiterste inzenddatum is 1
januari 2007.
Surf voor meer informatie
naar:www.gemeentearchief.denhaag.nl
of www.denhaag.nl.
Voor schriftelijke aanvragen: Haags
Gemeentearchief, Nicolette FaberWittenberg, kamer B08.27, Spui 70,
2511 BT Den Haag.
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Re VaNomics

Kleinschalige
bedrijvigheid in
Regentes
Valkenbos

De Mission Possible van
The Generator
Niks ‘multicultureel’, maar voor jongeren. Punt.

Sinds afgelopen mei huist er in ReVa een stukje voorbij de
toegangspoort van de wijk -het Koningsplein- een kleine
stichting met een grote droom. Gericht op het zichtbaar
maken van wat Den Haag aan jonge creativiteit te bieden
heeft, past The Generator perfect in het kunst- en cultuurgedeelte van de Weimarstraat. Het mogen dan misschien geen
geheim agenten zijn, dat maakt de missie van de Generators
echt niet minder spannend. Codewoorden: multidisciplinair,
internationaal, hedendaags.

Gevolg? Het festival trekt publiek aan
dat een dwarsdoorsnede van de
samenleving vormt. Multiculti of
internationaal; geef het beestje maar
een naam. Want waar het om draait,
is dat het werkt.

Realistisch dromen

De vestiging in ReVa was geen strategische of zelfs bewuste keuze.
Gezien de bestemming van de straat en de diversiteit in de wijk, lijkt
het pand op nummer 1E echter een perfecte uitvalsbasis annex
trekpleister te zijn. Zo leggen de Generators momenteel de laatste
hand aan de organisatie van het TodaysArt Festival 2006. Als deze
editie geweest is willen zij zich buigen over het organiseren van
activiteiten als exposities, presentaties, lezingen en indien mogelijk ook
festivals die in ReVa plaatsvinden. En ook hier zijn eerder genoemde
codewoorden van toepassing.

Veelzijdig
De evenementen die The Generator organiseert en in de toekomst
beoogt, vragen met hun multidisciplinaire inslag om organisatoren
met een gelaagde missie. Die van The Generator steunt op een
drietal poten. Eerst is daar het op de kaart zetten van Den Haag als
stad met een creatief en internationaal karakter. Generatorprojecten
richten zich op bijstelling van het imago van ‘een regeringsstad waar
op creatief gebied niet veel gebeurt’. Er gebeurt namelijk juist heel
veel en The Generator wil dat zichtbaarder maken.
Verder staat het stimuleren van talentontwikkeling hoog in het
vaandel. Op het podium van The Generator kunnen kunstenaars zich
presenteren aan een groot en divers publiek en dit creëert mogelijkheden tot ontplooiing.
De derde poot bestaat uit het verder uitbouwen van de samenwerking met andere organisaties. “Toen wij begonnen merkten we al
gauw dat er, vanwege een soort cultuurverschil, weinig communicatie tussen de organisaties was. Wij breken daar dwars doorheen en
proberen juist de verschillende organisatoren met elkaar in contact te
brengen”, aldus Christiaan van Betuw, marketingcommunicatieman
van The Generator. “The Generator genereert schakels. We koppelen
artiesten aan elkaar, artiesten aan instellingen en instellingen aan
instellingen. Dat kunnen we tegenwoordig steeds meer uitbreiden in
de internationale context.”

Niet multiculti
Hoewel de Generators zich richten op
internationale samenwerking en
producties, houden zij zich niet bezig met
moeilijk gedoe over de multiculturele
samenleving.. Zakelijk leider Olof van
Winden verwoordt dit als een term die in
de jaren negentig heel hot was. “Maar die
fase zijn we allang voorbij. We zijn gewoon één en leven in dezelfde stad.” De
doelgroep beslaat dan ook álle jongeren in
de leeftijd 18-35 jaar. Christiaan vult aan:
“We proberen de verbindende factor te
vinden door niet te kijken naar wat er
traditioneel uit de verschillende culturen
komt, maar daar een niveautje boven te
zitten.”
Dus niks ‘multicultureel’, maar gewoon
voor jongeren. Punt.

City-trip voor de zintuigen
TodaysArt is het jaarlijkse internationale multidisciplinaire festival voor hedendaagse creativiteit in Den Haag. De vierde editie van dit festival vindt plaats op
meer dan 25 locaties in het centrum, zowel indoor als outdoor, Het programma
bestaat uit meer dan 200 acts en artiesten afkomstig uit meer dan 25 landen.
Kernpunt in de programmering is de visie van deze artiesten, die ieder hun interpretatie van hedendaagse creativiteit presenteren op het gebied van muziek (o.a.
elektronisch en hiphop), video- en beeldende kunst, film, fotografie, mode,
podiumkunsten, theater, moderne dans en vele andere disciplines en
samenwerkingsvormen. Dit jaar zullen The Orb, NDT II, United Visual Artists en
vele anderen hun opwachting maken.
Verwacht unieke en speciaal ontwikkelde producties en optredens door de meest
creatieve artiesten uit de hele wereld.
TodaysArt bezorgt je een avontuurlijke city-trip voor al je zintuigen!
Datum: 21 (preview), 22 & 23 september 2006
Plaats: Centrum Den Haag (rondom Spuiplein en Grote Markt)
Passe-partouts: vanaf 15 tot 30 euro
Voorverkoop: medio augustus o.a. bij www.uitburo.nl
Info: www.todaysart.nl

In 1997 begonnen met een cultureel
centrum dat inspeelde op de behoefte aan activiteiten voor jongeren.
Initiator en artistiek leider van The
Generator, Errol Vaes, heeft in de
afgelopen negen jaar gescoord met
zijn formule. Het combineren van
muziek met andere vormen van
cultuur heeft het centrum via het
SoundVision Festival doen groeien
tot het uiterst succesvolle Haagse
CultuurNacht. Het TodaysArt Festival
is dáár weer een uitbreiding van.
April vorig jaar werd TodaysArt
samen met het Pure Jazzfest door de
gemeente uitgeroepen tot toekomstige ‘vervanging’ van het North Sea
Jazz Festival.
Blijkbaar is het afgelopen met
onrealistische idealen. The Generator
zet hoog in, maar droomt gek
genoeg niets onhaalbaars. Desgevraagd laat Olof weten dat The
Generator ervan droomt TodaysArt
in de toekomst uit te bouwen tot een
festival van twee weken, veel meer
samenwerking met en in het buitenland en van nog een festival, dat al
dan niet in Den Haag wordt gehouden. Christiaan schetst het beeld van
“Nederland als hét land waar
jongerencultuur hoogtij viert en het
beste podium krijgt. Het land waar
de creativiteit het best benut wordt”.
Tot nu toe hebben
de heren hun doelen
weten te bereiken,
dus dat belooft wat
voor de toekomst.
www.thegenerator.nl.
Emily V. Prudencia
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MET DE DEUR
IN HUIS
Rubriek van het
huurdersspreekuur ReVa
Dit keer willen wij aandacht besteden
aan de brandveiligheid van kamer-en
flatbewoners. In een flat hebben de
bewoners vaak de gewoonte allerlei
“gezellige” uitstallingen te maken zoals
planten op krukjes of tafeltjes en
andere (vaak uitstekende) versierselen.
Dit om hun woongenot te veraangenamen. Dit is oké, zolang er niets aan de
hand is, maar als er brand uitbreekt of
de stroom valt uit kan men door
rookontwikkeling of duisternis niets
meer zien. Struikelobjecten noemt met
dit. Een eventuele hulpverlener kan
deze attributen niet zien en dit kan nare
gevolgen hebben. Bij kamerverhuur is
dit nog vervelender. De vluchtwegen
zijn hierdoor vaak helemaal geblokkeerd of zeer versmald. Het is noodzaak goed na te denken of deze spullen
wel kunnen blijven staan. Zeker als er in
het trapportaal nog een kinderwagen
of fietsen staan geparkeerd. Wij kunnen
u niet genoeg op het hart drukken deze
vluchtwegen vrij te houden. Uw
veiligheid is belangrijker dan een
gezellig plantje.
Het huurdersteam.

Doemarkt en Open
podium 50+

Op zondag 24 september is in en
rond het Nutshuis de Doemarkt
50+ ‘Ontdek uw talent’.
De Doemarkt 50+ is erop gericht om
50-plussers kennis te laten maken met
allerlei vormen van leren. Dat kan een
talencursus zijn, maar ook een sportieve
of creatieve uitdaging. Veel ouderen
ontdekken hun talenten pas op latere
leeftijd. Deze dag organiseert CIPO in
en om het Nutshuis aan de Riviervismarkt een gevarieerd programma
van 12.00 – 17.00 uur. Met een informatiemarkt, leuke workshops, interessante lezingen, open podium etc.
Uiteraard is alles gratis toegankelijk.
Open Podium
Een onderdeel van het programma is
een open podium bij de Grote Kerk.
Hier kan iedere 50-plusser zijn kunsten
vertonen. Dat kan een lied zijn, een
gedicht, betoog, dansen, goochelen of
een modeshow. Het open podium is
voor elke oudere die op geheel eigen
wijze in de spotlights wil staan. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij
organisator CIPO, Centraal Informatiepunt Ouderen op tel. (070) 364 38 18
op maandag t/m vrijdag van 10.00 –
16.00 uur. Het podium is buiten op het
plein bij de Grote Kerk tijdens de
informatiemarkt. Deelname kan
individueel, maar het is natuurlijk ook
mogelijk om op te treden met een
groep. Het is de ideale plek voor de
Haagse 50-plusser om zijn theatrale
dromen waar te maken.
(CIPO), tel. (070) 364 38 18. Langskomen kan ook. ook: www.cipo.org

Straatcultuur in galerie
BCOM
Amerikaanse
kunstenaar Andy
Wolf ‘ontdekt’
Haagse graffiti

Op zondag 10 september
opende Galerie BCOM in de
Weimarstraat een nieuwe
expositie van de Amerikaanse
kunstenaar Andy Wolf. Andy
Wolf laat in zijn werk Den
Haag met graffiti zien; plekken
in de stad die hij reproduceert
en manipuleert om meer effect te bereiken. De graffiti komt van bekende plekken
in Den Haag en is herkenbaar maar door eigen toevoegingen en veranderingen
van Wolf wordt het toch een nieuw kunstwerk op doek. De tentoonstelling is te
zien tot en met 3 oktober.
Andy Wolf heeft grote belangstelling voor wat er zich op straat afspeelt aan
culturele verschijnselen; de subculturen of schaduwculturen. “ Het leven op straat
geeft het tijdbeeld weer”, zegt hij. “Als nieuwkomer in Den Haag werd ik getroffen door de bijzondere graffitischilderingen op verschillende plekken in de stad”.
In tegenstelling tot de meeste mensen, staat hij wel, letterlijk en figuurlijk, stil bij
deze ‘straatkunst’ en de graffiti is aanleiding voor zijn bijzondere schilderijen en
tekeningen. Zijn werk is ook te zien in het Zuiderpark, de route langs tramlijn 11
of het Centraal Station.

RevARTour 2006
kunstwandeling in de klassieke wijk Regentes Valkenbos
Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober
2006 vindt tussen 11.00 en 17.00 uur
de revARTour plaats en gaat langs
zo’n 40 ateliers van in de wijk Regentes
Valkenbos werkende en wonende
kunstenaars. Tevens openen verschillende galeries en de Agneskerk aan de
Beeklaan hun deuren, waar vooral
kunstenaars exposeren die in de wijk
wonen, maar hun atelier elders hebben.
In verschillende ateliers kan men zien en
meemaken hoe kunstenaars werken en
hoe een kunstwerk tot stand komt.
We menen, dat u een boeiende
revARTour kunt maken, waarbij de
wandeling naar de verschillende plaatsen u tegelijkertijd een aangename
architectonische aanblik biedt in deze
rond 1900 gebouwde wijk met veel
herenhuizen met veel mooie details,
ruime pleinen en statige lanen.

Centraal Startpunt
De galerie van de stichting BCOM,
Weimarstraat 24a, is het startpunt van
de revARTour, en is geopend vanaf
10.30 uur. Hier is een tentoonstelling
ingericht van alle deelnemende kunstenaars, die u kan helpen uw te lopen
route samen te stellen. Tevens is hier de
plattegrond met alle deelnemende
kunstenaars verkrijgbaar.
Startpunt, info en organisatie:
Stichting BCOM, Weimarstraat 24a,
2562 GX Den Haag
www.stichtingbcom.nl

Open atelier
weekend 14–15
oktober 2006
Voor de 6de keer wordt er een open
atelierweekend georganiseerd in
Den Haag tussen Laan van Poot,
Houtrustlaan, Beeklaan,
Loosduinseweg, Oude Haagweg,
Groen van pinsterenlaan en de
Savornin Lohmanlaan.
Ongeveer 25 kunstenaars zetten hun
deuren open voor belangstellenden en
er zal van alles te zien zijn: waaronder
beeldhouwwerk, schilderijen, fotografie,
keramiek en etsen.
Het instellen van een publieksprijs viel
vorig jaar zeer in de smaak en gaan we
dus deze keer weer doen. Bezoekers
kunnen op hun favoriete kunstwerk een
stem uitbrengen en het werk met de
meeste stemmen wordt verloot onder
degenen, die er belangstelling voor
hadden getoond!
De ateliers zijn open van 12.00 uur tot
17.00 uur op beide dagen.
Er wordt een krant uitgegeven, waar
alle informatie over deelnemende
kunstenaars in staat. Hierin is ook een
overzichtskaart te vinden, waar alle
ateliers op staan aangegeven.
Voor meer informatie of toezending
van een krant kunt u bellen naar Sylvia
de Tombe (tel.nr. 3651425) of e-mailen
naar patricia-art@wanadoo.nl
Nieuw is de website: www.openateliersdenhaag.nl, die binnenkort operationeel
zal zijn.

Een leuke nieuwe
activiteit voor
volwassenen in de
wijk Segbroek!

Iedere maandagmiddag geeft de
Italiaanse actrice en zangeres Rosanna
workshops improvisatietoneel.
De nadruk van de workshops ligt op
Openingstijden galerie Weimarstraat 24a jezelf ontdekken in diverse rollen. Het
donderdag en vrijdag van 15 tot 19 uur, contact met anderen en de ruimte
zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.
ervaren. Jouw nieuwe rol kan je meeneBuiten de openingstijden is de galerie
men naar je dagelijks leven.
op afspraak te bezoeken via telefoonGa jij deze uitdaging aan?
nummer: 06-41560663.
In de maanden september, oktober,
november en december iedere maandag van half 2 tot 4 in in het wijkgebouw de Lindenkwadrant, 2e
Braamstraat 9A., Kosten 5 euro per
keer.. Graag vooraf opgeven via
telefoon: 3600237 .

Bewonersgroep Newtonplein zoekt nieuwe
leden!

Gezelligheid op de braderie.

Wilt u dat uw stukje van de wijk er
goed en verzorgd uitziet? Bent u bereid
mee te denken over de problematiek
van uw woonomgeving, woont u op
of in de omgeving van het Newtonplein en heeft u nog een beetje tijd over,
meldt u dan aan als lid van de
bewonersgroep Newtonplein. U kunt
dit doen bij de Wijkwinkel, Beeklaan
266, tel. 365 00 02 of e-mail naar
konkreet@boreva.nl
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Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag
Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl

Africa Life Talkshow

De stichting Africa Life organiseert drie keer een Africa Life Talkshow in ’t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den Haag. De toegang is gratis. Per avond is er een
toonaangevende spreker die een maatschappelijk en actueel thema behandelt. Een
Alle voorstellingen zijn incl. een consumptie- vast onderdeel elke avond zijn “grapjes uit je land”, waaraan iedereen kan meedoen. De ‘Africa Life band’ speelt i.s.m. een gastmuzikant muziek uit telkens een
bon behalve die met een * aan gegeven zijn.
ander Afrikaans land. Na afloop van de
talkshow: muziek, dj en dansavond
Ma 2 en Di 3 okt, 20.30 uur, Grote
Data en thema’s:
Zaal. Alzheimer door Muziektheater
-*Zaterdag 21 oktober: Burgerschap.
Unie. Opera met klassieke zangers, jazz
en popzangers over een zeer herkenbaar Spreker: wethouder Rabid Baldewsingh
(onder voorbehoud).
thema. Familievoorstelling. De opera
vertelt het verhaal van een dementerende Optreden van ALZIRA Zangeres uit
man die samen met zijn naaste familiele- Angola met haar dansers.
den vecht tegen de teloorgang door zijn -*Zaterdag 18 november: Onderwerp
nog niet bepaald.
ziekte. Gratis inleiding om 19.30 uur
Optreden van Ebou gaye mada, topwww.muziektheaterunie.nl/www.operanu.nl
artiesten uit Senegal (djembe).
Euro 18,-, Uitpas, CJP 16,50, Buurtpas
-*Zaterdag 16 december. Afrikaanse
15,50, Vrijw.rpas 14,87, Ooiepas 9,95.
vrouwen en hun recht..
Do 4 oktober, 20.30 uur, Grote Zaal*
Optreden van Tamasfli. Percussie en
Ion Burning Bombay II door
dans.
Mimegroep Amsterdam (MGA)
Zie het definitieve programma op
Op Bollywoodwijze vertelt de toneelsequel
www.africalife.nl en stuur grapjes, meningen en onderwerpen naar
Ion Burning Bombay II de Griekse sage
info@africalife.nl.
Ion zoals beschreven door Euripides.
Voor meer informatie: James Owie (Stichting Africa Life), 06 – 12634194
Euro 10,- Uitpas, CJP 8,50, Buurtpas
7,50, Vrijwilligerpas 8,- Ooiepas 5,-.
Do 5 en vrij 6 okt, 20.30 uur, Grote
Zaal. Moordwijven door Loes Luca
wordt gemaakt kan er een hele rust én
Na alweer een heel seizoen van lessen én enkele
Verrukkelijke onewomanshow
optredens bij o.a. de opening van de revARTour duidelijkheid ontstaan in onze manier
Op vrijdagavond is er van 18.00-20.00 uur
van expressie. Doordat we in een
en de nieuwe winkel van Ben Dr. Book in de
een dagschotel verkrijgbaar (wel graag hiervoor Weimarstraat, start in september weer een
groep spelen worden spelenderwijs
reserveren) 13 euro.
onze sociale & communicatieve
nieuwe cursus.
Euro 18,-, Uitpas, CJP 16,50, Buurtpas
vaardigheden geoefend en besproken
15,50, Vrijw.14,87, Ooi-pas 9,95.
d.m.v. onderlinge feedback, onderdeel
Het leren bespelen van diverse ritmes
Zo 8 okt, 12.00 uur, Grote Zaal*
zijn van de groep (het orkest) én zichop de West-Afrikaanse djembé is
Haagse Wereldfeesten.Thema India.
zelf ook solistisch laten horen en zien!
behalve erg leuk ook nog goed voor
De Haagse Wereldfeesten zijn weer
En verder is er aandacht voor “stilte”.
lichaam en geest. Doordat de motoriek
terug en hebben een nieuwe plek gekre- wordt aangesproken en deze tijdens de
Het is immers de stilte die de muziek
gen in De Regentes. Spetterende afsluidraagt!
les met behulp van leuke aandachtsting van de Wereldband
De lessen voor kinderen worden nog
oefeningen ook duidelijk ‘voelbaar’
Arrangement: bij de Wereldfeesten horen
gekenmerkt dat er behalve het spelen
natuurlijk hapjes en drankjes uit het gebied
op de djembé ook allerlei “aandacht”
waar het die dag om draait.
spelletjes worden gedaan waarbij ze
Euro 5,- , ooievaarspas 2,50.
steeds van opdracht veranderen zodra
Zo 8 okt, 20.30 uur, het Diepe *
ze een ander ritme horen.
Zwingcafé ,Frans de Leef/Henk Anijs
Wo 11 okt, 20.30 uur, Grote Zaal
De eerste workshop na de zomervaC-segments, een C-scope-productie
kantie vangt aan op woensdag 12
Laat u verrassen door moderne dans,
september en bestaat uit 6 lessen. Ook
een bijzondere setting en internationale
als u vanaf 19 sept. mee kunt doen
top-dansers. Gratis inleiding om 19.30 u.
bent u van harte welkom. VervolgEuro 14,- , Uitpas en CJP 12,50, Buurtcursus vanaf 6 december . De lessen
pas 11,50, Vrijw.pas € 11,56, Opas 7,90.
duren een uur. Er zijn aparte lessen
Do 12 okt, 20.30 uur, Grote Zaal
voor zowel kinderen als volwassenen;
beginners alsook (half)gevorderden.
Celtic Crossroads.Keltische klanken.
De lessen worden gegeven in buurtEen avond vol Keltische klanken met als
centrum “de Steeg”, Kepplerstraat
hoofdmoot het optreden van de drie
301-303, Den Haag.
virtuoze heren van de Ierse groep Cran.
Voor informatie en aanmelding kunt
Aan de bar schenken we deze avond
Stijldansen voor zowel
u contact opnemen met Jens Meijers,
Ierse biertjes. Bovendien kunt u vanaf
tel: 06-44812751.
18.00 uur hier een tapasschotel bestellen. uni- als gemengde paren
En om een indruk van een les te
Euro16,-, Uitpas, CJP 14,50, Buurtpas
Met ingang van het nieuwe dansseizoen
krijgen kunt u altijd eens komen kijken
13,50, Vrijw.pas 13,18 , O-pas 8,95.
biedt ook Den Haag expliciete toegang
en even meeproberen!
Diner € 13,-.
aan mannen- en vrouwenparen die van
dansen houden. Aan deze behoefte
Vrij 13 okt, 20.30 uur, Grote Zaal
werd voorheen in onze stad nog geen
Hartklop door Johan Verminnen
gehoor gegeven, maar vanaf oktober
Serie singer/songwriters
2006 geeft dansschool Step by Step
Carolien Vermeulen exposeert met
Herkenning en ontroering garanderen
stijldanslessen aan zowel mannen- en
haar reisbelevenissen in Galerie Andrea
een prachtige luisteravond rond het
vrouwenparen
als
singles.
Voor
singles
van 9 september tot zondag 15
levensmotto L’Amour Toujours’.
beschikt
de
dansschool
over
een
dansoktober. Carolien heeft haar reizen
Euro 15,-, Uitpas, CJP 13,50, Buurtpas
partnerbank. Ook gemengde paren en
naar o.a. China, India, Indonesië
12,50, Vrijw..pas
Vrijw..pas 12,38, O-pas 8,45.
8,45.
heterosingles
zijn
welkom
in
de
lessen,
en Australië verwerkt in schilderijen.
Za
14 okt
okt 20.30
20.30uur
uurGrote
GroteZaal
Zaal
Za 14
die
op
zondagavond
in
Buurtcentrum
Zaterdag 9 september is om 17.00 uur
Beter
laat…
door
Karin
Bloemen
Beter laat…
door
Karin
Bloemen
en en
Copernicus
worden
gegeven.
de opening.
Cor
Bakker.
Muziek.
Cor Bakker. Muziek.
Adres:
Daguerrestraat
16,
Telefoon:
Galerie Andrea, Columbusstraat 2 , op
Euro
18,50 geen
geen kortingen!
kortingen!
Euro 18,50
030–231 43 55 of www.stepdans.nl
de hoek met de Suezkade.

Djembéworkshop

Galerie Andrea

BLEEK
Andere tijden.
“Hoe laat is ’t Bleek?”
“Tien over acht.”
“Oei, zet dan de TV even snel op 4,
voor de The bold and the beautiful.”
“Hallo, wakker worden! Het nieuwe
televisieseizoen is weer begonnen, dus
alles is veranderd! The bold zit tegenwoordig ’s middags om vier uur.”
“Nee wijsneus, om vier uur is As the
world turns.”
“Wie is hier nu een wijsneus? Je moet ’t
programmablad eens doornemen, want
As the world turns is van vijf tot zes!”
“Maar dat zat toch om half zeven,
daarom kon jij nooit naar Twee vandaag kijken.”
“EenVandaag schat, het heet sinds vier
september EenVandaag. Het programma is verhuisd van Nederland 2
naar Nederland 1.” “O! En hoe zit dat
dan met Twee voor twaalf, dat zat toch
op Nederland 3? Had dat dan niet Drie
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BEWEGEN
MOET
Bewegen moet als het kan!
Wat is voor u het belangrijkste in het
leven?
U hoeft vast niet lang na te denken.
Grote kans dat u zegt: mijn gezondheid. Ook ik zet mijn gezondheid op
de eerste plaats.
Iedereen weet dat een goede gezondheid een rijk bezit is.
Vorige week was er een indrukwekkend programma op de televisie: een
feestelijke uitzending om het 50-jarig
bestaan van het Prinses Beatrixfonds te
vieren. De koningin zelf was erbij!
Zo’n jubileum wordt natuurlijk gebruikt om aan heel Nederland te laten
zien wat het Fonds doet. Het prinses
Beatrixfonds behartigt de belangen van
mensen met een spierziekte. Dat doen
ze door geld in te zamelen en dat in te
zetten voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en de geneesmiddelen voor al die verschillende
spierziekten. Maar het geld wordt ook
gebruikt om de mensen die een spierziekte hebben én hun familie/verzorgers zó te ondersteunen dat de kwaliteit
van hun leven verbetert.
Dat werd mooi in beeld gebracht:
knappe dokters gaven uitleg, BN-ers en
betrokken mensen vertelden over hun
actie en motivatie om geld in te zamelen. Maar de grootste indruk maakte
toch de kinderen die de ziekte (die
enorme beperkingen geeft en vaak leidt
tot volledige verlamming) zelf hebben:
in hun rolstoel vertelden ze hun verhaal:
niet zielig, maar stralend en optimistisch
over hoe ze leven, wat ze leuk vinden
en wat ze willen bereiken. Het leken
wel fantastisch gezonde mensen!
Ik vraag me af wat deze kinderen, en
ook de volwassenen met zo’n ziekte
antwoorden op de vraag: wat is het
belangrijkste in je leven?
Een goede gezondheid is een rijk bezit:
niet gekocht maar gekregen! En voor
zo’n geschenk moet je goed zorgen.
Voor een substantieel deel zijn we zelf
verantwoordelijk voor onze gezondheid. Als die van u geen zorgen baart
heeft u een prachtige kans die goede
gezondheid te gebruiken om bij te
dragen aan het verbeteren van de
slechtere gezondheid van een ander.
Hoe? Geld geven, de mensen een
handje helpen of vrijwilliger worden
bij één van de vele patiëntenverenigingen.
Kom in beweging!!!!
Cokkie van Santen
(oefentherapeut Cesar)
P.S. Over spierziekten kunt alles vinden
op de www.spierziekten.nl

Hoe organiseer
ik een
straatgroep?
Hoe verbeteren
we de
leefbaarheid in
onze straat?
Vragen voor het steunpunt straatgroepen!!
Speciaal voor de bewoners van Segbroek is het steunpunt straatgroepen
ontwikkeld. Het steunpunt wordt
financieel mogelijk gemaakt door de
gemeente Den Haag, dienst OCW. Het
steunpunt straatgroepen helpt actieve
straatgroepen (in oprichting). Dat zijn
mensen die in hun eigen straat, of
rondom hun eigen plein zich (gaan)
organiseren om de buurt schoon, heel
en veilig te maken of op te vrolijken.
Wij kunnen u informatie, advies en
ondersteuning geven over o.a. de herinrichting van uw straat of plein, het verbeteren van het beheer, het organiseren
van een straatfeest, het organiseren van
uw straatgroep of bewonerscommissie, leefbaarheids vraagstukken, etc.
etc. Ook als u nog niet weet hoe het bij
de bewonersorganisatie of bij de
gemeente werkt kunnen wij u daarmee
helpen. Onze ondersteuning is gratis
maar beperkt tot maximaal 4 bijeenkomsten per vraag.
U kunt uw vragen stellen door in
contact te treden met uw bewonersorganisatie of rechtstreeks met het
steunpunt te bellen op 070 – 3121281,
per post op Westeinde 51-53, 2512 GV
Den Haag en via e-mail
steun.straatgroepen@boog.nl of
website:
www.straatgroepensteunpunt.nl.
Wellicht komt u op ideeën voor uw
straat.

Parkeerbeleid.

Remo
maakt
een
goede
seizoenstart
Nee, en dan gaat het eens niet over de
voetbalresultaten in de competitie. Remo lijkt
namelijk uit de kritiek van het vorige
seizoen lering te hebben getrokken en
gaat getuige het infoboekje 2006-2007
voortvarend van start. Zo wordt er
veel aandacht besteed aan de discipline
van de kinderen en..ouders. Onnodig
afmelden heeft consequenties voor het
spelen van wedstrijden en is afbellen
verplicht. Bij de f ’jes en e’tjes wordt
zelfs met een strafpunten systeem gewerkt, bij 5 strafpunten volgt schorsing. Maar ook ... weinig strafpunten
geeft kans op een prijsje!

Streng maar wel noodzakelijk zo is
helaas gebleken. Daarnaast is het aantal
trainers behoorlijk uitgebreid, waarmee
aan een belangrijke wens van ouders en
spelers is tegemoetgekomen. Dat Remo
zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt wel uit
het feit dat Remo als enige amateur
vereniging een maatschappelijk werker
aan de club heeft verbonden heeft.
Kortom, initiatieven die steun verdienen. De aftrap-dag op 19 augustus j.l.
bleek in ieder geval al een stap in de
goede richting. Wordt vervolgd…..
Perry Lehmann

Speel-o-theek

Wie laat de
hond uit?

Bij de speel-o-theek kunt u allerlei
speelgoed lenen. Het plezier in spel
zorgt ervoor dat uw kind blijft spelen.
En spelen is ontwikkelen. Een van de
grote voordelen van de speel-o-theek is
dat u het speelgoed eerst kunt uitproberen, zodat u kunt ontdekken waar
uw kind belangstelling voor heeft.
Tijdens de openingsuren zijn altijd
mensen aanwezig, die u wegwijs maken
en advies kunnen geven over speelgoed
De uitleentermijn voor gezinnen is 3
weken met eventueel een verlenging
van 3 weken. Instellingen kunnen 6
weken lenen en met 3 weken verlengen.
Lidmaatschap speel-o-theek:
Voor gezinnen met 1 kind euro 12,50,
Voor gezinnen met 2 of meer kinderen
euro 18, instellingen euro 40.
Openingstijden: Dinsdag 9-13 uur
Woensdag 12-16 uur Do-dag 9-16 uur
Speel-o-theek Samenstap, Gaslaan 175,
2562 LD Den Haag, Tel.: 3467027
www.voorwelzijn.nl

Vervolg van Pagina 1

Rustenburg Oostbroek (de wijk die
grenst aan REVA) kent al geruime tijd
deze problematiek. Het vergunningsbeleid leek voor sommigen de oplossing, voor anderen een manier om
extra geld uit de zak van de burger te
kloppen. Vandaar dat de term betaald
parkeren liever wordt gebruikt. Daarnaast zullen vele bezoekers van de wijk
voor een parkeerplek moeten gaan
betalen. Overigens betalen de bewoners
van Rustenburg Oostbroek 8,55 euro
per maand voor een vergunning.
In het jaarplan wordt er gesproken
over mogelijke invoering, om de parkeerdruk te verminderen. Vervelend
genoeg wordt de noodzaak groter
naarmate omliggende wijken overgaan
tot invoering. Bewoners uit deze wijken
gaan op zoek naar (aangrenzende)

wijken waar wel geparkeerd kan
worden . Dit verhoogt de parkeerdruk
extra in deze wijk, het zogenaamde
waterbed effect. Het is dus een wet
van “meten en persen”.
Het bestuur van de bewoners organisatie REVA wil hierover binnenkort
een thema sessie aan wijden.

Griep krijgen of een enkel verstuiken.
Het is dan al lastig genoeg om voor
jezelf te zorgen, maar wat te doen als je
ook nog een hond hebt die uitgelaten
wil worden? Er is een oplossing: de
Haagse Dierenbescherming heeft een
werkgroep Uitlaatservice, die honden
uitlaat voor mensen die tijdelijk niet in
staat zijn dit zelf te doen. Als er geen
mensen in de buurt wonen om de hond
uit te laten, of als er bijvoorbeeld
niemand voor de ochtendwandeling
van de hond kan zorgen, kunnen ruim
80 enthousiaste vrijwilligers hulp bieden.
Vrijwilligers van deze werkgroep
kunnen uw hond tijdelijk opvangen als
u bijvoorbeeld in het ziekenhuis wordt
opgenomen en de hond niet in een
dierenpension kan. We willen benadrukken dat onze hulp zich beperkt tot
noodhulp: degenen die een hondenuitlaat zoeken voor langere tijd, kunnen
gebruik maken van de vele uitlaatservices in Den Haag.
Zoekt u hulp voor het uitlaten van uw
hond of wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger? Onze coördinator Dagmar
vertelt u graag over de mogelijkheden.
Op werkdagen kunt u met haar contact
opnemen op tel. 070 - 365 85 39 tussen
9.00 en 17.00 uur. Er zijn geen kosten
verbonden aan het uitlaten van de hond;
de vrijwilligers laten de honden uit,
omdat ze graag dieren én mensen
helpen. Mensen die gebruik maken van
onze hulp mogen natuurlijk altijd lid van
de Dierenbescherming worden, zodat
wij ons goede werk ook nog de komende jaren kunnen voortzetten.
Haagse Dierenbescherming
www.haagsedierenbescherming.nl
tel. 070 - 392 42 89

10

September 2006

BEWEGEN
MOET
Bewegen moet als het kan!
Wat is voor u het belangrijkste in het
leven?
U hoeft vast niet lang na te denken.
Grote kans dat u zegt: mijn gezondheid. Ook ik zet mijn gezondheid op
de eerste plaats.
Iedereen weet dat een goede gezondheid een rijk bezit is.
Vorige week was er een indrukwekkend programma op de televisie: een
feestelijke uitzending om het 50-jarig
bestaan van het Prinses Beatrixfonds te
vieren. De koningin zelf was erbij!
Zo’n jubileum wordt natuurlijk gebruikt om aan heel Nederland te laten
zien wat het Fonds doet. Het prinses
Beatrixfonds behartigt de belangen van
mensen met een spierziekte. Dat doen
ze door geld in te zamelen en dat in te
zetten voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en de geneesmiddelen voor al die verschillende
spierziekten. Maar het geld wordt ook
gebruikt om de mensen die een spierziekte hebben én hun familie/verzorgers zó te ondersteunen dat de kwaliteit
van hun leven verbetert.
Dat werd mooi in beeld gebracht:
knappe dokters gaven uitleg, BN-ers en
betrokken mensen vertelden over hun
actie en motivatie om geld in te zamelen. Maar de grootste indruk maakte
toch de kinderen die de ziekte (die
enorme beperkingen geeft en vaak leidt
tot volledige verlamming) zelf hebben:
in hun rolstoel vertelden ze hun verhaal:
niet zielig, maar stralend en optimistisch
over hoe ze leven, wat ze leuk vinden
en wat ze willen bereiken. Het leken
wel fantastisch gezonde mensen!
Ik vraag me af wat deze kinderen, en
ook de volwassenen met zo’n ziekte
antwoorden op de vraag: wat is het
belangrijkste in je leven?
Een goede gezondheid is een rijk bezit:
niet gekocht maar gekregen! En voor
zo’n geschenk moet je goed zorgen.
Voor een substantieel deel zijn we zelf
verantwoordelijk voor onze gezondheid. Als die van u geen zorgen baart
heeft u een prachtige kans die goede
gezondheid te gebruiken om bij te
dragen aan het verbeteren van de
slechtere gezondheid van een ander.
Hoe? Geld geven, de mensen een
handje helpen of vrijwilliger worden
bij één van de vele patiëntenverenigingen.
Kom in beweging!!!!
Cokkie van Santen
(oefentherapeut Cesar)
P.S. Over spierziekten kunt alles vinden
op de www.spierziekten.nl

Hoe organiseer
ik een
straatgroep?
Hoe verbeteren
we de
leefbaarheid in
onze straat?
Vragen voor het steunpunt straatgroepen!!
Speciaal voor de bewoners van Segbroek is het steunpunt straatgroepen
ontwikkeld. Het steunpunt wordt
financieel mogelijk gemaakt door de
gemeente Den Haag, dienst OCW. Het
steunpunt straatgroepen helpt actieve
straatgroepen (in oprichting). Dat zijn
mensen die in hun eigen straat, of
rondom hun eigen plein zich (gaan)
organiseren om de buurt schoon, heel
en veilig te maken of op te vrolijken.
Wij kunnen u informatie, advies en
ondersteuning geven over o.a. de herinrichting van uw straat of plein, het verbeteren van het beheer, het organiseren
van een straatfeest, het organiseren van
uw straatgroep of bewonerscommissie, leefbaarheids vraagstukken, etc.
etc. Ook als u nog niet weet hoe het bij
de bewonersorganisatie of bij de
gemeente werkt kunnen wij u daarmee
helpen. Onze ondersteuning is gratis
maar beperkt tot maximaal 4 bijeenkomsten per vraag.
U kunt uw vragen stellen door in
contact te treden met uw bewonersorganisatie of rechtstreeks met het
steunpunt te bellen op 070 – 3121281,
per post op Westeinde 51-53, 2512 GV
Den Haag en via e-mail
steun.straatgroepen@boog.nl of
website:
www.straatgroepensteunpunt.nl.
Wellicht komt u op ideeën voor uw
straat.

Parkeerbeleid.

Remo
maakt
een
goede
seizoenstart
Nee, en dan gaat het eens niet over de
voetbalresultaten in de competitie. Remo lijkt
namelijk uit de kritiek van het vorige
seizoen lering te hebben getrokken en
gaat getuige het infoboekje 2006-2007
voortvarend van start. Zo wordt er
veel aandacht besteed aan de discipline
van de kinderen en..ouders. Onnodig
afmelden heeft consequenties voor het
spelen van wedstrijden en is afbellen
verplicht. Bij de f ’jes en e’tjes wordt
zelfs met een strafpunten systeem gewerkt, bij 5 strafpunten volgt schorsing. Maar ook ... weinig strafpunten
geeft kans op een prijsje!

Streng maar wel noodzakelijk zo is
helaas gebleken. Daarnaast is het aantal
trainers behoorlijk uitgebreid, waarmee
aan een belangrijke wens van ouders en
spelers is tegemoetgekomen. Dat Remo
zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid blijkt wel uit
het feit dat Remo als enige amateur
vereniging een maatschappelijk werker
aan de club heeft verbonden heeft.
Kortom, initiatieven die steun verdienen. De aftrap-dag op 19 augustus j.l.
bleek in ieder geval al een stap in de
goede richting. Wordt vervolgd…..
Perry Lehmann

Speel-o-theek

Wie laat de
hond uit?

Bij de speel-o-theek kunt u allerlei
speelgoed lenen. Het plezier in spel
zorgt ervoor dat uw kind blijft spelen.
En spelen is ontwikkelen. Een van de
grote voordelen van de speel-o-theek is
dat u het speelgoed eerst kunt uitproberen, zodat u kunt ontdekken waar
uw kind belangstelling voor heeft.
Tijdens de openingsuren zijn altijd
mensen aanwezig, die u wegwijs maken
en advies kunnen geven over speelgoed
De uitleentermijn voor gezinnen is 3
weken met eventueel een verlenging
van 3 weken. Instellingen kunnen 6
weken lenen en met 3 weken verlengen.
Lidmaatschap speel-o-theek:
Voor gezinnen met 1 kind euro 12,50,
Voor gezinnen met 2 of meer kinderen
euro 18, instellingen euro 40.
Openingstijden: Dinsdag 9-13 uur
Woensdag 12-16 uur Do-dag 9-16 uur
Speel-o-theek Samenstap, Gaslaan 175,
2562 LD Den Haag, Tel.: 3467027
www.voorwelzijn.nl

Vervolg van Pagina 1

Rustenburg Oostbroek (de wijk die
grenst aan REVA) kent al geruime tijd
deze problematiek. Het vergunningsbeleid leek voor sommigen de oplossing, voor anderen een manier om
extra geld uit de zak van de burger te
kloppen. Vandaar dat de term betaald
parkeren liever wordt gebruikt. Daarnaast zullen vele bezoekers van de wijk
voor een parkeerplek moeten gaan
betalen. Overigens betalen de bewoners
van Rustenburg Oostbroek 8,55 euro
per maand voor een vergunning.
In het jaarplan wordt er gesproken
over mogelijke invoering, om de parkeerdruk te verminderen. Vervelend
genoeg wordt de noodzaak groter
naarmate omliggende wijken overgaan
tot invoering. Bewoners uit deze wijken
gaan op zoek naar (aangrenzende)

wijken waar wel geparkeerd kan
worden . Dit verhoogt de parkeerdruk
extra in deze wijk, het zogenaamde
waterbed effect. Het is dus een wet
van “meten en persen”.
Het bestuur van de bewoners organisatie REVA wil hierover binnenkort
een thema sessie aan wijden.

Griep krijgen of een enkel verstuiken.
Het is dan al lastig genoeg om voor
jezelf te zorgen, maar wat te doen als je
ook nog een hond hebt die uitgelaten
wil worden? Er is een oplossing: de
Haagse Dierenbescherming heeft een
werkgroep Uitlaatservice, die honden
uitlaat voor mensen die tijdelijk niet in
staat zijn dit zelf te doen. Als er geen
mensen in de buurt wonen om de hond
uit te laten, of als er bijvoorbeeld
niemand voor de ochtendwandeling
van de hond kan zorgen, kunnen ruim
80 enthousiaste vrijwilligers hulp bieden.
Vrijwilligers van deze werkgroep
kunnen uw hond tijdelijk opvangen als
u bijvoorbeeld in het ziekenhuis wordt
opgenomen en de hond niet in een
dierenpension kan. We willen benadrukken dat onze hulp zich beperkt tot
noodhulp: degenen die een hondenuitlaat zoeken voor langere tijd, kunnen
gebruik maken van de vele uitlaatservices in Den Haag.
Zoekt u hulp voor het uitlaten van uw
hond of wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger? Onze coördinator Dagmar
vertelt u graag over de mogelijkheden.
Op werkdagen kunt u met haar contact
opnemen op tel. 070 - 365 85 39 tussen
9.00 en 17.00 uur. Er zijn geen kosten
verbonden aan het uitlaten van de hond;
de vrijwilligers laten de honden uit,
omdat ze graag dieren én mensen
helpen. Mensen die gebruik maken van
onze hulp mogen natuurlijk altijd lid van
de Dierenbescherming worden, zodat
wij ons goede werk ook nog de komende jaren kunnen voortzetten.
Haagse Dierenbescherming
www.haagsedierenbescherming.nl
tel. 070 - 392 42 89

12

September 2006

Regentesse Apotheek
Homeopathie Regentesse
Sinds

Tevens verhuur/verkoop
van borstkolven en
babyweegschalen

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

Jj
•

Neem dan eens contact op met

STEUNPUNT MANTELZORG SEGBROEK

1897

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

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

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
E-mail m.haring@mantelzorgdenhaag.nl www.mantelzorgdenhaag.nl
Inloopspreekuur: Ma. 10.00-12.00 uur, Verzorgingshuis Eykenburg, Kruisbessenstraat 12
Di. 14.00-16.00 uur, WDC de Regenvalk, Weimarstraat 69

Praktijk voor gebitsprothese

Pot
Remmer&co
Weimarstraat 65
2562 GR Den Haag
Tel. 070-3466232
Van Alkemadelaan 307
2547 AJ Den Haag
Tel. 070-3284505

• Het aanmeten en vervaardigen 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

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

Laan
van Meerdervoort
AZ Tel.
Den: Haag,
E-mail:
bartbonarius@yahoo.com
Galileistraat
8, 2561 TE175,Den2517Haag,
361 67tel.:903616790,
• Fax:361fax:673616792,
92 • Email:
bartbonarius@yahoo.
com

  
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

f

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.

Winnaar ”Wijnkaart van het jaar”

Lekker eten & Drinken
Bekijk onze menukaart:
www.klap.nl
De bovenkamer - zaalverhuur
www.bovenkamer.nl
Koningin Emmakade 118. tel 3454060

Service Station

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

B.V.

motorbrandstoffen
alle reparaties
A.P.K. keuringen

glasservice

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

W W W. A L L R O U N D G L A S S E R V I C E . N L

