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Prijswinnaar Couleur Lokaal-Bokaal 2007

De paarden die de haver verdienen.
Frans van Swieten, een man die in alle stilte
enorm veel voor de ReVa betekent. Een man die
zich inzet voor alle zaken die in onze, maar vooral
in zijn ogen, geen goedkeuring kunnen krijgen. Bij
de bewonersorganisatie ReVa organiseert hij het
Huurderspreekuur.. Stedelijk is Frans actief voor
de werkgroep grondwateroverlast Het Plankier,
waarvoor hij hele straten en buurten enquêteert of
honderden, wellicht meer dan duizend, handtekeningen heeft verzameld voor de Burgerinitiatieven

‘Popmuseum Den Haag’ of ‘Duurzame Mobiliteit’ (Openbaarvervoer). Hoewel hij niet meer in
de wijk woont, komt daar voorlopig nog geen
einde aan. Hier krijgt hij van wethouder Bert van
Alphen de meer dan eerlijk verdiende Couleur
Lokaal bokaal overhandigd. Maar ook een
bloemetje voor zijn vrouw, want als de partners
niet meewerken kunnen we
het echt wel vergeten.
Nog vele jaren Frans.

Digitaal loket wateroverlast
Het is weer een natte winter. En dat zorgt op veel plaatsen voor wateroverlast. Plassen die op straat blijven staan, vochtige
kelders en kruipruimtes en optrekkend vocht in de muren. Wat moet je eraan doen? Wie luistert er naar je klachten?
Misschien heeft u ooit gedacht dat het geen nut heeft om een melding door te geven. Dat was in het
verleden ook zo, maar nu voert de Haagse Werkgroep ‘Het Plankier’ regelmatig overleg met de gemeente en let er voortdurend op dat de gemeente ook echt actie onderneemt. Het heeft nu wel degelijk
zin om overlast te melden, want er wordt iets mee gedaan!
Het Plankier bestaat uit vertegenwoordigers van
Bewonersorganisaties van wijken met wateroverlast en houdt zich bezig met de grondwateroverlast in onze stad. Het is deze organisatie gelukt
om de gemeente zover te krijgen, dat er op de
gemeentelijke website een digitaal grondwaterloket
is geopend. Deze site geeft, in heldere en begrijpelijke taal, een heleboel nuttige informatie over
grondwater en grondwateroverlast. Ook biedt zij
de mogelijkheid om overlast te melden.
Er zijn verschillende oorzaken voor wateroverlast.
Zo kan het zijn, dat de riolering het regenwater niet
kan verwerken, of dat de putten verstopt zijn.
Ook kan bijvoorbeeld het inklinken van de bodem
meespelen, wat nogal eens in oudere wijken
voorkomt. Ook de ouderdom van de huizen kan
een rol spelen. Verder heeft Den Haag, van de
duinen tot de polders, te maken met behoorlijke
hoogteverschillen en verschillende grondsoorten.
Er zijn huizen die gebouwd zijn op houten palen,
die een eigen aanpak van de grondwaterstand
vragen. En hoe moeten de bomen overleven, als
hun wortels niet meer bij het grondwater kunnen?
Er kan dus geen algemene maatregel voor de hele
stad worden genomen.
Om maatregelen die voor de verschillende gebieden geschikt zijn te kunnen nemen, moeten de
overlastplekken eerst bekend zijn.

Als er uit een hele wijk maar één melding binnenkomt, ligt de conclusie voor de hand, dat er iets
met dat ene huis aan de hand is en dan zal de
gemeente geen dure maatregelen voor die hele
wijk nemen. Daarom is het zo belangrijk dat
iedereen met klachten over wateroverlast, deze
meldt bij het Grondwaterloket en de vragen
goed beantwoordt. Op de site is, onder het kopje
“Melding”, aan de gemeente door te geven om
wat voor soort wateroverlast het gaat en waar
dat is.
De klachten worden op de kaart van Den Haag
ingetekend, waardoor de probleemgebieden
duidelijk zichtbaar worden. De gemeente zal aan
de hand van de meldingen in kaart brengen wat
er mis is met het grondwater in de verschillende
wijken. Zo kan er een doelgericht plan van
aanpak worden gemaakt voor de wateroverlast in
de stad.
Het digitaal grondwaterloket bevindt zich op:
www.denhaag.nl/grondwater. Een suggestie doen
of iets vertellen aan Het Plankier kan via:
hetplankier@haagsekoepel.nl.

Nieuw telefoonnummer voor
storingen openbare
verlichting
Vanaf 1 februari 2007 is er één nieuw telefoonnummer om storingen in de openbare verlichting in
Den Haag te melden. Iedereen kan hiervoor 24 uur
per dag het gemeentelijk ContactCentrum bellen op
telefoonnummer 070 - 353 3000. Inwoners van Den
Haag kunnen hier de nummers doorgeven van de
lantaarnpalen die niet werken. Het oude nummer
0800 – 2489 832 van City Tec komt hiermee te
vervallen.

Wethouder geeft
antwoord op aangeboden zwartboek
Vorig jaar heeft de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van RegentesValkenbos wethouder van Woensel een zwartboek aangeboden. In dit
zwartboek stonden de knelpunten van het verkeer in de wijk welke
tijdens een algemeen bestuur door de aanwezigen waren opgevoerd.
Inmiddels heeft de wethouder met een schrijven op het
zwartboek gereageerd. In dit schrijven haalt hij een aantal
zaken aan.
Voor de doorstroming van verkeer stelt de wethouder dat
er sprake is van “doorgaand verkeer door de wijk” .
Diverse metingen hebben namelijk aangetoond dat via de
Weimarstraat-Suezkade-Constant Rebecquestraat route in
de ochtend spits veel niet wijkgebonden verkeer verplaatst.
Dit heeft met name bij de bewoners van de Sueakade tot
overlast geleidt. De wethouder stelt dan ook voor om het
college akkoord te laten gaan om éénrichtingsverkeer in te
stellen tussen de Constant Rebecquestraat en de Newtonbrug.
Een ander punt is de situatie rondom de Valkenboslaan. In
zijn schrijven erkent de wethouder dat de Valkenboslaan
“een hoofdroute is in het systeem van doorgaande routes”.
Alleen stelt hij dat de veiligheid voor de fietser momenteel
te wensen overlaat. Een aparte fietsstrook zou hierin een
verbetering zijn. De hoeveelheid beschikbare ruimte (lees:
breedte van de laan) vormt hier de beperking.
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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
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Hulp bij belastingaangifte voor
65-plussers in het Nutshuis
Net als vorig jaar kunnen Haagse 65-plussers
met een klein inkomen ook dit jaar weer
gratis hulp krijgen bij het invullen van hun
belastingaangifte. Iedereen, wiens jaarinkomen niet hoger is dan € 25.000,- en die geen
spaargeld bezit, kan zich vanaf 1 februari
aanmelden bij het afsprakenbureau van de
Belastingdienst op tel: 0800 – 0543. Het
invullen vindt plaats tussen 27 februari en 15
maart in het Nutshuis bij het Centraal
Informatiepunt Ouderen (CIPO) aan de
Riviervismarkt 5.
Het doen van belastingaangifte is voor veel
mensen een hele opgave. Bovendien denken
ouderen met een klein inkomen dat zij geen
recht hebben op belastingteruggave. Zij
weten vaak niet dat ze allerlei kosten voor
ziekte, invaliditeit en ouderdom kunnen
aftrekken en daarmee kans maken op
teruggave. Juist ouderen met alleen AOW of
een klein pensioen komen snel in aanmerking voor belastingteruggave. Ook als zij
geen extra ziektekosten maken. Bepaalde
kortingen worden namelijk automatisch
toegekend.
Dit jaar kan de Belastingdienst wel 2000
mensen helpen. Bij het CIPO kan men
tijdens het wachten terecht met vragen over
kortingen en financiële regelingen of voor
een lekker kopje koffie. U kunt telefonisch
een afspraak maken voor invulhulp bij het
afsprakenbureau van de Belastingdienst, op
tel: 0800 – 0543. Houd uw sofinummer bij
de hand en laat u niet afschrikken door het
telefoonmenu van de Belastingdienst. Kies
voor locatie CIPO op de vraag waar u
invulhulp wilt krijgen. Mensen jonger dan 65
jaar, met een laag inkomen, kunnen hulp
krijgen bij hun belastingaangifte op de
locatie Haagse Hogeschool. Informeer bij
het afsprakenbureau.

Bomen in de wijk
Zoals gebruikelijk zijn ook afgelopen jaar de
Haagse straatbomen op standvastigheid
gecontroleerd. Uit deze controle is gebleken
dat een aantal bomen risico opleveren en
om deze reden gerooid moeten worden.
Op dit moment ligt er een kapaan-vraag ter
inzage voor al deze bomen. Er zijn aanvragen gepubliceerd in de Posthoorn en zijn bij
direct omwonenden bewonersbrieven
bezorgt.
Voor de wijk Regentes-Valkenbos is vergunning aangevraagd voor:
- Wattstraat thv nr. 22
- Conradkade voor nr. 13
- Daguerrestraat thv nr. 161a
- Celciusstraat thv nr. 42
- Frederik Ruyschstraat voor nr. 61
- Marconistraat t.o. nr. 81
- Newtonplein t.o. nr. 8

AFRICA LIFE FESTIVAL
Op
Op 22 juni
juni a.s.
a.s. wordt
wordt het 4e Africa Live
Live
Festival
gehouden
op
de
Verademing.
Festival gehouden
Verademing.
Hiervoor
Hiervoor worden
worden nog artiesten
artiesten gezocht
gezocht
uit
uit allerlei
allerlei culturen.
culturen. Interesse?
Interesse?
Informatie
Informatieop
opwwww.africalife.nl
wwww.africalife.nl of
of
mail:
mail: info@africalife
info@africalife

De Vitaminemarkt
De vitaminemarkt gaat van start,
omdat gezonde voeding en voorlichting daarover belangrijk is. Ook is er
door deze ‘markt’ aandacht voor
extra dans en toneelactiviteiten. Goed
voor het lichamelijk en geestelijk
welbevinden van de mens.
Kortom doe mee!
De Vitaminenmarkt is 1 x per
maand op donderdag in de Steeg.
Dit zijn extra kookworkshops naast
de gewone die wekelijks plaatsvinden. Het extra houdt in dat er een
speciale keuken is, of voorlichting,
een diëtiste, een biologische kok enz.
Data: 1 februari, 8 maart, 12 april,
10 mei, 7 juni van 13.00 tot 15.00 u.
in De Steeg, Kepplerstraat 301 - 303.
kosten bedragen 2 euro per keer en
u kunt zich opgeven via: 360 02 37/
b.knoef@voorwelzijn.nl
Specialiteit op donderdag 10 mei: De
ayurvedische keuken
Extra dagen: dinsdag 20 februari:
Wereldcarnaval en donderdag 14
juni: Dé vitaminenmarkt.

Collecteren voor Simavi
Vrijwilligers gezocht!

Elke 15 seconden sterft een kind
aan diarree, door vervuild water en
slechte hygiëne. Daarom gaan van
18 t/m 24 maart in het hele land
vrijwilligers op pad om te collecteren voor Simavi. Deze organisatie
financiert projecten in Afrika en
Azië ter verbetering van de gezondheid. Dit jaar staan veilig drinkwater
en sanitaire voorzieningen centraal.
Simavi zoekt in Den Haag nog
vrijwilligers die willen meewerken
aan deze collecte. Wilt u iets betekenen voor de mensen in Afrika en
Azië en bent u in de week van 18
t/m 24 maart een paar uur beschikbaar? Neem contact op met Wendy
Lambers op tel. 023 - 553 03 82 of
bezoek de site: www.simavi.org.

Colofon
Colofon

Van de
revaktie

Beste lezer,
net bekomen van de feestdagen werd
ik geveld door een griepje. Gekluisterd
aan bed dacht ik mijn tekort aan tv
uren te kunnen inhalen. Maar helaas
dat valt tegen… Vanaf de vroege
ochtend blijken er vrijwel alleen
prijzenspelletjes en tv-veilingen te zijn
geprogrammeerd. Voor beide lijkt de
aanwezigheid van gezond verstand
meer een belemmering dan een voordeel. Dieptepunt is het moment dat bij
de woordraadspelletjes het antwoord
kort volledig op beeld verschijnt en de
presentatrice een vergissing veinst. Ik
weet niet wat erger is, het feit dat de
kijker kennelijk wordt ingeschat als een
volkomen onbenul of het barslechte
acteerwerk van de presentator/presentatrice. Sorry beste lezer, maar ik moest
het even kwijt, ook al omdat ik vrees
dat niemand zich meer druk maakt
over de erbarmelijke kwaliteit van de
programma’s op de Nederlandse buis
en dat geldt helaas niet alleen voor de
ochtend! Een mooie uitdaging voor
het nieuwe kabinet. Gelukkig geldt
deze teloorgang niet voor de Konkreet
al jarenlang de brenger van het “kleine”
nieuws uit ReVa.
Voordat ik vertel wat u in deze editie
kunt verwachten, begin ik met een
minder positief bericht. Na een aantal
jaren trouw te zijn verschenen, neemt
Bleek helaas afscheid van de Konkreet.
Namens de redactie en vooral ook u
als lezer wil ik Bleek dan ook erg
bedanken voor alle lezenswaardige
bijdragen van de afgelopen jaren!
Wat treft u wel aan in deze weliswaar
dunnere maar daarom niet minder
lezenswaardige aflevering. Als eerste
natuurlijk Frans van Swieten die de
couleur lokaal bokaal heeft ontvangen.
Een artikel over het loket wateroverlast, aandacht voor de recent
gestarte nieuwbouw op het terrein
naast de Verademing. En om in de
bouwsferen te blijven, de school aan
de Beeklaan. Natuurlijk de columns
van Denise, Aswintha, Franca en de
winterstop van de boerenmarkt.
Winterstop? Misschien is het u opgevallen: er staan geen winterse plaatjes in
deze wintereditie, misschien de volgende keer…
Perry Lehmann

Konkreet:
de Bewoners
Bewoners Organisatie
Organisatie Regentes/Valkenbos
Regentes/Valkenbos en
Konkreet:isis een
een uitgave
uitgave van de
en
verschijnt
7x
per
jaar.
Redactie:
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Lehmann,
Gerard
Tettero,
verschijnt 7x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Gerard Tettero,
Wiebe
Wiebe
Waaijer,
Ed
Dusschoten,
Denise
Miltenburg,
Franca
Nijman,
HansLoon.
Waaijer, Ed Dusschoten, Denise Miltenburg, Franca Nijman, Hans van
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Loon,
Emily
V.
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Ondersteuning
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En de beste
wensen
Het mag weer en het is de meest
gehoorde, vaak best wel gemeende,
kreet van het jaar. De bewonersorganisatie “ReVa” hield receptie en
gaf daarmee werkgroepen en bewoners de gelegenheid elkaar de hand te
schudden en goede wensen uit te
wisselen.
Deze jaarlijkse happening vond ditmaal
plaats in de eigen wijkwinkel. En ging
onder het genot van een lekker hapje
dat weer vergezeld ging van een prima
drankje. Er werd genetwerkt, contacten
werden verstevigd en nieuwe kennissen
gemaakt. Plezierig was vooral dat het
een echte ReVa-receptie was. Dat
maakte het gebeuren intiemer en
overzichtelijker. Zakelijk gezien leek het
ook gezonder. Niet door grote groepen “vreemde eenden” worstelen maar
bijpraten, vragen stellen en dan ook
nog zinnige antwoorden krijgen. Daar
gaat het toch om.
De mensen die niet konden komen of
die ik gemist heb, alsnog de beste
wensen, blijf gezond dan ben je
stinkend rijk, tot ergens.
Gerard L. Tettero

Deel wachtlijst wordt
toch werklijst
Soms worden wensen vervuld.
Al is het vaak een kwestie van een erg lange adem.

Schreef ik in het vorige nummer over de inmiddels enkele jaren
durende maar oorverdovende stilte rond de nieuwbouw naast
de Verademing. Wel nu, direct na het winterreces van de bouwbedrijven werden de bestemde terreinen overspoeld door
bouwactiviteiten. Dat wil zeggen, kantoorcontainers werden
geplaatst, energieaansluitingen zijn gelegd, het terrein is bouwschoon gemaakt en de contouren van de nieuwbouw zijn al te
zien. ER GAAT GEBOUWD WORDEN !
Slechts enkele dagen na deze indrukwekkende start werden, nadat
een van de omwonenden de bouwer had aangesproken over het
uitblijven van informatie, de buren “al”
geïnformeerd over hetgeen hun te
wachten staat. Scholen en woningen;
althans dat is de informatie die wij jaren
geleden ook al mochten ontvangen.
Het is begonnen. En het gaat snel.
Dinsdag 23 januari jl. is de eerste paal de
grond in gegaan, zomaar zonder trotse
Bobo’s of feesttent. Gewoon opbouwen en heien met die hap. Er komen
woningen. Alleen wát voor woningen er
komen, wordt nergens medegedeeld.
Koop? Huur? Vraag het Joost, want die
weet alles. Voorlopig is de buurt van
twee illegale vuilstortplaatsen verlost.
En dat geeft de burger weer hoop voor
de toekomst.
Gerard L. Tettero

VERVOLG VAN PAGINA 1
Er moet een delicate balans worden gevonden
tussen voetgangers, fietsstrook, doorstroming van
het verkeer en parkeergelegenheid.
De wethouder belooft dat begin 2007 de belangstellenden van de werkgroep Valkenboslaan een
informatiebrief zullen ontvangen omtrent de
stand van zaken.
De parkeerdruk in REVA vormt een ander
onderwerp in de brief. Hierover stelt de wethouder dat “de parkeerdruk met name in oudere
wijken zoals Regentes – Valkenbos de gemeente
voor een waar dilemma plaatst”. “Het ‘parkeerprobleem’ kent een aantal invalshoeken die per
bewoner soms ook verschillend worden beleefd.”
Het zonder meer opofferen van groenvoorziening
of het afbreken van bestaande woningen t.b.v.
parkeerruimte vindt het college geen optie. Daarnaast irriteert een groot aantal bewoners zich aan
verkeerd geparkeerde auto’s. Dit brengt het
verkeer in gevaar en belemmert de doorstroming.
Daarom “kan de parkeerdruk niet anders verlaagd
worden dan door het parkeren op straat aan een
regeling te binden. […]”. Het college is dan ook
voornemens om in een aantal gebieden waaronder
grote delen van Regentes-Valkenbos betaald
parkeren in te voeren. Hij belooft echter dat de

bewonersorganisatie hierover vooraf zal worden
geïnformeerd.
Reva is grotendeels ingericht als 30km zone. Hiertoe
worden ook verkeersdrempels aangelegd. De wethouder stelt dat “sinus”vormige drempels de oude
drempels zullen gaan vervangen. Ook worden
inritconstructies aangelegd van 50km naar 30 km/uur
wegen.
Naast een aantal overige zaken stelt de wethouder
voor, de bewoners via de bewonersorganisatie nauw
contact te laten houden met gemeente om zo verbeteringen te laten plaats vinden.
De Werkgroep Verkeer van Regentes Valkenbos heeft
in een schriftelijke reactie op de brief van de wethouder te kennen gegeven dat het antwoord van de
wethouder enigszins pover is en dat hij kiest voor adhoc oplossingen. Daarnaast zou de werkgroep ook
de voorkeur geven voor een intergrale oplossing
rondom de verkeersproblematiek in Den Haag.
Al met al kan gesteld worden dat zaken worden
besproken, maar dat de eindoplossing voor sommige
onderwerpen nog op zich laat wachten.
Ed Dusschoten

De Werkgroep
ContraDriehoek

De Contradriehoek is het gebied tussen de Fahrenheitstraat,
Valkenboslaan en Loosduinseweg. De werkgroep Contradriehoek heeft regelmatig overleg met Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en Tresfa Consult (voormalig Woningbeheer) over
de PWV Contradriehoek. In dit gebied zijn en gaan bijna alle
eigenaren met hun Verenigingen van Eigenaren het achterstallig
onderhoud aan hun woningen wegwerken met een subsidie van de
gemeente. De werkgroep Contradriehoek heeft een belangrijke
bijdrage geleverd om deze nieuwe subsidieregeling voor elkaar te
krijgen en zij zullen het verloop van de uitvoering dan ook
nauwlettend blijven volgen. De werkgroep heeft ook een website
waar u als belanghebbende ook zelf de voortgang kunt bekijken. Hiervoor kunt u een kijkje nemen op
www.contradriehoek.nl.
De werkgroep Contradriehoek heeft een druk jaar
gehad. Waarin een hoop goede dingen zijn gedaan
zoals bijvoorbeeld het verspreiden van de afvinklijst,
het schrijven en verstrekken van informatie die wordt
verspreid via deze wijkkrant, het opzetten van de
website en aan het einde van het jaar het versturen van
de nieuwjaarsgroet met daarbij het leuke cadeau dat
afgehaald kon worden bij de wijkwinkel REVA.
De mindere dingen van afgelopen jaar waren voor
ons het niet doorgaan van de informatiemarkt in de
Weimarstraat, het uitblijven van een toegezegd potje
geld t.b.v. het op een professionele manier verspreiden
van informatie en de moeilijke opstart van DSO m.b.t.
het verlenen van besluiten.
In de volgende Konkreet zal er in duidelijke taal uitleg
worden gegeven over de procedure vanaf de aanvraag t/m de definitieve uitkering van de subsidie. Met
de daarbij door de wet bepaalde termijnen. Dit
omdat hierover veel onduidelijkheid is en er in 2006
bij DSO opstartproblemen waren. Bij ons zijn er
gevallen bekend die hier erg veel last van hebben en
hebben gehad. Wij als werkgroep zullen deze gevallen
kritisch blijven volgen en als er geen verbetering komt
hierover wederom met DSO in overleg gaan.
In 2007 gaan wij u actiever infomeren over de status
van het uitgevoerde onderhoud en de gereedmeldingen, meer tips geven dan voorheen en willen
wij Tresfa Consult en DSO 4 maal per jaar de gelegenheid gaan geven iets over de voortgang te vertellen.
Eigenlijk willen we zoveel gaan doen dat u het best de
brievenbus in de gaten kunt houden
Kortom de werkgroep heeft er ook in 2007 weer zin
in en willen een hoop gaan doen. Indien u denkt ons
hierin goed bij te kunnen staan meld u dan aan om
actief lid te worden van de Werkgroep Contradriehoek.
Indien u zelf vragen heeft kunt u naar de website
www.contradriehoek.nl gaan. Aan de linkerkant het
item links aanklikken, dan volgt er een scherm met alle
partijen die bij deze regeling betrokken zijn en u verder
kunnen helpen. Ook kunt u Buurt Blogs aanklikken en
daar zelf u vraag stellen of antwoorden lezen op
reeds gestelde vragen.
Als u toch op internet zit en interesse heeft om alles uit
te zoeken over de Daltonstraat, Cartesiusstraat,
Ohmstraat, Mariottestraat, Fahrenheitstraat of
Loosduinseweg en u wilt dit plaatsen op de website
www.contradriehoek.nl, meldt u dan aan bij Jaap de
Wit.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, wilt u
actief deel gaan uitmaken van de werkgroep of
gewoon uit belangstelling een bijeenkomst van de
werkgroep bijwonen meldt u zich dan bij Stichting
BOOG, Jaap de Wit, telefoon 3121281 (dinsdag,
woensdag of donderdag) of per email op
witja@boog.nl op werkgroep@contradriehoek.nl.
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Buurthuis de Steeg
COLUMN
Mijn naam is Aswintha Menk-van Hoorn,
getrouwd met Dennis en trotse moeder van
Karlijne (11), Floor (5 ) en Melle (3). Ik
schrijf graag columns over de (on)gewone dingen
in het leven.

Ronald McDonaldhuis
Floor was acht weken. Ze leek gezond
en was een vrolijke baby. Ze at goed,
sliep meteen alle nachten door en niets
wees erop dat het mis zou gaan. Tot die
bewuste zondagavond. Het boertje na
haar flesje kwam, maar er kwam nog
veel meer. Ik zag rode vlekken op haar
spuugdoekje. Daarna zag ik ook rode
vlekken op haar kleertjes. Dennis zag
dat mijn trui ook rood was. Floor had
bloed gespuugd!
Van het ene op het andere moment kun
je gelukzalig gevoel inruilen voor angst
en machteloosheid. We keken elkaar aan
en zonder één woord te wisselen
pakten we onze jassen en reden we
meteen naar het Juliana kinderziekenhuis. Daar aangekomen ging alles
in een sneltreinvaart. Floor werd onderzocht, er werd bloed geprikt en ze
werd aan allerlei monitoren gelegd. De
meest vreselijke scenario’s vlogen door
ons hoofd. “We raken haar kwijt”, was
wat ik mezelf steeds hoorde zeggen.
Floor werd opgenomen. Ik had het
gevoel alsof ik in een hele slechte film
terecht was gekomen. We konden
overnachten in het Ronald
McDonaldhuis, dat boven in het
ziekenhuis bleek te zijn. Daar konden
we ons even terugtrekken als Floor lag
te slapen en zo konden we toch ieder
moment van de dag en/of nacht bij
haar zijn.
Toen we boven in het Ronald
McDonald huis kwamen, wisten we
niet wat we zagen! Een heel huis met
alles erop en eraan. Het ademde sfeer,
warmte en rust uit. Het was ongelofelijk
dat zoiets twee etages boven Floor’s
ziekenhuiskamertje bestond. Gek
genoeg voelden wij ons er heel snel
thuis en konden we, ondanks alle
spanningen en stress, even op adem
komen. De vrijwilligers die er werken
zijn erg meelevend en hebben altijd een
luisterend oor. Maar wil je gewoon je
gang gaan, geven ze je alle rust.
Floor bleef in het begin erg suf, sliep
veel en dronk heel slecht. Langzaam, na
een paar dagen, knapte ze op en wat er
uiteindelijk met haar aan de hand is
geweest, is nog steeds een raadsel.
Gelukkig is ze inmiddels een gezonde,
vrolijke kleuter van 5 jaar.
Wij hebben (helaas) twee keer met
Floor en een keer met Melle aan den
lijve moeten ondervinden hoe belangrijk het is om dichtbij je zieke kind te
kunnen zijn! En daarom heel dankbaar
dat er zoiets bestaat als het Ronald
McDonaldhuis.

In buurthuis de Steeg worden elke dag leuke activiteiten georganiseerd
voor kinderen van 4 tot 12 jaar!
Op dinsdag is er nu bijvoorbeeld een nieuwe knutselclub, van 15.15 tot 17.15
uur. En op vrijdag is er een kinder-kookclub en daar zijn ook nog plekken vrij!
Voor de oudere kinderen, van 8 tot 12 jaar, is er op dinsdag, woensdag en
vrijdag een inloop.
Voor meer informatie kun je bellen met 346 7027 (het Buuthuis) of 365 0155
(de Steeg). Vraag dan naar iemand van het kinderwerk. Je kan natuurlijk ook
gewoon eens langs komen in de Steeg: Kepplerstraat 301-303.

VOEDERHUIS
Wat heb je nodig: Leeg melkpak, kwast, verf, schaar, nietmachine en stuk touw.
Neem een melkpak en maak dat goed schoon van binnen.
Maak dan vier grote gaten in de zijkanten van het pak, vlak
boven de onderkant. Zorg dat je ongeveer een centimeter
van de randen blijft, omdat het pak anders te slap wordt.
Maak ook de bovenkant goed dicht en gebruik hier bijvoorbeeld een nietmachine voor. Maak een mooi gaatje
bovenin zodat je het voederhuisje straks kan ophangen. Nu
het pak helemaal goed verven. Ook de binnenkant. Gebruik bijvoorbeeld twee kleuren, maar je kan het pak
natuurlijk ook versieren. Als je wilt dat de voederplaats wat
langer meegaat, kun je het geheel ook lakken. Doe dat
buiten in verband met de giftigheid van de lak. Na het
drogen het huisje buiten ophangen en natuurlijk wat vogelzaad erin of stukjes brood. En dan maar wachten tot de
vogels het gevonden hebben. Wees niet bang als ze niet
vlug komen. Het kan soms namelijk best een week duren
voor de vogels de plek hebben gevonden.
Tips
1. Voer vogels niet eerder dan half november, voor die tijd vinden ze voldoende
voedsel in de natuur.
2. Gebruik een voederhuisje of -plank. Strooi voor soorten als winterkoning,
roodborst en heggenmus ook voer op de grond.
3. Voer niet teveel in een keer en het liefst ‘s ochtends vroeg en aan het eind van
de middag.
4. Geef geen voedsel waar zout in verwerkt is.
5. Voedsel dat snel bevriest, fruit, niet in stukjes snijden.
6. Margarine en boter werken laxerend, liever niet voeren.
7. Als er sneeuw ligt, hoeft u geen water te geven. Vogels pikken van de sneeuw.
8. Als het vriest, vergruis dan wat ijsblokjes en leg deze buiten.
9. Dek water in de winter af zodat vogels er niet in kunnen baden.
10. Verminder het voeren als sneeuw en ijs verdwenen zijn.
Voer beslist niet meer vanaf begin maart.

Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag, Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl
Zon 4 maart , 14.00 uur. Grote zaal

Zzip! door TEJATER ZAZOT

Zzzip! Een voorstelling zonder woorden,
beelden spreken voor zich.
Daar gaat pa z’n tent uit; vissen. Elk jaar
vangt hij de grootste vis. Daar heb je pa
weer, met z’n barbecue. En natuurlijk
ruimt ma de rotzooi op, zoals altijd,
maar vandaag is zoonlief het zat.
Een muzikale, humoristische voorstelling
met maskers, poppen en slapstick en
krachtige lichaamstaal. Vanaf 6 jaar
Euro 10,- / Uitpas & CJP 8,50 / Opas 5,95 / kinderen 8,- / vrijw.pas 8,38
/ Buurtpas 8,-.

Zon 4 maart, 14.00 uur. Kleine zaal.
VILLA IMPRO. Lijkt het je leuk om
samen met ons een spannend avontuur
te bedenken? Of misschien wil je wel
meespelen in het verhaal? We verzinnen
zelf waar het over gaat. En over wie.
Soms zingen we zomaar een liedje. Alles
mag. Dat is pas een avontuur..
Vanaf 3 jaar. Euro 6,- / kinderen 4,-.

Zon 25 februari en zon 11 maart,
14.00 uur. Kleine zaal.

Muis & Co door DE LA MAR

POPPENTHEATER, vanaf 3 jaar
Muis en Connie zijn thuis. De dag is grijs
maar de bank lekker zacht en Connie is
zeer tevreden. Muis niet. Die wil op
avontuur. Muis & Co is een gevoelige,
grappige en fantasieprikkelende voorstelling waarin gespeeld wordt met toneel
en film, kleur en geen kleur, echt en niet
echt. Een kleurrijke ontdekkingsreis.
Euro 8,-/Uitpas & CJP 7,-/O-pas 4,-/
kinderen 6,-/vrijw.pas 6,40/Buurtpas 7,-.

Klep Kerst
Zoals het in de Klep traditie behoord,
werd ook 2006 afgesloten met een
gezellige avond voor de leden, hun
ouders, genodigden en vrienden van
het fenomeen “Paard Klep en Co”.
Vol overgave en onder de bezielende
leiding van John zelf, gaf het Klepkinderkoor, de Klepkids, zich over
aan een programma vol Kerst- en wat
daar maar op leek-liedjes. De inzet

was enorm, zelfs de volwassenen lieten
zich horen. Dat leverde meer goede wil
dan kwaliteit op, maar een kniesoor die
daar op let nietwaar. Het optreden werd
afgesloten met de première van het
nieuwe het “Paard Klep en Co” volkslied. Geschreven en gecomponeerd
door leden van de stichting. Het maakte
diepe indruk.
Na deze culturele explosie werd het tijd

voor serieuze, maar niet minder aangename, zaken. Het bekend maken van
de nieuwe nummer 1 “Klepkid” van
het jaar. Met direct aansluitend de
overhandiging door een vertegenwoordiger van Casema van een cheque,
goed voor maar liefst 1500,00
eurootjes. Bovendien sponsort Casema
een jaar lang een paard. Kijk dat zet
zoden aan de dijk.
Na deze enerverende zaken werd het
hoog tijd om onder het nuttigen van
een hapje en een drankje, de avond op
informele wijze voort te zetten.
Tot de volgende kerst ?
Gerard L. Tettero.
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De inbreker
“Rij eens terug, ik zag wat bewegen”
zei ik tegen mijn collega. “Hersenschimmen, Kokkie” hoorde ik mijn
collega zeggen. “Ik weet het, het is al
laat, maar ik zag net echt wat bij de
kerk” antwoordde ik. Mijn collega
draaide ons surveillancevoertuig en
reed terug naar de kerk waar we net
voorbij waren gereden.
Voor de kerk bleven we staan, toen er
vanuit een nis een vrouw met een
telefoon in haar hand naar ons toe liep.
Ze keek schichtig om zich heen. Fluisterend en een beetje ineen gekropen
hoorden we haar zeggen “Ik wilde
jullie net bellen, ik heb een inbreker
gezien”. “Een inbreker?” Hoorde ik
mijn collega tegen de vrouw zeggen.
“Ja echt, ik heb een inbreker gezien, het
was doodeng om te zien. Ik ben maar
doorgefietst”. “Waar heeft u hem
gezien” vroeg mijn collega. “Daar, in
die zijstraat” en de vrouw wees achter
ons naar een straat. “Wilt u meerijden
achter in het surveillancevoertuig? Dan
kunt u hem ons aanwijzen” vroeg mijn
collega aan de vrouw. “Hij kan me dan
toch niet zien, hè” vroeg de vrouw die
duidelijk onder de indruk was van
hetgeen ze gezien had. “Hij is helemaal
in het zwart gekleed en lag op de
grond om niet gezien te worden”
informeerde de vrouw ons nog.
“Neemt u maar plaats, gaan we even
kijken of hij er nog is”. Terwijl ik dat
zei, opende ik rechts achter het portier
voor de vrouw.
Nadat wij ook in waren gestapt reed
mijn collega rustig de kant op waar de
vrouw de inbreker zou hebben gezien.
Bij het straatje aangekomen werd de
vrouw wat onrustig en dook ineen. “U
bent goed geschrokken, hè” vroeg ik
de vrouw. “Ja, ik schrok me dood. Ik
fietste naar huis en zag hem plotseling
op de grond liggen voor de garages
daar,” de vrouw wees naar een paar
garageboxen in de straat. Mijn collega
reed richting de garages en opeens
dook voor ons voertuig op een afstand
van ongeveer 25 meter een schim van
een persoon op. De schim was geheel
zwart gekleed en lag op de grond. Mijn
collega stopte en gaf aan de vrouw
mee dat ze in de auto moest blijven.
De vrouw maakte echter geen aanstalten om uit te stappen. “Dat is hem!”
hoorde wij haar nog net zeggen voor
ze wegdook. Wij stapten uit en liepen
rustig en voorzichtig in de richting van
de persoon die op de grond lag. Het
was donker, dus gebruikten we zaklampen. Toen we vlakbij waren, keken

mijn collega en ik elkaar aan en moesten
echt ons best doen om onze lach in te
houden.
Onze zaklampen waren gericht op een
geheel zwarte etalagepop! “Zal ik op de
pop duiken en net doen alsof ik met
hem aan het vechten ben” hoorde ik
mijn collega lacherig zeggen. “Nee, doe
maar niet, de vrouw is al zo geschrokken en dan houdt ze helemaal een
trauma over van dit incident,”
antwoorde ik. Mijn collega pakte de
etalagepop van de grond en zette hem
rechtop tegen een garagedeur. De pop
was van zwart polyether en was in alle
standen te zetten. Bij ons voertuig
aangekomen, begon de vrouw zich te
verontschuldigen. Haar angst was nu
omgeslagen in schaamte. Toen wij de
vrouw hadden afgezet bij haar fiets
keken mijn collega en ik elkaar aan en
zonder iets te zeggen begrepen we
direct van elkaar wat we gingen doen.
We reden terug naar de etalagepop. De
pop werd netjes ingeladen op onze
achterbank en al rijdend kwamen er
ideeën op om onze collega’s te foppen.
Via de mobilofoon maakten wij bekend
dat we onderweg waren naar het bureau
met een arrestant. Aangekomen aan het
bureau deden mijn collega en ik net of
we moeite hadden met onze arrestant
op de achterbank. De wachtcommandant, die van niets wist en van achter het
raam alles kon zien, kwam ons te hulp.
Dit was nou net onze bedoeling en we
konden ons lachen bijna niet inhouden.
De wachtcommandant, een man die al
langer meeloopt bij de politie, had het al
snel door en moest ook lachen. “Jullie
weer,” hoorden wij hem zeggen. De
etalagepop werd mee het bureau in
gebracht en op een stoel naast de
wachtcommandant gezet. “Bedankt
jongens, zit ik niet de hele nacht alleen
op het bureau”, zei de wachtcommandant. Al snel had de pop een politieoverhemd en broek aan. De pop, die
ons gratis en als stille kracht gezelschap
hield, heeft het twee nachten uitgehouden. De tweede nacht is de pop nog
mee geweest op surveillance met een
rechercheur die zeer gecharmeerd was
van de pop en niet alleen wilde rijden.
De derde nacht was er een andere
wachtcommandant die ons weer met
beide voeten op aarde heeft gezet.
“Jongens, politiewerk is serieus werk en
daar kunnen geen etalagepoppen bij
zijn.” Hij had gelijk en de pop heeft toen
een tijdje een rustig plekje gehad aan ons
bureau, waar het na een korte loopbaan
als surveillant met pensioen werd
gestuurd…
Agent Kokkie.

Winterstop boerenmarkt
De boerenmarkt die op het Regentesseplein in september jl. is gestart, wordt
positief ontvangen bij bewoners en winkeliersvereniging. In 2007 zal de boerenmarkt dan ook een vervolg krijgen. Na een korte winterstop in januari en februari,
wordt de markt vanaf 15 maart 2007 elke veertien dagen gehouden. Ook tijdens
de voorjaarsbraderie zal de boerenmarkt aanwezig zijn. Via ondermeer Konkreet
zult u hierover verder worden bericht.
Meer informatie over de boerenmarkt is te verkrijgen via 06 - 5361 0148 en
info@landhoeve.nl.

Verantwoorde nieuwbouw
of duur Sentiment.

Nog niet zo lang geleden werd, tijdens een vergadering van het algemeen ReVa
bestuur, een zeer ambitieus plan rond de H. Hartschool en het verzorgingshuis
Jonker Frans gepresenteerd. En als ik zeg Ambitieus dan bedoel ik dat ook.
Kort door de bocht komt het plan hier op neer: Het Jonker Frans complex,
gebouwd volgens een concept dat al jaren niet meer aan de eisen van onze huidige
samenleving voldoet en de H. Hartschool die ook niet bepaald model staat voor
een onderwijsgelegenheid ala 2007, zijn beide aan een grondige modernisering toe.
Reden voor beide instellingen om te kijken of en hoe men samen iets moois kon
realiseren. Het moet iets worden dat aan beider wensen, maar ook aan de sociale
en maatschappelijke behoeftes van de wijk tegemoet komt. Onderzoeken hebben
de grote wenselijkheid van een dergelijk project allang aangetoond.
Dus handen uit de mouwen en aan de slag. Een goed doortimmerd nieuwbouwconcept was het resultaat. De plannen zoals ze voorliggen zijn erg ingrijpend maar,
eenmaal gerealiseerd, levert het voor de wijk een grote winst aan de zo broodnodige voorzieningen op. Goed, maar wat zijn die plannen dan.
Allereerst wil men de locaties wisselen.
Het Jonker Frans complex wordt gesloopt en op die plaats wordt een nieuwe (H.
Hart ?) school gebouwd. Op de plek waar nu de H. Hartschool staat, wil men
voor Jonker Frans een nieuw en bijdetijds gebouw te stichten. Een gebouw waar
je als oudere niet wordt geplaatst, maar waar je met veel plezier gaat wonen.
Op de vrijgekomen plek aan het Newtonplein is een nieuwe, moderne school
gepland. Een school die onze jeugd, zowel letterlijk als figuurlijk, de ruimte gaat
bieden om alle kansen te pakken die nodig zijn om een gelukkige toekomst op te
bouwen. Een school die bovendien een stuk veiliger voor de leerlingen ligt. Want
in plaats van de drukke, gevaarlijke Beeklaan, krijgt de school een mooi, rustig en
veilig speelplein voor de deur.

Om de bereikbaarheid van zowel de school als ook het nieuwe zorggebouw
optimaal te maken, is er een passage gepland. In deze passage zijn verschillende
voorzieningen gepland. Men denkt daarbij aan een dokterscentrale, een apotheek,
ruimte voor fysiotherapie, een gymnastiekgelegenheid, kinderopvang, een buurtcentrale, een ontmoetingsruimte waar kinderen en oudere bewoners elkaar kunnen
ontmoeten. Een religieus ontmoetingscentrum op brede basis. Ook kinderopvang
zou daar gerealiseerd kunnen worden. Bovendien denkt men aan het vestigen van
een computerruimte die voor de buurt toegankelijk wordt. Maar alle mogelijkheden zijn nog bespreekbaar.
Ambitieus ? ja. Maar dat hele plan valt of staat met één heikel punt, de noodzakelijke sloop van de schoolgevel en het achterliggende trappenhuis.
Om deze plannen te kunnen realiseren moet de gevel van de school worden
gesloopt. Maar daar is een aantal wijkbewoners op tegen. De gevel is niet monumentaal, maar heeft sentimentele waarde voor een, steeds kleiner wordend, aantal
wijkbewoners. Als de gevel blijft staan zal ook het daaraan vast zittende trappenhuis gehandhaafd moeten worden. Dan wordt de nieuwbouw van Jonker Frans
een moeilijke, zoniet onmogelijke taak. De meerprijs om die gevel te behouden
ligt tussen de 4 en 6 miljoen euro’s. Dat geld is er niet en het is maar de vraag of
de gemeente dit bedrag beschikbaar heeft.
De geplande nieuwbouw heeft grote aanwinst voor de wijk en zal een voor
praktisch alle wijkbewoners een grote aanwinst betekenen. Daarom. Het kan en
mag toch niet zo zijn dat een groep wijkbewoners, om louter sentimentele redenen, de wijk belet om zijn bewoners te geven wat simpelweg broodnodig is.
Bovendien zijn er verschillende voorbeelden die aantonen dat aangepaste nieuwbouw erg mooi kan zijn en een aanwinst voor de omgeving betekent.
De keus is dus: de school in zijn geheel vervangen door een, in zijn omgeving
passende noodzakelijke nieuwbouw en verantwoord investeren in de belangen van
de hele wijk, of de hele zaak in de koelkast stoppen in de hoop dat er ooit nog
eens een nieuwe kans komt.
Gerard L. Tettero
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BEWEGEN
MOET
Bewegen moet...maar mijn trein stond stil
en zou de eerste uren niet verder gaan.
Daar zat ik dus, gestrand in Woerden op
donderdagmiddag om half 6. Eigenlijk
was ik blij toe, want het stormde zo
verschrikkelijk dat de kans op ongelukken
en tot stilstand komen midden in een
weiland enorm groot was. Dan maar
beter in Woerden.
Ik pak wel een bus, naar Gouda of Den
Haag, dacht ik. Maar nee, geen bus. Taxi?
Allemaal bezet. De kroeg in en wachten
op betere tijden? Ik zag nergens het bekende Heineken uithangbord…Toch wel
gek om op dat station van Woerden
samen met nog een paar honderd reizigers
neergezet te worden. Iedereen keek om
zich heen, schatte zijn kansen in op vervoer
naar huis of een plek om te overnachten
bij familie, vrienden of desnoods verre
kennissen. Lang leve de mobiele telefoon! Hoewel de netwerken overbezet
waren, kreeg ik toch contact met manlief.
Hij werkt in Den Haag en zei eenvoudig:
Ik kom je wel halen met de auto! Ik vertrouw blindelings op zijn vermogen om
vast te stellen dat de A12 wel veilig zou
zijn. Inmiddels ving ik in een telefoongesprek op dat Henk die tegenover mij zat
naar Leiden moest. Ik bood hem een lift
aan. En dat resulteerde in een lekker fris
biertje in de kroeg, net om de hoek
(daarom zag ik het uithangbord niet).
Een biertje, want door het onverwacht
grote aantal klanten was de Spa rood
uitverkocht! Het was daar erg gezellig.
De westerstorm had een verbroederende
uitwerking op alle reizigers. Niemand was
boos, want de NS kon er deze keer echt
niets aan doen! Tegen half 7 arriveerde
mijn man en even later zaten we met 4
man (Bart moest ook naar Den Haag) in
ons autootje. Dapper doorstond het de
windvlagen en tegen 8 uur waren we
veilig thuis.
Woerden dus. Ik rijd er per trein vaak
langs maar veel leuker vind ik het om
naar en door Woerden te fietsen. De
Lange Fietsroute (de LF4 vanuit DH)
loopt daar, prachtig langs de Oude Rijn,
door de weilanden, en als je blijft fietsen
kom je langs kasteel Haarzuilens en zit je
via de Meern zó in Utrecht. Ik kijk alweer uit naar die tochtjes. Ik hoop dat
deze ‘warme’ winter op de normale tijd
overgaat in een heerlijk voorjaar. Dan
pak ik mijn fiets weer!
Doet u dat ook? Lekker naar buiten en
bewegen: fietsen, wandelen, roeien? Of
bent u het van plan? Wacht er niet mee!
Begin vandaag: stevige schoenen, jas,
muts en sjaal en de deur uit. Het nieuwe
jaar is een paar weken oud…Neem u
voor om dit jaar méér te bewegen: het is
gezond, u voelt zich beter, het verzet de
zinnen en zal u opgewekt maken. Als u
het samen wilt doen, kijk dan naar het
grote beweegaanbod in de wijk: de
stichting VOOR welzijn, de Verademing,
de Regenvalk, de sportscholen; er wordt
heel veel georganiseerd. Maak er gebruik
van. Als u niet kunt kiezen of advies wilt
hebben sta ik u, als bewegingsdeskundige,
graag te woord! Cokkie van Santen
(e-mail: goedbewegen@planet.nl)

HULDE VOOR
HAAGSE RONALD
MCDONALD HUIS
Vorige maand heeft het Ronald McDonald huis Den Haag de
“Haagse Hulde 2006” gewonnen. Met deze prijs drukt de gemeente
Den Haag haar waardering uit voor het vrijwilligerswerk in de stad.
“Vrijwilligers zijn namelijk goud waard”, aldus de gemeente Den
Haag en deze mening wordt onderschreven door huismanager van het
Haagse Ronald McDonald huis Liaan Jansen.
Het Ronald McDonald huis Den
Haag is in 1999 geopend en heeft als
enige in Nederland het huis bovenop
het dak van het Juliana Kinderziekenhuis. Daarin is zij dus uniek. Je stapt in
de lift en op de derde etage stap je een
gezellige woonkamer binnen en zou je
bijna vergeten dat je in een ziekenhuis
bent. Er zijn 8 slaapkamers, een grote
woonkamer, een goed ingerichte
keuken, een speelhoek voor broertjes/
zusjes, een was- en droogruimte en
een dakterras. Voor een ziek kind is de
aanwezigheid, aandacht en liefde van
ouders en broertjes/zusjes natuurlijk
heel belangrijk. Dankzij het RMD huis
kunnen ouders dicht bij hun zieke kind
zijn en ook het gezinsleven kan op de
ze manier toch een beetje doorgaan.
“In principe kunnen alle ouders hier
terecht, zolang als het nodig is. Als alle
kamers vol zijn komt er een wachtlijst, maar er wordt per situatie bekeken wie boven aan de lijst komt.
Ouders met kinderen op de afdeling
Neonatologie gaan altijd voor”, zegt
Liaan.
Ze werkt nu zeven jaar in het RMD
huis. Eerst als vrijwilligster en sinds 4
jaar als huismanager. Liaan wordt
bijgestaan door Wanda Smit en 70
vrijwilligers. De vrijwilligers variëren
in de leeftijd van 25 tot 70 jaar en zijn
dagelijks aanwezig van 09.30 tot
21.30 uur. De taak van Liaan als huismanager is onder andere contacten
onderhouden met sponsors, zoeken
naar nieuwe sponsors, maar zegt ze

“het aansturen
van de vrijwilligers is het allerbelangrijkste. Zij
zijn het goud hier en dat is niet in geld
uit te drukken. De kracht van ons als
organisatie is de band die je hebt met
de vrijwilligers”.
Dat Liaan zich echt betrokken voelt bij
haar werk wordt duidelijk uit het gesprek. “Als je iets doet met je hart gaat
het eigenlijk als vanzelf. Als je kind ziek
is, moet je bij je kind kunnen zijn en
daar zorgen wij voor. Ouders lopen
hier vaak op het topje van hun kunnen.
Je moet schipperen tussen bijvoorbeeld ouders die heel erg blij zijn als ze
weten dat hun kind binnenkort naar
huis mag en ouders waarvan je weet
dat ze nog een lange weg te gaan
hebben.”
De Haagse Hulde wordt ieder jaar
uitgereikt en staat deze keer voor vernieuwing en verjonging. Liaan legt uit
wat dat concreet binnen het Haagse
Ronald McDonald huis inhoudt.
“Het allerbelangrijkste is dat wij alleen
zo goed kunnen functioneren dankzij
onze vrijwilligers. Ik vind het ook
belangrijk om jonge vrijwilligers aan te
nemen. De maatschappij verandert,
mensen worden assertiever, staan midden in de samenleving en willen iets
doen met maatschappelijke verantwoording. Een voordeel van verjonging is dat mensen graag echt iets willen doen. Vroeger waren vrijwilligers

Wie kan me vertellen hoe dit is gebeurd?

mensen die tijd over hadden en nu zijn
het mensen die tijd willen vrijmaken.
Dat is een groot verschil. Je merkt meer
betrokkenheid.”
Liaan vervolgt: “Zo’n huis draaiende
houden, vraagt zoveel meer dan alleen
schoonmaken en met jonge vrijwilligers
komen steeds meer nieuwe ideeën tot
stand. Uit handen geven is daarom
belangrijk. Ook heel belangrijk is dat wij
steeds meer gedragen worden door de
Haagse gemeenschap. Men weet ons
steeds vaker te vinden, kent ons inmiddels goed en dankzij deze sponsors
kunnen wij heel veel extra’s voor onze
gasten doen. De bereidheid van bedrijven en ondernemers is erg groot hier in
Den Haag en daar zijn wij erg dankbaar
voor. Wat ik ook bijzonder vind, is dat
er bedrijven zijn die ons graag helpen,
maar niet genoemd willen worden”.
De bezetting in het R. Mc Donald huis
is erg hoog. Dat geeft wel aan hoe hard
het nodig is dat deze huizen er zijn.
Tijdens mijn gesprek met Liaan zie ik
dat er met enorme passie en gedrevenheid gewerkt wordt. “Je kan echt iets
voor ouders doen. Ik zou ook niet
kunnen werken als ik een baan zou
hebben die voor mijn gevoel niet klopt.
Dit klopt helemaal!”, aldus Liaan
Jansen.
Aswintha Menk – van Hoorn

je er als ouder voor open staat, zit achter
‘’Ik heb het echt niet gedaan, maar Vanaf de leeftijd zeven jaar beginnen de elk ‘negatief ’ gedrag een positieve intennet was Sofie in de keuken bezig
kinderen een intern geweten te ontwik- tie. Dan kan jokken een roep om aandus…..”
dacht zijn, wat vanuit het kind gezien
kelen. En liegen is hiermee in strijd.
Tja, als ouder weet je vaak niet wie je
Wanneer het kind veelvuldig en snel ge- positief bedoeld is. Voor kinderen in de
moet geloven en je wordt niet veel
straft wordt, zal het liever liegen dan de lagere schoolleeftijd die veel jokken en
wijzer van die ontwijkende blikken en
fantaseren zou je een ‘mooie verhaleneigen schuld toegeven. Wanneer een
antwoorden: wat te doen?
kind veel liegt, is het goed om als ouder schriftje’ kunnen aanleggen. Spreek met
je kind af dat daar alle verhalen inkomen
eens te kijken naar het patroon van
Een jong kind kan niet liegen; het verdie het zelf gemaakt heeft. Zo leert het
straffen. Help hem de waarheid te ontelt alleen de waarheid niet en ver-vangt derzoeken en te benoemen en ook uit
kind onderscheid te maken tussen fandie door een beter passende ’waarheid’. te leggen dat, wanneer een kind steeds
tasie en werkelijkheid zonder angst. Later
Die beter passende waar-heid is een
kun je wanneer je iets vermoedt, vragen
liegt het op een gegeven moment niet
fantasie die het kind nodig heeft wanmeer geloofd wordt, ook niet wanneer of het in dat schriftje thuishoort. Je hebt
neer het bijvoorbeeld bang voor straf het de waarheid spreekt. Als het kind
als ouder ook een belangrijke rol door
is. Wanneer een kind be-weert een vaas dus eens eerlijk toegeeft wat het heeft
het goede voorbeeld te geven, en je zal
niet kapot gemaakt te hebben kan het
dus zelf ook de waarheid moeten
gedaan, is het heel belangrijk hier
zijn dat het kind zijn straf probeert te
spreken en verantwoordelijkheid moeten
waardering voor uit te spreken, onontlopen door te jokken. Maar het is
nemen voor je eigen gedrag. Een leugendanks je mooie vaas die aan diggelen
ook goed mogelijk dat het kind met de ligt…..….
tje om bestwil kan door een kind verontkenning bedoelt dat er geen opzet in Rond hun tiende jaar groeit dit bewust- keerd opgevat worden; als je eerst aardig
het spel was of dat het kind zich er niet zijn verder en kun je verwachten dat ze tegen een moeder van school doet en
bewust van was dat de vaas stuk zou
meer de keuze hebben om de waarheid daarna tegen je kind zegt dat je het
gaan. Dit is geen liegen maar jokken,
eigenlijk een vreselijk mens vindt leer je je
te spreken òf bewust te liegen. Hier
het geweten is nog niet genoeg ontkind eigenlijk dat liegen mag, terwijl je als
geldt weer: ga naast je kind staan en
wikkeld in het jonge kind om vrij te
volwassene best het verschil begrijpt
benoem voorzichtig wat je als ouder
kunnen kiezen tussen leugen of waartussen een leugentje om bestwil en een
vermoedt en help de waarheid te zoeheid.
Franca Nijman
ken. Wees daarin niet te streng. Vaak, als echte leugen.

7

Februari 2007
MET DE DEUR IN
HUIS
Rubriek van het
huurders-spreekuur ReVa

Theater Zwembad De Regentes,
Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl

Opleveren van de woning.

Don. 1 maart, 19.30 uur Grote zaal

Als u gaat verhuizen moet de woning
in “oorspronkelijke staat” teruggebracht worden voor oplevering. Dit
houdt in: vloerbedekking verwijderen
inclusief lijmresten, gas en gevelkachels
verwijderen, schroeven verwijderen en
gaten dicht maken, muren herstellen.
De woning en eventuele berging
bezemschoon opleveren
Dit kan wel eens problemen opleveren,
bijvoorbeeld bij een oudere dame. Zij
ging verhuizen uit een flat. Haar was
verteld dat deze flat gesloopt zou
worden. Bij inspectie echter bleek dat
na haar vertrek de flat tijdelijk verhuurd
zou worden tot aan de sloop. Dit
betekende voor deze dame dat de flat
dus in oorspronkelijke staat opgeleverd
zou moeten worden. Gezien de leeftijd
van deze dame kon zij zelf de bovengenoemde dingen niet verwijderen en
gaten dichtstoppen. De inspecteur die
de flat kwam controleren rekende uit
dat de woningbouwvereniging hiervoor € 2.650,- zou berekenen. Een
bedrag dat deze dame zich niet kon
permitteren. Reden om in actie te
komen. Er werd een aantal vrijwilligers
ingehuurd, die dit voor haar uitvoerden. Er werd een afspraak gemaakt
met de gemeentereiniging (grofvuil),
die alles wat achter kon blijven meenam en zo bleven de kosten voor deze
dame beperkt. Het is moeilijk te
verteren dat het zover moet komen,
maar regels zijn regels. Voor deze dame
liep het gelukkig af, zij kreeg hulp van
vrijwilligers. Maar wat als er geen
vrijwilligers te vinden zijn?
Het huurdersteam.

Galerie BCOM

Overleven door EVI DE JEAN.
Evi De Jean is jong (26) en vooral
veelzijdig. Na een voltooide opleiding
aan dansacademie en conservatorium,
was deze Vlaamse coming star o.a. te
zien in musicals als She loves me en
Rembrandt de musical.
don 1 maart, 20.30 uur Ketelhuis

Corpora Allata door

CRISTIN WILDBOLZ EN KEI TAKEI

Kleine intieme, muziektheatervoorstelling naar het idee van contrabassiste Cristin Wildbolz voor een
musicus, contrabas, danseres en videoen lichtprojecties.Iedereen wil ouder
worden, niemand wil oud zijn.

Woe. 7 maart, 20.30 uur Grote zaal

Diplodocus Deks door
VRIENDEN VAN DE DANSMUZIEK

Met feest na afloop! Ergens in een
klein boerendorp zijn onder de grond
beenderen van een Diplodocus
gevonden. Niemand trekt zich hier
wat van aan, totdat een allochtone
projectontwikkelaar het dorp overvalt
met een buitenissig plan: op de plek
van de botten moet een reusachtig
dinosauruspark komen…
Don. 8 maart, 19.30 uur Grote zaal

Vampyr door STUFFED PUP-

Zwart en grimmige
poppen; horror en komedieEen vader
belandt met zijn zieke puberdochter
op een bizarre camping en zijn hoop
op het vinden van hulp verandert al
gauw in een nachtmerrie.

PET THEATRE

Vrij. 9 maart, 20.30 uur Grote zaal

Bevroren beweging

door HANDTHEATER. Theater voor
slechthorenden en horende mensen! In
Bevr. Beweging brengt de dove acteur
John van Gelder een van de schilderijen van Hendrick Avercamp
“Winterlandschap met ijsvermaak” tot
leven.

Uitnodiging voor muzikanten:
deelname muziekfestival revARTour
In het vervolg op de revARTour beeldende kunst, organiseert BCOM een tweedaagse muziektour in de wijk Regentes Valkenbos (REVA). Hiervoor zijn we op
zoek naar professionele en semi-professionele (straat)muzikanten van alle disciplines, die wonen en/of oefenen in REVA ofwel muzikanten die hier gedurende een
langere tijd gewoond hebben. RevARTour muziek zal plaatsvinden in het weekend
van 20 en 21 oktober 2007, op verschillende grotere en kleinere podia en locaties
in REVA. Aanmelden kunt u via de mail: revARTour@stichtingbcom.nl
of per brief: stichting BCOM, revARTour 2007, Weimarstraat 24a Den Haag.
Van u vragen we: Naam artiest/band, Contactadres, Mailadres, Telefoonnummer.
Aanleveren digitaal beeld en/of geluidsmateriaal vóór het eind van februari 2007.
Voor overige activiteiten BCOM zie: www.stichtingbcom.nl.

‘PLATVORM ‘ 27 januari – 4 maart 2007; Solo expositie van Thijs Ebbe Fokkens (Groningen 1981).
De kunstenaar over zijn werk:
én onthecht is.
In mijn tekeningen is het (boor)eiland
breder kader plaatsen. Alsof je er
Verbeelden is een vertaalslag.
als vorm ontwikkeld. Een hybride
vanuit een andere tijd, op gepaste
Ik kies voor pen, papier, hout, polyester, afstand, tegenaan kijkt.
container, drager van schijnbaar onverwas, gips als instrumenten. Met deze
enigbare werelden. Iets dat betrokken
Vaste openingstijden: do/vrij van 15
‘oude ‘ media onttrek ik me aan de
tot 19 uur; za/zo van 13 tot 17 uur;.
actualiteit. Zo kan ik mijn visie op de
Weimarstraat 24a. Expositie met
technologische ontwikkelingen in een
medewerking van STROOM.

Talent Event

Het in 2005 met veel succes gehouden talententraject TALENT EVENT krijgt
dit jaar een vervolg. Maar anders dan bij de vorige editie kunnen deze keer ook
jongeren die niet in een band spelen maar wel muziek maken, meedoen aan het
event van de R.G. Ruijs Stichting.
De eerste demo’s zijn inmiddels ingestuurd voor het talententraject voor jonge
muzikanten (tot 19 jaar). In april wordt tijdens vijf voorrondes gestreden om
een plaats in de finale op 22 juni. Inschrijven kan nog tot 1 maart aanstaande.
Talent Event is op zoek naar nieuwe, jonge, talentvolle muzikanten uit de regio
Haaglanden. Met een uitgebreid coachingsprogramma wil de stichting de soms
moeizame weg naar het reguliere popcircuit verkorten. Talent Event bestaat uit
een serie voorrondes en workshops, die toewerken naar een grote muziekdag
op 22 juni 2007 in de Dalton Scholengemeenschap. Alle Haagse muziekinstellingen werken mee. Talent Event richt zich met name op scholieren die
muziek maken. Dat kan in drie categorieën: urban, pop/rock en overig. Rappers, violistes, rockbands, singer/songwriters, oftewel iedereen kan dus meedoen. Alles mag!
Informatie over de aanmeldprocedure staat op www.talentevent.nl en op onze
pagina’s bij MySpace en Hyves. De uiteindelijke winnaar gaat naar huis met
onder andere 500 euro, een professionele studioopname en drie festivaloptredens.

Denise

Nieuw leven
Spullen staan her en der in de kamer.
Lijsten met voorkeuren liggen op tafel.
We zijn in het huis van mijn schoonmoeder. Op 1 januari overleed ze, geen
fijn begin van het nieuwe jaar.
De boedel wordt verdeeld. Vuilniszakken gevuld. Wat naar de Kringloop
moet, staat in een hoek.
Herinneringen komen voorbij. Episodes uit haar leven passeren de revue.
We maken een foto van de Pastoe-kast
die niemand van ons wilde hebben, of
plaats voor had. En het Chinese tafeltje.
Daar zijn op Marktplaats vast nog wel
liefhebbers voor te vinden. Ik kijk naar
buiten, naar de Groot Hertoginnelaan
waar ze op uitkeek. Auto’s rijden
voorbij alsof er niets aan de hand is.
Als we weg gaan zwaait ze ons niet uit,
zoals ze altijd deed. We brengen wat
spulletjes van haar naar de auto. Mijn
vriend draagt een foto van vroeger
onder zijn arm. Als klein jongetje staat
hij daar tussen de andere leden van het
gezin; net aangekomen in Spanje, waar
zijn zieke vader destijds zijn laatste
adem wilde uitblazen. Het zien van de
foto ontroerde hem tot tranen toe.
Soms liggen leven en dood heel dicht
bij elkaar. We merkten het tijdens de
begrafenis. Terwijl mijn vriend achter
het spreekgestoelte prachtige woorden
over zijn moeder sprak, bewoog ons
kindje in mijn buik. Ja, we zijn zwanger,
5 maanden al! Ze heeft het nog wel
geweten. Wat had ze de baby straks
graag in haar armen gehouden. Maar
helaas… Die tijd werd haar niet gegeven. “Die baby van jullie ga ik niet
meer meemaken” zei ze op haar
sterfbed. En onze kleine zal zijn of
haar oma nooit kennen.
Ons kindje, nu nog veilig in mijn buik,
heeft nog een heel leven voor zich. Wat
gaat daarin allemaal gebeuren? Over
een paar maanden wandelen we er
trots mee rond. De Van Merlenstraat
door, waar ik gewoond heb, over het
Koningsplein, waar we misschien even
op een bankje gaan zitten, de
Weimarstraat in en dan via het
Regentesseplein terug naar huis. We
kijken er naar uit, naar dit nieuwe leven.
Leven is ook het doorgeven van leven.
Denise Miltenburg
Weblog: http://www.vrouwonline.nl/
_Interactive/Weblog/Webloggers/
Denise/

Het gezicht
van Cuba.
Inge Sjollema exposeert foto’s uit
Cuba en zijden sjaals in tropische
kleuren, geïnspireerd door haar
bezoeken aan Cuba en haar
Curaçaose jeugd.
Van 27 januari t/m 14 maart 2007.
Galerie Andrea
Columbusstraat 2
2561 AM Den Haag
www.galerieandrea.nl
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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

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

