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Wijkpark de
Verademing is volop
bezig om een echt
gezellig wijkpark te
worden!

KOM NAAR DE BOERENMARKT OP HET REGENTESSEPLEIN
De Boerenmarkt is op 14 september  feestelijk geopend.

Vanaf  14 september elke veertien dagen op donderdag van 11.00 - 18.00 uur op het Regentesseplein.

Foto’s: Cees Thies

Inmiddels is er, mede door tips en
inzet van gemeente, bewoners en
geïnteresseerden, veel ten goede verbe-
terd aan het wijkpark. Het kan echter
altijd nog beter en er zijn wellicht nog
punten die zijn blijven liggen of  onvol-
doende opgepakt. Een groep omwo-
nenden, geïnteresseerden en vertegen-
woordigers van de gemeente heeft
daarom 28 september om de tafel
gezeten tijdens een bijeenkomst van de
bewonerswerkgroep Verademing om
de stand van zaken van het wijkpark te
bespreken.

Aan de orde kwam een idee van
buurtbewoner en kunstenares Pauline
Hoeboer over opfleuring van het park
in de vorm van een strook keramieken
tegels, gemaakt door buurtbewoners
(jong en oud). Dit plan is bij de ge-
meente ingediend door Stichting
BOOG en Stichting VOOR.
Het Koorenhuis en het Kinderatelier
hebben ook ideeën om de Verademing
door middel van kunst op te fleuren.
De gemeente wil verder meer groen-
voorzieningen op het park aanbrengen.
Op dit moment is het nog niet zeker
welke kunstplannen door gaan. Bewo-
ners worden in de werkgroep Verade-
ming naar hun mening gevraagd.

Heeft u ook interesse in deelname, de
volgende bijeenkomst staat gepland op
donderdag 2 november van 20.00-
21.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
U kunt laten weten of u komt via 070-
3121247/weech@boog.nl of  via de
wijkwinkel. Indien u deze Konkreet te
laat voor deze bijeenkomst ontvangt
kunt u ook bellen voor informatie of
de vervolgafspraken.

Chantal van Weezel

Burgerschap:
Samen stad zijn
Het college van B&W heeft de  nota Burgerschap gepresenteerd met de titel
‘Samen stad zijn’.  In het collegeakkoord 2006-2010 neemt burgerschap een
belangrijke positie in. De gemeente Den Haag wil met burgerschap een nieuwe
weg inslaan in het tot nu toe gevoerde beleid rond integratie en inburgering.
Door burgerschap hoog op de agenda van de gemeente te zetten, wil het college
Hagenaars stimuleren om meer betrokken te raken bij hun leefomgeving.

Rabin Baldewsingh, wethouder Burger-
schap: “Er zijn veel definities van
burgerschap. Wij houden het simpel.
Burgerschap betekent voor ons dat
mensen zich betrokken voelen: hun
inzet om zelf bij te dragen aan het
verbeteren van het sociale klimaat en
ook verantwoordelijkheid te nemen
voor hun sociale omgeving. Een burger
voelt zich mede-eigenaar van zijn straat
en zijn buurt. De school van zijn
kinderen is zíjn school, de boom voor
zijn huis is zíjn boom. De openbare
ruimte is de huiskamer van de stad,
waar je elkaar ontmoet. Waar je steun
bij elkaar zoekt en waar je je ervaringen
met elkaar deelt. Binding moet een
brug slaan tussen Hagenaars onderling
en Hagenaars, buurt en overheid.
Burgerschap betekent dat mensen zich
betrokken voelen bij en verantwoorde-
lijkheid nemen voor de kwaliteit van
hun sociale omgeving”.

Burgerschap zal worden vormgegeven
door te investeren op de volgende vier
thema’s:
·Investeren in menselijk kapitaal: zorgen
voor onderwijs, werkgelegenheid,
aanleren van sociale vaardigheden,
vorming en ontwikkeling, zodat
mensen de bagage hebben om burger

te kunnen zijn. We noemen dit “toe-
rusten”.
·Investeren in gelijke kansen, rechten en
plichten. Hierbij gaat het om het
wegnemen van belemmeringen die
verhinderen dat mensen burger kunnen
zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
inlopen van achterstanden, het waar-
borgen van een eerlijke verdeling van
schaarse maatschappelijke goederen
zoals woningen, arbeids- en stage-
plaatsen, het duidelijk uitleggen van
wetten en regels en het voorkomen en
bestrijden van discriminatie. We noe-
men dit “delen”.
·Investeren in verbinden. Dit omvat het
stimuleren en faciliteren van ontmoe-
ting en samenwerking van burgers,
langs twee sporen: het scheppen van
laagdrempelige ontmoetingsplekken en
–gelegenheden en het stimuleren van
gezamenlijke activiteiten, gericht op
ontmoeting, dialoog, samen dingen
doen en wederzijdse hulp. We noemen
dit “verbinden”.
·Investeren in kaderstelling en handha-
ving. Burgerschap ontwikkelt zich het
best als er ruimte is voor initiatieven,
maar er moet ook duidelijk gemaakt
worden wat wel en wat niet kan.
Grenzen stellen en die ook snel, zicht-
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Van het DB

De Werkgroep
ContraDriehoek

Onder het motto “Revitalisering Weimarstraat”
gaan plannen van de gemeente schuil om de
Weimarstraat weer allure te geven en winkelen en
verblijven in de straat weer prettig te maken.

De Weimarstraat is een langgerekte straat van zo’n 1,5 kilo-
meter die door dwarsstraten min of meer in stukjes wordt
opgeknipt en nu de verbinding tussen de wijken Regentesse-
kwartier en Valkenboskwartier vormt. Een grote diversiteit
aan winkels en voorzieningen, met ieder hun specialiteit, ken-
merkt deze straat. Hier vind je nog vele oude panden met
fraaie gevels.
De laatste jaren heeft de Weimarstraat echter aan uitstraling
verloren. Dit heeft onder andere te maken met de veranderde
samenstelling van de bevolking, veranderd consumenten-
gedrag, verpaupering en structurele leegstand van panden.
Ook heeft de straat steeds meer concurrentie gekregen
van andere winkelstraten/-centra in de buurt zoals de
Fahrenheitstraat.

Om van de Weimarstraat weer een aantrekkelijke winkelstraat
te maken en de allure weer terug te brengen, heeft de ge-
meente een Plan van Aanpak opgesteld. Één van de maatre-
gelen uit dit plan is het clusteren van winkels. Samen met een
groot aantal partijen werkt de gemeente aan de uitvoering
hiervan. Allen met één doel: de Weimarstraat moet weer een
begrip worden, een winkelstraat waar je prettig kunt winkelen
en verblijven.

Regentesseplein

Een herkenningpunt voor de Weimarstraat.
Vanaf  maandag 11 september kon u meedenken en uw
voorkeur uitspreken over een herkenningspunt voor de Wei-
marstraat, dat de gemeente met diverse partijen wil realiseren.
Voor meer informatie over dit project en hoe u uw stem
kunt uitbrengen plus alle andere activiteiten die plaatsvinden in
de Weimarstraat kunt u terecht op www.denhaag.nl/
weimarstraat. De schetsontwerpen kunt u ook bekijken op
Weimarstraat 72a (Stichting Koord).

In september hebben de leden van de werkgroep Contra-
driehoek bij alle woningeigenaren in de Contra-driehoek
een envelop in de bus gedaan met daarin een geplastifi -
ceerd overzicht (de afvinklijst) en een begeleidende brief.
Het overzicht geeft de stappen aan tijdens het project
Woningverbetering en is voorzien van tips en contact-
gegevens van organisaties die hierbij zijn betrokken.
Wie nog niet in het bezit is van deze afvinklijst kan deze
krijgen bij de Wijkwinkel aan de Beeklaan 266, de lijst
per mail aanvragen of een versie halen van de website
www.contradriehoek.nl en deze zelf  afdrukken.
Wenst u na het lezen van het overzicht wellicht nog aanvul-
lende tips dan verzoeken wij u dit de werkgroep per mail
te laten weten Dit kunt u doen via
werkgroep@contradriehoek.nl of  witja@boog.nl.

Naar aanleiding van de afvinklijst is er al een aantal
reacties binnengekomen.
Zo was er een eigenaar die geen post meer wilde ontvan-
gen omdat hij al gereed gemeld had in de oude regeling.
Hij dacht verder dat er bij hem geen VvE bestond. Het
antwoord van de werkgroep hierop is dat dit alleen
mogelijk is als het hele pand in zijn bezit zou zijn. Dat bleek
niet het geval; hij bezat een begane grond woning. In een
pand met appartementen van verschillende eigenaren is er
altijd een Vereniging van Eigenaren. Deze kan actief  of  niet
actief zijn. Dat is wettelijk zo geregeld en bij de aankoop
van een appartement heeft de notaris de nieuwe eigenaar
daarvan op de hoogte gesteld.

Een andere eigenaar meldde dat hij een meningsverschil
had met de bovenburen over de bijdrage aan het onder-
houd; deze vraag is doorgestuurd naar de adviseurs van
Tresfa omdat zij de mensen kennen en kunnen helpen om
het meningsverschil uit de wereld te helpen.

De belangenorganisatie voor de VvE-eigenaren “VvE-
belang” hield op dinsdag 26 september een druk bezocht
infor-matiemiddag en avond in het Congrescentrum. Hier
werd het activeren van de VvE in heldere stappen uitge-
legd. Ook werd uitleg gegeven over de wijzigingen die de
wet over het appartementsrecht heeft ondergaan. Per 1 mei
2008 dient elke VvE namelijk over een reservefonds te
beschikken. Aanbevolen wordt 1 tot 2% van de waarde,
die vermeld wordt op de Onroerend Zaak Belasting (de
WOZ-waarde) in het fonds te hebben. Hiermee kan dan
het noodzakelijk onderhoud in de toekomst bekostigd
worden. Meer weten: kijk eens op de website
www.vvebelang.nl. Zit u toch op internet bezoek dan
www.contradriehoek.nl en draag een steentje bij door
bijvoorbeeld aanvullende informatie op te sturen over de
straat waarin u woont. Maak onze website de moeite
waard.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of belangstel-
ling voor bijwonen van een bijeenkomst van de werkgroep
meldt u zich dan bij Stichting BOOG, Jaap de Wit, tele-
foon 3121281 (dinsdag, woensdag of donderdag) of per
email op witja@boog.nl

De Contra-Driehoek is het gebied tussen de Fahrenheit
straat, Valkenboslaan en Loosduinseweg. Hier gaan binnen-
kort alle eigenaren met hun Verenigingen van Eigenaren het
achterstallig onderhoud aan hun woningen wegwerken met
subsidie van de gemeente. De werkgroep Contra-Drie-
hoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd om deze
nieuwe subsidieregeling voor elkaar te krijgen. In de vorige
Konkreet heeft u kunnen lezen dat de VvE belangrijk is
voor goed onderhoud aan uw pand.

De werkgroep heeft een website www.contradriehoek.nl.
Heeft u interesse om alles uit te zoeken over de Dalton-
straat, de Cartesiusstraat, de Ohmstraat, de Mariottestraat,
de Fahrenheitstraat of de Loosduinseweg en u wilt dit
plaatsen op de website contradriehoek.nl,
meldt u dan aan bij Jaap de Wit.

Zoals elk jaar wordt er op de jaarver-
gadering een woordvoerder van de
politie uitgenodigd om de jaarcijfers
over veiligheid bekend te maken. Deze
meldde ons dat er dit jaar weinig
nieuws was. De tendens van dalende
aanmeldingen heeft zich voortgezet,
wat op zich een zeer goed teken is. De
woordvoerder vertelde er ook bij dat
in sommige delen van de wijk zelfs
bijna geen surveillance meer plaats
vond. Dit vindt het bestuur geen goede
zaak natuurlijk. Juist door preventief
bezig te zijn, behaal je het juiste effect.
Daarom is het zo belangrijk dat er
nachtpreventie is en dat er straat-
vertegenwoordigers zijn. En cijfers
zeggen ook niet altijd alles, want in het
stadsdeelplan komt naar voren dat
mensen zich in ReVa nog steeds onvei-
lig voelen. Laten wij daarom vooral
met zijn allen op veiligheid blijven
inzetten.
Er was een goede opkomst van
bewoners en er werden belangrijke
zaken besproken, zoals het zwartboek
verkeer.
Dit is zeker voor het komende jaar een
belangrijk onderwerp omdat er 16
wijken aangewezen worden waar
belanghebbenden parkeren ingevoerd
gaat worden. Wij zullen de verkeers-
zaken zeker blijven volgen en daar
bijeenkomsten over gaan organiseren.
De stadsdeelcoördinator heeft over de
voortgang van diverse projecten in de
wijk verteld en ook is het doel van
straatvertegenwoordigers nog eens
uitgelegd en besproken.
Wat het Dagelijks Bestuur betreft zijn er
geen veranderingen opgetreden. Er
hebben zich geen nieuwe leden aange-
meld.
Al met al een nuttige bijeenkomst met
een gezellig drankje en hapje na afloop.

Nettie Baak

Klein
Leed

Die maandag had ik besloten om in plaats van de tram de fiets te pakken om naar het Centraal  station
te gaan. Om 6.25 uur stap ik op de  fiets, ondanks het feit dat het zachtjes regent. Aangekomen bij de
Prinsengracht loopt de ketting van mijn fiets! Na enig gepruts en zwarte handen kan ik mijn tocht voort-
zetten, om bij de Fluwelen Burgwal opnieuw met hetzelfde euvel tot stilstand te komen, waarbij ik net
kan voorkomen dat ik  niet onder de tram schuif. Een terugtraprem werkt  namelijk niet meer als de
ketting er  afloopt. Onder tijdsdruk besluit ik het laatste stuk  naar het station te lopen. Daar om 6.55 uur
aangekomen, trek ik een sprint naar het perron. Verontrust door de zoekende blikken van een grote
groep reizigers, volgt de mededeling; “er is geen treinverkeer tussen Den Haag en Amsterdam mogelijk
wegens een wisselstoring”. Teleurgesteld  en vermoeid druip ik af  en besluit maar vanuit huis te werken.
Er zijn van die dagen…..

Perry Lehmann

�November 2006

Konkreet 177.indd   3 26-10-2006   11:12:37

November 2005

Van de
revaktie

november 2006 2

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

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

Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte,
openbare straat, riolering, straatverlich-
ting (nr. paal noteren) etc.:

K n  i  p  s  e l s
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Beste lezer, het is weer de hoogste tijd
voor een nieuwe aflevering van de
Konkreet.
Als ik door de wijk fiets word ik altijd
weer getroffen door de mooie huizen
en panden die onze wijk overheersen.
Al fietsend werd ik dit keer verrast
door een opvallende geur. Het kostte
mij even moeite om de geur thuis te
brengen. Niet zo gek want hij hoort
hier eigenlijk helemaal niet thuis. Na een
tijdje schoot het mij te binnen,  de
zoete geur van een Vijgenboom?? Ik
was er al ver voorbij gefietst. Je waant
je even in een zuidelijk land, terwijl de
boom zich gewoon ergens in de
Cartesiusstraat bevindt, een grote
boom en helemaal op zijn plaats in
onze multiculturele wijk!

Op de oproep voor jonge redactie-
leden is uit onverwachtse hoek gerea-
geerd door…. de broer van Wabke,
Wiebe Waaijer. Daar zijn wij erg blij
mee als redactie  want zijn zus heeft
jaren de redactie versterkt met originele
en eigenwijze stukjes. Ik heb er alle
vertrouwen in dat wij in Wiebe een
waardige opvolger hebben gevonden
en verwelkom hem dan ook graag
binnen het redactieteam.  Meteen in het
diepe gegooid is er in deze editie al
meteen een  ReVaNomics-bijdrage te
vinden, niet missen dus! Karin Rewat
heeft helaas te weinig tijd om nog
langer  mee te draaien in de redactie.
Ik  wil  haar graag namens de redactie
bedanken voor haar inzet in de afgelo-
pen tijd. Er is er ook al een
opvolgster,zoals u op pagina 4 kunt
zien. Verder ondermeer  een uitvoerig
verslag over de landelijke politiedag,
wordt u weer op de hoogte gehouden
van de vorderingen van werkgroep de
Contra Driehoek, natuurlijk aandacht
voor de Haagse ontmoeting van 26 
september j.l., de boerenmarkt en
natuurlijk nog veel klein en groot
nieuws over de wijk.
Ik wens u ook deze  keer weer veel
plezier bij het lezen van de krant en zie
u graag bij de volgende editie terug.

Perry lehmann

Dagjes uit voor mantelzorgers in
november
De landelijke Dag van de Mantelzorg is op
vrijdag 10 november. Ook in Den Haag
wordt hier volop aandacht aan besteed. Er
is een programma met diverse activiteiten
op en rondom deze dag. Mantelzorgers zijn
degenen die onbetaald, langdurig en vaak
intensief voor een ander zorgen. Zij  wor-
den van harte uitgenodigd om mee te gaan
met een dagje uit  op woensdag 1 novem-
ber, zaterdag 4 november en zondag 12
november. Daarnaast zijn er een tweetal
bijeenkomsten voor mantelzorgers op
vrijdag 10 november en donderdag 16
november.
Dit jaar zijn er dagtochten voor alle leeftij-
den. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij
organisator  Centraal Informatiepunt
Ouderen CIPO op tel. (070) 364 38 18.

Bijeenkomsten
Op vrijdag 10 november is van 14.00 –
18.00 uur een bijeenkomst voor
mantelzorgers uit Loosduinen, Segbroek,
Haagse Hout en Scheveningen. Dit vindt
plaats in het Mondriaancollege voor Zorg
en Welzijn aan de Houtrustweg. Het pro-
gramma biedt iets voor alle leeftijden, met
een verrassende ontvangst en leuke work-
shops. En op donderdag 16 november is
van 15.00 – 18.30 uur een gezellige middag
in Jeugtheater Pierrot aan Ferrandweg 4T
voor mantelzorgers uit Centrum, Escamp
en Laak.
Alle informatie staat op
www.mantelzorgdenhaag.nl  Er kan ook
gebeld worden met het Centraal
Informatiepunt Ouderen op tel. (070) 364
38 18 op maandag t/m vrijdag van 10.00 –
16.00 uur.

Tai Chi
Segbroek Ouderenwerk biedt 55-
plussers de mogelijkheid om Tai Chi
te leren onder leiding van een pro-
fessionele docent. Tai Chi is een
eeuwenoude Chinese bewegingsleer
met oefeningen die lichaam en geest
in balans brengen. Met langzame
bewegingen die vloeiend in elkaar
overgaan, wordt de levensenergie
positief  beïnvloed. Senioren die Tai
Chi beoefenen hebben 50% minder
kans op kwetsuren bij vallen en
ondervinden een gevoel van welbe-
hagen. In de lessen is er aandacht
voor houding, balans, ademhaling en
ontspanning die de energiestroom
mobiliseren. De oefeningen worden
afwisselend zittend, staand of
lopend uitgevoerd. Elke deelnemer
bepaalt zijn eigen tempo. Gemakke-
lijk zittende kleding en schoenen met
platte zolen worden geadviseerd.
Voor informatie en opgave kunt u
bellen met Wijkcentrum Lijsterbes,
tel. 070 - 3600237. Dag en tijd:
maandag, 10.30 -11.30 uur
Locatie: Florence, locatie Jonker
Frans, Newtonplein 100
Kosten: € 1,50 per keer

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 begeleiding
wordt de prijs in overleg vastgesteld.
U kunt voor allerhande problemen
of vragen omtrent uw computer
contact opnemen met het ouderen-
werk, Wijkcentrum Lijsterbes, Tel.
070-3600237. Wij brengen u dan in
contact met onze computerexpert.
Levenskunst

bewoners van Valkenbos/Regentes

Er zijn een aantal vandalen die in deze
buurt regentes/valkenbos bezig  om
containers en vuilzakken in de brand te
steken. Het gebeurt vaak in de nacht.
Omdat de vuilzakken/containers dicht
bij de auto’s staan, is het leed niet te
overzien als er een auto vlam vat.

Mijn verzoek aan alle bewoners is :
de vuilzakken /containers op de
ophaaldag s’morgens voor 07.45 uur
pas buiten te zetten en niet de
avond ervoor, na 22.00 uur.
Tevens houden we op deze manier de
meeuwen en muizen weg, er ligt al
genoeg rotzooi op straat.
Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking

afz. Straatvertegenwoordiger van de
Kepplerstraat
P.S  Een schone straat begint bij
uzelf !!!!!!!!!

Ingezonden brief
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genoeg rotzooi op straat.

Alvast hartelijk bedankt voor uw 

medewerking.

afz. Straatvertegenwoordiger van de 

Kepplerstraat

P.S Een schone straat begint bij uzelf !!!!!
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Van het DB

De Werkgroep
ContraDriehoek

Onder het motto “Revitalisering Weimarstraat”
gaan plannen van de gemeente schuil om de
Weimarstraat weer allure te geven en winkelen en
verblijven in de straat weer prettig te maken.

De Weimarstraat is een langgerekte straat van zo’n 1,5 kilo-
meter die door dwarsstraten min of meer in stukjes wordt
opgeknipt en nu de verbinding tussen de wijken Regentesse-
kwartier en Valkenboskwartier vormt. Een grote diversiteit
aan winkels en voorzieningen, met ieder hun specialiteit, ken-
merkt deze straat. Hier vind je nog vele oude panden met
fraaie gevels.
De laatste jaren heeft de Weimarstraat echter aan uitstraling
verloren. Dit heeft onder andere te maken met de veranderde
samenstelling van de bevolking, veranderd consumenten-
gedrag, verpaupering en structurele leegstand van panden.
Ook heeft de straat steeds meer concurrentie gekregen
van andere winkelstraten/-centra in de buurt zoals de
Fahrenheitstraat.

Om van de Weimarstraat weer een aantrekkelijke winkelstraat
te maken en de allure weer terug te brengen, heeft de ge-
meente een Plan van Aanpak opgesteld. Één van de maatre-
gelen uit dit plan is het clusteren van winkels. Samen met een
groot aantal partijen werkt de gemeente aan de uitvoering
hiervan. Allen met één doel: de Weimarstraat moet weer een
begrip worden, een winkelstraat waar je prettig kunt winkelen
en verblijven.

Regentesseplein

Een herkenningpunt voor de Weimarstraat.
Vanaf  maandag 11 september kon u meedenken en uw
voorkeur uitspreken over een herkenningspunt voor de Wei-
marstraat, dat de gemeente met diverse partijen wil realiseren.
Voor meer informatie over dit project en hoe u uw stem
kunt uitbrengen plus alle andere activiteiten die plaatsvinden in
de Weimarstraat kunt u terecht op www.denhaag.nl/
weimarstraat. De schetsontwerpen kunt u ook bekijken op
Weimarstraat 72a (Stichting Koord).

In september hebben de leden van de werkgroep Contra-
driehoek bij alle woningeigenaren in de Contra-driehoek
een envelop in de bus gedaan met daarin een geplastifi -
ceerd overzicht (de afvinklijst) en een begeleidende brief.
Het overzicht geeft de stappen aan tijdens het project
Woningverbetering en is voorzien van tips en contact-
gegevens van organisaties die hierbij zijn betrokken.
Wie nog niet in het bezit is van deze afvinklijst kan deze
krijgen bij de Wijkwinkel aan de Beeklaan 266, de lijst
per mail aanvragen of een versie halen van de website
www.contradriehoek.nl en deze zelf  afdrukken.
Wenst u na het lezen van het overzicht wellicht nog aanvul-
lende tips dan verzoeken wij u dit de werkgroep per mail
te laten weten Dit kunt u doen via
werkgroep@contradriehoek.nl of  witja@boog.nl.

Naar aanleiding van de afvinklijst is er al een aantal
reacties binnengekomen.
Zo was er een eigenaar die geen post meer wilde ontvan-
gen omdat hij al gereed gemeld had in de oude regeling.
Hij dacht verder dat er bij hem geen VvE bestond. Het
antwoord van de werkgroep hierop is dat dit alleen
mogelijk is als het hele pand in zijn bezit zou zijn. Dat bleek
niet het geval; hij bezat een begane grond woning. In een
pand met appartementen van verschillende eigenaren is er
altijd een Vereniging van Eigenaren. Deze kan actief  of  niet
actief zijn. Dat is wettelijk zo geregeld en bij de aankoop
van een appartement heeft de notaris de nieuwe eigenaar
daarvan op de hoogte gesteld.

Een andere eigenaar meldde dat hij een meningsverschil
had met de bovenburen over de bijdrage aan het onder-
houd; deze vraag is doorgestuurd naar de adviseurs van
Tresfa omdat zij de mensen kennen en kunnen helpen om
het meningsverschil uit de wereld te helpen.

De belangenorganisatie voor de VvE-eigenaren “VvE-
belang” hield op dinsdag 26 september een druk bezocht
infor-matiemiddag en avond in het Congrescentrum. Hier
werd het activeren van de VvE in heldere stappen uitge-
legd. Ook werd uitleg gegeven over de wijzigingen die de
wet over het appartementsrecht heeft ondergaan. Per 1 mei
2008 dient elke VvE namelijk over een reservefonds te
beschikken. Aanbevolen wordt 1 tot 2% van de waarde,
die vermeld wordt op de Onroerend Zaak Belasting (de
WOZ-waarde) in het fonds te hebben. Hiermee kan dan
het noodzakelijk onderhoud in de toekomst bekostigd
worden. Meer weten: kijk eens op de website
www.vvebelang.nl. Zit u toch op internet bezoek dan
www.contradriehoek.nl en draag een steentje bij door
bijvoorbeeld aanvullende informatie op te sturen over de
straat waarin u woont. Maak onze website de moeite
waard.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of belangstel-
ling voor bijwonen van een bijeenkomst van de werkgroep
meldt u zich dan bij Stichting BOOG, Jaap de Wit, tele-
foon 3121281 (dinsdag, woensdag of donderdag) of per
email op witja@boog.nl

De Contra-Driehoek is het gebied tussen de Fahrenheit
straat, Valkenboslaan en Loosduinseweg. Hier gaan binnen-
kort alle eigenaren met hun Verenigingen van Eigenaren het
achterstallig onderhoud aan hun woningen wegwerken met
subsidie van de gemeente. De werkgroep Contra-Drie-
hoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd om deze
nieuwe subsidieregeling voor elkaar te krijgen. In de vorige
Konkreet heeft u kunnen lezen dat de VvE belangrijk is
voor goed onderhoud aan uw pand.

De werkgroep heeft een website www.contradriehoek.nl.
Heeft u interesse om alles uit te zoeken over de Dalton-
straat, de Cartesiusstraat, de Ohmstraat, de Mariottestraat,
de Fahrenheitstraat of de Loosduinseweg en u wilt dit
plaatsen op de website contradriehoek.nl,
meldt u dan aan bij Jaap de Wit.

Zoals elk jaar wordt er op de jaarver-
gadering een woordvoerder van de
politie uitgenodigd om de jaarcijfers
over veiligheid bekend te maken. Deze
meldde ons dat er dit jaar weinig
nieuws was. De tendens van dalende
aanmeldingen heeft zich voortgezet,
wat op zich een zeer goed teken is. De
woordvoerder vertelde er ook bij dat
in sommige delen van de wijk zelfs
bijna geen surveillance meer plaats
vond. Dit vindt het bestuur geen goede
zaak natuurlijk. Juist door preventief
bezig te zijn, behaal je het juiste effect.
Daarom is het zo belangrijk dat er
nachtpreventie is en dat er straat-
vertegenwoordigers zijn. En cijfers
zeggen ook niet altijd alles, want in het
stadsdeelplan komt naar voren dat
mensen zich in ReVa nog steeds onvei-
lig voelen. Laten wij daarom vooral
met zijn allen op veiligheid blijven
inzetten.
Er was een goede opkomst van
bewoners en er werden belangrijke
zaken besproken, zoals het zwartboek
verkeer.
Dit is zeker voor het komende jaar een
belangrijk onderwerp omdat er 16
wijken aangewezen worden waar
belanghebbenden parkeren ingevoerd
gaat worden. Wij zullen de verkeers-
zaken zeker blijven volgen en daar
bijeenkomsten over gaan organiseren.
De stadsdeelcoördinator heeft over de
voortgang van diverse projecten in de
wijk verteld en ook is het doel van
straatvertegenwoordigers nog eens
uitgelegd en besproken.
Wat het Dagelijks Bestuur betreft zijn er
geen veranderingen opgetreden. Er
hebben zich geen nieuwe leden aange-
meld.
Al met al een nuttige bijeenkomst met
een gezellig drankje en hapje na afloop.

Nettie Baak

Klein
Leed

Die maandag had ik besloten om in plaats van de tram de fiets te pakken om naar het Centraal  station
te gaan. Om 6.25 uur stap ik op de  fiets, ondanks het feit dat het zachtjes regent. Aangekomen bij de
Prinsengracht loopt de ketting van mijn fiets! Na enig gepruts en zwarte handen kan ik mijn tocht voort-
zetten, om bij de Fluwelen Burgwal opnieuw met hetzelfde euvel tot stilstand te komen, waarbij ik net
kan voorkomen dat ik  niet onder de tram schuif. Een terugtraprem werkt  namelijk niet meer als de
ketting er  afloopt. Onder tijdsdruk besluit ik het laatste stuk  naar het station te lopen. Daar om 6.55 uur
aangekomen, trek ik een sprint naar het perron. Verontrust door de zoekende blikken van een grote
groep reizigers, volgt de mededeling; “er is geen treinverkeer tussen Den Haag en Amsterdam mogelijk
wegens een wisselstoring”. Teleurgesteld  en vermoeid druip ik af  en besluit maar vanuit huis te werken.
Er zijn van die dagen…..

Perry Lehmann
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M&M Fashion is al zeventien jaar te
vinden in de Weimarstraat op nr. 139.
Toch zijn er veel buurtbewoners die deze
winkel nog nooit opgevallen is. Vreemd, want
de kleding in de etalage is dat wel.
Het is één van de weinige winkels die zich,
naast de verkoop van damesmode, specialiseert
in western kleding. Dat is ook de reden dat de
winkel niet alleen Haagse klanten trekt, maar
mensen uit heel Nederland en zelfs uit Duits-
land en België. In de winkel tref  ik Marjolein
aan, het is direct gezellig.

Zeventien jaar geleden begon het
eigenlijk met herenmode. Daarnaast
werden er ook buckles verkocht, grote
gespen voor de riem. Omdat maar
weinig winkels deze buckels verkoch-
ten, kwam iedereen speciaal daarvoor
naar haar winkel toe.
Van het één kwam het ander. De
klanten vroegen naar western hoeden,
broeken en ga zo maar door.

Knorrig
De man had een mobieltje aan zijn oor.
Niets bijzonders.
Hij liep in de Albert Heijn, een kleine
avond-Appie, net buiten de wijk.
De man deed boodschappen.
Ook niets bijzonders.
Maar hij liep erg gespannen rond. En
dat deed hem opvallen. ‘Nee, dit zijn
alleen soepen en sauzen’, zei hij door
het mobieltje. De persoon aan de
andere kant van de lijn - zijn vrouw
natuurlijk - , ordonneerde waarschijnlijk
dat hij beter moest kijken.
‘Nee, niet van die pakken,’ zuchtte hij.
Zijn ogen gleden gehaast langs de
schappen. De man bukte eens en
draaide. Het mobieltje nog steeds
angstvallig tegen zijn oor geklemd. Zijn
bril ging er schuin van staan. ‘Jaa-ha,
Knorr,’ antwoordde hij.
Een medewerker kwam voorbij. De
man zette zijn mandje op de grond en
greep de jongen bij zijn jasje. Het
mobieltje ratelde kennelijk maar door.
Geïrriteerd zei hij dat ze even moest
wachten. ‘Die pakken van Knorr, die
maaltijden, waar staan die?’ De jongen
liep al door. Achteloos haalde hij zijn
schouders op en wees naar het andere
pad. Daar stond iemand aan wie hij het
maar moest vragen.
Ik keek naar de man.
‘Maar ze staan gewoon dáár,’ wilde ik
zeggen. Ik stond net te ver weg om me
er mee te bemoeien.
‘Nee, echt alleen maar sauzen,’ sneerde
de man en schoof nog eens van links
naar rechts. Hij werd nu echt wat
Knorrig. ‘Zákjes, geen pakken,’ zei hij
hulpeloos. Toen ik dacht dat hij zou
gaan huilen, besloot toch maar in te
grijpen.’
‘Meneer!’ Hij hoorde me niet.
‘Meneer,’ zei ik nogmaals. Ik liep naar
hem toe en tikte hem op zijn schouder.
‘Ze staan hier.’ Ik begaf  me richting
kassa, de man beduusd achterlatend.
Even verderop keek ik om.
‘Bedankt hoor, bedankt!’ riep hij
duidelijk opgelucht, alsof ik hem van
een nare verdrinkingsdood gered had.
De arme man.
Het valt niet mee, dat boodschappen
doen.

Denise Miltenburg
Weblog: http://www.vrouwonline.nl/
_Interactive/Weblog/Webloggers/
Denise/

M&M
Fashion

Het werd druk en al na drie jaar kon
de winkel uitbreiden naar de huidige
omvang.
M&M Fashion trekt veel jonge vrou-
wen. Vooral de hippe boots zijn erg in
trek bij deze groep. Naast kleding
worden er ook sieraden verkocht.
Deze zijn mooi en goedkoop en
trekken daardoor veel klanten. Een-
maal binnen kijk je je ogen uit naar wat
er allemaal te koop is. Broeken, hoe-
den, vestjes, schoenen, riemen, in alle
soorten en maten. Maar ook voor een
gezellig praatje is het een prima winkel.
Buiten de verkoop van kleding om
geeft Marjolein ook workshops
linedancing.
Van inbraken heeft Marjolein nooit last
gehad. Wel van een ander fenomeen,
waar ik nog nooit van gehoord had;
‘hengelaars’.
Liggend op de stoep werd er dan
door de brievenbus gehengeld in de

winkel.
Op die manier werd er soms wel een
kledingstuk opgehengeld. Maar de
laatste tijd heeft ze daar geen last meer
van.

In de zeventien jaar dat Marjolein  in de
Weimarstraat werkt is daar veel veran-
derd. Vroeger was er een heel ander
publiek dan nu en dat verandert
constant. Wat ze jammer vindt is dat de
Weimarstraat een beetje verpaupert. Er
gebeurt maar weinig, veel nieuwe
winkels geven na een jaar alweer op.
Marjolein hoopt daarom ook dat de
Weimarstraat in de toekomst meer
winkelend publiek trekt en dat de straat
gaat bruisen.

M&M Fashion is geopend op dinsdag
t/m vrijdag van 9:30 uur tot 18:00 uur.
Op zaterdag kun je de winkel bezoe-
ken tussen 9:30 uur en 17:00 uur.

Wiebe Waaijer

FIRAT BLIJFT GROEIEN ALS BLOEMKOOL
Hij is 39 jaar, woont al 24 jaar in Neder-
land en heeft vier kinderen.
Als directeur runt hij twee supermarkten
en houdt hij zich bezig met onroerend
goed. Tot voor kort spoedde hij zich ‘s
avonds naar zijn voormalige werkgever
en sorteerde hij post bij de PTT. Het
was natuurlijk een opmerkelijke combi-
natie, maar voor Coskun Sorgucu was
het de normaalste zaak van de wereld.
Hij is van beroep eigenlijk bakken, maar
in 1988 begon hij met een slagerij in de
Weimarstraat. Langzaam aan heeft deze
Turkse ondernemer de zaak uitgebreid
tot een supermarkt. Een paar keer per
jaar krijgen ze inspectie en tot nu toe

hebben zij pluspunten behaald wat
betreft hygiëne. Islam spoort aan
tot hygiëne zegt Sorgucu.  Vriendelijk-
heid en kwaliteit staan voorop in de
winkel..
De winkel Firat, is genoemd naar een
rivier in Turkije die Eufraat heet. Soskun
komt hier ook vandaan. De supermarkt
is op dinsdag gesloten.

In de maand Ramadan zijn de prijzen
aangepast. “Onze klanten komen voor
speciale soorten groenten die ze in een
Nederlandse supermarkt niet kunnen
vinden en ze weten dat het lams- en
rundvlees afkomstig is van ritueel
geslachte dieren”.
Hetzelfde geldt voor het vlees dat ver-
werkt is in onze kant-en-klaar maaltijden
en alle diepvriesproducten.

Er is nergens bier of licht alcoholische
dranken te bekennen. “Bier verkopen
wij hier niet, omdat ons geloof dat
verbiedt. De moslims die hier in de
winkel komen waarderen dat enorm en
mensen van andere of geen religie
begrijpen heel goed waarom we deze
producten niet in het assortiment
hebben opgenomen. Dat is soms wel
eens lastig, maar als mensen het eenmaal
weten is het geen enkel probleem”,
verklaart Sorgucu.

Na een moeizame start in 1989 gaat het
de energieke ondernemer inmiddels
aardig voor de wind en stijgen de
omzetten wekelijks. Ondanks de komst
van de C1000 op de hoek is er een
stijgende lijn. En dit is nog niet alles,
want Sorgucu wil het pand in de
Weimarstraat, op de hoek Noordbeek-
dwarsstraat, kopen. Je kunt spreken van
Firat drie. “Ik ben al twee en een half
jaar bezig met dat pand en had groen
licht gekregen van de gemeente om een
lunchroom te beginnen. Na het invullen
van de formulieren heeft de gemeente
dit om de een of andere reden inge-
trokken. Sorgucu vond dit heel vreemd.
“Ik heb de winkeliersvereniging meer-
dere malen gevraagd om samen naar de
gemeente te gaan voor een vergunning
aanvraag. Het leegstaan van een pand
doet de straat niet goed. De gemeente
kan toch begrip tonen voor gemoti-
veerde allochtone ondernemers”, zegt
Sorgucu. “Uiteindelijk heb ik vorige
week gehoord dat ik er een bakkerij
mag beginnen. Ik ben iemand die blijft
doorzetten. Binnenkort kunnen mijn
klanten een Firat drie verwachten waar
zij van harte welkom zijn om ter plekke
een broodje te nuttigen.

Galied Aliahmad

Fam. Sorgucu
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K I N D E R P A G I N A COLUMN
Deze plaats neem ik over van de vorige
columniste, tevens mijn buurvrouw, Karin
Rewat. Ik las haar stukjes altijd met veel
plezier en ik vind het heel erg leuk dat ik het
stokje van haar mag overnemen.
Ik zal mij eerst even voorstellen.
Mijn naam is Aswintha Menk – van Hoorn.
Ben 37 jaar,  getrouwd met Dennis en trotse
moeder van 3 kinderen (Karlijne (11), Floor
(5) en Melle (3). Ik schrijf graag columns,
omdat ik het een heerlijke manier van schrijven
vind. Niet al te lang, duidelijk en met hier en
daar en beetje humor en soms een traan. De
columns die ik schrijf gaan meestal over gewone
dingen uit het dagelijks leven.

Wij kwamen hier 3 jaar geleden wonen.
Ik ben opgegroeid in een klein boeren-
dorpje en daar is het gebruikelijk dat
iedereen elkaar kent. Dus toen wij hier
aan het verven en klussen waren ben ik
een paar keer gaan aanbellen bij de
buren om onszelf voor te stellen. Na
een keer of 6 heb ik het maar opgege-
ven. Het waren kennelijk buren die veel
weg waren. Tot op een dag, we woon-
den hier inmiddels een paar maanden,
wij onze buren tegenkwamen in de
straat. Ik stelde me voor en vertelde dat
ik al een paar keer bij hen aan de deur
geweest was. Het was zomervakantie
geweest, dus nogal logisch dat ze zoveel
weg waren.
Vanaf  die dag groetten wij elkaar en
zagen we elkaars kinderen af en toe,
maar daar bleef  het bij. Tot kerst dat
jaar.
Wij zaten aan de ontbijttafel toen er
werd aangebeld. Onze buurvrouw
Karin stond met haar kinderen voor de
deur met een soort kerstpakket dat zij
zelf  gemaakt had met de kinderen. We
waren erg onder de indruk. Zo’n
ontzettend lief  en warm gebaar vonden
we dat!
Toen pas zagen wij ook voor het eerst
dat onze dochters praktisch even oud
zijn en wij verbaasden ons over het feit
dat wij dat niet eerder van elkaar gezien
hadden. Vanaf  die dag kregen we
steeds beter contact met elkaar en sinds
onze meiden elkaar ontdekt hebben is
het dikke pret!
In de zomer zitten we vaak buiten voor
de deur op ons bankje. We bewonderen
elkaars tuin, want we hebben dezelfde
voorliefde voor tuinieren. De kinderen
roepen elkaar regelmatig over de
schutting om bij elkaar te spelen.
Als ik weer eens iets vergeten ben in de
supermarkt  heeft Karin het altijd wel in
huis. Als zij en haar man iets speciaals
hebben gekookt komt ze altijd even iets
brengen voor ons. Kortom: ik ben
hartstikke blij met onze buurvrouw en
haar gezin.
En omdat ik nu haar plaats hier inneem
wil ik dat graag in mijn eerste column
vertellen. Lieve Karin, dank je wel voor
je vriendschap en dank je wel voor je
leuke columns. Het is een cliché, maar
helemaal waar: beter een goede buur
dan een verre vriend!!!

HELENDE
VERHALEN
Ik schrijf soms wel eens een verhaal
speciaal voor een clientje. Onderstaand
(ingekorte) metafoor voor een meisje
van acht jaar is daar een voorbeeld van.
De dieren uit dit verhaal heeft ze  zelf
gekozen. Elk dier stelt een stukje van
haar zelf voor; met sommige delen
heeft ze nog heel veel moeite, met
andere weer wat minder. Kinderen
identificeren zich gemakkelijk met een
dier; en het is prettiger om  een spin
lekker lelijk tegen  een (verlegen) egel te
laten doen, dan erover te praten.  In dit
fantasiespel kan een kind veel wat hem
dwarszit op een veilige manier uitspe-
len. Ik help het kind om de moeilijke
kanten voor hem weer draagbaar te
maken. Het kind praat  soms makkelij-
ker via een knuffel dan dat ze echt zelf
het antwoord moet geven. Na een paar
sessies schrijf ik dan een verhaal op
maat. En dat krijgt ze mee naar huis.
 Door de dieren met elkaar te laten
praten, ruziën en pannenkoeken eten
vinden er op onbewust  niveau een
heleboel processen èn verwerking
plaats.

Er was eens een kleine schildpad,
Ninja, die op een eiland woonde.
Daar heeft hij zelf een huis gebouwd,
een echt leuk huis. Een stevig huis, met
een raam om naar buiten te kijken als
hij in binnen zit. In zijn huisje komen
ook af en toe vriendjes logeren.
Sommige vriendjes vindt hij leuk, zoals
de Donutbeer die de hele tijd melige
grappen vertelt. Dan wordt Ninja
vanzelf ook grappig en melig en zitten
ze de hele middag de ene grap na de
andere te verzinnen. Dan voelt Ninja
zich zo goed, dat hij er helemaal
moedig en sterk van wordt.
Maar soms…. komt egel logeren.
Daar zit Ninja dan niet echt op te
wachten. Egel is vaak chagrijnig en stil
en huilt om bijna alles.
Ninja weet nu inmiddels dat die nare
buien wel weer snel overgaan en dan is
Egel eigenlijk best leuk gezelschap.
Ninja  leert door al die logeerpartijtjes
van zijn vriendjes dat aan iedereen leuke
en niet zo leuke kanten zitten,  iedereen
is anders , en dat is eigenlijk best OK.
Wordt vervolgd…..

Franca Nijman,
Integratief Kindertherapeut
www.kindertherapiedenhaag.nl

Herfstbladeren
met wasco

Dit heb je nodig:
Wasco, tekenpapier,
schaar, wit vloeipapier of
vliegerpapier, strijkijzer .

Zo ga je te werk:
Teken op het tekenvel een of  twee grote bladeren van een boom. Kleur deze in
met herfsttinten. Gebruik hiervoor de wasco. Als het werk klaar is leg je het
vloeipapier of vliegerpapier op je werkstuk. Ga dan met een goed heet strijkijzer
over de achterkant van het vliegerpapier. Je krijgt dan halfdoorzichtige blaadjes op
je vloei- of  vliegerpapier. Uitknippen en klaar!
Eventueel op een gekleurd papier plakken of hang er een stel aan een kale tak.

Stempelen met bladeren
Dit heb je nodig:
Kranten, verse bladeren, verf, kwas-
ten, papier
Zo ga je te werk:
Blad insmeren met verf. De kant met
de nerven drukt het mooiste af. Leg
het blad met de geverfde kant op het
papier. Leg op het blad een stukje
krant en wrijf hierover, de krant
voorkomt onnodig veel vlekken.
Krant en blad van het papier afhalen
en de afdruk is klaar. Vaak herhalen
met verschillende kleuren geeft een
leuk effect.

  Let Op:
  Op 25 november aanstaande trekt
  St. Nicolaas weer met zijn stoet door de
           Weimarstraat !!

Den Haag ‘on ice’ vanaf
december op het Plein
De kunstijsbaan die ieder jaar in de winter in het centrum wordt opgebouwd
komt dit jaar op het Plein. Vanaf  9 december 2006 tot 28 januari 2007 kan
iedereen gratis de schaatsen onderbinden op deze sfeervolle locatie.
Op de ijsvloer wordt het gloednieuwe beeldmerk van Den Haag, dat op 1
november wordt gepresenteerd, afgebeeld. De ijsbaan stond voorgaande jaren
op het Spuiplein. In tegenstelling tot vorig jaar zal geen tent meer over de ijsbaan
worden gebouwd.

Stichting Haags Kinderatelier
Atelier van Speijk, van Speijkstraat 153a (zwarte deur), reserveren:
tel.: 3633745. Agenda november 2006

zondag 12
11.00-12.00 uur. Vrij werken n.a.v .thema Dieren: giraffe, voor 2 t/m 5 jaar met
ouder,  4,50/ 2,50 (OoievaarsPas).
11.00-13.00 uur. Excursie mode, voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. 9,50/ 5,00
12.15-13.45 uur.  Vrij werken n.a.v. thema Dieren: giraffe, voor 5 t/m 11 jaar,
6,50/ 3,50 (OoievaarsPas). Reserveren vóór vrijdag 13.30 uur via 070 36 33 745.
maandag 13
15.30-17.00 uur.  Workshop ‘stal van klei, hout en stro’, n.a.v. ‘Dabbitse’, voor 5
en 6 jaar, 7,50/4,00 (Ooievaarspas).
dinsdag 14, donderdag 16
15.30-17.15 uur Workshop ‘lampjesbeest maken’, n.a.v. ‘Hans van Bentem’, voor
7 t/m 9 jaar, 8,50/ 4,50 (OoievaarsPas).
vrijdag 17
15.45-17.30 Workshop ‘onmogelijk gebouw van ijzerdraad, hout en was’, n.a.v.
‘Antonio Gaudi’, voor 10 t/m 13  jaar,  9,50/5,00 (Ooievaarspas).
zondag 19
11.00-12.00 uur. Vrij werken n.a.v. thema Dieren: vissen, voor 2 t/m 5 jaar met
ouder, 4,50/ 2,50 (OoievaarsPas).
11.00-13.00 uur.  Workshop mode, voor jongeren van 13 t/m 17 jaar. 9,50/5,-
Voor het verdere programma bel: 36 33 745.

Lezen: HET boek van de
kinderboekenweek. 9+
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M&M Fashion is al zeventien jaar te
vinden in de Weimarstraat op nr. 139.
Toch zijn er veel buurtbewoners die deze
winkel nog nooit opgevallen is. Vreemd, want
de kleding in de etalage is dat wel.
Het is één van de weinige winkels die zich,
naast de verkoop van damesmode, specialiseert
in western kleding. Dat is ook de reden dat de
winkel niet alleen Haagse klanten trekt, maar
mensen uit heel Nederland en zelfs uit Duits-
land en België. In de winkel tref  ik Marjolein
aan, het is direct gezellig.

Zeventien jaar geleden begon het
eigenlijk met herenmode. Daarnaast
werden er ook buckles verkocht, grote
gespen voor de riem. Omdat maar
weinig winkels deze buckels verkoch-
ten, kwam iedereen speciaal daarvoor
naar haar winkel toe.
Van het één kwam het ander. De
klanten vroegen naar western hoeden,
broeken en ga zo maar door.

Knorrig
De man had een mobieltje aan zijn oor.
Niets bijzonders.
Hij liep in de Albert Heijn, een kleine
avond-Appie, net buiten de wijk.
De man deed boodschappen.
Ook niets bijzonders.
Maar hij liep erg gespannen rond. En
dat deed hem opvallen. ‘Nee, dit zijn
alleen soepen en sauzen’, zei hij door
het mobieltje. De persoon aan de
andere kant van de lijn - zijn vrouw
natuurlijk - , ordonneerde waarschijnlijk
dat hij beter moest kijken.
‘Nee, niet van die pakken,’ zuchtte hij.
Zijn ogen gleden gehaast langs de
schappen. De man bukte eens en
draaide. Het mobieltje nog steeds
angstvallig tegen zijn oor geklemd. Zijn
bril ging er schuin van staan. ‘Jaa-ha,
Knorr,’ antwoordde hij.
Een medewerker kwam voorbij. De
man zette zijn mandje op de grond en
greep de jongen bij zijn jasje. Het
mobieltje ratelde kennelijk maar door.
Geïrriteerd zei hij dat ze even moest
wachten. ‘Die pakken van Knorr, die
maaltijden, waar staan die?’ De jongen
liep al door. Achteloos haalde hij zijn
schouders op en wees naar het andere
pad. Daar stond iemand aan wie hij het
maar moest vragen.
Ik keek naar de man.
‘Maar ze staan gewoon dáár,’ wilde ik
zeggen. Ik stond net te ver weg om me
er mee te bemoeien.
‘Nee, echt alleen maar sauzen,’ sneerde
de man en schoof nog eens van links
naar rechts. Hij werd nu echt wat
Knorrig. ‘Zákjes, geen pakken,’ zei hij
hulpeloos. Toen ik dacht dat hij zou
gaan huilen, besloot toch maar in te
grijpen.’
‘Meneer!’ Hij hoorde me niet.
‘Meneer,’ zei ik nogmaals. Ik liep naar
hem toe en tikte hem op zijn schouder.
‘Ze staan hier.’ Ik begaf  me richting
kassa, de man beduusd achterlatend.
Even verderop keek ik om.
‘Bedankt hoor, bedankt!’ riep hij
duidelijk opgelucht, alsof ik hem van
een nare verdrinkingsdood gered had.
De arme man.
Het valt niet mee, dat boodschappen
doen.

Denise Miltenburg
Weblog: http://www.vrouwonline.nl/
_Interactive/Weblog/Webloggers/
Denise/

M&M
Fashion

Het werd druk en al na drie jaar kon
de winkel uitbreiden naar de huidige
omvang.
M&M Fashion trekt veel jonge vrou-
wen. Vooral de hippe boots zijn erg in
trek bij deze groep. Naast kleding
worden er ook sieraden verkocht.
Deze zijn mooi en goedkoop en
trekken daardoor veel klanten. Een-
maal binnen kijk je je ogen uit naar wat
er allemaal te koop is. Broeken, hoe-
den, vestjes, schoenen, riemen, in alle
soorten en maten. Maar ook voor een
gezellig praatje is het een prima winkel.
Buiten de verkoop van kleding om
geeft Marjolein ook workshops
linedancing.
Van inbraken heeft Marjolein nooit last
gehad. Wel van een ander fenomeen,
waar ik nog nooit van gehoord had;
‘hengelaars’.
Liggend op de stoep werd er dan
door de brievenbus gehengeld in de

winkel.
Op die manier werd er soms wel een
kledingstuk opgehengeld. Maar de
laatste tijd heeft ze daar geen last meer
van.

In de zeventien jaar dat Marjolein  in de
Weimarstraat werkt is daar veel veran-
derd. Vroeger was er een heel ander
publiek dan nu en dat verandert
constant. Wat ze jammer vindt is dat de
Weimarstraat een beetje verpaupert. Er
gebeurt maar weinig, veel nieuwe
winkels geven na een jaar alweer op.
Marjolein hoopt daarom ook dat de
Weimarstraat in de toekomst meer
winkelend publiek trekt en dat de straat
gaat bruisen.

M&M Fashion is geopend op dinsdag
t/m vrijdag van 9:30 uur tot 18:00 uur.
Op zaterdag kun je de winkel bezoe-
ken tussen 9:30 uur en 17:00 uur.

Wiebe Waaijer

FIRAT BLIJFT GROEIEN ALS BLOEMKOOL
Hij is 39 jaar, woont al 24 jaar in Neder-
land en heeft vier kinderen.
Als directeur runt hij twee supermarkten
en houdt hij zich bezig met onroerend
goed. Tot voor kort spoedde hij zich ‘s
avonds naar zijn voormalige werkgever
en sorteerde hij post bij de PTT. Het
was natuurlijk een opmerkelijke combi-
natie, maar voor Coskun Sorgucu was
het de normaalste zaak van de wereld.
Hij is van beroep eigenlijk bakken, maar
in 1988 begon hij met een slagerij in de
Weimarstraat. Langzaam aan heeft deze
Turkse ondernemer de zaak uitgebreid
tot een supermarkt. Een paar keer per
jaar krijgen ze inspectie en tot nu toe

hebben zij pluspunten behaald wat
betreft hygiëne. Islam spoort aan
tot hygiëne zegt Sorgucu.  Vriendelijk-
heid en kwaliteit staan voorop in de
winkel..
De winkel Firat, is genoemd naar een
rivier in Turkije die Eufraat heet. Soskun
komt hier ook vandaan. De supermarkt
is op dinsdag gesloten.

In de maand Ramadan zijn de prijzen
aangepast. “Onze klanten komen voor
speciale soorten groenten die ze in een
Nederlandse supermarkt niet kunnen
vinden en ze weten dat het lams- en
rundvlees afkomstig is van ritueel
geslachte dieren”.
Hetzelfde geldt voor het vlees dat ver-
werkt is in onze kant-en-klaar maaltijden
en alle diepvriesproducten.

Er is nergens bier of licht alcoholische
dranken te bekennen. “Bier verkopen
wij hier niet, omdat ons geloof dat
verbiedt. De moslims die hier in de
winkel komen waarderen dat enorm en
mensen van andere of geen religie
begrijpen heel goed waarom we deze
producten niet in het assortiment
hebben opgenomen. Dat is soms wel
eens lastig, maar als mensen het eenmaal
weten is het geen enkel probleem”,
verklaart Sorgucu.

Na een moeizame start in 1989 gaat het
de energieke ondernemer inmiddels
aardig voor de wind en stijgen de
omzetten wekelijks. Ondanks de komst
van de C1000 op de hoek is er een
stijgende lijn. En dit is nog niet alles,
want Sorgucu wil het pand in de
Weimarstraat, op de hoek Noordbeek-
dwarsstraat, kopen. Je kunt spreken van
Firat drie. “Ik ben al twee en een half
jaar bezig met dat pand en had groen
licht gekregen van de gemeente om een
lunchroom te beginnen. Na het invullen
van de formulieren heeft de gemeente
dit om de een of andere reden inge-
trokken. Sorgucu vond dit heel vreemd.
“Ik heb de winkeliersvereniging meer-
dere malen gevraagd om samen naar de
gemeente te gaan voor een vergunning
aanvraag. Het leegstaan van een pand
doet de straat niet goed. De gemeente
kan toch begrip tonen voor gemoti-
veerde allochtone ondernemers”, zegt
Sorgucu. “Uiteindelijk heb ik vorige
week gehoord dat ik er een bakkerij
mag beginnen. Ik ben iemand die blijft
doorzetten. Binnenkort kunnen mijn
klanten een Firat drie verwachten waar
zij van harte welkom zijn om ter plekke
een broodje te nuttigen.

Galied Aliahmad

Fam. Sorgucu
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Marconistraat
viert feest
Het was even spannend op zaterdag 30 september: zou het wel of  niet
gaan regenen? Een groepje bewoners in het Haagse Valkenboskwartier had
die dag een groot Marconistraatfeest georganiseerd.
Tot opluchting van iedereen werd het schitterend nazomerweer en kwamen
vele buurtbewoners af op de vrolijke versieringen, uiteenlopende feest-
activiteiten en lekkere hapjes en drankjes.

De Marconistraat is vernoemd naar
een Italiaans ingenieur die in 1895 een
zendantenne uitvond voor het over-
brengen van hoogfrequente trillingen
over grote afstanden en in 1909 de
Nobelprijs voor natuurkunde deelde.

Afgelopen mei opperde Anouschka
Laheij het idee van een jubileumfeest,
omdat de eerste huizen in haar straat al
(ruim) honderd jaar bestaan. Na haar
oproep in een nieuwsbrief meldden
zich meer enthousiastelingen en begon-
nen de voorbereidingen. Idealiter zou
het feest de ‘sociale cohesie’ in de straat
bevorderen Een mooie bijkomstigheid
was dat het groepje buren elkaar voor-
af ook al beter leerde kennen.
Op de dag zelf waren diverse activitei-

ten georganiseerd én was er
ruimte voor spontane initiatie-
ven.
Zo konden de aanwezige
kinderen zich onder meer
uitleven op een groot spring-
kussen, hun gezicht laten
schminken, zelf een schilderijtje
maken, steltlopen, aan een
stoepkrijtcompetitie meedoen of een
liedje zingen en dansje wagen op het
feestpodium.
Maar het hoogtepunt van de dag was
natuurlijk een rondrit op het minitreintje
van straatbewoner Rob Bongers. Zijn
zelfgemaakte spoorrails besloegen maar
liefst een paar honderd meter, en liepen
kriskras door het feestgedruis heen.
De passagiers kregen een heus trein-

kaartje en veiligheidsinstructies bij
het instappen.
Naast limonade, koffie, cake en
pannekoeken van het organisatie-
comité droegen allerlei feest-
bezoekers hun culinaire steentje bij
met eigen drank, (zelfgebakken)
appelflappen, soesjes en meer
exotische lekkernijen.
Ook stond her en der tuinmeubilair
opgesteld waar groepjes bewoners

met elkaar een (kennismakings)praatje
konden maken.
Tegen de avond concentreerde het
feestprogramma zich rondom het
open podium. Hier aten tientallen
mensen aan lange tafels en onder
sfeervol verlichte partytenten een
avondmaaltijd van het Thaise restaurant
Suksiri, die speciaal voor het feest was
samengesteld.
Voor- en achteraf  spuwde een Rad van
Fortuin prijzen uit, en waagden ook
volwassenen zich inmiddels aan een
karaoke-optreden. Als klap op de
vuurpijl kregen de eetgasten een fantas-
tisch grand dessert opgediend, com-
pleet met brandende sterretjes, 20 kilo
vers fruit en allerlei zoetigheden. Deze
grote verrassing was mogelijk dankzij
een succesvol collecterondje vooraf-

gaand aan het feest.
Rond middernacht werd er
gebroederlijk opgeruimd en in kleine
kring nageborreld. Nog steeds buiten
op straat, want de temperatuur bleef
aangenaam. Het Marconistraatfeest is
overduidelijk een groot succes
gebleken en absoluut voor herhaling
vatbaar. Om de positieve feestspirit
vast te houden, is er inmiddels een
heuse straatwebsite in het leven
geroepen met onder meer bewoners-
portretten en een ‘etalage’ voor
creatieve uitspattingen. Nieuwsgieri-
gen kunnen hierop ook foto’s en
filmpjes van het straatfeest bekijken
(www.marconistraat.com).

Selma Kers
foto: Selma Kers en Maurits Burgers

‘Segbroek uit de kunst’Kleurrijke Cultuur Ontmoeting 2006
Durft u te komen?
Toegang is gratis!

Deze aparte 6e editie van de Kleurrijke
Cultuur Ontmoeting vindt plaats op
zaterdag 11 november  in de
Agneskerk. Je kunt natuurlijk eindeloos
praten over integratie, burgerschap, of
hoe je het ook noemt. Je kunt het ook
gewoon doen!
Op zaterdag 11 november is er zo’n
‘no nonsense’ dag in de Agneskerk.

Om  11 uur wordt de dag geopend
met een bijzonder kleurrijke en uitda-
gende gebedsviering waarin culturen en
religies samenwerken met een doel:
laten zien dat het kan en dat het een
indrukwekkend resultaat oplevert.
Na de viering is er een lunch* met
broodjes, thee, koffie en fris. Aan-
gesterkt kunt u zich storten op de
informatiemarkt in de Agneskerk.
Er is van alles te zien en te leren. Er zijn
workshops, er is kunst van dichtbij en
uit verre landen, er is muziek, open
podium en nog veel meer. Er worden
spannende verhalen verteld.
Dat zijn niet zo maar verhalen.
Al luisterend wordt je meegenomen, er
gebeurt iets met je.
Laat het gebeuren!

voorbeeld ‘Like a prayer’ van Madonna!

Even is het stil en dan galmen de
exotische tonen uit Java door de
kerkgewelven. De gamalan groep van
Manggar Megar zal in vol ornaat voor
u optreden. Ditmaal ook met dames
en dans. Zoals u wellicht weet gaat het
hier om traditionele muziek en dans bij
officiele ontvangsten in de paleizen en
tempels van oud Java.

Rond 18.00 uur wordt er een buffet*
opgesteld met warme (hete) hapjes om
de inwendige mens te verzorgen. Dit is
de voorbode van het avondprogramma.

Het is natuurlijke de 11e van de 11e en
dan wordt op veel plaatsen St. Maarten
gevierd. Een groep kinderen zal het
avondprogramma openen met een
St.  Maartenspel en liedjes.
Vervolgens treedt voor u op: Madame
Jeannette, een koor van 25 dames die een
wervelende medly van popsongs ten

De avond wordt afgesloten met een
donderende Jembé. De Nigeriaanse
drums zullen de leien op het dak van
de kerk laten trillen en klapperen en
uw bloed sneller laten stromen!
Het belooft een heel bijzondere en
spannende dag van ontmoeting te
worden. Kunst op het snijvlak van
culturen. Mensen uit de hele wereld,
vreemde mensen met vreemde
gewoonten, culturen en religies.
Vreemd? Wij dagen u uit!
Durft u te komen? Durft u deze dag
in al zijn diversiteit mee te maken?
Durft u het aan al deze mensen te
ontmoeten, de ander aan te spreken
en met de ander een broodje te eten
of een drankje te drinken? Durft u
het aan iets over uzelf te vertellen?
Vanzelfsprekend bent u van harte
welkom en wordt u gastvrij ontvan-
gen!

Jean-Marie Bosch van Drakestein
Inter Cultureelplatform Segbroek
(IPS), Sint Agneskerk, Beeklaan 188,
Informatie: 070-362 05 89
www.sintagnes.com
* lunch en buffet tegen geringe kosten
te verkrijgen

gehore brengen waaronder bij-
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Een verrassend leuke actie van “Onze Straat Voorop” in de
Kepplerstraat op 30 september jl.
U ziet ons wel vaker in straten rondstruinen om te
kijken of bewoners achter de koffiepot vandaan te
halen zijn. Met het stralende weer op deze zaterdag
ging dat toch lukken. Ondanks de Ramadan wisten
zo’n 20 vrouwen en een aantal kinderen de bezem en
de schep te vatten om de straat te vegen en boom-
cirkels van planten te voorzien.
Later kwamen daar nog een echtpaar met hun 15
jarige kleinzoon in actie om hun straat gezellig te
maken. De BOM ReVa heeft een belangrijke rol,
want zorgt voor alle materiaal inclusief  plantjes.

Echt een hele goede actie.
Stichting BOOG bedankt de bewoners voor het
succes!
Annelies de Groot
Adviseur Stichting BOOG

Vervolg van pagina 1:

Burgerschap

Op 26 september vond in Den Haag de Dag van de
Haagse ontmoeting plaats. Een initiatief van wethou-
der Rabin Baldewsing met als doel: Hagenaars in het
kader van burgerschap bij elkaar te brengen. In stads-
deel Segbroek vond deze dag plaats in diensten-
centrum Copernicus, alwaar een druk programma was
samengesteld met als absoluut hoogtepunt de wijk-
quiz.

De Haagse
Ontmoeting

Het programma startte al vroeg in de middag met het
toneelstukje “De Vreedzame School”dat werd opgevoerd
door leerlingen van de Klimopschool. Het was een leuke en
zeer leerzame voorstelling die op een bijzondere wijze op
de planken werd gezet. Jammer alleen dat er zo weinig
publiek aanwezig was.

Heel anders was dat met de maaltijd. Tegen zessen drup-
pelde een groot aantal wijkbewoners het dienstencentrum
binnen om aan de maaltijd deel te nemen, die werd ver-
zorgd door gelegenheidskok James Owie van de Stichting
Africa Life. Tijdens het eten werden de gasten aangenaam
verpoosd met een muzikaal optreden van het duo Janus en
Nelis die Nederlandstalige liederen ten gehore brachten. Er
ontstond al snel een ontspannen sfeer en er werd veel
gesproken en gelachen. Zonder meer kan worden gesteld
dat eten mensen bij elkaar brengt, waarmee direct invulling
werd gegeven aan het thema van de dag: de Haagse ont-
moeting.

Na de maaltijd werd er gestart met de wijkquiz. De
aanwezigen, waaronder wethouder Jetta Klijnsma,
werden in groepen verdeeld en vormden per tafel een
team. Ieder team werd voorzien van een krijtje en een
leitje waarop de antwoorden van de quizvragen konden
worden gegeven. De quiz werd gepresenteerd door onze
bekende wijkbewoner Frans de Leef die, zoals gewoon-
lijk, werd geassisteerd door de altijd jonge en altijd
blonde assistente Leontien. Of het nu kwam door de
verzadiging van de maaltijd of door de leuke presentatie
van Frans, maar er was al snel een jolige stemming. Bij
elke gestelde vraag ontstond er geroezemoes en antwoor-
den werden door elkaar geschreeuwd. Er werd vals
gespeeld en voorgezegd, maar dat mocht de pret niet
drukken.Aan het eind van de avond was er een heuse
prijsuitreiking waarbij de winnaars van de quiz naar huis
gingen met een dinerbon.
Al met al een bijzonder leuke avond met een gezellig en
luchtig karakter. Om met één van de aanwezigen te

Grenzen stellen en die ook snel, zichtbaar
en consequent handhaven. Dat is nodig
om de goedwillende burgers die hun
sociale verantwoordelijkheid willen
nemen, steun en bescherming te bieden.
De stad moet zien dat burgerschap
loont. Dat betekent dat antiburgerschap,
of ‘hufterigheid’, krachtig wordt afgewe-
zen en aangepakt. Wij geven ruim baan
aan de willers, maar hebben geen geduld
of  begrip meer voor niet-willers. We
noemen dit “handhaven”.

Resultaat van deze “sociale investerings-
vierhoek” is een sociaal verantwoorde-
lijke stad waar het goed toeven is. Waar
mensen zich gerespecteerd en gewaar-
deerd voelen voor de bijdrage die zij
leveren aan de verschillende aspecten van
de maatschappij. Waar initiatief  welkom
is, maar onmaatschappelijk gedrag wordt
afgestraft. Burgerschap wil ook zeggen
dat burgers die weglopen van hun sociale
verantwoordelijkheden (de “niet-willers”)
daarop worden aangesproken. Burger-
schap sluit ook iedere vorm van radica-
lisering en intolerantie tegenover burgers
en (bevolkings)groepen uit.

Fonds Burgerschap
Iedere Hagenaar die een goed plan heeft
om de stad nog mooier en beter te
maken kan hier een beroep op doen. Het
Fonds Burgerschap geeft subsidie voor
ideeën en plannen van inwoners en hun
organisaties in de sfeer van ontmoeting,
dialoog en samenwerking. Vrijwilligers-
organisaties en inwoners (tenminste tien
Hagenaars) kunnen plannen indienen.
Deze plannen moeten de sociale binding
in een wijk of buurt verstevigen en
ontmoetingen tussen verschillende
stadsbewoners bevorderen.
Het Fonds Burgerschap is niet bedoeld
voor wijkfeesten of voor de instandhou-
ding van vrijwilligersorganisaties.

Hagenaars worden uitgenodigd en
uitgedaagd om hun opvattingen over de
nota kenbaar te maken en suggesties te
doen aan het gemeentebestuur. Dit kan
schriftelijk, mondeling of per e-mail:
dehaagseontmoeting@ocw.denhaag.nl spreken: “Deze avond komt zeer zeker in aanmerking voor herhaling.”

Ed Dusschoten, Foto”s Hans Pronk
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Marconistraat
viert feest
Het was even spannend op zaterdag 30 september: zou het wel of  niet
gaan regenen? Een groepje bewoners in het Haagse Valkenboskwartier had
die dag een groot Marconistraatfeest georganiseerd.
Tot opluchting van iedereen werd het schitterend nazomerweer en kwamen
vele buurtbewoners af op de vrolijke versieringen, uiteenlopende feest-
activiteiten en lekkere hapjes en drankjes.

De Marconistraat is vernoemd naar
een Italiaans ingenieur die in 1895 een
zendantenne uitvond voor het over-
brengen van hoogfrequente trillingen
over grote afstanden en in 1909 de
Nobelprijs voor natuurkunde deelde.

Afgelopen mei opperde Anouschka
Laheij het idee van een jubileumfeest,
omdat de eerste huizen in haar straat al
(ruim) honderd jaar bestaan. Na haar
oproep in een nieuwsbrief meldden
zich meer enthousiastelingen en begon-
nen de voorbereidingen. Idealiter zou
het feest de ‘sociale cohesie’ in de straat
bevorderen Een mooie bijkomstigheid
was dat het groepje buren elkaar voor-
af ook al beter leerde kennen.
Op de dag zelf waren diverse activitei-

ten georganiseerd én was er
ruimte voor spontane initiatie-
ven.
Zo konden de aanwezige
kinderen zich onder meer
uitleven op een groot spring-
kussen, hun gezicht laten
schminken, zelf een schilderijtje
maken, steltlopen, aan een
stoepkrijtcompetitie meedoen of een
liedje zingen en dansje wagen op het
feestpodium.
Maar het hoogtepunt van de dag was
natuurlijk een rondrit op het minitreintje
van straatbewoner Rob Bongers. Zijn
zelfgemaakte spoorrails besloegen maar
liefst een paar honderd meter, en liepen
kriskras door het feestgedruis heen.
De passagiers kregen een heus trein-

kaartje en veiligheidsinstructies bij
het instappen.
Naast limonade, koffie, cake en
pannekoeken van het organisatie-
comité droegen allerlei feest-
bezoekers hun culinaire steentje bij
met eigen drank, (zelfgebakken)
appelflappen, soesjes en meer
exotische lekkernijen.
Ook stond her en der tuinmeubilair
opgesteld waar groepjes bewoners

met elkaar een (kennismakings)praatje
konden maken.
Tegen de avond concentreerde het
feestprogramma zich rondom het
open podium. Hier aten tientallen
mensen aan lange tafels en onder
sfeervol verlichte partytenten een
avondmaaltijd van het Thaise restaurant
Suksiri, die speciaal voor het feest was
samengesteld.
Voor- en achteraf  spuwde een Rad van
Fortuin prijzen uit, en waagden ook
volwassenen zich inmiddels aan een
karaoke-optreden. Als klap op de
vuurpijl kregen de eetgasten een fantas-
tisch grand dessert opgediend, com-
pleet met brandende sterretjes, 20 kilo
vers fruit en allerlei zoetigheden. Deze
grote verrassing was mogelijk dankzij
een succesvol collecterondje vooraf-

gaand aan het feest.
Rond middernacht werd er
gebroederlijk opgeruimd en in kleine
kring nageborreld. Nog steeds buiten
op straat, want de temperatuur bleef
aangenaam. Het Marconistraatfeest is
overduidelijk een groot succes
gebleken en absoluut voor herhaling
vatbaar. Om de positieve feestspirit
vast te houden, is er inmiddels een
heuse straatwebsite in het leven
geroepen met onder meer bewoners-
portretten en een ‘etalage’ voor
creatieve uitspattingen. Nieuwsgieri-
gen kunnen hierop ook foto’s en
filmpjes van het straatfeest bekijken
(www.marconistraat.com).

Selma Kers
foto: Selma Kers en Maurits Burgers

‘Segbroek uit de kunst’Kleurrijke Cultuur Ontmoeting 2006
Durft u te komen?
Toegang is gratis!

Deze aparte 6e editie van de Kleurrijke
Cultuur Ontmoeting vindt plaats op
zaterdag 11 november  in de
Agneskerk. Je kunt natuurlijk eindeloos
praten over integratie, burgerschap, of
hoe je het ook noemt. Je kunt het ook
gewoon doen!
Op zaterdag 11 november is er zo’n
‘no nonsense’ dag in de Agneskerk.

Om  11 uur wordt de dag geopend
met een bijzonder kleurrijke en uitda-
gende gebedsviering waarin culturen en
religies samenwerken met een doel:
laten zien dat het kan en dat het een
indrukwekkend resultaat oplevert.
Na de viering is er een lunch* met
broodjes, thee, koffie en fris. Aan-
gesterkt kunt u zich storten op de
informatiemarkt in de Agneskerk.
Er is van alles te zien en te leren. Er zijn
workshops, er is kunst van dichtbij en
uit verre landen, er is muziek, open
podium en nog veel meer. Er worden
spannende verhalen verteld.
Dat zijn niet zo maar verhalen.
Al luisterend wordt je meegenomen, er
gebeurt iets met je.
Laat het gebeuren!

voorbeeld ‘Like a prayer’ van Madonna!

Even is het stil en dan galmen de
exotische tonen uit Java door de
kerkgewelven. De gamalan groep van
Manggar Megar zal in vol ornaat voor
u optreden. Ditmaal ook met dames
en dans. Zoals u wellicht weet gaat het
hier om traditionele muziek en dans bij
officiele ontvangsten in de paleizen en
tempels van oud Java.

Rond 18.00 uur wordt er een buffet*
opgesteld met warme (hete) hapjes om
de inwendige mens te verzorgen. Dit is
de voorbode van het avondprogramma.

Het is natuurlijke de 11e van de 11e en
dan wordt op veel plaatsen St. Maarten
gevierd. Een groep kinderen zal het
avondprogramma openen met een
St.  Maartenspel en liedjes.
Vervolgens treedt voor u op: Madame
Jeannette, een koor van 25 dames die een
wervelende medly van popsongs ten

De avond wordt afgesloten met een
donderende Jembé. De Nigeriaanse
drums zullen de leien op het dak van
de kerk laten trillen en klapperen en
uw bloed sneller laten stromen!
Het belooft een heel bijzondere en
spannende dag van ontmoeting te
worden. Kunst op het snijvlak van
culturen. Mensen uit de hele wereld,
vreemde mensen met vreemde
gewoonten, culturen en religies.
Vreemd? Wij dagen u uit!
Durft u te komen? Durft u deze dag
in al zijn diversiteit mee te maken?
Durft u het aan al deze mensen te
ontmoeten, de ander aan te spreken
en met de ander een broodje te eten
of een drankje te drinken? Durft u
het aan iets over uzelf te vertellen?
Vanzelfsprekend bent u van harte
welkom en wordt u gastvrij ontvan-
gen!

Jean-Marie Bosch van Drakestein
Inter Cultureelplatform Segbroek
(IPS), Sint Agneskerk, Beeklaan 188,
Informatie: 070-362 05 89
www.sintagnes.com
* lunch en buffet tegen geringe kosten
te verkrijgen

gehore brengen waaronder bij-
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BLEEK
Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag
Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl

Achter ‘t raam.
Het was druk in café Emma. Aan de
leestafel nam ik, onder het genot van
een biertje, het aan ’t papier toever-
trouwde leed van de dag door.
Over de rand van mijn krantje had ik
hem al tweemaal buiten langs zien
peren: een wat schuchtere man van een
jaar of  veertig, zo’n onzekere twijfelaar.
Toen hij voor de derde keer de kroeg
passeerde en naar binnen keek, kruisten
onze blikken elkaar. Vermoedelijk voor
hem hét teken om toch maar naar
binnen te komen. Twee tellen later
vroeg hij beleefd of de plaats naast mij
nog vrij was.
“Ja hoor, ga zitten”, zei ik. “Je moest zo
te zien nogal wat overwinnen hè, om
binnen te komen?”
“Ach meneer”, zelf  in zijn stem was de
teleurstelling van het leven hoorbaar.
“M’n hele wereld staat op z’n kop. Ik
dacht dat ik ’t eindelijk voor elkaar had,
maar nee. Een jaar geleden heb ik haar
ontmoet, bloedmooi en áárdig! Ze
maakte meteen een afspraakje met me
en na een week was ze niet meer bij me
weg te slaan. Ik voelde me de koning te
rijk. Ik, nota bene ik, met zo’n mooie
vrouw. Het leek wel een droom. Ik
kreeg alle aandacht, iets wat ik nooit
heb gehad. Ze vond me lief, zei ze. Ze
hield van me, zei ze. Ze kookte zelfs af
en toe voor me en als ik uit m’n werk
kwam kon ze niet wachten om me ’t
bed in te trekken. Meneer, ik leefde in
een droom. Het enige waar ik af en toe
van baalde was dat ze ’s avond altijd
naar huis ging om te slapen, ze moest
zogenaamd vroeg op. Om u eerlijk de
waarheid te zeggen, had toen bij mij de
bel moeten gaan rinkelen. Maar ja,
liefde maakt blind hè. Ik hield zó
verschrikkelijk veel van haar en ik dacht
dat zij ook van mij hield. Nou mooi
niet dus! Na een maand of drie, vier,
begon het en blind als ik was had ik ’t
niet eens door. Of  ze wat geld van me
mocht lenen. Er was iets vaags met haar
moeder. Dus lul die ik ben, ik naar de
bank. Veertien dagen later; of  ze nog
wat van me kon lenen, iets met d’r
tante. In die zelfde week had ze proble-
men met d’r autootje, dus een andere
auto. Alles deed ik voor d’r, maar ze
wilde meer en steeds meer. Geld voor
de kapper, nieuwe schoenen, een nieuw
mobieltje, je kunt ’t zo gek niet beden-
ken of ik heb ’t haar gegeven. Mijn hele
spaarrekening heb ik voor haar geplun-
derd. Ik heb zelfs een tweede hypo-
theek op m’n huis genomen. En toen ik
haar vertelde dat ik ’t financieel wat
rustiger aan moest gaan doen, was ze
van de ene op de andere dag vertrok-
ken. Kapot ben ik, uitgekleed en leegge-
zogen. Ik heb voor die slang zelfs m’n
huis moeten verkopen en zit nu in een
gehuurd kamertje achter de ramen.
Nee…, niet wat u denkt, maar zo voelt
het wel!”

© Bleek

Karel
de Kok
en het
Bezoek
van
Sinter-
klaas
doorVAN
HOORNE
EVENTS

Mezzo Macho
A-cappella-theater
donderdag 23 november 2006,
20.30 uur Grote zaal
Na het succesvolle P. Capella, geba-
seerd op het werk van Drs. P, presen-
teert Mezzo Macho een jubileum-
programma met de beste, leukste en
ontroerendste nummers uit zijn rijke
historie van vijftien jaar a-capellatheater.
De muziek van Mezzo Macho heeft
zich altijd onderscheiden door de
mengeling van stijlen, soms zelfs binnen
één en hetzelfde nummer maar ook
door de verrassende bewerkingen van
kinderliedjes en hoogtepunten uit pop,
jazz en klassieke muziek en door het
vermakelijke spel met teksten en talen,
evenals door originele toonzettingen
van dichters als Winnie-the-Pooh en
Shakespeare. Het komt allemaal voor-
bij in de voorstelling De Oogst, waarin
de vier zangers nieuw theater schrijven
met hun eigen favoriete nummers én
die van het publiek.

15,- / Uitpas & CJP 13,50 /
Ooievaarspas 8,45 / vrij-willigerspas
12,38 / Buurtpas 12,50.

THEO NIJLAND  EN
ROSITA STEENBEEK
vrijdag 1 december 2006, 20.30 uur
Grote zaal.
De kus!
Literaire revue. Theo Nijland treedt op
met schrijfster Rosita Steenbeek.
Zij is in Nederland al lang geen onbe-
kende meer. Ze schreef  o.a. De laatste
vrouw en Ballet Russes en is een gepas-
sioneerde vertelster, over haar reizen,
haar liefdes, haar leven. Als prikkelende
afwisseling bezingt Nijland het zijne aan
de vleugel. “De dame en de heer zijn
verbaal erg aan elkaar gewaagd, zoveel
wordt meteen duidelijk…behoorlijk
wat te lachen, vrolijk, lichtvoetig
deel…alle lof voor het experiment en
de openhartigheid, en, mijn hemel, wat
zijn en blijven de liedjes van Nijland
toch ongelooflijk mooi.” Trouw

Kwaad Bloed
door ROTTERDAMS LEF
woensdag 29 november 2006, 19.30
uur. Grote zaal  
CKV-ers opgelet: geschikt vanaf  15
jaar; lesbrief  beschikbaar..
Met nagesprek in het Diepe.
17 november 2003, een normale
maandagavond loopt uit op een
tragedie. Maja´s hartsvriendin Nina
nodigt haar uit om samen met drie
andere vrienden een autoritje te gaan
maken. Even na middernacht wordt
Maja´s brandende lijk gevonden. ‘Ik
had best nog wel zin in het leven, maar
het touw was te beklemmend, werd
mij te veel, dag laatste adem, god is te
langzaam´. Een paar dagen later
worden vier van Maja´s vrienden
gearresteerd en veroordeeld. Waarom
Maja precies is vermoord is tot op het
heden onduidelijk.
Rotterdams LEF had het lef met
regisseur Roel Twijnstra en schrijver
Kees van Loenen het gruwelijke
waargebeurde verhaal over de moord
op Maja Bradaric in het theater te
vertolken. LEF weet een indrukkende
voorstelling te maken binnen hun eigen
urban theater en streetwise manier van
benaderen.

 14,- / Uitpas & CJP 12,50 / Ooie-
vaarspas 7,95 / vrijwilligerspas 11,58 /
Buurtpas 11,50

 15,- /Uitpas & CJP 13,50 / Ooie-
vaarspas  8,45 /vrijwilligerspas 12,38.
Buurtpas  12,50

Signeersessie na afloop!

Zaterdag 18 november 2006, 19.00 uur. Grote zaal.
Musical met de echte Sinterklaas. Op18 november komt hij in Scheveningen aan.
Diezelfde dag is Sint alweer in de Regentes. Op het kasteel van koning Klaagmaar-
niet is het weer gezellig druk. Iedereen rent en vliegt, want Sinterklaas komt loge-
ren! En hij krijgt natuurlijk de mooiste kamer van het kasteel. Voor alle pakjes die
Sinterklaas bij zich heeft, komt er een aparte pakjeskamer. De hoofdpiet moet op
de sleutel passen, maar gaat dat helemaal goed? En waar leidt het geheimzinnige
kruidnotenspoor naartoe? Weet hofdame Frandolien misschien meer van de
onvindbare kamersleutel?Vorig jaar was deze voorstelling binnen een mum van tijd
twee keer uitverkocht. Vanaf  3 jaar.  12,50 / Uitpas & CJP 11,- /Ooiepas 5,95/
kinderen 8,50 /vrijwilligerspas 8,38/ Buurtpas 10,-.

Haagse Canon centraal op Dag van de Haagse Geschiedenis

Inwoners van Den Haag
schrijven zelf  geschiedenis
De dag van de Haagse Geschiedenis, op vrijdag 3 november in het stadhuis van
Den Haag, stond geheel in het teken van de Haagse Canon, een zoektocht naar
verhalen over de Haagse geschiedenis. Belangrijk onderdeel van de Haagse Canon
is het project de “Haagse Schatkist”
In dit project wordt aan de inwoners van Den Haag gevraagd welke feiten,
personen, plekken en gebeurtenissen zij belangrijk vinden voor de Haagse ge-
schiedschrijving.
De inwoners van Den Haag leveren op deze manier hun eigen bijdrage aan de
Haagse Schatkist. De geschreven bijdragen kunnen vanaf 3 november worden
gezonden naar www.haagsecanon.nl of  worden gedeponeerd in een van de Haagse
Schatkisten. Haagse Schatkisten staan de komende maanden in bijna alle bibliothe-
ken van Den Haag.
Op 5 mei 2007 zal tijdens een grote slotmanifestatie een selectie van deze verhalen
in een boek worden gebundeld.
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MET DE DEUR
IN HUIS
Rubriek van het
huurders-
spreekuur ReVa

Zaterdag 14 oktober was het de
landelijke politiedag. Ook het
bureau Segbroek in onze wijk was
opengesteld. Er was veel belang-
stelling. Buiten stonden een
arrestantenwagen en jeep opgesteld
als publiekstrekker. Menig onschul-
dig passerende fietser schrok zich
rot als een van de kinderen de knop
van de sirene had gevonden.

De ruimte van het stadsdeelkantoor
was voor die dag geheel in beslag
genomen door de politie. Bij de diverse
marktkraampjes kon de bezoeker
informatie krijgen over onder meer
bureau HALT, inbraakpreventie en het
werken bij de politie. Ook de Nacht-
preventie REVA stond daar met een
kraampje bemand door een aantal
vrijwilligers. Koffie en fris was volop
aanwezig.

Landelijk politiedag in REVA.

Zoals ieder jaar, was het ook dit jaar mogelijk om deel te nemen
aan een rondleiding door het bureau. Ieder jaar is de rondleiding
weer anders. Lag vorig jaar nog een “lijk” onder een laken, dit
jaar ging het over inbraak. Een deel van het bureau was omgeto-
verd tot een huiskamer met een heus leren bankstel. Alleen er was
iets aan de hand. Op diverse plaatsen waren kasten opengetrok-
ken en lag er rotzooi op de vloer. Een spaarvarken was stuk
gegooid en het geld was ontvreemd. “Een typisch voorbeeld van
een inbraak” stelde de aanwezige diender van de technische
recherche. Een inbraak in een woning duurt niet lang . “Binnen
luttele minuten heeft de dader in je woning geshopt en zaken
meegenomen”, vervolgde de rechercheur. “Het is daarom van
belang goed hang- en sluitwerk te hebben”. Daarnaast gaf hij het
dilemma aan dat niet altijd hele en goede vingerafdrukken gevon-
den kunnen worden. Hij wees ook op een kluis die uit de woning
was meegenomen, later ergens geopend en in de bosjes was
teruggevonden.

“De beste manier tot nu toe is deze” sloot
de rechercheur af en hij liet een blikje
hondenvoer zien. Het blikje was leeg en het
deksel kon er zo weer opgeplaatst worden.
“Ik zeg niet dat men het zo moet doen maar
het duurt voor de dader te lang om de
gehele voorraadkast door te spitten om dit
blikje met waardevolle spullen te vinden”.

De toer vervolgde langs de cellen.
De aanwezigen konden eens ervaren hoe het
is om in een kale betonnen kamer te zitten
met alleen een houten bank, invallend licht via
glazen tegels versterkt door kaal licht van een
TL lamp. “Net goed voor die boeven.”,
vond een van de aanwezige kinderen.

Verder naar de kelder waar verschillende
auto’s, motoren en fietsen stonden opgesteld.
Bijzonder was hier de aanwezigheid van een
onopvallende surveillance auto voor op de
snelweg. Een heuse SBS6-auto!
Wel bekend van het programma
wegmisbruikers.

De vierwiel aangedreven 2,8 liter
Volkswagen is voorzien van allerlei
snufjes. Zo ook het bekende display
op de midden console. “Dit voertuig
haalt gemakkelijk 250 kilometer per
uur. Niet dat we dat vaak rijden.
Meestal niet harder dan 180. Maar ja,
dan ben je ook al je rijbewijs kwijt.”
Vertelt bijbehorende agent in burger. “
Een leuke auto. Een echte boys toy!”

Een demonstratie van de bikers wordt
aangekondigd. Speciaal hiervoor is een
van de agenten omgekleed als oma en
een andere als dief. De bikers demon-

streren handig hoe ze van hun fiets
afstappen met behoud van de hun
snelheid om zo in volle vaart de tasjes-
dief te kunnen vangen. Het is
verbazingwekkend wat je allemaal met
een fiets kunt doen om een tasjesdief te
vangen. De fiets kan zo worden ge-
bruikt als rijdende afzetting, als wapen
rechtop de verdacht sturen of de
verdacht over de fiets heentrekken. Een
boeiende Demonstratie die veel belang-
stelling trok.

Zondermeer een boeiende dag die laat
zien wat al dat “blauw” allemaal in
petto heeft.
Volgend jaar weer?!

Ed Dusschoten

Beste redactie van Konkreet,
Graag wil ik vragen of en hoe er
aandacht besteed kan worden aan de
overlast door het voeren van vogels op
de Weimarbrug. Vandaag is er zelfs een
hele pan rijst neergegooid bij de brug.
De vogels worden zo vaak gevoerd
door mensen uit de buurt met hele
zakken brood (soms meerdere tegelijk).
Het voeren veroorzaakt niet alleen
overlast door poep op auto’s of  daken,
ook het meeuwengeschreeuw tijdens
en na het voeren is oorverdovend (als
omwonende zeker niet te missen).
Tevens kan ik me voorstellen dat de
populatie vogels hierdoor alleen maar
toeneemt.
Terwijl zeker voor de duif, de rat in de
lucht, dit niet wenselijk is. Ziektekiemen
(de vogelgriep heeft ons nog niet
bereikt..) hebben zo ook vrij baan.

Bewoonster Weimarstraat

Ingezonden brief

Overnamekosten.
Op het spreekuur komt dit probleem
regelmatig naar voren. De vraag om
overnamekosten te betalen is niet
verboden. Voor roerende zaken mag
de zittende bewoner dit vragen, mits
de prijs redelijk is. Alles wat vastgena-
geld is en niet verplaatst kan worden
hoort in principe bij het huis en daar-
voor moet men bij de eigenaar zijn. De
eigenaar is nooit verplicht dit over te
nemen, indien het niet schriftelijk is
vastgelegd. Indien u toch roerende
zaken wilt overnemen,
is het raadzaam om dit op papier te
zetten. Het formulier moet echter
voorzien zijn van beide handtekeningen
en datum (d.w.z. handtekeningen van
de oude en nieuwe bewoner plus een
gedetailleerd beschrijving). Wat u echter
niet meeneemt, vervalt dan aan de
eigenaar. Maar pas op voor eventuele
verwijderingkosten. Alle onroerende
zaken, al dan niet met toestemming van
kantonrechter of eigenaar aangebracht,
blijven in de woning en er kan nooit
overnamekosten voor gevraagd
worden.

Tevens wijzen wij er nogmaals op, nu
de bladeren van de bomen vallen, dat
U als huurder verplicht bent om de
goten en afvoerputjes te vegen en vuil
en bladeren te verwijderen. Dit om te
voorkomen dat er wateroverlast
ontstaat door verstopping of op-
hoping. De verzekering is dan niet
verplicht is om schade, die hierdoor
ontstaat, uit te keren.

Het Huurderssteam.

foto’s: hans Pronk
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BLEEK
Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag
Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl

Achter ‘t raam.
Het was druk in café Emma. Aan de
leestafel nam ik, onder het genot van
een biertje, het aan ’t papier toever-
trouwde leed van de dag door.
Over de rand van mijn krantje had ik
hem al tweemaal buiten langs zien
peren: een wat schuchtere man van een
jaar of  veertig, zo’n onzekere twijfelaar.
Toen hij voor de derde keer de kroeg
passeerde en naar binnen keek, kruisten
onze blikken elkaar. Vermoedelijk voor
hem hét teken om toch maar naar
binnen te komen. Twee tellen later
vroeg hij beleefd of de plaats naast mij
nog vrij was.
“Ja hoor, ga zitten”, zei ik. “Je moest zo
te zien nogal wat overwinnen hè, om
binnen te komen?”
“Ach meneer”, zelf  in zijn stem was de
teleurstelling van het leven hoorbaar.
“M’n hele wereld staat op z’n kop. Ik
dacht dat ik ’t eindelijk voor elkaar had,
maar nee. Een jaar geleden heb ik haar
ontmoet, bloedmooi en áárdig! Ze
maakte meteen een afspraakje met me
en na een week was ze niet meer bij me
weg te slaan. Ik voelde me de koning te
rijk. Ik, nota bene ik, met zo’n mooie
vrouw. Het leek wel een droom. Ik
kreeg alle aandacht, iets wat ik nooit
heb gehad. Ze vond me lief, zei ze. Ze
hield van me, zei ze. Ze kookte zelfs af
en toe voor me en als ik uit m’n werk
kwam kon ze niet wachten om me ’t
bed in te trekken. Meneer, ik leefde in
een droom. Het enige waar ik af en toe
van baalde was dat ze ’s avond altijd
naar huis ging om te slapen, ze moest
zogenaamd vroeg op. Om u eerlijk de
waarheid te zeggen, had toen bij mij de
bel moeten gaan rinkelen. Maar ja,
liefde maakt blind hè. Ik hield zó
verschrikkelijk veel van haar en ik dacht
dat zij ook van mij hield. Nou mooi
niet dus! Na een maand of drie, vier,
begon het en blind als ik was had ik ’t
niet eens door. Of  ze wat geld van me
mocht lenen. Er was iets vaags met haar
moeder. Dus lul die ik ben, ik naar de
bank. Veertien dagen later; of  ze nog
wat van me kon lenen, iets met d’r
tante. In die zelfde week had ze proble-
men met d’r autootje, dus een andere
auto. Alles deed ik voor d’r, maar ze
wilde meer en steeds meer. Geld voor
de kapper, nieuwe schoenen, een nieuw
mobieltje, je kunt ’t zo gek niet beden-
ken of ik heb ’t haar gegeven. Mijn hele
spaarrekening heb ik voor haar geplun-
derd. Ik heb zelfs een tweede hypo-
theek op m’n huis genomen. En toen ik
haar vertelde dat ik ’t financieel wat
rustiger aan moest gaan doen, was ze
van de ene op de andere dag vertrok-
ken. Kapot ben ik, uitgekleed en leegge-
zogen. Ik heb voor die slang zelfs m’n
huis moeten verkopen en zit nu in een
gehuurd kamertje achter de ramen.
Nee…, niet wat u denkt, maar zo voelt
het wel!”

© Bleek

Karel
de Kok
en het
Bezoek
van
Sinter-
klaas
doorVAN
HOORNE
EVENTS

Mezzo Macho
A-cappella-theater
donderdag 23 november 2006,
20.30 uur Grote zaal
Na het succesvolle P. Capella, geba-
seerd op het werk van Drs. P, presen-
teert Mezzo Macho een jubileum-
programma met de beste, leukste en
ontroerendste nummers uit zijn rijke
historie van vijftien jaar a-capellatheater.
De muziek van Mezzo Macho heeft
zich altijd onderscheiden door de
mengeling van stijlen, soms zelfs binnen
één en hetzelfde nummer maar ook
door de verrassende bewerkingen van
kinderliedjes en hoogtepunten uit pop,
jazz en klassieke muziek en door het
vermakelijke spel met teksten en talen,
evenals door originele toonzettingen
van dichters als Winnie-the-Pooh en
Shakespeare. Het komt allemaal voor-
bij in de voorstelling De Oogst, waarin
de vier zangers nieuw theater schrijven
met hun eigen favoriete nummers én
die van het publiek.

15,- / Uitpas & CJP 13,50 /
Ooievaarspas 8,45 / vrij-willigerspas
12,38 / Buurtpas 12,50.

THEO NIJLAND  EN
ROSITA STEENBEEK
vrijdag 1 december 2006, 20.30 uur
Grote zaal.
De kus!
Literaire revue. Theo Nijland treedt op
met schrijfster Rosita Steenbeek.
Zij is in Nederland al lang geen onbe-
kende meer. Ze schreef  o.a. De laatste
vrouw en Ballet Russes en is een gepas-
sioneerde vertelster, over haar reizen,
haar liefdes, haar leven. Als prikkelende
afwisseling bezingt Nijland het zijne aan
de vleugel. “De dame en de heer zijn
verbaal erg aan elkaar gewaagd, zoveel
wordt meteen duidelijk…behoorlijk
wat te lachen, vrolijk, lichtvoetig
deel…alle lof voor het experiment en
de openhartigheid, en, mijn hemel, wat
zijn en blijven de liedjes van Nijland
toch ongelooflijk mooi.” Trouw

Kwaad Bloed
door ROTTERDAMS LEF
woensdag 29 november 2006, 19.30
uur. Grote zaal  
CKV-ers opgelet: geschikt vanaf  15
jaar; lesbrief  beschikbaar..
Met nagesprek in het Diepe.
17 november 2003, een normale
maandagavond loopt uit op een
tragedie. Maja´s hartsvriendin Nina
nodigt haar uit om samen met drie
andere vrienden een autoritje te gaan
maken. Even na middernacht wordt
Maja´s brandende lijk gevonden. ‘Ik
had best nog wel zin in het leven, maar
het touw was te beklemmend, werd
mij te veel, dag laatste adem, god is te
langzaam´. Een paar dagen later
worden vier van Maja´s vrienden
gearresteerd en veroordeeld. Waarom
Maja precies is vermoord is tot op het
heden onduidelijk.
Rotterdams LEF had het lef met
regisseur Roel Twijnstra en schrijver
Kees van Loenen het gruwelijke
waargebeurde verhaal over de moord
op Maja Bradaric in het theater te
vertolken. LEF weet een indrukkende
voorstelling te maken binnen hun eigen
urban theater en streetwise manier van
benaderen.

 14,- / Uitpas & CJP 12,50 / Ooie-
vaarspas 7,95 / vrijwilligerspas 11,58 /
Buurtpas 11,50

 15,- /Uitpas & CJP 13,50 / Ooie-
vaarspas  8,45 /vrijwilligerspas 12,38.
Buurtpas  12,50

Signeersessie na afloop!

Zaterdag 18 november 2006, 19.00 uur. Grote zaal.
Musical met de echte Sinterklaas. Op18 november komt hij in Scheveningen aan.
Diezelfde dag is Sint alweer in de Regentes. Op het kasteel van koning Klaagmaar-
niet is het weer gezellig druk. Iedereen rent en vliegt, want Sinterklaas komt loge-
ren! En hij krijgt natuurlijk de mooiste kamer van het kasteel. Voor alle pakjes die
Sinterklaas bij zich heeft, komt er een aparte pakjeskamer. De hoofdpiet moet op
de sleutel passen, maar gaat dat helemaal goed? En waar leidt het geheimzinnige
kruidnotenspoor naartoe? Weet hofdame Frandolien misschien meer van de
onvindbare kamersleutel?Vorig jaar was deze voorstelling binnen een mum van tijd
twee keer uitverkocht. Vanaf  3 jaar.  12,50 / Uitpas & CJP 11,- /Ooiepas 5,95/
kinderen 8,50 /vrijwilligerspas 8,38/ Buurtpas 10,-.

Haagse Canon centraal op Dag van de Haagse Geschiedenis

Inwoners van Den Haag
schrijven zelf  geschiedenis
De dag van de Haagse Geschiedenis, op vrijdag 3 november in het stadhuis van
Den Haag, stond geheel in het teken van de Haagse Canon, een zoektocht naar
verhalen over de Haagse geschiedenis. Belangrijk onderdeel van de Haagse Canon
is het project de “Haagse Schatkist”
In dit project wordt aan de inwoners van Den Haag gevraagd welke feiten,
personen, plekken en gebeurtenissen zij belangrijk vinden voor de Haagse ge-
schiedschrijving.
De inwoners van Den Haag leveren op deze manier hun eigen bijdrage aan de
Haagse Schatkist. De geschreven bijdragen kunnen vanaf 3 november worden
gezonden naar www.haagsecanon.nl of  worden gedeponeerd in een van de Haagse
Schatkisten. Haagse Schatkisten staan de komende maanden in bijna alle bibliothe-
ken van Den Haag.
Op 5 mei 2007 zal tijdens een grote slotmanifestatie een selectie van deze verhalen
in een boek worden gebundeld.
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Vreemde vogel
“Hé jongens willen jullie een melding voor me wegrijden?”
Mijn collega en ik keken de wachtcommandant aan en zagen dat hij met zijn handen
in het haar zat. “Ik heb bijna niemand meer aan het bureau en het systeem staat vol
meldingen. Ik zal blij zijn als jullie wat meldingen voor jullie rekening willen nemen”,
zei de wachtcommandant. “Natuurlijk willen we dat, lekker buiten spelen toch?”,
zei ik. “Jongens jullie zijn een rots in de branding. Ik heb een melding over iets
groots in een boom. Ik weet verder niets, maar kunnen jullie even gaan kijken?”,
vroeg de wachtcommandant aan ons. “Geef  het adres maar dan gaan we meteen”,
antwoordde ik. We kregen het adres en ter plaatse zou de melder ons opwachten
en bijpraten. We werden inderdaad door de melder aangesproken. Het eerste wat
deze melder riep, toen we net waren uitgestapt was: “Het is zo’n grote, zo’n Ameri-
kaanse!” Schijnbaar dacht hij dat wij al van alles op de hoogte waren. Ik vroeg
“Een grote Amerikaanse?”. “Ja zoals in het Amerikaanse wapen, die vogel weet je
wel” benadrukte de melder nogmaals. “Oh, bedoelt u soms de Eagle?”, vroeg ik.
“Ja, die bedoel ik, een adelaar geloof ik” sprak de melder enigszins opgewonden.
“Die zit in die boom daar” en de melder wees naar een boom op een schoolplein
in de straat. Mijn collega en ik zagen een boom volop in het blad, maar geen vogel.
Wel zagen we een zwerm eksters en kraaien om de boom heen vliegen. Daarbij
kraaiden de vogels enorm. “Dat doen ze altijd, eksters en kraaien zijn ook roofvo-
gels en daarom proberen ze die adelaar te verdrijven. Hij zal wel zwak zijn anders
doen ze zoiets niet” lichtte de melder ons in. Mijn collega en ik keken elkaar ver-
baasd aan en vroegen ons af hoe een adelaar in hemelsnaam in Den Haag terecht
komt en wat hij hier te zoeken heeft! Voordat we daar verder over konden naden-
ken , werden we opgeschrikt door een grote schaduw die over ons heen trok. Toen
ik omhoog keek zag ik nog net de zwerm eksters en kraaien achter de schaduw aan
vliegen. Boven het huizenblok aan de overzijde van het schoolplein bleven de
vogels rond vliegen. “Hij moet op het dak zitten. Kijk maar, de eksters en kraaien
blijven over het dak cirkelen” hoorde ik de melder zeggen. “Ja, er zit inderdaad iets
groots op het dak”, zei ik. We belden bij een woning van het huizenblok aan en
kregen toestemming om via het balkon en een trap het dak op te gaan. Ik ging als
eerste en zag een grote roofvogel zitten op een schoorsteen. Ik zag dat de roofvo-
gel flink werd belaagd door de eksters en kraaien die hem met duikvluchten
probeerden te imponeren. Achter mij hoorde ik mijn collega zeggen “die is groot”
en zag dat hij niet verder omhoog kwam dan zijn hoofd boven de dakrand. Mijn
collega moet niets hebben van vliegende beesten en vond dat hij maar niet verder
moest klimmen. Ik had mijn handschoenen aangedaan maar zag de klauwen en
snavel van de vogel en wist dat die handschoenen niet genoeg bescherming zouden
geven. Ik moest een doek of deken hebben. Ik wilde net aan mijn collega vragen
of  hij een deken uit ons surveillance voertuig wilde halen toen we werden opge-
schrikt door een harde klap. De klap kwam uit de straat. Bijna gelijktijdig hoorde ik
rumoer in de straat. Er was een bromfietser tegen een auto aangereden en daarbij
gewond op de straat blijven liggen. Direct staakten wij onze jacht op de roofvogel
en gingen naar de aanrijding. We hebben de aanrijding ter plaatse opgenomen en
afgehandeld.. Het viel gelukkig mee met het slachtoffer, maar dat werd wel voor
controle vervoerd naar een ziekenhuis. Op het bureau aangekomen kregen wij van
de wachtcommandant te horen dat de roofvogel onderdak had gekregen in het
vogelasiel. De roofvogel was in paniek een muziekwinkel binnen gevlogen. Het
winkelpersoneel was zich een ongeluk geschrokken toen deze vogel zomaar tegen
een muur in de winkel vloog. Omdat ik wilde weten hoe het met het beestje ging
heb ik het vogelasiel gebeld. Daar kreeg ik te horen dat het goed met hem ging en
dat hij over een week sterk genoeg zou zijn om weer te vliegen. Toen ik vroeg wat
voor vogel het eigenlijk was, bleek het een ruigpootbuizerd te zijn. Zo zie je maar
weer, heb je ruim negentig nationaliteiten in de wijk kan er altijd nog wel eentje bij.

Agent Kokkie.

De Vijgen-
boom
In de Celsiusstraat vlakbij de Weimar-
straat staat een voor ons niet zo
bekende boom. Het is een vijgenboom,
een plant uit de moerbeifamilie.
De boom is inheems in westelijk Azië.
Al in de oudheid werd de soort ge-
kweekt. Aangeplant wordt de boom
om de vruchten, vijgen, gehouden. Met
name in Zuid-Europa zijn vijgenbomen
een algemene verschijning. Vaak wordt
de plant tegen muren geplant. De
hoogte kan ongeveer 10 meter worden.
De vijgenboom is een uitgespreide
struik of een iets overhellende boom
met omhooggaande, knobbelige takken.
De boomschors is glad en metaalgrijs.
Als de boom ouder wordt, ontstaat er
een donkergrijs patroon.
De bladeren zijn dik en leerachtig. Ze
kunnen maar liefst 30 bij 25 cm groot
worden. De bladeren hebben een
hartvormige voet en zijn drie- tot
vijflobbig. De middelste lob is altijd het
grootst. De bladsteel is 5 tot 10 cm
lang. De bovenzijde van het blad is
donkergroen en ruwbehaard; de onder-
zijde is eveneens behaard en heeft witte
nerven.
De vijgenboom heeft kleine bloemen.
Ze zijn opgesloten in een bijna gesloten
bloembodem die vlezig is. De manne-
lijke bloemen zitten vlakbij de opening.
De vruchten zijn donkergroen en
peervormig. Als ze rijpen worden ze
violet of zwart. De vruchten worden
vers of gedroogd gegeten. Ze hebben
laxerende eigenschappen. In Neder-
land is het vaak te koud voor deze
boom om tot bloei en vruchten te
komen.Tekst en foto’s: Martine Cloosterman

De houtduif
Het is nu 2 oktober, de regenbuien
storten in een hoog tempo naar bene-
den, alles ziet er nat en grauw uit. Wat
mij verbaast is dat er op de schutting
van mijn tuin een jonge houtduif gaat
zitten.
We zijn aan jonge vogels gewend, maar
dan eerder in het jaar, de houtduiven
die in de stad leven beginnen al met
broeden in de tweede helft van fe-
bruari. Ze broeden meerdere keren per
jaar, waarbij de beide aanstaande ou-
ders hun taak hebben met het uitbroe-
den van de eieren. Per keer worden er
twee of drie eieren gelegd en het
broeden duurt ongeveer 2,5 weken.
De jonge vogels worden eerst gevoed
met duivenmelk. Langzamerhand
wordt de duivenmelk door vast
voedsel vervangen.Het voeden van de
jongen gebeurt in de eerste dagen om
het uur. Na acht dagen gebeurt het ‘s
ochtends en ’s avonds, om beurten
door de ouders.

De houtduif is de grootste duif van
West Europa. Jonge houtduiven kan
men goed herkennen aan het ontbreken
van de witte nekvlekken en de groene

purperen veren aan zijkant van de nek.
Ook aan de vleugels kun je ze herken-
nen. Door het aantal pennen (de grote
langwerpige vleugelveren) te tellen die
gewisseld zijn, kun je vaststellen hoe oud
de jonge duiven reeds zijn.
De jonge duif op de schutting zit er nog
steeds, hopelijk is hij op tijd sterk ge-
noeg om de winter in te gaan.

De in Nederland voorkomende hout-
duif Coluniba palumbus is de grootste
duif  van West-Europa. Het lichaam
meet 40-42 cm en de staart 11-15 cm.
De vleugelspanwijdte bedraagt 75-80
cm. De basiskleur is blauwgrijs. De
borst is paarsroze, de zijkanten van de
nek zijn groenpurper, met een brede
witte vlek. De snavel is geel met een
roze basis onder de witte washuid. De
ogen zijn geel en de poten paarsroze.
Volwassen dieren hebben een witte
nekvlekken. De staart heeft aan de
bovenzijde een brede zwarte dwarsband
en aan de onderzijde een lichtgekleurde
band. Op de bovenzijde van de
middenvleugel verlopen terugbuigende
vleugelstrepen. Dit komt verder bij geen
enkele andere duif  voor. De patronen
van staart en vleugel zijn voor alle
leeftijden karakteristiek.

Foto en Tekst:
Martine Cloosterman
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BEWEGEN
MOET

De herfst heeft zijn intrede gedaan:
wind, vallende blaadjes, lekker naar
buiten en genieten van onverwachte
kleuren. Maar ook: waar is mijn regen-
pak, geen blote benen meer, de kachel
al aan? Een periode in het jaar die door
iedereen anders beleefd wordt maar
voor allemaal veranderingen geeft.
Afgelopen oktober was de ‘borst-
kanker-maand’. Een maand lang werd
aandacht gevraagd voor (de risico’s op)
borstkanker.
De stichting Pink Ribbon neemt dit op
zich: er wordt een blad uitgegeven en
er worden allerlei evenementen georga-
niseerd om aandacht te vragen, voor-
lichting te geven en geld in te zamelen.
Borstkanker treft heel veel vrouwen van
allerlei leeftijden. Borstkanker is te
behandelen maar dan moet je er wel op
tijd bij zijn. De kans om borstkanker te
krijgen wordt door verschillende facto-
ren beïnvloed maar het is wetenschap-
pelijk bewezen dat voldoende lichaams-
beweging de kans op borstkanker met
20% tot 40% kan verkleinen!

Op 1 oktober startte een manifestatie
op Kijkduin die ‘BEWEGEN’ als
thema had. Het startsein van de borst-
kankermaand werd gegeven door de
Walk for Women. Ik was erbij.
Velen hadden zich op het plein bij de
vuurtoren verzameld: er was muziek,
roze linten en balonnen, roze bloemen,
roze armbandje en speldjes. En er werd
bewogen! Karl Nooten (Nederland in
Beweging) was nadrukkelijk aanwezig.
Hij gaf  een heerlijke warming-up waar
ruim 800 man/vrouw aan deelnamen.
Hierna werden 1000-den roze ballonnen
opgelaten door de nabestaanden die een
vriend of familielid aan borstkanker
hadden verloren. Na het oplaten van de
ballonnen werd “De Walk” gelopen.
Een kort stukje door de duinen waaraan
dezelfde 800 mensen deelnamen om
aandacht te vragen voor deze ingrij-
pende ziekte. (www.pinkribbon.nl)

En toen mocht ik meedoen: met meer
dan dan 80 man (allemaal met Nordic
Walking-stokken) gingen we het strand
op, de duinen in naar park Ockenburch.
Na 10 kilometer samen lekker lopen,
gezellig praten en een beetje zweten
keerden we terug op het plein. We wer-
den opgewacht met muziek, getrakteerd
op een optreden van Ellen ten Damme.
Een ware Rockbitch die zelf door deze
ziekte werd getroffen. De cooling-
down oefeningen kregen op de harde
dreunen en de mooie ballad-achtige
frases van Ellen ten Damme een extra
dimensie. Het was een bijzondere
ervaring. Het was de ideale mix van
voor eigen lijf goed bewegen, samen
onderweg zijn en contact hebben met
elkaar, én samen weten dat je loopt met
in je achterhoofd dat goede doel:
aandacht voor Borstkanker. Voor de
slachtoffers van deze ziekte maar ook
ten bate van het voorkomen ervan!

Cokkie van Santen
www.sportiefbewegen.nl

Sita, topsporters Troy Douglas,
Barbara De Loor  en wethouder Volks-

gezondheid Bert van Alphen

op De Klimop.
Openbare school De Klimop is een van de 1000 scholen die dit jaar meedoen aan
het project Ga voor Gezond. Om mee te kunnen doen aan dit project is het
speciale pakket nodig. Dit is officieel overhandigd aan de directeur F. Verhaaf  en
A. Wilson op 28 september 2006 door Sita, voor de kinderen welbekend bij de
kinderen van het programma Jettix.

Over het bezoek op deze dag:
“We deden mee aan het project Ga
voor gezond. Het was erg leuk en Sita
kwam. We kregen allemaal ballonnen,
die moesten we in de lucht gooien.
We gingen een lied zingen over ga voor
gezond. We moesten naar binnen gaan
en toen kwam Troy Douglas.
We kregen allemaal een handtekening
van hem. We gingen weer naar buiten,
gingen we spelletje spelen. We moesten
een helm opdoen en er op een ei op
zetten. En we moesten naar een ander
spel gaan en ik ging skaten en hij
maakte een koprol.
En we gingen weer naar binnen en we
gingen eten en drinken en we gingen de
hele tijd werken toen!
We hebben een leuke videoband
gekeken. En ze gingen alles opruimen
en ze gingen weer weg naar huis!!
En ze gingen zelf ook eten.,.,…”

Leerling uit groep 7

Het actieprogramma is bedacht door
de gemeente. De gemeente vindt het
erg belangrijk dat zoveel mogelijk
kinderen een gezond gewicht hebben.
Het is een competitieprogramma
waarbij scores van scholen in de gaten
zullen worden gehouden. De kosten
worden betaald door de gemeente. Een
goed programma, maar de leerkrachten
moeten het inpassen in hun nu al volle
rooster.
125 scholen in Den Haag doen eraan
mee. Wel fijn als ouders ook betrokken
reageren.
Een gezonde strijd die hopelijk zijn
vruchten zal afwerpen.

Rehana.

Kinderdag-
verblijf Nala:
Een droom
van twee
vriendinnen
Het moet menigeen die regelmatig zijn
ronde doet in de wijk opgevallen zijn
dat kinderdagverblijf  Nala in onze
wijk staat.
Inmiddels zijn er twee kinderdagverblij-
ven met dezelfde naam in onze wijk en
daar mogen wij toch best trots op zijn.
Twee vriendinnen hebben hiermee hun
droom verwezenlijkt. Ik was best
benieuwd hoe ze dit project tot stand
hebben gebracht.

Het begon allemaal toen de twee
dames met elkaar op het schoolplein
aan de praat raakten. Twee moeders
die elkaar vaak zagen omdat hun
kinderen in dezelfde groep zaten.
Het klikte meteen. Tijdens een lunch in
de Mac Donalds vertelden de vrouwen
elkaar hun dromen. Hun ambities
kwamen overeen. Daar het zo goed
klikte besloten de twee samen hun
droom te verwezenlijken. Twee moe-
ders, in de bloei van hun leven. Allebei
een goede baan. De een secretaresse en
de ander werkzaam in de verpleging.
Dat betekent een zekere dosis lef en
vooral doorzettingsvermogen.

Ze hebben al het mogelijke gedaan
zich goed voor te bereiden. Ze wilden
zeer betrokken zijn bij het bedrijf dat
ze wilden opzetten en hebben zich
eerst laten omscholen en zijn er voor
de volle 100% voor gegaan.
Ze hebben zich goed laten informeren
over wetten en verplichtingen die
horen bij het opzetten van het kinder-
dagverblijf. Immers de twee vrouwen
geloven in kwaliteit en klantvriendelijk-
heid.
De kinderdagverblijven voldoen aan
alle gestelde eisen. Sharda en Sharmila
zijn overal bij aangesloten. Veiligheid
van het kind staat voorop.
Tijdens mijn bezoek viel het mij op dat
er zeer goed contact is met medewer-
kers in de groep. Werken als een team,
zorgzaamheid en kwaliteit, woorden
die vrij normaal overkomen ….
Sharda en Sharmila hebben inmiddels
sedert april twee vestigingen.

Zijn dagelijks aanwezig in de verblijven
en stellen zich zeer verantwoordelijk op.
Hiermee willen ze ook bereikbaar
blijven en goed contact houden met de
ouders.
De ruimtes zijn licht en ruim.Op de
Beeklaan is er een buitengewoon grote
speelplaats.
Er is een oudercommissie en een
klachtencommissie in het leven geroe-
pen.
Het vergaat de dames voorspoedig. Ze
mogen zeker trots zijn op wat ze tot nu
toe bereikt hebben, en de wijk op de
aanwinst van de twee kinderdagverblij-
ven. Ik hou u nog op de hoogte van
de ontwikkelingen in het kinderdag-
verblijf…………..

Rehana.

Foto: Martine Cloosterman

Rockbitch Ellen ten Damme

Nordic Walken
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Vreemde vogel
“Hé jongens willen jullie een melding voor me wegrijden?”
Mijn collega en ik keken de wachtcommandant aan en zagen dat hij met zijn handen
in het haar zat. “Ik heb bijna niemand meer aan het bureau en het systeem staat vol
meldingen. Ik zal blij zijn als jullie wat meldingen voor jullie rekening willen nemen”,
zei de wachtcommandant. “Natuurlijk willen we dat, lekker buiten spelen toch?”,
zei ik. “Jongens jullie zijn een rots in de branding. Ik heb een melding over iets
groots in een boom. Ik weet verder niets, maar kunnen jullie even gaan kijken?”,
vroeg de wachtcommandant aan ons. “Geef  het adres maar dan gaan we meteen”,
antwoordde ik. We kregen het adres en ter plaatse zou de melder ons opwachten
en bijpraten. We werden inderdaad door de melder aangesproken. Het eerste wat
deze melder riep, toen we net waren uitgestapt was: “Het is zo’n grote, zo’n Ameri-
kaanse!” Schijnbaar dacht hij dat wij al van alles op de hoogte waren. Ik vroeg
“Een grote Amerikaanse?”. “Ja zoals in het Amerikaanse wapen, die vogel weet je
wel” benadrukte de melder nogmaals. “Oh, bedoelt u soms de Eagle?”, vroeg ik.
“Ja, die bedoel ik, een adelaar geloof ik” sprak de melder enigszins opgewonden.
“Die zit in die boom daar” en de melder wees naar een boom op een schoolplein
in de straat. Mijn collega en ik zagen een boom volop in het blad, maar geen vogel.
Wel zagen we een zwerm eksters en kraaien om de boom heen vliegen. Daarbij
kraaiden de vogels enorm. “Dat doen ze altijd, eksters en kraaien zijn ook roofvo-
gels en daarom proberen ze die adelaar te verdrijven. Hij zal wel zwak zijn anders
doen ze zoiets niet” lichtte de melder ons in. Mijn collega en ik keken elkaar ver-
baasd aan en vroegen ons af hoe een adelaar in hemelsnaam in Den Haag terecht
komt en wat hij hier te zoeken heeft! Voordat we daar verder over konden naden-
ken , werden we opgeschrikt door een grote schaduw die over ons heen trok. Toen
ik omhoog keek zag ik nog net de zwerm eksters en kraaien achter de schaduw aan
vliegen. Boven het huizenblok aan de overzijde van het schoolplein bleven de
vogels rond vliegen. “Hij moet op het dak zitten. Kijk maar, de eksters en kraaien
blijven over het dak cirkelen” hoorde ik de melder zeggen. “Ja, er zit inderdaad iets
groots op het dak”, zei ik. We belden bij een woning van het huizenblok aan en
kregen toestemming om via het balkon en een trap het dak op te gaan. Ik ging als
eerste en zag een grote roofvogel zitten op een schoorsteen. Ik zag dat de roofvo-
gel flink werd belaagd door de eksters en kraaien die hem met duikvluchten
probeerden te imponeren. Achter mij hoorde ik mijn collega zeggen “die is groot”
en zag dat hij niet verder omhoog kwam dan zijn hoofd boven de dakrand. Mijn
collega moet niets hebben van vliegende beesten en vond dat hij maar niet verder
moest klimmen. Ik had mijn handschoenen aangedaan maar zag de klauwen en
snavel van de vogel en wist dat die handschoenen niet genoeg bescherming zouden
geven. Ik moest een doek of deken hebben. Ik wilde net aan mijn collega vragen
of  hij een deken uit ons surveillance voertuig wilde halen toen we werden opge-
schrikt door een harde klap. De klap kwam uit de straat. Bijna gelijktijdig hoorde ik
rumoer in de straat. Er was een bromfietser tegen een auto aangereden en daarbij
gewond op de straat blijven liggen. Direct staakten wij onze jacht op de roofvogel
en gingen naar de aanrijding. We hebben de aanrijding ter plaatse opgenomen en
afgehandeld.. Het viel gelukkig mee met het slachtoffer, maar dat werd wel voor
controle vervoerd naar een ziekenhuis. Op het bureau aangekomen kregen wij van
de wachtcommandant te horen dat de roofvogel onderdak had gekregen in het
vogelasiel. De roofvogel was in paniek een muziekwinkel binnen gevlogen. Het
winkelpersoneel was zich een ongeluk geschrokken toen deze vogel zomaar tegen
een muur in de winkel vloog. Omdat ik wilde weten hoe het met het beestje ging
heb ik het vogelasiel gebeld. Daar kreeg ik te horen dat het goed met hem ging en
dat hij over een week sterk genoeg zou zijn om weer te vliegen. Toen ik vroeg wat
voor vogel het eigenlijk was, bleek het een ruigpootbuizerd te zijn. Zo zie je maar
weer, heb je ruim negentig nationaliteiten in de wijk kan er altijd nog wel eentje bij.

Agent Kokkie.

De Vijgen-
boom
In de Celsiusstraat vlakbij de Weimar-
straat staat een voor ons niet zo
bekende boom. Het is een vijgenboom,
een plant uit de moerbeifamilie.
De boom is inheems in westelijk Azië.
Al in de oudheid werd de soort ge-
kweekt. Aangeplant wordt de boom
om de vruchten, vijgen, gehouden. Met
name in Zuid-Europa zijn vijgenbomen
een algemene verschijning. Vaak wordt
de plant tegen muren geplant. De
hoogte kan ongeveer 10 meter worden.
De vijgenboom is een uitgespreide
struik of een iets overhellende boom
met omhooggaande, knobbelige takken.
De boomschors is glad en metaalgrijs.
Als de boom ouder wordt, ontstaat er
een donkergrijs patroon.
De bladeren zijn dik en leerachtig. Ze
kunnen maar liefst 30 bij 25 cm groot
worden. De bladeren hebben een
hartvormige voet en zijn drie- tot
vijflobbig. De middelste lob is altijd het
grootst. De bladsteel is 5 tot 10 cm
lang. De bovenzijde van het blad is
donkergroen en ruwbehaard; de onder-
zijde is eveneens behaard en heeft witte
nerven.
De vijgenboom heeft kleine bloemen.
Ze zijn opgesloten in een bijna gesloten
bloembodem die vlezig is. De manne-
lijke bloemen zitten vlakbij de opening.
De vruchten zijn donkergroen en
peervormig. Als ze rijpen worden ze
violet of zwart. De vruchten worden
vers of gedroogd gegeten. Ze hebben
laxerende eigenschappen. In Neder-
land is het vaak te koud voor deze
boom om tot bloei en vruchten te
komen.Tekst en foto’s: Martine Cloosterman

De houtduif
Het is nu 2 oktober, de regenbuien
storten in een hoog tempo naar bene-
den, alles ziet er nat en grauw uit. Wat
mij verbaast is dat er op de schutting
van mijn tuin een jonge houtduif gaat
zitten.
We zijn aan jonge vogels gewend, maar
dan eerder in het jaar, de houtduiven
die in de stad leven beginnen al met
broeden in de tweede helft van fe-
bruari. Ze broeden meerdere keren per
jaar, waarbij de beide aanstaande ou-
ders hun taak hebben met het uitbroe-
den van de eieren. Per keer worden er
twee of drie eieren gelegd en het
broeden duurt ongeveer 2,5 weken.
De jonge vogels worden eerst gevoed
met duivenmelk. Langzamerhand
wordt de duivenmelk door vast
voedsel vervangen.Het voeden van de
jongen gebeurt in de eerste dagen om
het uur. Na acht dagen gebeurt het ‘s
ochtends en ’s avonds, om beurten
door de ouders.

De houtduif is de grootste duif van
West Europa. Jonge houtduiven kan
men goed herkennen aan het ontbreken
van de witte nekvlekken en de groene

purperen veren aan zijkant van de nek.
Ook aan de vleugels kun je ze herken-
nen. Door het aantal pennen (de grote
langwerpige vleugelveren) te tellen die
gewisseld zijn, kun je vaststellen hoe oud
de jonge duiven reeds zijn.
De jonge duif op de schutting zit er nog
steeds, hopelijk is hij op tijd sterk ge-
noeg om de winter in te gaan.

De in Nederland voorkomende hout-
duif Coluniba palumbus is de grootste
duif  van West-Europa. Het lichaam
meet 40-42 cm en de staart 11-15 cm.
De vleugelspanwijdte bedraagt 75-80
cm. De basiskleur is blauwgrijs. De
borst is paarsroze, de zijkanten van de
nek zijn groenpurper, met een brede
witte vlek. De snavel is geel met een
roze basis onder de witte washuid. De
ogen zijn geel en de poten paarsroze.
Volwassen dieren hebben een witte
nekvlekken. De staart heeft aan de
bovenzijde een brede zwarte dwarsband
en aan de onderzijde een lichtgekleurde
band. Op de bovenzijde van de
middenvleugel verlopen terugbuigende
vleugelstrepen. Dit komt verder bij geen
enkele andere duif  voor. De patronen
van staart en vleugel zijn voor alle
leeftijden karakteristiek.

Foto en Tekst:
Martine Cloosterman
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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

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

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”

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

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

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.

f

Laan van Meerdervoort 175, 2517 AZ  Den Haag, tel.: 3616790, fax: 3616792, E-mail: bartbonarius@yahoo.com

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

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

Neem dan eens contact op met

STEUNPUNT MANTELZORG SEGBROEK
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 
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