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De redaktie van Konkreet wenst u fijne
kerstdagen en een gezond 2007.
Waar blijft die kerstmentaliteit?
Het is weer bijna kerst. Een
feest dat er voor zorgt dat een
aanzienlijk deel van de wereld
totaal verandert voor een
aantal dagen.
Rond die tijd veranderen bomen
in lantaarnpalen, omdat ze met
lichtjes bedekt worden en lijkt het
alsof iedereen opeens van graffiti
houdt, omdat ramen wit worden

geverfd ter vervanging van de sneeuw
die elk jaar schaarser wordt. Hoe
minder sneeuw, hoe meer lichtjes en
hoe meer witte ramen. Een slechte
ontwikkeling als je het mij vraagt, want
als wij een aantal wetenschappers
mogen geloven is dat het gevolg van
het broeikaseffect en dat wordt mede
veroorzaakt door onze grote vraag
naar stroom. Rond kerst is die vraag
door al die lichtjes nog groter. Dus hoe
minder sneeuw, hoe meer lichtjes, met
als gevolg meer stroomgebruik, wat de
aarde doet opwarmen, met als gevolg
nog minder sneeuw. Maar goed, in
Australië is het ook warm rond kerst,
en daar is de kerst er niet minder om,
dus waarom van zoiets een probleem
maken?
Waar ik het eigenlijk over wil hebben is
het volgende.

Het valt mij op dat iedereen zo aardig
voor elkaar is rond kerst. Als er weer
een nieuw jaar is begonnen moppert
men tot en met half december op
elkaar en zijn wij onbekenden maar
zodra de kerst in de buurt komt is dat
over. Dan doet iedereen steeds aardiger, wordt de Weimarstraat gezellig en
lijkt het wel alsof Balkenende succes
heeft gehad met zijn normen & waarden debat. Maar het is altijd van korte
duur. Zodra het vuurwerk op is, en
iedereen weer naar zijn werk gaat,
willen wij zo min mogelijk met de rest
te maken hebben, is het huisjesmelken
weer begonnen, poepen honden op
straat, voelen mensen zich onveilig
wanneer jongeren plezier hebben en is
het wachten op december, om precies
te zijn op kerst, want dan mogen we
weer aardig zijn.

Waarom zijn mensen alleen
rond kerst zo aardig voor
elkaar? Natuurlijk het is een
speciaal feest waar het ook een
beetje de bedoeling is dat we
aardig voor elkaar zijn. Maar
we vinden het toch ook leuk?
We worden toch niet gedwongen om aardig te zijn? De
meeste mensen die het vieren
geloven niet in een God die je
straft als je onaardig bent met
kerst. Sinds het eerste kerstfeest
zijn de mensen rond die tijd, in
tegenstelling tot de rest van het
jaar, aardig voor elkaar en dat
zorgde voor mooie taferelen.
VERVOLG OP PAGINA 5
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Nuttige
telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten Valkenbos:
Bert Feenstra, Frank de Koning
Koningsplein eo en Regentes:
FFred Taal, Willem Koopmann
Spreekuur wijkagenten in de wijkwinkel,
Beeklaan 266: Donderdag 14 – 15 uur
HandHavingsTeam:
Fahrenheitstraat 192, tel.: 3533000
Brandweer:
Alarmnummer: 112
Sector Segbroek: 359 15 76
Gezondheid:
Ambulance: 112
Nachtdokter 19.00 – 7.00 uur: 346 96 69
Inl. dienstdoende apotheken: 345 10 00
Azivo apotheek dag en nacht: 385 01 03
GG&GD, Thorbeckelaan 360: 353 71 85
Thuiszorg, Acaciastraat 178: 379 54 45
Bejaardenzorg Meavito: 379 50 00
Ouderenadviseur Segbroek: 346 95 43
Alg.Maatschappelijk Werk: 365 68 18
Consulente Steunpunt Mantelzorg:
368 39 47
Consultatiebureau Weimarstraat 340:
360 09 66
Opvoed Steunpunt: 379 54 45
Buurt- en Clubhuizen
Buuthuis, Gaslaan 175: 346 70 27
De Steeg, Kepplerstraat 301: 365 01 55
De Westhoek, H.v.Deventerstraat 45:
345 93 42
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16: 360 32 32
Wijk en Dienstencentrum de Regenvalk,
Weimarstraat 69: 346 95 43
Stichting Paard Klep & Co: 345 05 02
Bewoners Organisaties:
Wijkwinkel ReVa, Beeklaan 266:
365 00 02
Stichting Boog, Westeinde 51 – 53,
voor algemene bewonersondersteuning:
312 1212
Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte,
openbare straat, riolering, straatverlichting (nr. paal noteren) etc.:
Contact centrum: 353 30 00
Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
Grofvuil: 366 08 08
Drugsoverlast GG&GD: 353 71 82
Wonen
Woningbouw ver. Staedion: 308 28 00
Dienst Stedelijke Ontwikkeling:
353 57 00
Huursubsidie: 0800 488 77 82
Eneco storingen: 0800 00 72
Duinwaterleiding storingen: 384 39 39
Meldpunt Onrechtmatig Wonen:
353 40 65, e-mail:
onrechtmatigwonen@dso.denhaag.nl
Huurderspreekuur, Beeklaan 266,
1x per 4 weken maandag 19.00 – 20.00
uur
Buurt Ontwikkelings Maatschappij
(BOM): Kepplerstraat 318: 361 41 45
Klussendienst: 361 41 45

K n i p s e l s
NIEUW: HUISVUILKALENDER
2006/2007
Medio november is de nieuwe huisvuilkalender 2006/2007 verstuurd.
De kalender is dit jaar in lijn met de HANScampagne. De campagne ter bevordering
van het goed gescheiden aanbieden van
huishoudelijk afval, waaronder groente-,
fruit- en tuinafval. Er zijn foto’s van Hagenaars opgenomen, die vragen hebben over
huishoudelijk afval. HANS geeft antwoorden op deze vragen en handige tips. Ook
heeft de kalender dit jaar een makkelijk te
hanteren formaat, te vergelijken met een
verjaardagskalender. Al met al een uitgebreide en nuttige informatiebron voor het
gescheiden aanbieden van huishoudelijk afval
op de vastgestelde inzameldagen. De
kalender is net als in andere jaren niet
bestemd voor bedrijven.
Meer informatie www.denhaag.nl/huisvuilkalender. of bellen met het gemeentelijk
Contact Centrum op 070 – 353 3000.

ACTIVITEITEN VAN STICHTING
VOOR

Van de
revaktie

VERRASSINGSACTIE
VOOR MANTELZORGERS
GROOT SUCCES
Dagelijks komen bij het CIPO vele
tientallen voordrachten binnen voor
Haagse Mantelzorgers. Ondertussen
staan er zo’n 800 mantelzorgers op
de lijst om in december een
verrassingstasje te krijgen. Het is
nog steeds mogelijk om iemand die
zorgt voor een ander met ziekte of
handicap voor te dragen door te
bellen met het CIPO, Centraal
Informatiepunt Ouderen op tel.
364 38 18 op maandag t/m vrijdag
van 10.00 – 18.00 uur.
Deze actie is opgezet om Haagse
mantelzorgers boven tafel te
krijgen. Veel mensen zijn zich vaak
niet bewust dat zij mantelzorger
zijn, want hij/zij doet het gewoon.
Daarom is de kracht van de actie
dat een ander de mantelzorger
voordraagt.

TUINEN GEZOCHT

Beste lezer,
Afgelopen zondag was anders dan
anders. Al jaren valt er op zondagavond een mail met de laatste aanbiedingen in mijn mailbox afkomstig van
….de Konmar. Maar deze keer niet,
want de Konmar bestaat niet meer en
de vrijgekomen winkelruimte wordt
opgevuld door weer een vestiging van
de ‘s lands grootste kruidenier. Op zich
niet zo opzienbarend, maar sinds ik in
Den Haag woon is de Konmar op de
een of andere manier verbonden
geweest met onze stad. Dat voel ik niet
met de Albert Heijn. Deze grootgrutter lijkt trouwens bij gebrek aan
concurrentie na de prijzenslag vooral
zichzelf te beconcurreren. Over dingen
die verdwijnen gesproken…. Ook de
bioscoop Babylon moet in februari
2007 haar deuren sluiten. Weer een
plek minder voor de kritische
bioscoopbezoeker, terwijl de nog te
openen Megabiscoop in het centrum
zo’n beetje grenst aan het Filmhuis. Als
dat maar goed gaat…en de schepen
van de Norfolk Line zijn voor het
laatst uitgevaren vanuit Scheveningen.
Gelukkig zijn er ook genoeg dingen
die niet verdwijnen of met succes
terugkeren zoals het Crossing Border
festival. Tot zover deze bespiegelingen.
Wat kunt u o.a. in de aflevering van
deze Konkreet verwachten? Natuurlijk
een kerstverhaal, gitaarschool in de
wijk, tips van de politie, verslag van de
contra driehoek-, kleurrijke cultuur
tentoonstelling-, stadsdeelplan
Segbroek en gezellige columns.

Op 9 en 10 juni 2007 wordt
Klaverjassen in Wijk- en Dienstenopnieuw het open tuinenweekend
centrum Regenvalk.
Struinen in Haagse Tuinen gehouKlaverjasmiddagen voor 55-plussers in
den! Tuinliefhebbers kunnen dan
Wijk- en Dienstencentrum Regenvalk op
een kijkje nemen in grote en kleine
vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Er zal
stadstuinen. Dit weekend, dat in
geen competitie worden gespeeld maar het
2004 voor het eerst werd gehouis wel voor de serieuze speler. Iedereen is
den, is door het grote enthousiasme
van harte welkom! Voor informatie en
van de bezoekers én de tuinopgave kunt u bellen met de receptie van de eigenaren altijd bijzonder gezellig en
Regenvalk, tel. 070 - 3469543.
inspirerend.
Vrijwilliger gezocht voor het begeleiden
Heeft u een tuin in de wijk Regentes
van Stijldansen
of Valkenbos en wilt u in 2007
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk organiseert
graag meedoen met dit Haagse
al vele jaren met veel enthousiasme Stijlopen tuinenweekend, dan nodigen
dansen in Wijkcentrum Lijsterbes, Lijsterbes- wij u van harte uit om u aan te
straat 61, op donderdag van 14.00 tot 16.00
melden. Stuurt u dan een e-mail
uur. Naast de huidige vrijwilliger zoeken wij
met daarin het adres, een korte
nog iemand om deze activiteit te begeleiden. beschrijving van de tuin en evenHoudt u van stijldansen en muziek speciaal
tueel een foto als jpg. bestand naar:
Ik wens u vast namens de redactie fijne
voor stijldansen van vroeger en nu en wilt u
info@struineninhaagsetuinen.nl. Een feestdagen en een voorspoedig 2007
dit met ons delen? Neemt u dan contact op
briefje sturen kan ook, het adres is:
en tref u graag weer bij een volgende
met het Ouderenwerk, Wijkcentrum LijsterYvonne Oudshoorn, Alexanderaflevering van de Konkreet.
bes, tel. 070 - 3600237.
straat 18, 2514 JM Den Haag.
Seniorencontactbank
Voor meer informatie kunt u ook
Perry Lehmann
Gaat u graag uit, maar vindt u het niet leuk
bellen met Yvonne Oudshoorn:
om alleen te gaan? Houdt u van spelletjes of 070 - 360 57 35. Of natuurlijk een
kaarten, maar heeft u geen partners? Heeft u kijkje nemen op onze website:
een hobby en vindt u het leuk om dat met
www.struineninhaagsetuinen.nl
iemand samen te doen? Het Ouderenwerk
van VÓÓR Segbroek organiseert om deze
rede de Seniorencontactbank. Dit is geen
relatiebureau, maar om ouderen met elkaar
in contact te brengen rond een gezamenlijke interesse. Voor informatie en
uitgave
vanvan
de de
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Randstadrail
Van het DB
Dit keer een stukje van mij, Leo.
Ik wil het eens hebben over verhuizen.
Verhuizen is een gewoon Nederlands
woord. Maar als je er mee te maken
krijgt, krijgt het woord een andere
betekenis.
Zo kreeg ik te horen, dat de corporatie
toestemming heeft gekregen mijn
woning in de Dibbetstraat binnen een
jaar tes lopen. Met andere woorden:
wegwezen. Jarenlang hebben wij als
buurtbewoners gestreden om dit blok
woningen te behouden, maar helaas wij
hebben verloren. Terugkeren is niet aan
de orde. Er komen dure koopwoningen voor terug.
Ja wat nu? Zoeken dus. Kun je in je
vertrouwde omgeving iets vinden? Hoe
duur, hoe groot en zo zijn er nog vele
vragen. Emoties spelen ook mee.
Na 36 jaar weg uit je buurtje, misschien
zelfs uit de wijk.
Uiteindelijk heb ik een woning gevonden, maar helaas buiten Reva. Het is
een geweldig mooie seniorenwoning
geworden. Nu ben ik eindelijk over en
bezig mezelf te installeren. Maar voor
het zover is komt er veel bij kijken.
Je kunt niet alles meenemen en er zijn
een hoop dingen waar je niet graag
afstand van doet. Weer emoties.
Nu zit ik dan eindelijk op mijn nieuwe
adres in de wijk Transvaal. Het is erg
wennen ondanks het feit dat ik ook wel
in deze wijk bekend ben.
Wat ik nu al mis zijn toch mijn contacten uit Reva. Gelukkig maak ik nog
deel uit van het bestuur van de bewoners organisatie ReVa, zodat ik toch
nog op de hoogte blijf van het gebeuren in de wijk.
Een ding weet ik wel zeker: verhuizen
doe ik niet meer. Ik troost me maar
met de gedachte dat er waarschijnlijk
meer mensen zo over zullen denken.
Rest mij nog u namens het bestuur van
BoReVa fijne kerstdagen toe te wensen
in de gezelligste wijk van Den Haag en
een heel goed 2007.
Leo van Velzen.
Aandacht voor het stadsdeelplan

Herkent u de afbeeldingen op de foto’s? Niet zo moeilijk lijkt mij….
Ondanks alle tegenslagen waarmee Randstadrail kampt kon ik het toch niet
laten: voor het eerst ben ik opgestapt, nadat ik de tramstellen al een paar
keer had zien proefrijden. Toch wel een beetje een ervaring, alsof je in de
metro zit, ruim licht en daardoor minder aantrekkelijk voor de “trommelaars” die normaliter de achterste banken van de tram beheersen. De rit
duurt niet lang want voorlopig is de laatste halte de Monstersestraat. De
overstap op de normale tram valt tegen ook al omdat deze vol zit en
daardoor nog smaller en verouderd lijkt. Toch wel lekker vlak bij huis in één
keer doorreizen naar Zoetermeer, ook al kom ik daar zelden….
Tekst en foto’s: Perry Lehmann

Het stadsdeelplan Segbroek
Aansluitend op de op 7 september
gehouden informatieavond kwam de
raadscommissie Segbroek naar Theater
de Regentes om daar kennis te maken
met de vers benoemde raadsleden.
Helaas viel de bijeenkomst samen met
een bijeenkomst met burgemeester
Deetman in het stadsdeelkantoor en een
bijeenkomst georganiseerd door de
Haagsche Koepel in Concordia. Het
mocht de pret niet drukken en onder
regie van dhr. Smits (CDA) is het een
zinnige bijeenkomst geworden.
Aan de hand van het stadsdeelplan
werd op een goede manier van gedachten gewisseld en werden er bruikbare
voorstellen gedaan. Na de inleiding
door voorzitter Smits werd, onder
leiding van de aanwezige raadsleden, in
groepen gediscussieerd over verschillende thema’s. Het thema Veiligheid liep
als een rode draad door alle gesprekken
heen. Niet zo gek natuurlijk: als een
buurt veilig is kunnen en willen de
bewoners ook meer bijdragen aan een
goede woonomgeving. De straatverlichting in de wijk en met name in de
Weimarstraat en omgeving blijkt nog steeds
een probleem te zijn.
Zowel de winkeliers als
de bewoners hebben
grote problemen met
de huidige lantaarnpalen. Ze zijn mooi,
nostalgisch en passen
overdag prima in het
straatbeeld. Maar
lampen zijn bedoeld
voor verlichting, ze
behoren ‘s avonds en ‘s
nachts voor een sfeer
van veiligheid te zor-

gen. En daar zijn de mooie palen nou
net niet zo geschikt voor. Daardoor
doen zich op straat in de donkere
uren activiteiten voor waar we niet
op zitten te wachten.
De concentratie van koffieshops
veroorzaakt in de avonduren toeloop
van klanten en hangjongeren die een
ongewenste sfeer veroorzaken. Het is
beslist niet zo dat je ‘s avonds nog
even gezellig een “Weimarstraatje”
pikt.
Ook de verkeersafwikkeling in de
wijk kwam aan de orde. Dit onderwerp toont aan dat er veel tegenstrijdige belangen spelen. De bewoners
van de Suezkade willen hun straat het
liefst afsluiten voor doorgaand
verkeer en de verkeersstroom in het
stuk Weimarstraat tussen de Suezkade
en de Regentesselaan omdraaien. En
dat is dan weer tegen het zere
winkeliersbeen van de Weimarstraat.
De verkeersafwikkeling in de wijk is
het slachtoffer van het groeiende
aantal autobezitters.
Ook de plaats van de fietser kwam
ter sprake.

Met name de vraag waar je je fiets veilig
kunt parkeren, zodat je na het boodschappen doen weer op je eigen fiets
huiswaarts kan. De suggestie om een van
de leegstaande winkelpanden om te
bouwen tot een Biesieklette, is beslist niet
de slechtste die gedaan werd. Maar ja
geld hè! Iemand moet zo’n pand kopen.
Uit de eindrapportage door de verschillende gespreksleiders bleek dat er erg
veel overeenkomsten in de gesprekken
zaten. Een teken dat genoemde problemen leven in de wijk.
In zijn afsluiting zegde dhr. Smits toe alle
deelnemers schriftelijk te blijven informeren over de gang van zaken rond de
gemelde punten. Hij drong er bij de
raadsleden op aan de stukken in hun
portefeuille op te nemen en ze te blijven
volgen.
Een heel ander geluid dan in het verleden. Toen werd de vergadering meestal
afgesloten met: “Wij nemen de gemelde
zaken mee en zien/spreken elkaar
volgend jaar weer.” En nieuwe herfst een
nieuw geluid.
Gerard L. Tettero

De veegploeg Segbroek wenst u gezellige kerstdagen en een schoon 2007
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Meisjes Elout van
Soeterwoude vierde
in de Haagse finale
veldvoetbal

Mijn naam is Aswintha Menk - van
Hoorn, getrouwd met Dennis en
trotse moeder van 3 kinderen
Karlijne (11 jaar), Floor (5 jaar) en
Melle (3 jaar).
Ik schrijf graag columns over de
(on)-gewone dingen uit het leven.

“WHAM-HUT”
Vroeger was ik fan van Wham! Mijn
kamer hing vol met posters van George
Michael, want hij was natuurlijk de
leukste van het stel. Toen het liedje “Last
Christmas” uitkwam is mijn droom
begonnen. Iedere keer als ik de videoclip zag sloeg mijn fantasie op hol. Ik
wilde ook naar zo’n “WHAM-hut” in
de sneeuw, want die naam had ik er
inmiddels aan gegeven. Uren fantaseerde ik erover. En ieder jaar weer, als
de maand december naderde, kwam
mijn droom weer boven en riep ik dat
ik zo ontzettend graag één keer kerst wil
vieren in de sneeuw in de “WHAMHUT”. Het liedje “Last Christmas”
werd vast ieder jaar gedraaid om mij
eraan te herinneren dat ik het gewoon
een keer moest doen en niet alleen
moest blijven dromen.
De jaren verstreken, maar mijn droom
bleef. Maar ja, waar vind je zo’n hut?
Ik kon toch moeilijk George Michael
even bellen om te vragen waar hij die
hut toen vandaan had?
Een paar jaar geleden was ik op vakantie in Noorwegen. In Geilo, de op één
na grootste wintersportplaats van
Noorwegen. Per toeval kwam ik daar
terecht. Het was ‘s avonds laat en ik was
moe. Ik wilde gewoon een hut, kamer
of hotel om lekker te kunnen slapen.
De eerste hut was niet meer dan een
piepklein hokje. Van de tweede hut
verwachtte ik niet veel méér en WHAM!
Daar was mijn droomhut!
Geweldig! Alles was van blank hout,
een gezellige woonkamer met openhaard, een open keuken voorzien van
alle apparaten en een douche met sauna.
Ik kon mijn geluk niet op! Eindelijk had
ik mijn “WHAM-HUT” gevonden.
Het uitzicht was werkelijk prachtig en er
stroomde een beekje langs de achterkant. Er was alleen één klein nadeeltje...het was zomer en dus lag er geen
sneeuw.
Maar toen wist ik het zeker; er komt
ooit een jaar dat ik kerst ga vieren in de
sneeuw, want mijn “WHAM-HUT”
bestaat echt. Voor mij en mijn gezin is
het woord inmiddels een begrip geworden en volgend jaar gaan we eindelijk na
jaren dromen echt de kerst vieren in de
sneeuw in Noorwegen!
Ik wens iedereen een heel fijne kerst en
voor volgend jaar... echt vrede op
aarde!

Op woensdagmiddag 8 November werd de Haagse finale van het veldvoetbaltoernooi voor scholen georganiseerd bij HSV Escamp. Het meisjesteam van de
Elout van Soeterwoudeschool aan de Daguerrestraat had zich geplaatst voor deze
finale door op woensdag 1 November de voorrrondes te winnen van het stadsdeel Segbroek.

Alle Haagse basisscholen kunnen zich via de gemeente inschrijven voor dit toernooi. De Elout van Soeterwoudeschool had zich ingeschreven met een jongensen een meisjesteam. Terwijl de jongens sneuvelden in de voorrondes bleken de
meisjes oppermachtig en mochten zij aantreden in de finale. Op deze dag werd er
in de halve finale ongelukkig verloren en zodoende werd op een haartje de finale
gemist.Uiteindelijk werd de wedstrijd om de derde en vierde plaats ook verloren
en werd de Elout van Soeterwoudeschool vierde.Een knappe prestatie van een
sportief team dat beide dagen met veel plezier heeft gevoetbald.

Kerstkransjes

RENDIER MOBILE
Wat heb je nodig:
Karton, verf, kwast, draad, schaar.
Kijk goed naar het plaatje hoe het
eruit gaat zien en hoe je het ongeveer
moet maken. De grootte van alle
onderdelen kun je zelf aanpassen.
Het gewei kun je bijvoorbeeld uit een
vel A4 papier halen. Maak de onderdelen en verf ze in een mooie kleur
op de voor en de achterkant. Maak
ook twee oren met ogen, een neus
met mond en een strik. Alles ook aan
beide zijden schilderen. Maak in alle
onderdelen kleine gaatjes voor de
draadjes. Op de tekening kun je goed
zien waar alle draadjes moeten komen. Bevestig dan al deze onderdelen
door middel van draadjes aan elkaar.
Je leuke kerstmobile is dan klaar en
van beide kanten goed te zien.

Wat heb je er voor nodig? (50 stuks):
200 g bloem, 150 g boter of margarine,
100 g basterdsuiker, 1 eigeel, 1/2 ei om
te bestrijken, 150 g amandelen en/of
een paar lepels suiker.
-Meng de bloem met de boter en doe
er de basterdsuiker en het eigeel bij.
-Rol het deeg op een met bloem bestoven tafel uit tot een lap van 1/3 cm dik.
-Steek hieruit kransjes met een uitsteekvormpje, en uit het midden van het
kransje een klein rondje.
-Leg de kransjes 3 cm van elkaar af op
een beboterd bakblik en bestrijk ze met
losgeklopt ei. Bestrooi ze met amandelen en/of suiker.
-Bak de koekjes 20 minuten op 180
graden Celsius.
Eet smakelijk. Je kunt ze natuurlijk ook
in de kerstboom hangen!

Na vervelen
komt spelen.
Het nadeel van een Kerstvakantie
zonder een volgeplempt programma is
dat sommige kinderen iets vaker dan je
lief is verzuchten: ‘’mam ik verveel me
zo, mag ik een videootje kijken?”
Ouders worden dan al snel een beetje
zenuwachtig en over-hulpvaardig met
voorstellen om in ieder geval iets
anders te gaan doen in plaats van dat
filmpje! Nee nu even geen filmpje; ga
een mooi huis van Lego maken.
Saai……is dan vaak het antwoord. Ja,
wie is hier nou eigenlijk saai denk je
dan, want een kind dat zich verveelt
past niet in ons ideale kind-ideale gezin
plaatje.
Als ouder denk je al snel dat je het pas
goed doet als je kind zich goed voelt.
Een negatieve emotie zoals verveling
wordt al snel opgevat als falen in je
opvoeding (net zoals boos zijn of
verdrietig, maar daarover een andere
keer…).
Het kind zal zich altijd zal blijven
melden (=aandacht vragen) als jij
alternatieven voor hem verzint, en
daarmee eigenlijk zegt: ‘’vervelen is
slecht, niet doen”.
Het belangrijkste voordeel van vervelen
is dat daarna altijd weer spelen komt.
Terwijl een kind enorm kan groeien als
het zich realiseert: hé er is genoeg te
doen, maar toch verveel ik me. Het
ontwikkelt onafhankelijkheid als ouders
hem de kans geven die ervaring op te
doen. Want het is zíjn probleem, hij
krijgt op die manier de ruimte om daar
mee te leren ‘’worstelen”.
Probeer het volgende eens uit op een
regenachtige middag: Als je kind zich
meldt dat het zich verveelt is dit dus
Het Leermoment. Jouw reactie is nu
van het grootste belang. Niet zeggen:
waarom bel je Bob niet? Of flauwe
suggesties als: ik heb nog wel wat leuke
karweitjes voor je liggen….. Een
eenvoudig ‘’Hm” of ‘’Ja dat zie ik” is
voldoende. Geef hem even die aandacht dat je hem hoort en ziet. Laat het
‘’probleem” in ieder geval bij je kind,
los het niet voor hem op.Vaak komt
het kind dan in een fase waarin de
leukste ideeën opborrelen.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie
en een mooie jaarwisseling!
Eind Januari start er op de donderdagavond weer een oudercursus, geef je
snel op: 06-18081342
Franca Nijman
Kind en Jeugd Therapeute
Gezinsbegeleiding
www.kindertherapiedenhaag.nl
Haagsche Hopjes zijn geopend op 27,
28, 29 en 30 december van 13.00 tot
18.00 uur op het Newtonplein.
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Haags Gitaarcentrum
aanwinst voor de wijk

Op 11 november jl. opende het Haags Gitaarcentrum met een feestje officieel haar deuren aan
de Valkenboslaan 115.
“Ondanks dat wij de lokatie aan de
Wilgstraat met pijn in het hart moesten
verlaten zijn wij erg blij met het pand”,
aldus Marijke Haasdijk, coördinatrice
van het Haags gitaarcentrum.
Marijke: “Het nieuwe pand biedt veel
nieuwe mogelijkheden, drie lesruimtes
i.p.v. één, een afzonderlijke wachtruimte
voor ouders, een tuin en de mogelijk-

Het pand aan de Valkenboslaan

heid tot het geven van een miniconcert”. Bart Schotman, een van de
docenten en onder meer lid van Venus
Flytrap (gitaarpop band) vult aan: “Het
pand heeft een betere uitstraling,
chiquer”.
Het Haags gitaarcentrum is in 1986
opgericht door Jef van Jolen en sinds
1997 staat Marijke Haasdijk aan de
leiding. Het centrum heeft in
totaal 5 gitaardocenten, volledig
bevoegd, met een conservatorium achtergrond. Het richt
zich voornamelijk op de
verschillende vormen van
akoestische gitaarmuziek.
Marijke: “De leeftijd van onze
leerlingen varieert van 6 tot 66
en het niveau loopt uiteen van
enthousiaste amateurs tot echte
talenten. We hebben ook twee
leerlingen van het bijzonder
onderwijs. Wat ons onderscheidt van andere scholen is
dat wij betaalbare privé-lessen
bieden.

Opa’s hengelsport
In de Constant Rebequestraat op
nummer 9 is de hengelsportzaak van
Frans Nieuwland gevestigd.
Om precies te zijn 1 jaar en 1 maand
geleden is hij ermee begonnen. In deze
omgeving zijn de afgelopen periode
zeven hengelsportwinkels gesloten en
Frans zag een goede mogelijkheid om
hier te starten. De winkel heeft voordat
hij er begon al vele bestemmingen
gekend. Het is een bakkerij, slagerij,
makelaarskantoor, verzekeringskantoor
en een uitzendbureau geweest.
Vroeger ging Frans vaak met zijn opa
vissen in de buurt van Zoetermeer en
van hem heeft hij veel van vissen
geleerd. Zelf vist hij op karpers en hij
vindt het heerlijk om in de winter langs
het water te lopen en te struinen. Vissen
is voor hem ontspanning. Door omstandigheden had Frans geen werk. In
2005 heeft hij de stap gezet om zijn
eigen zaak te beginnen en van zijn
hobby zijn werk te maken. Hij vond
het starten zwaar, maar ook prettig om
eigen baas te zijn. Een maat van hem
heeft zijn internetsite gemaakt:
www.opashengelsport.nl
Als sportvisser had hij al een groot
netwerk van vrienden en kennissen en
er zijn nu 70 leden die regelmatig in de
winkel, het clubhuis (zoals Frans het
noemt), te vinden zijn.
Opa’s krijgen een standaard korting van
5 % op het hele assortiment. Maar als je
nog niet zo oud bent kun je ook 10 %
korting krijgen door middel van Opa’s

membercard, die je tegen een vergoeding van € 25.- op aanvraag kunt
kopen in de winkel. Het aas wordt
verkocht tegen inkoopprijs.

Tijdens de opening vloeit de champagne rijkelijk

Wij geven op verzoek ook groepslessen maar geloven het meest in
individuele begeleiding. Daarnaast
hanteren wij een opzegtermijn van één
maand, want iemand die op wil
zeggen moet niet nodeloos lang op
kosten gejaagd worden. Eén keer per
jaar geven wij een uitvoering met
leerlingen in Theater Pepijn. Het nieuwe
pand maakt kleinschalige try-outs
mogelijk om zo vast wat podiumervaring op te doen. In januari starten
wij met een workshop popliedjes en
ensemble. Deze zijn bedoeld om tegen
een gering bedrag kennis te maken met
de mogelijkheden van de gitaar”, aldus
een enthousiaste Marijke.
Alle reden om de opening en verhuizing naar ReVa feestelijk in te luiden.

Door de uitbreiding heeft het gitaarcentrum nog plaats voor zo’n 30
nieuwe leerlingen. De lessen vinden
plaats van maandag t/m vrijdag, de
zaterdag is in overleg bespreekbaar.
De tarieven per maand zijn per 1
september 2006: 30 minuten privéles
per week: € 58,— ,30 minuten duoles
per week: € 35,— p.p.
-45 minuten duoles per week: € 50,—,
45 minuten trioles per week: € 40,- p.p.
Voor meer informatie: Marijke Haasdijk, tevens coördinator, 015 - 256 66
05, mobiel: 06 - 41 85 28 35,
Bart Schotman, 070 - 364 80 56,
mobiel: 06 - 12 20 43 3. Adres:
Valkenboslaan 115, 2563 CJ Den Haag.
Tekst en foto’s: Perry Lehmann

af te wijken.
Dat is volgens mij ook de reden dat in
Nederland de mensen rond kerst heel
aardig tegen elkaar zijn, maar de rest
van het jaar niet. Iedereen gaat weer
verder met waar ze voor kerst mee
gestopt waren en bijna niemand neemt
het initiatief om die ‘kerstmentaliteit’
door te zetten. Men gaat weer huisjesmelken, men laat honden weer poepen
op straat, men voelt zich weer onveilig
als jongeren plezier hebben en men
wacht tot het moment dat iedereen

weer aardig is, namelijk rond kerst.
Hoewel ik niet zo van de goede
voornemens ben, begin ik er toch over.
Want is het niet een goed voornemen
om de ‘kerstmentaliteit’, heel wat
anders dan JPB’s ‘VOC-mentaliteit’,
door te zetten, zodat men het hele jaar
door aardig voor elkaar is? Dat lijkt me
voor bijna iedereen een hele vooruitgang. En alsjeblieft, dan graag zonder
lichtjes en ander spul dat er rond kerst
bij komt kijken.
Wiebe Waaijer

Frans wil de goedkoopste blijven en
werkt met een rekenmachine en kasboek, wat volgens hem veel geld
uitspaart. Je hoeft geen dure kassa te kopen die je weer
moet doorberekenen aan je klanten. De openingstijden
zijn ruim en mocht de zaak dicht zijn en is er iets nodig:
voor de vaste leden staat Frans klaar om zonodig even
iets uit de zaak te halen.
Dit jaar wordt er voor het eerst op 30 december
Opa’s eindejaars zeeviswedstrijd gehouden. Het
strand van Ter Heijde is de plaats waar het gaat
gebeuren, tussen 8.30 uur en 15.00 uur. Voor de
winnaars staan leuke prijzen klaar! Het is de bedoeling
om ieder jaar zo’n wedstrijd te houden.
En mocht u denken: wat komt die persoon op de
winkelruit mij bekend voor? Dan heeft u het goed
gezien, dat is Frans zelf!
Tekst en foto:
Martine Cloosterman
VERVOLG VAN PAG. 1
Zo werd er in de Eerste Wereldoorlog
hard gevochten, maar vierden beide
partijen gezellig kerstfeest met elkaar,
terwijl ze wisten dat ze de volgende
dag weer op elkaar zouden schieten.
En inderdaad, zo ging het ook, maar
waarom?
Niemand van de soldaten vond het
leuk om te vechten, maar omdat ook
niemand van de soldaten een gebaar
maakte dat hij niet wilde vechten deed
niemand dat, want men was bang om

Kleinschalige
bedrijvigheid in
Regentes
Valkenbos
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Niets
erin….
niets eruit!

KERSTOPTOCHT MET LAMPIONS NAAR DE
Op donderdag 21 december wordt er een grote
AGNESKERK
Kerstoptocht met lampions gehouden. Alle kinde-

ren, met hun ouders natuurlijk, worden uitgenodigd om
vanaf 17.30 uur te verzamelen op het Regentesseplein
bij ‘De Regenvalk’. Er zijn een kerststal, muziek, zang.
Er is warme chocolademelk en gluhwein voor de
deelnemers. Om ongeveer 17.45 wordt het eerste stuk
van het kerstverhaal verteld waarna zingend wordt
opgetrokken via de Weimarstraat en de Beeklaan naar
de Agneskerk. In deze kerk, slechts verlicht door
kaarsen, staat de kerststal en zingt het wijkkoor ‘De
Buren’. Het tweede deel van het kerstverhaal wordt
voorgedragen en na een gebed voor vrede en
verdraagzaamheid krijgen de kinderen een kleine attentie
en is er koffie, thee, chocolademelk en gluhwein. Rond
19.30 kan een ieder zich weer huiswaarts spoeden.
Om 22.30 uur is de nachtmis in de Agneskerk, ook dit
jaar weer een bijzondere gebeurtenis waar u echt bij
moet zijn!

Voorkom diefstal
uit auto.
Diefstal uit auto’s is in de regio
Haaglanden en Den Haag het
meest voorkomende misdrijf. Maar
dat de politie op dit vlak niet stil zit,
tonen de cijfers aan: in 2004 werd er
15.189 keer aangifte gedaan van
diefstal uit de auto; in 2005 was dit
cijfer gedaald naar 9.487. Maar liefst
5.702 minder aangiften dus! Neemt
niet weg dat er in Nederland gemiddeld elke twee minuten een auto
wordt opengebroken.

Hoe kunt u diefstal uit uw
auto voorkomen?

-Doe uw auto altijd op slot
-Haal uw radio of het frontje uit de
slede en neem het mee
-Laat geen kostbaarheden achter in uw
auto
-Zet het dashboardkastje open,
zodat iedereen ziet dat uw waardevolle
spullen uit de auto zijn
-Gebruik een afsluitbare tankdop om
diefstal van brandstof te voorkomen
-Zet uw auto op een beveiligde en/of
goed verlichte parkeerplaats
-Gebruik een alarminstallatie
-Registreer het merk, typenummer en
het serienummer van het audio- en
navigatiesysteem
-Let op uw autosleutels en berg ze goed
op; ook thuis
Is uw auto toch opengebroken?
Doe dan altijd aangifte! Daardoor krijgt
de politie een goed beeld van deze
vorm van criminaliteit en kan ze actie
ondernemen. Aangifte doen kan op het
politiebureau maar ook via internet:
www.politie.nl.
Een veilig Den Haag
De aanpak van diefstal uit auto is
onderdeel van het plan: Een veilig Den
Haag, een opdracht aan alle Hagenaars.
Dit plan beschrijft hoe Den Haag werkt
aan veiligheid. In 2010 moeten de
criminaliteit en overlast met 20-25% zijn
gedaald en moet de Hagenaar zich
veiliger voelen. Kijk op
www.denhaag.nl/veilig.
Wilt u weten hoe het is gesteld met de
criminaliteit in uw wijk? Kijk op
www.hoeveiligismijnwijk.nl. Op het
politiebureau kunt u de brochure ‘
…van mijn auto moeten ze afblijven’…
en een spiegelhanger afhalen.

SEGBROEK UIT DE KUNST!
Kleurrijke cultuur ontmoeting 2006
Ieder jaar organiseert het Intercultureel Platform Segbroek een
ontmoeting. Vorig jaar werd deze
nog gehouden in het theater de
Regentes. Dit jaar werd de multi
culturele ontmoeting op zaterdag 11
november in de Agneskerk gehouden. Het programma was gevarieerd
en begon met een multireligieuze
gebedsviering. “Dat was opmerkelijk”, verklaarde een van de aanwezigen,” een mis die rooms katholiek
begint, een imam die een stuk voordraagt uit de Koran, vervolgens een
hindi gedeelte en dat alles in één
rooms-katholieke kerk, dat is toch
een stuk ‘burgerschap’”.
Aan weerskanten in de kerk waren
kraampjes geplaatst waar diverse
deelnemende organisaties hun attributen hadden uitgestald. Deze
informatiemarkt bestond uit informatie over het opzetten van een
wereldschool tot fraaie Afrikaanse
kunst. Ook konden de aanwezigen
zelf iets doen, zoals het maken van
een schilderij onder water en
antroposofisch tekenen met houtskool. Op de achtergrond werden de
activiteiten begeleid door pianomuziek en exotische klanken.
De verwarming in de kerk deed het
niet. Dit gaf aan de ene kant een
accent van soberheid, dat enigszins bij
een kerk hoort maar anderzijds
bleven de bezoekers hierdoor niet
lang. Dat was jammer. Het avondprogramma verdiende beter.
Een groot aantal hardnekkige fans
had zich na de gratis warme maaltijd
genesteld op de stoelen en genoot
van de rondgang van een aantal
kinderen met uitgeholde en verlichte
pompoenen door de duistere kerk.
De verlichting in de kerk was uitgedaan en door de ingevallen duisternis
wierpen de uitgesneden figuurtjes hun
licht ver vooruit. Echt sint Maarten!

Vervolgens werden een aantal vocale
nummers gepresenteerd. Eerst door een
Surinaamse groep die op typerende
wijze een act neerzette. De tweede
vocale groep bestond uit een 13-tal
dames onder de naam Madame
Jeannette. Zij brachten diverse moderne
nummers ten gehore afgewisseld met
een leuke mis-en-scene.
De groep Manggar Mengar bracht
Javaanse gamelanmuziek ten gehore. De
akoestiek van de kerk gaf een extra
effect aan de repeterende klanken. Het
geheel werd afgesloten met een fraaie
Javaanse dans.
Deze warme klanken van verre landen

waren echter niet opgewassen tegen
de optrekkende oer-Nederlandse
kilte. Gelukkig kon James Owie hier
verandering in aanbrengen. Hij bracht
Afrikaanse Jembe muziek ten gehore
die menig bezoeker kriebelde. Al snel
stonden er verschillende mensen te
dansen. Helaas deed de geluidsinstallatie het slecht zodat James’zang niet
echt goed te horen was. De instrumenten daarentegen des te meer!
Al met al een leuk dag met veel
afwisseling. Wellicht toch een goed
plan om de volgende keer een
warme omgeving te kiezen.
Ed Dusschoten
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De Feestdagen,
de wintermaanden
en de politie.
De winter is voor bijna iedereen
een drukke tijd: kerst, oud &
nieuw, kerstvakanties, etc. Veel
bedrijfstakken en middenstand
hebben dan veel werk te verzetten.
Ook voor de politie is het een
drukke periode.
Veel mensen denken dat we het druk
hebben met het nog net even snel wat
bonnen uitschrijven, om aan ons
quotum te komen. Gelukkig is dat toch
écht niet zo. Waar de politie wel extra
mee bezig is in de wintermaanden?
Nou met verlichting bijvoorbeeld, wat
belangrijk is met die donkere dagen.
Of met dronken bestuurders die na
één van de gezellige feestdagen wat
vaker met een glaasje op achter het
stuur stappen.

Zakkenrollers die tijdens de feestdagen
hun slag hopen te slaan, omdat mensen
in deze periode vaak waardevolle
cadeaus en contant geld op zak hebben.
Vernielingen en brandstichtingen die
helaas vaak aan de zogenaamde traditie
van oud en nieuw worden toegeschreven. En natuurlijk met het vuurwerk
wat nog steeds illegaal wordt verkocht
en te vroeg wordt afgestoken.
Dit zijn een aantal werkzaamheden
waar de politie zijn handen vol aan
heeft tijdens de feestdagen en in de
wintermaanden. Door het weer, wat
meestal slecht is, hebben we ook meer
aanrijdingen en ongevallen op de straat.
Ook de brandweer krijgt het druk met
bevroren waterleidingen, brandjes
(slecht onderhouden schoorstenen en
kachels) en natuurlijk ook oud & nieuw.

Om het allemaal gezellig te houden tijdens de feestdagen en de
wintermaanden, krijgt u hier daarom nog wat tips.

WERKGROEP
CONTRA DRIEHOEK

De werkgroep Contra-Driehoek heeft regelmatig overleg met Dienst Stedelijke
Ontwikkeling (DSO) en Tresfa Consult. Tijdens dit overleg bespreken zij de
voortgang van het woningonderhoudproject in de CONTRADRIEHOEK.
De ContraDriehoek is het gebied tussen de
Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en
Loosduinseweg. Hier zijn de eigenaren
begonnen met hun Verenigingen van Eigenaren
het achterstallig onderhoud aan hun woningen
weg te werken met een subsidie van de
gemeente. Sinds eind 2005 is sprake van een
nieuwe subsidieregeling. De werkgroep
ContraDriehoek heeft een belangrijke bijdrage
geleverd om deze nieuwe subsidieregeling voor
elkaar te krijgen.

groep besproken zijn. Zoveel mogelijk
vragen worden gesteld namens alle
eigenaren. Zo werd bijvoorbeeld het
antwoord gezocht op de vraag hoe de
eigenaren zich kunnen voorbereiden op
schade door werkzaamheden van een
aannemer.
Hieruit blijkt, onder meer, dat als u dit
overkomt u ook de VvE, die de
opdracht aan de aannemer heeft
verstrekt, aansprakelijk moet stellen.

Op 1 oktober 2006 had 90% van alle
VvE’s de informatiefase achter de rug.
Dit betekent dat met de adviseur van
Tresfa Consult het volgende is besproken:
De noodzaak van een goed functionerende VvE en het Bouwkundig Opname Rapport (BOR)

Heeft u nog nieuwe tips voor de
afvinklijst mail het ons op
werkgroep@contradriehoek.nl of
witja@boog.nl. Leest u dit artikel en
wilt u graag nog een afvinklijst ontvangen, dan kan dat door een mailtje te
sturen. U kunt ook even binnen lopen
bij de Wijkwinkel aan de Beeklaan 266

Zo’n 85% van alle VvE’s is bezig met
het opvragen van offertes. Aannemers
blijken redelijk veel werk te hebben en
niet al te snel te reageren op het verzoek om een offerte te maken. Na
ontvangst worden deze samen met de
adviseur goed doorgenomen. Ruim
10% van de VvE’s is bezig met de
financiering ten behoeve van het
onderhoud dat uitgevoerd moet
worden conform het BOR.

om er een op te halen. De afvinklijst
kunt u ook vinden op de website
www.contradriehoek.nl.
Zit u toch op internet en u bezoekt
www.contradriehoek.nl kijk dan eens
of u aanvullingen heeft over de straat
waarin u woont. Geef ze door aan
Jaap de Wit. Dat maakt de website
nog meer de moeite van het bezoeken waard.

- Zorg dat uw verlichting van de (brom)fiets of motorvoertuig in orde is als u
de weg op gaat.
- Zorg ervoor dat uw eigendommen, zoals uw portemonnee, goed zijn opgeborgen als u aan het winkelen bent.
- Zorg dat u gehaald of gebracht wordt als u alcohol heeft gedronken. Ga niet
met alcohol op achter het stuur. Zorg voor een BOB of ga met het openbaar
vervoer.
- Zorg dat als u vuurwerk afsteekt, dit legaal vuurwerk is en steek het af tussen
de daarvoor bestemde tijden.
- Laat geen vuilnisbakken staan voor de deur. Ze worden vaak gebruikt om
vuurwerk in te gooien.
- Zorg dat uw schoorsteen schoon is als u de kachel wil gebruiken.
- Pas op met open vuur (kaarsen) en kerstversieringen in huis.
- Pas op voor verkopers aan de deur. Veel personen maken misbruik van de
feestdagen en proberen op die manier iets extra’s te verdienen door onzin te
verkopen.
En tot slot, wilt u ook nog wat doen voor de buurt en omgeving, zorg er dan
voor dat uw stoepje of portiek, ijsvrij en schoon is om valpartijen te voorkomen.

De wijkagenten van ReVa wensen de bewoners gezellige feestdagen en een goed en gelukkig nieuwjaar!

Gevonden: Het eerste
kersthuis in de wijk. Deze
foto’s zijn begin november genomen in de
Kepplerstraat.

Drie VvE’s hebben het werk zelfs al
gereed gemeld en kunnen binnenkort
de uitkering van de subsidie verwachten. Helaas zijn er drie andere VvE’s
waarvan wordt verwacht dat ze een
aanschrijving van de gemeente gaan
krijgen. In zo’n geval vervalt het recht
op subsidie.
Om de eigenaren in het gebied
CONTRADRIEHOEK op de hoogte
te houden van de voortgang, zal DSO
met regelmaat een nieuwsbrief aan de
leden van de VvE’s sturen.
Tijdens overleg stelt de werkgroep
punten aan de orde, die in de werk-

Heeft u vragen naar aanleiding van dit
artikel of belangstelling voor het
bijwonen van een bijeenkomst van de
werkgroep meldt u zich dan bij
Stichting BOOG, Jaap de Wit,
telefoon 3121281 (dinsdag, woensdag
of donderdag) of per email op
witja@boog.nl
Bijzonderheden over het project en de
activiteiten van de werkgroep kunt u volgen
op www.contradriehoek.nl.
Er staan ook vermeldenswaardige andere
onderwerpen.
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MET DE DEUR
IN HUIS
Rubriek van het
huurdersspreekuur ReVa
Met het huurcontract is
nog wel eens wat mis. Sinds het strengere gemeentebeleid tegen overbewoning en illegale kamerverhuur,
komt het voor dat men geweigerd
wordt voor een bepaalde woonruimte.
Die woonruimte staat dan vaak onder
de aandacht van de gemeente. Wat kan
er aan de hand zijn?
Als een woning door de gemeente
ontruimd is geweest vanwege overlast
en na deze ontruiming als gezinswoning
aangewezen wordt, kan dit pand niet
meer voor kamerbewoning gebruikt
worden. De verhuurder plaatst er dan
toch studenten of een paar vrienden/
vriendinnen in en noemt dit: gepaste
woonruimte. De verhuurder en huurder
kunnen hierdoor in problemen komen.
Het is vrijwel zeker dat de gemeente
hier stappen op onderneemt en het
pand laat ontruimen. Het is immers
geen gezinsvorming of gezinsbewoning. De criteria die de gemeente
hiervoor stelt zijn o.a.: 12 m² per
persoon, met keuken, douche, toilet en
“wederzijdse zorg”.
Het kan ook gebeuren dat u van de
bank bericht krijgt om de woning
binnen een bepaalde tijd te verlaten. De
reden is dan meestal dat in de
hypotheekakte van de eigenaar een
huurbeding staat, dat wil zeggen dat het
hem verboden is om de woning te
verhuren. Dit kan vervelende gevolgen
hebben voor zowel de huurder als de
verhuurder. Zeker als deze laatste
bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd
naar het buitenland vertrekt en de
verhuur tijdelijk is. In zo’n geval denkt
de verhuurder vaak dat dit wel in orde
is. Hij neemt hierbij een groot risico,
met alle gevolgen van dien. Bij particuliere eigenaren is dit moeilijk controleerbaar.
Het kan ook gebeuren dat u woonruimte huurt van een particulier en zelfs
na een aantal jaren dit bericht van een
bank kan krijgen. De reden is dan
meestal dat de verhuurder hypotheekschuld heeft opgebouwd of helemaal
niet meer betaalt. Bij een rechtszaak
verliest een huurder dit proces altijd.
Daarom is het zaak niet direct een
particulier huurcontract te tekenen, maar
dit voor de zekerheid te controleren.
Verder willen wij, in verband met de
komende feestdagen, u extra aanraden
om voorzichtig met kaarsen om te
gaan. Loop nooit weg als er een kaars
brandt. Een ongeluk zit altijd in een
klein hoekje en denk niet: dit kan mij
niet overkomen.
Wij wensen u prettige feestdagen en een
gezond 2007 toe.
Het Huurdersteam.

Onze
Straat
Voorop
Op zaterdag 18 November was het een
stralende herfstdag en
“Onze Straat Vooropproject “ kwam naar de
van Swietenstraat. Het
doel was om
gezamenlijk met
de bewoners
kleine klussen aan
te pakken. De
stoepen werden
geveegd, onkruid
gewied, hondenpoep opgeruimd. Op een
tafel halverwege
de straat stond
de koffie, thee en
limonade klaar
voor een gezellig
onderonsje.
Er werden
bollen geplant, plantjes in potten gezet. Om 14.00 uur zag de straat er gezellig uit.
Lekker opgeruimd, behalve de berg fietsen halverwege de straat. We zijn met de
gemeente hierover bezig en hopen dat de beugels verplaatst gaan worden, meer
verspreid door de straat. Nog wat mooie oude lantaarnpalen zoals het Koningsplein en dan is het straatbeeld heel anders. Maar voor vandaag..het waren vruchtbare en gezellige uren.
Dank aan Stichting BOOG en BOM ReVa voor de medewerking.
Yvonne Huitema,
bewoonster

Florence locatie Jonker
Frans aan het Newtonplein.
Bewoners uit de wijk Valkenbos/Regentessekwartier worden van harte uitgenodigd om eens een bezoekje te brengen aan Florence locatie Jonker Frans.
Een multicultureel zorgcentrum met een ‘open’ karakter maar tevens een ‘open’
huis waar wijkbewoners van harte welkom zijn.
U kunt ons vinden aan het Newtonplein nr. 100, tel. 3644944.
Wat kunnen wij in Jonker Frans voor u als wijkbewoner betekenen:
Jonker Frans is het servicepunt voor locatiebewoners en wijkbewoners. We
stellen ons tot doel bewoners en wijkbewones zoveel mgelijk ten dienste te
staan. Wijkbewoners zijn van harte welkom voor: activiteiten, clubs en verenigingen. huiswinkelRestaurant ( kopje koffie/ warme maaltijd), gezondheid, dienstverlening, informatie, advies en bemiddeling.
Het vaste ontspanningsprogramma ziet er als volgt uit:
Maandag: 10-30 uur -11.30 uur tai-chi onder begeleiding erkende leerkracht,
kosten € 1,50 per les ( i.s.m. voorwelzijn Segbroek)
14.00 uur –16.00 uur Wekelijkse bingo, kosten € 2,50
Woensdag:14.00 uur, wisselend programma creatief /muziek/ film etc
Donderdag: 14.00 uur Sjoelclub
Vrijdag : 14.00 uur Spelmiddag. Keuze uit verschillende gezelschapsspelen.
Iedere eerste dinsdag van de maand:
14.00 uur: Virtuele wandeling aan de hand van een diapresentatie
Iedere laatste dinsdag van de maand:
14.00 uur: Storyteller Hans Sparnaay aan het woord. Op zijn geheel eigen wijze
brengt hij zijn verhalen. Maak het mee!
Iedere eerste woensdag van de maand:
14.30 uur: Pannenkoekmiddag
Iedere tweede woensdag van de maand:
14.00 uur: Kunt u zingen zing dan mee.
Muziek, zang, dans en toneelvoorstellingen vinden ook regelmatig plaats.

Kerstherinnering
De boom was groot en bijna helemaal
opgetuigd. Slingers, ballen, lichtjes,
chocoladekransjes, engelenhaar… alles
zat erin. De piek paste er nog net op.
Papa en mama hadden hun best gedaan. Speciaal nieuwe ballen gekocht.
Grote glanzende ballen, doorzichtige
ballen met slingertjes erin en ook ballen
in de vorm van ijspegels. M’n zusje en
ik keken naar het fonkelende geheel.
‘Ooohh, wat mooi.’
Dat de boom een beetje schuin stond,
vonden we niet erg. In het bos had je
ook allerlei soorten bomen. Ik boog
voorover naar een grote kerstbal. M’n
gezicht kreeg er een rare vorm in. Ik
lachte erom. M’n zusje deed me na.
Ook zij giechelde om haar vervormde
gezichtje, alsof de bal een lachspiegel
was. ‘En dan hebben we voor jullie ook
nog iets voor in de boom,’ zei mama,
‘van oma.’ Ze haalde twee kerstklokjes
te voorschijn, een roze en een blauwe.
Ze waren best zwaar, en zeker niet van
kerstballenmateriaal. We kregen er allebei één. Er zat een lintje aan, in de
vorm van een lusje. ‘Die mogen jullie
zelf een mooi plekje in de boom
geven.’ ‘Ja, mag dat echt?’ ‘Hang er
maar in.’ M’n zusje ging voor.
Ze hing haar klokje voorzichtig aan het
puntje van een tak. De tak zwiepte met
het klokje op en neer. ‘Ietsje verder,’ zei
papa. Ze duwde het klokje ietsje
verder.’ ‘Au, die boom prikt me.’ Snel
trok ze haar vingertjes weg. ‘Nu jij,’ zei
mama. Ik had een hoog plekje uitgezocht, waar ik net nog bij zou kunnen.
Met m’n tong uit m’n mond reikte ik
omhoog, ging op m’n tenen staan en
hing het klokje aan een hoge tak. Ik
duwde ‘m nog een stukje verder, maar
durfde geen adem te halen. Ja, zo was
het goed. Voorzichtig trok ik m’n arm
terug. We zetten alle vier een paar
passen naar achteren om het resultaat te
bekijken. Nu was de boom echt af.
En toen gebeurde het.
Langzaam helde de boom naar voren.
Als in slow motion kwamen de takken
op ons af; een eng stekend monster.
‘Nee!’ riep mama. M’n zusje en ik gilden
en grepen ons aan haar vast. Poes
schoot weg. Met z’n lange benen
sprong papa naar voren en stak z’n
blote hand tussen de priktakken van de
vallende boom. Maar het was al te laat.
Ballen kletterden kapot op de plavuizen.
Scherven lagen overal.
‘Goochemerd,’ zei hij. Hij lachte erbij,
maar ik begon meteen te huilen. Ik
vond het verschrikkelijk. Al die dure
ballen kapot. En het was mijn schuld; ik
had als laatste een klokje opgehangen.
Ik had iets heel ergs gedaan. Iets wat
nooit meer goed zou komen, dacht ik.
Papa tilde de boom weer overeind.
Overal hingen halve ballen. Engelenhaar
zat in de knoop. Waarom werden ze
niet boos? ‘Scherven brengen geluk,’ zei
mama. Met stoffer en blik begon ze te
vegen. Ik pakte een kerstkransje van de
grond, met van die spikkeltjes. ‘De
kapotte mogen jullie opeten.’Er kwam
weer een glimlach op m’n gezicht.
Prettig kerstfeest allemaal!
Denise Miltenburg
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Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag
Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl

Buurtpashouders

Zaterdag 13 januari 2007, 20.30 uur
Grote zaal
I’m very lonely in my way door
KAMEROPERA PROJECT

Met gratis inleiding om 19.30 uur.
KamerOperaProject presenteert drie
prachtige Amerikaanse kameropera’s
van Samuel Barber, Ned Rorem en
Lukas Foss over eenzaamheid en
onvervulde verlangens. Iedereen wil
wat anders. In de metro, op het vliegveld, aan een bridgetafel, op een cocktailparty zijn zeven personages op zoek.
Onder de oppervlakte broeit het.
Twee opera’s zijn nooit eerder in
Nederland te zien geweest.
Zaterdag 20 januari 2007, 15.00 uur
(familie)
Wolf door HUIS AAN DE AMSTEL
Een winteravond, hondenweer en niks
in huis dan een flesje wijn. Rammelend
van de honger moet Wolf buiten de
deur gaan eten. Met de pest erin trekt
hij erop uit met zijn slee. Dan ziet hij
een aardig restaurantje: een boerderij
met lichtjes en een stal ernaast. Binnen
slaapt een verrukkelijk Schaap. Met de
belofte iets gezelligs te gaan doen, lokt
Wolf Schaap uit de stal de koude in…
Deze voorstelling over vriendschap en
eetbaarheid is voor jong en oud, met
angstige liedjes, pepermuntgevoel en
ervaringen. Wolf! Is gebaseerd op het
boek ‘Schaap met Laarsjes’ van
Maritgen Matter (Zilveren Griffel
2003). vanaf 6 jaar
Zaterdag 27 januari 2007, 20.30 uur
Tempest door BAROKOPERA
AMSTERDAM van Henri Purcell
Gratis inleiding om 19.30 uur.
Overgetelijke muziek van Purcell‘A
Tempest’ - na ‘Fairy Queen’ en ‘King
Arthur’ alweer het derde deel van het
meerjarige Purcell-project van Barokopera Amsterdam i.s.m. regisseur
David Prins - is losjes geënt op
Shakespeares ‘De Storm’. Het publiek
wordt meegenomen naar een eiland
waar een verbannen, magische koningin
haar kinderen grootbrengt en voorbereidt op terugkeer in de maatschappij.
Als degenen die haar verbanning op
hun geweten hebben in de buurt van
het eiland varen, ontketent zij een
storm, die haar vijanden schipbreuk
doet leiden.
Dinsdag 30 januari 2007, 20.30 uur
Sivas door THEATERGROEP RAST.
Turkije 1993. Het vierde kunst en
cultuurfestival Pir Sultan Abdal vindt
plaats in de stad Sivas. Het festival
wordt druk bezocht door intellectuelen, schrijvers en kunstenaars uit heel
Turkije. Er komt echter een abrupt
einde aan als moslim-fundamentalisten
hotel Madimak, waar de festivalgangers
verblijven, in brand steken gebeurtenissen. Vanaf 16 jaar.

Voor de zesde keer is in november dit jaar het Papoea festival gehouden in
Dienstencentrum Copernicus. Ieder jaar komen er meer mensen op af en maakt
dit feest tot een steeds groter succes.

Op bezoek in de stad
Tineke van Cappellen exposeert met etsen
van 9 december t/m 20 januari 2007

in Galerie Andrea,
Columbusstraat 2,
www.galerieandrea.nl
openingstijden van de
galerie :wo. t/m vr. 17.0021.00 uur en zaterdag
9.00-17.00 uur. Van 23
dec. tot 9 jan. is de galerie
gesloten.

Tineke zit al 25 jaar in het
vak. Zij heeft haar eerste
print, een ets gemaakt op
de Havo. Vervolgens heeft zij het voortgezet in de leraren opleiding. Na deze
opleiding heeft Tineke de kunst academie in Den Haag. Zij geeft naast haar werk
ook les in de kunst vakken op verschillende voortgezet onderwijs scholen in Den
Haag en het Westland.

1947-2007
DEN HAAG EN
SINTERKLAAS
In 2007 is het precies 60 jaar geleden dat
Sinterklas voor het eerst zijn rijtoer door
Haag hield. Bovendien is het 25 jaar
geleden dat de Residentie Sinterklaas in
de Haven van Scheveningen aankwam,
voor hem ook zijn 25e intocht.
Ter gelegenheid van dit dubbele jubileum wordt in de tentoonstellingsruimte
van het Haags Gemeentearchief vanaf
een week voor de aankomst van Sinterklaas, in november 2007, tot en met
januari 2008 een grote (foto) tentoonstelling georganiseerd. Sinterklaas
spreekt nog steeds tot de verbeelding.
Jong en oud kijken jaarlijks uit naar zijn
komst. De Sint zelf lijkt geen dag ouder
te worden.
De tentoonstelling zal globaal uit drie
onderdelen bestaan. De 25 mooiste
foto’s van beroepsfotografen, die zij
gedurende de afgelopen 25 jaar van de
Residentie Sinterklaas hebben gemaakt.
Daarnaast zo’n 35 historische opnamen
van de Residentie Sinterklaas gedurende
de periode 1947–1982. En tot slot plus
minus 25 amateurfoto’s van het mooiste
Sinterklaasmoment uit het leven van de

maker uit de periode 1947–2006.
Voor deze laatste categorie roepen we
de inwoners van Den Haag op om
hun mooiste moment in te zenden.
Video-opnamen zijn overigens ook
van harte welkom. Voor elke Hagenaar waarvan de foto of de video in
de tentoonstelling wordt opgenomen
is naast de eeuwige roem en uiteraard
een uitnodiging voor de opening, ook
een leuk Sinterklaascadeautje beschikbaar. Dit alles tezamen moet een goed
beeld geven van Sinterklaas in Den
Haag in de na-oorlogse tijd. Een
cultuurhistorisch verschijnsel dat
ondanks alle veranderingen en ontwikkelingen overeind is gebleven.
De amateurfoto’s kunnen worden
gestuurd aan: Haags Gemeentearchief
Den Haag en Sinterklaas
t.a.v. Nicolette Faber-Wittenberg
kamer B08.27
Spui 70, 2511 BT DEN HAAG
Inzendingen moeten voor 1 augustus
2007 in het bezit zijn van het Haags
Gemeentearchief, voorzien zijn van de
naam en het adres van de maker,
alsmede het jaartal van vervaardiging.

Een prima zaak die door het theater de
Regentes in het leven is geroepen.
Als buurtbewoners van het theater
hebben we duidelijk een streepje voor.
Dat geeft de Regentes gestalte door
regelmatig een avond speciaal voor
deze “bevoorrechte” groep te organiseren.
Op maandag 27 november was weer
zo’n avond.
Pashouders werden uitgenodigd voor
een presentatie met de titel “kijken naar
theater”.
Als toch wel regelmatig theaterbezoeker
denk je dan: kijken naar, ja dat doen we
toch al een tijdje.
Maar deze avond gaf toch wel een heel
andere kijk op het fenomeen Theater.
Dhr. Jacques Janssen.- Artistiek directeur van Colline theaterproducties nam zijn gasten mee naar de keuken van
het theatergebeuren en vertelde op een
prettig informele manier hoe een
theaterproductie eigenlijk tot stand
komt. En daar komt heel wat bij kijken.
Een complete industrie waar niet veel
kaartjeskopers kennis van hebben.
Eerst even door een cijferbrij die toch
verrassende informatie opleverde.
De hoeveelheid acteurs en regisseurs die
de vele opleidingen jaarlijks afleveren is
onvoorstelbaar.
Het is alleen de top van zo’n lichting die
daadwerkelijk aan de bak komt. Veel
blijven tussen korte contracten en
uitkeringen hangen.
De macht van castingbureau’s die,
beginners maar ook beroemdheidheden
audities laten doen, is groot. Daarnaast
is er, via de vele plaatsingbureau een
zijdelingse instroom van jongens en
meisjes vaak die zonder opleiding de
soap- en TV amusementwereld induiken. Het geeft toch een heel ander beeld
van het glitter- en glamourwereldje.
Aan de hand van beeldmateriaal en een
grote kennis van zaken maakte Jacques
Janssen de toehoorders wegwijs in het
fenomeen dat “theater” heet. Hij liet
zien, met medewerking van twee
bezoeksters, hoe de opstelling van
personen de uitgesproken teksten van
karakter laat veranderen. Nam zo
tussendoor het idee weg dat acteurs in
de huid van hun personage kruipen.
Technische zaken waar je als bezoeker
weinig kennis van hebt. De tijd van de
toneelmeester is voorbij. Specialisten
voor geluid, licht, speciale effecten
kleding en decor zijn onmisbaar
geworden.
Ik denk dat, althans voor mij, een
theatervoorstelling toch wat meer is
gaan betekenen.
De Regentes bood de uitverkorenen
van die avond nog een hapje en een
drankje aan en maakte deze avond tot
een prima uitje.
Geen buurtpas ? informeer bij de kassa
van het theater. Misschien komen we
elkaar dan de volgende special tegen.
Gerard Tettero
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BEWEGEN
MOET
Donderdag 23 november:
met commentaren op de uitslag van de
verkiezingen op de achtergrond nestel ik
me achter mijn toetsenbord. Ik ben geen
politicus en ook niet heel precies op de
hoogte. Ik ben partij-vast en stem dus
zonder nadenken steeds hetzelfde. Wat ik
wel kan zien is het volgende: ons land
moet bestuurd worden door meerdere
partijen. Al die partijen hebben een eigen
kleur en het wordt een moeilijke klus om
een mooi mengsel te krijgen. De formateur wacht een enorme uitdaging. Voor
mij is het duidelijk dat er hoe dan ook
gevraagd wordt om SAMENWERKING! Samenwerken in het belang van
alle inwoners van Nederland, samenwerken, eerlijke communicatie voor u en voor
mij. Ik wens de verantwoordelijken héél
véél wijsheid toe! In mijn eigen leven is
samenwerken ook een belangrijk onderwerp. In ons gezin met 4 kinderen tussen
de 17 en 24 is het van belang om goed te
overleggen om elkaar regelmatig te zien
en te spreken. Ieder heeft zijn eigen plek,
zijn eigen dingen te doen, zijn eigen vriendjes en vriendinnetjes, zijn school en werk.
In december zijn er twee vastgestelde
feesten: Sint en Kerst. De Sint mag komen
want op 5 december zitten we met zijn
allen op één plek, iedereen brengt wat te
eten mee, we kunnen allemaal zingen dus
de Sint zal ons niet overslaan. Hoe het met
Kerst gaat weet ik nog niet. De betekenis
van de geboorte van het kindje Jezus
spreekt mij aan: dat kindje is een bijzondere mens die met veel andere namen
wordt aangeduid: vredebrenger, koning
der koningen, licht in de duisternis. Ten
volle besef ik dat dit soort beloften alleen
maar waar worden als ik daar zelf werk
van maak, als ik zelf in mijn directe omgeving vrede breng. In mijn eentje kom
ik niet ver, ook hier is samenwerking
voor nodig. Gelukkig zie ik veel samenwerking rond de vrede die kerstmis moet
brengen: een optocht vanaf het Regentesseplein op kerstavond, diverse Kerstinns met muziek en maaltijden, inzamelingen door het Leger des Heils etc. En
voor je het weet is het 31 december en
staan we stil bij de overgang naar een
nieuw jaar. Terugkijkend op wat voorbij
is doe ik mijn best om vooruit te kijken.
Hoe ziet de toekomst eruit? Pasgeleden
was ik bij een presentatie over hoe de
technologie, de computer, het internet de
wereld gaan bepalen…Er bekroop me
een angstig gevoel: alles gaat zo snel, er
zijn veel bedreigingen, mensen hoeven
elkaar niet meer te ontmoeten, het gaat
steeds over méér hebben, méér doen. Ik
vraag me af of we daarmee ook méér
geluk krijgen… Als simpele oefentherapeut
en liefhebber van bewegen snap ik wel dat
de gezondheid van ons lichaam hard
achteruit gaat als we allemaal achter die
computer gaan zitten. Want zitten is funest,
je wordt stijf, je bloed stroomt niet lekker
door, je longen en hart gaan op een laag
pitje, je wordt dik, lui én ongelukkig. Mijn
wens voor het nieuwe jaar: gebruik alle
nieuwe technische snufjes ten bate van het
geluk van de mensen en zorg verder dat je
in beweging blijft want ook hersenen
hebben een gezond lichaam nodig! Cokkie

Ook de
Marconistraat
en Gallileistraat
krijgen
ouderwetse
straatlantarens
terug. Dit geft
het straatbeeld
weer meer
allure.
Foto:
Corry Zwarts

Kerstbomen & Vuurwerkafval
Opgeruimd? Straat Netjes!

In de 1e week van het nieuwe jaar (en dat is vaak de 2e week van de
Kerstvakantie) is de jaarlijks terugkerende vuurwerkafvalopruimactie.
Door met z’n allen het vuurwerkafval en de kerstbomen op te ruimen, wil
Den Haag na Oud & Nieuw de gehele stad zo snel mogelijk schoon
krijgen. Want hoe eerder het vuurwerkafval van de straat is, des te kleiner
is het risico met vuurwerkresten of dat kerstbomen in de fik worden
gestoken. Vlak voor de Kerstvakantie worden meer dan 50.000 speciale
afvalzakken uitgedeeld bij basisscholen, het voortgezet onderwijs, stadsboerderijen en buurtverenigingen. Zij zijn de verspreidpunten voor de
vuurwerkafval-zakken. Dit jaar geldt voor het eerst een spaarsysteem:
daarom worden er ook bijna 70.000 spaarkaarten verspreid.

In ruil voor spaarstickers kunnen op dinsdag 2 t/m zaterdag 6 januari ‘07 volle
vuurwerkfvalzakken & kerstbomen ingeleverd worden op de volgende lokatie: van
12.00u tot 16.00u.

Laan van Eik en Duinen
Valkenboskade (bij kruising Hanenburglaan)

HMS-AVR MILIEUDEPOTS
BINCKHORST
Plutostraat 1
SCHEVENINGEN
Vissershavenstraat 2-4
LOOSDUINEN
De Werf 36

TODAYSART FESTIVAL GENOMINEERD
VOOR PROMOTIEPRIJS DEN HAAG
Jury draagt TodaysArt-directeur voor vanwege zijn positieve bijdrage
aan het imago van Den Haag
De jury van de jaarlijkse Promotieprijs van Den Haag Marketing & Events heeft
Olof van Winden, directeur van het TodaysArt Festival, genomineerd in de
categorie cultuur. Olof van Winden is al jarenlang actief op het gebied van
jongerencultuur en evenementen en realiseert vanuit Den Haag internationale
samenwerkingsprojecten met partners uit ondermeer Berlijn en Detroit. Het
afgelopen jaar heeft de grootse activiteit van Olof van Winden, het TodaysArt
Festival, een enorme groei in zowel mediabereik, programmakwaliteit en
bezoekersaantallen doorgemaakt. Op 29 december wordt in Theater Diligentia
te Den Haag de winnaar bekend gemaakt door wethouder Citymarketing Frits
Huffnagel.
TodaysArt Festival
TodaysArt, voortgekomen uit de bekende CultuurNacht, vormt het jaarlijkse
internationale multidisciplinaire festival in Den Haag voor hedendaagse creativiteit. Het festival, dat in 2006 op 22 en 23 september plaatsvond op meer dan 15
locaties in de binnenstad van Den Haag, heeft met het aantal van 20.500 bezoekers de verwachtingen overtroffen. Gedurende 2 dagen hebben bezoekers
genoten van optredens van meer dan 200 artiesten uit disciplines als muziek,
videokunst, theater, moderne dans en multimedia.

Vrouwen
wandelclub:
Startdatum: donderdag 23 november
van 10.00 tot 11.30 .
Start locatie is wijkcentrum het Buurthuis, Gaslaan 175.
Voor inschrijving kunt u bellen de
Lijsterbes, tel: 360 02 37
* we starten zodra er voldoende
deelnemers zijn.

December
Vanaf november wordt op school de
drukte rondom de feestdagen in
december merkbaar.
Het begint met de Rommelpieten die
de aantocht van Sinterklaas aankondigen, waardoor menig klein kind de
druk voelt om op zijn gedrag te letten.
Stress en spanning bij de grotere kinderen uit groep 8 en de betrokken ouders,
vanwege toetsuitslagen m.b.t. het voortgezet onderwijs. De ouders kunnen
straks met de uitslagen naar de open
dagen en zo een keuze maken uit de
vele scholen die er zijn. Hopelijk een
school waar het kind zich prettig voelt,
maar vooral ook waar de ouder het
gevoel heeft dat het kind in een veilige
omgeving is. Rapporten die ook in deze
maand meegegeven worden en dan de
kerstmaaltijd.
Kortom: gezellige drukte, maar ook
spanningen op school.
Alles vraagt om een goede organisatie.
Hierdoor is ook de werkdruk hoog bij
de leerkrachten. Menig leerkracht
probeert zichzelf en de kinderen door
deze periode heen te slepen en straks in
alle rust zelf te genieten van de kerst en
de oudejaarsnacht.
Daar deze periode zoveel emoties bij
kinderen teweeg brengt vraag ik alle
ouders rekening te houden met de
stemmingen van het kind.
Zoals een ieder respectvol behandeld
wil worden geldt dit ook voor het kind.
Ga niet snauwen, maar maak een
praatje en laat zien dat je er wilt zijn
voor het kind. Rust is niet alleen voor
volwassenen, maar ook voor kinderen
van essentieel belang. Het is het 0-punt,
vanwaar uit wij steeds het denken
voortzetten. Bewust en bedacht.
Een kind dat leert dat het zijn rustpunt
mag hebben, kan situaties beter overdenken en leert zijn eigen denken te
ontwikkelen.
Thuis is immers de beste basis.
Fijne dagen.
Rehana

Aerobics:
Gezondheidsachterstand moet wijken
Op woensdag van 18 tot 19. 00 uur
voor de Turkse vrouwen groep en
van 19.00 tot 20 uur met een gemengde vrouwen groep. Elke woensdagavond onder begeleiding van een
deskundige leerkracht. Het is in het
wijkcentrum De Steeg, Kepplerstraat
301. U be-taalt maar € 1,— per keer.
Voor inschrijving kunt u bellen met
de Lijsterbes, tel: 070-360 02 37.

Gespot: Op de hoek van de Regentesselaan
hebben de bewoners op de tweede etage
een origineel balkonhek teruggeplaatst.
Kent u ook zulke plekjes in de wijk?
Meldt het ons.
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Echte liefde

(kerstverhaal)

Nachtdienst met het clusterbureau. Vaak gaan twee bureaus in de nachtdienst samen
zodat één bureau gesloten kan worden. De surveillance werkt dan wel gewoon in
zijn eigen wijk, maar er is dan een wachtcommandant voor de twee bureaus
aanwezig. Altijd gezellig die nachten. Zie je weer eens andere collega’s. Soms, als er
een oneven aantal surveillanten per bureau waren, reden we samen in één van de
wijken.
Zo ook die nacht dat ik met een collega van het andere bureau moest surveilleren.
Het was een erg koude en natte nacht en er was bijna niets te doen. Het was rond
een uur of drie toen we van onze wachtcommandant een melding kregen. We
moesten naar een flatwoning in de wijk. Een vrouw had naar het bureau gebeld
met de melding dat ze weer was lastig gevallen door haar ex-man en er nu genoeg
van had. We hadden elkaar inmiddels al bijna een uur niets meer te vertellen in de
surveillance voertuig en hoopte allebei alleen maar dat de nacht snel voorbij zou
gaan.
“Dan gaan we maar” hoorde ik mijn collega zeggen. “Ja, moeten we maar doen
he” zei ik terug. Zwijgend reden we naar het adres van de melding. Aangekomen
zagen we een flatgebouw met vier verdiepingen.
De meldster woonde op de derde verdieping. We zagen licht op de derde verdieping branden en belde aan. Er werd opgedaan en via de centrale toegang gingen
wij via de trap naar boven. De flat was niet voorzien van een lift. Zes trappen,
maar het leken er wel twintig. We waren koud en moe en dat voelden we op die
trappen. Aangekomen op de derde etage werd er open gedaan door een bloedmooie vrouw, die zo uit een fotosessie voor nachthemden was gelopen. Ik weet het
niet zeker van mijn collega, maar ik kreeg het meteen een stuk warmer. We werden
binnen gelaten en mochten plaatsnemen op de bank.
De huiskamer was modieus en kleurig ingericht. Ook was het er lekker warm.
Nadat de vrouw van midden twintig, een kopje thee voor ons had ingeschonken,
nam ze tegenover ons plaats in een stoel. De vrouw begon te praten over haar exman. Er volgde een lang verhaal. Wij vonden het allang goed. Wat wil je nog meer,
lekker warm op de bank, kopje thee en een bloedmooie vrouw voor je. Haar ex
man was een Peruaan. Ze had hem ontmoet in Peru toen ze ruim vijf jaar geleden
een rondreis had gemaakt in Zuid Amerika. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze
heeft hem meteen mee naar Nederland genomen. In Nederland kon haar man
gelukkig meteen werk vinden als straatmuzikant. Hij speelde panfluit in een groep
met andere Peruanen. Hij was regelmatig van huis, omdat de groep in diverse grote
steden van Europa speelde. Ik heb ook wel eens van die groepjes straatmuzikanten
gezien in de stad. Altijd gezellige muziek met trommels en panfluiten. Die muzikanten zien er ook altijd zo kleurig gekleed uit. Na een paar jaar ging het niet meer. Er
waren toch wel veel cultuurverschillen en ook het verschil in opleidingsniveau was
groot. Ze schaamde zich er wel voor om dit te moeten vertellen, want ze dacht dat
liefde daar geen problemen mee zou hebben. Ze hield nog wel van haar ex-man
maar haar leven was stil komen te staan en haar ex had ook problemen met de
westerse mentaliteit.
Na lekker warm te zijn geworden en een tweede kopje thee, vroeg ik aan de
vrouw: “Waarmee heeft uw ex u lastig gevallen?” “Hij is naar het balkon in mijn
slaapkamer geklommen via de regenpijp”, zei ze. “Zal u wel geschrokken zijn” zei
ik tegen de vrouw”. “Welnee, hij heeft me nog nooit iets aangedaan en hij is zelfs
twintig centimeter kleiner dan ik. Het is alleen vervelend dat hij blijft bellen en me,
zoals nu, uit mijn slaap haalt.” De vrouw met het figuur van een topmodel was
ongeveer één meter vijfentachtig lang, dus haar ex was rond de één meter vijfenzestig. “Via de regenpijp naar drie hoog in dit weer?”, vroeg ik. “Ja zeker. Hij is
lenig en heeft geen hoogtevrees. Hij zal nog wel op het balkon staan denk ik”,
hoorde ik de vrouw zeggen. “WAT? Staat uw ex nog op het balkon?” Riepen mijn
collega en ik in koor. “Ja ik denk het wel, of hij moet naar beneden geklommen
zijn” zei de vrouw. “Waar is uw slaapkamer” vroeg ik. “Daar”en ze wees naar een
deur naast de keuken. Ik liep meteen naar de slaapkamer en regelrecht naar het
balkon. Op het balkon stond een klein mannetje in Peruaanse kledij te koukleumen.
Hij was helemaal koud en nat en had blauwe lippen en waterige ogen. Hij hield zijn
handen onder zijn oksels. Ik heb de man van het balkon gehaald en ben direct
doorgelopen naar ons surveillance voertuig. Daar heb ik de man twee dekens
gegeven en de kachel van onze auto aangezet. De man zei niets en liet alles gelaten
over zich heen komen. Mijn collega was vrijwel direct met ons mee gelopen en
nam plaats achter het stuur. We waren vergeten te vragen of de vrouw aangifte
wilde doen van stalking, maar dat kon ons op dat moment niets schelen.
Op het bureau hebben we de man direct zijn natte kleding uit laten trekken en hem
een overal aangegeven. Met een matras, twee bakken thee en twee dekens hebben
we hem zijn roes laten uitslapen. Stalking is heel vervelend als je daar mee te maken
krijgt, maar deze kleine man die zijn land had verlaten voor zijn liefde, had dit nooit
zo bedoeld.
Mijn collega en ik begrepen hem op een of andere manier wel…
Agent Kokkie.

Remo goed vertegenwoordigd
op talentendag ADO

Op 22 oktober konden op voordracht van hun club een vijftiental talenten van
Remo hun kunsten vertonen voor de kritische scouts van ADO. Techniek,
balbeheersing en inzicht werden beoordeeld. Voor de echte talenten ligt een
uitnodiging in het verschiet en daar doen zij het allemaal voor, dromend
van een voetbalcarrière en wie weet……..
Perry Lehmann, tekst en foto.

Wachtlijsten !!
De wachtlijst is geen onbekend
fenomeen in onze samenleving.
Overheden veroorzaken ze eerst en
gebruiken ze daarna weer om klanten
te winnen.We gaan de wachtlijsten
wegwerken, stem op mij ik ga er
tegen aan! Maar ondertussen wordt,
wat aan de ene kant wordt weggewerkt, in een andere sector weer
monter en vrolijk opgebouwd. En de
Hagenaar slikt het als zoete koek.
De wachtlijst die nu met zorg wordt
opgebouwd bestaat uit nieuwbouwplannen. Met zeer hoge frequentie
lanceert ons college de schitterendste
plannen. Ja, plannen genoeg, maar er
komst haast niets van.
Onze wijk, de Regentes, is een schoolvoorbeeld van plannen, beloftes en
niets doen. Inwoners worden geïnformeerd, mogen kennis maken met de
idealen en horen daarna niets meer.
Het gebied rond de verademing is
letterlijk een schoolvoorbeeld van
desinteresse voor de bewoners. Na
een veelvoud van onhaalbare voorstellen, werd de buurt verrast met een
park dat beslist niet de bedoeling was.
Ook voor de braakliggende terreinen
werden ook plannen gepresenteerd.
Scholen en woningen zouden er
komen. Dat zou de wijk en de directe
omgeving een economische oppepper
geven.

Er werden informatie bijeenkomsten
georganiseerd, de architect presenteerde
een werkelijk mooi plan. De verantwoordelijke ge-meentemedewerkers
beantwoorde vragen, deden beloftes, en
lieten het daarbij. We zijn inmiddels een
jaar of vier verder. De bouwlocaties
rond tussen de Tripstraat en de
Asmanweg zijn inmiddels verworden tot
een stortplaats voor alle, in de wijde
omgeving werkzame bedrijven en
bewoners. Ook het Esperantoplein is
zo’n locatie waar mooie plannen voor
bestaan, maar ook daar blijft het bij
plannenmakerij. Het geheel heeft wel een
schitterende “Hot-Spot “ opgeleverd.
Daar hebben handhavers weer de
handenvol werk aan, zo hou je elkaar
leuk bezig.
Inmiddels heeft de gemeente in haar
voortvarendheid de nieuwbouw aan de
kop van de Beeklaan aangekondigd. Is
de bebouwing op de plek van de
voormalige wasserij beloofd en gaat er
misschien iets “moois “ met het
Enecopand gebeuren. Dat pand heeft
inmiddels de eerste plaats op de lijst van
afgrijselijke gebouwen vero-vert. Ook
zijn er grootse plannen rond de H.Hartschool en het verzorgingshuis “Jonker
Frans “ gepresenteerd maar ook daar
zwijgt men in alle talen over.
Wachtlijsten ? praat me er niet van.
Tekst en foto: Gerard L. Tettero

12

December 2006

Regentesse Apotheek
Homeopathie Regentesse
Sinds

Tevens verhuur/verkoop
van borstkolven en
babyweegschalen

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

Jj
•

Neem dan eens contact op met

STEUNPUNT MANTELZORG SEGBROEK

1897

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

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

Consulente Marlèn Haring
Kruisbessenstraat 12
Bereikbaar ma, di, do van 9.00 - 17.00 uur
Tel. 070 368 39 47, mobiel 06 41 63 57 14
E-mail m.haring@mantelzorgdenhaag.nl www.mantelzorgdenhaag.nl
Inloopspreekuur: Ma. 10.00-12.00 uur, Verzorgingshuis Eykenburg, Kruisbessenstraat 12
Di. 14.00-16.00 uur, WDC de Regenvalk, Weimarstraat 69

Praktijk voor gebitsprothese

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

• Het aanmeten en vervaardigen van kunstgebitten.
• Ziekenfonds & Particulier.
• Wij gebruiken uitsluitend
hoogwaardige materialen.
• Reparatie’s klaar terwijl u
wacht.
• Dagelijks van 8.00-17.00 uur
• Noodgevallen: 070-3466232

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

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

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

f

FIRAT SUPERMARKT 1+2

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

FIRAT ONROEREND GOED

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

Winnaar ”Wijnkaart van het jaar”

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

Service Station

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

B.V.

motorbrandstoffen
alle reparaties
A.P.K. keuringen

glasservice

T. 070- 360 59 59
M. 06- 20 28 58 22
F. 070- 360 53 21
( dag en nacht)

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