
Sinds 8 februari j.l. doen leerlingen
van de Mondriaan Onderwijsgroep
afdeling Veiligheid, de gemeente
Den Haag en Politie Haaglanden
er alles aan om autokraken te
voorkomen. De leerlingen lichten
autobezitters in stadsdeel Segbroek
met de actie ‘Niets erin…..niets
eruit!’ voor over diefstal uit auto’s.
Bureau Segbroek zorgt voor bege-
leiding van de leerlingen op straat.

De leerlingen geven voorlichting over
het voorkomen van diefstal uit auto’s
en delen tasjes uit waar autobezitters
hun waardevolle spullen in kunnen
doen en mee kunnen nemen. In de tas
zit een brochure met tips om diefstal
uit de auto te voorkomen en een
spiegelhanger die autokrakers waar-
schuwt dat de auto leeg is.
De leerlingen zijn op 8 februari van
start gegaan vanuit de wijkwinkel op de
Beeklaan en bezoeken daarna wekelijks
op donderdag een aantal andere straten
in Segbroek.

In Segbroek werd vorig jaar 749 keer
aangifte gedaan van diefstal uit auto’s.
Daarnaast werd er 114 keer aangifte
gedaan van diefstal van bijvoorbeeld
kentekenplaten en merktekens van

Leerlingen in actie tegen diefstal uit auto

Foto: P. van Oosterhout

auto’s. Dankzij de gerichte politie-
surveillance en de stevige aanpak van
veelplegers is dit aantal de afgelopen
jaren al fors gedaald. Het aantal auto-
kraken kan verder dalen indien auto-
mobilisten hun persoonlijke eigendom-
men uit de auto meenemen, waardoor
autokrakers niet in de verleiding wor-
den gebracht.

Een veilig Den Haag
De aanpak van diefstal uit auto’s is
onderdeel van het plan ‘Een veilig Den
Haag: een opdracht aan alle Hagenaars’.

De J.C. Pleysierschool is op donderdag
22 februari j.l. officieel gestart met de
bouw van een nieuw schoolgebouw bij
stadspark ‘De Verademing’. Het start-
sein werd gegeven door wethouder
van Onderwijs, Jeugd en Sport Sander
Dekker, die samen met architect Ashok
Bhalotra en Gemma Smid, voorzitter
van het schoolbestuur zijn handafdruk-
ken in cement liet vereeuwigen. Klap-
stuk van de bijeenkomst was het
ontkurken van een –opblaas-
champagnefles waardoor tientallen
blauwe en witte ballonnen de vrijheid
kregen.

J.C. Pleysierschool start
bouw nieuw schoolgebouw

Het nieuwe schoolgebouw voor
speciaal onderwijs biedt ruimte aan
180 leerlingen en er is extra aan-
dacht besteed aan functionele prak-
tijklokalen. De leerlingen volgen in
het nieuwe gebouw onderwijs op
vmbo techniek-, havo- en vwo-
niveau.
Als alles volgens planning verloopt,
opent deze school de deuren in
augustus 2008. De nieuwe naam
van deze vestiging van de
J.C. Pleysier-school is
‘Westerbeek College’.

Dit plan beschrijft hoe Den Haag
werkt aan veiligheid. Doel is een
duidelijke afname van criminaliteit en
overlast en een verbetering van het
veiligheidsgevoel van de Hagenaar.
Centraal in de aanpak staat de samen-
werking tussen alle betrokken partijen
en het delen van verantwoordelijkhe-
den. De actie ‘Niets erin…..niets eruit!’
is van start gegaan in Scheveningen,
waar de reacties over het algemeen
positief waren.
Zie voor meer informatie de website:
www.denhaag.nl/veilig.

Website voor
jongeren
ReVa in de
lucht!
Actieve ReVa jongeren, ook wel Jong
Talent genoemd, hebben er voor
gezorgd dat er een website is gemaakt
voor jongeren. Een oude bekende van
deze groep, onze Frits, is vormgever
die wel meer leuke ideeën heeft
uitgewerkt met de jongeren. Deze
keer heeft hij een hele leuke en nuttige
site gemaakt. Kijk eens op
www.jongtalent.nl.
Het is de bedoeling dat jongeren
deze site zelf gaan onderhouden.
Maar jij kunt ook berichten naar het
volgende adres sturen:
info@jongtalent.nl.
De redactie zorgt er voor dat ze op
de site komen. Annelies de
Groot
PS: de Theatersportgroep gaat
binnenkort van start.

De
Haagse
Schat-
kist
Een schat aan
verhalen ligt
verborgen in Den
Haag!

Zie voor meer informatie
www.dehaagseschatkist.nl
In alle wijkfilialen van de bibliotheek
staat een schatkist waar u uw verhaal in
kwijt kunt. Dat kunt u doen door:
-een verhaal te schrijven
-een kaartje in te vullen
Het kaartje dat u invult helpt u op weg.
U kunt invullen welke plek u belangrijk
vindt in de stad of wat u uw
(klein)kinderen wilt meegeven. Dit kan
voor u die speciale boom in het park
zijn waar u al 30 jaar uw boekje leest
of het kan een herinnering zijn aan uw
eerste keer naar school.
De verhalen worden verzameld in de
schatkist en komen allemaal in het
Haags Gemeente Archief. Een aantal
verhalen wordt in het AD geplaatst,
komt op de website of wordt gebruikt
in tentoonstellingen. Wij hopen uw
schat te mogen ontdekken!

Uw verhalen, foto’s en herinneringen
vormen samen de waardevolle geschie-
denis van de stad.
Met het project “De Haagse Schatkist”
proberen diverse organisaties in de stad
om uw verhaal zichtbaar te maken.
Dat doen zij door diverse activiteiten te
organiseren, waarbij u wordt uitge-
daagd om uw verhaal te delen.
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Van de
revaktie

Contact centrum: 353 30 00
Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
Grofvuil: 366 08 08
Drugsoverlast GG&GD: 353 71 82

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

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

Nuttige
telefoonnummers

Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten  Valkenbos:
Bert Feenstra, Frank de Koning
Koningsplein eo en Regentes:
FFred Taal, Willem Koopmann
Spreekuur wijkagenten in de wijkwinkel,
Beeklaan 266:  Donderdag 14 – 15 uur
HandHavingsTeam:
Fahrenheitstraat 192, tel.: 3533000

Brandweer:
Alarmnummer: 112
Sector Segbroek: 359 15 76

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

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

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

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

K n  i  p  s  e l s
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De Westhoek zoekt
vrijwilligers
Buurt- en Ontmoetingscentrum
“De Westhoek” zoekt vrijwilligers
die zich willen inzetten voor de
maaltijden die we twee keer per
week (dinsdag en donderdag) voor
buurtbewoners bereiden. We zoeken
gastheren/-vrouwen die het leuk
vinden om voor andere mensen te
koken. Er wordt gewerkt in twee
groepen; van 15:00-18:00 en van
17:00-20:00 uur. De eerste groep is
vooral aan het koken en de tweede
groep ontvangt de gasten, wast af
en ruimt op. Je kan je voorkeur
uitspreken voor één van de groepen
of flexibel in beide groepen ingezet
worden. Vrijwilligers mogen gratis
mee-eten.

Voor meer informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met
Bernadette van Beurden van de
Westhoek, tel.: 070-3459342, e-mail:
bvanbeurden@steknet.nl. U kunt
ook eens binnenlopen: Hendrik van
Deventerstraat 45.

Haagse Seniorengids een
doorslaand succes
Half december verscheen de eerste
Seniorengids in Den Haag. Dit
gratis handige naslagwerk voor 55-
plussers vliegt de deur uit bij het
CIPO. Wilt u zo’n gids, neem dan
contact op met het CIPO  tel.
364 38 18. Het boekje kan ook
opgehaald worden bij het CIPO,
Nutshuis, Riviervismarkt 5 of  de
Florence Zorgwinkels, Meavita
Zorgwinkels, bibliotheken, wijk- en
dienstencentra, ziekenhuizen en de
stadsdeelkantoren.

Pannenkoekenvaart over rivier
de Linge
Met VÓÓR Segbroek Ouderenwerk en
Florence locatie Jonker Frans er op uit!
Met de touringcarbus rijden we naar
Geldermalsen, waar we inschepen op
rondvaartschip de Lingestroom. Alle gasten
van de Lingestroom hebben praktisch 2
zitplaatsen: één binnen en één buiten, omdat
het schip een mooi groot zonnedek heeft,
waar u kunt genieten van het landschap, de
natuur en de rust van de Linge. Gedurende
de vaart van 2 uur kunt u onbeperkt
pannenkoeken eten. Nadat iedereen weer in
de touringcarbus zit, rijden we langs de
Linge: Rumpt – Rhenoy – Leerdam –
verder tot Rietveld en via Gorinchem weer
naar huis.  Op woensdag 18 april 2007
vertrekt u om 10.30 uur bij Zorgcentrum
Jonker Frans, Newtonplein 100. Rond 16.00
uur zijn we weer thuis. De kosten bedragen
€ 15,- per persoon, met ooievaarspas 30 %
korting. Opgave is verplicht! U kunt hier-
voor bellen met de receptie van Wijkcen-
trum Lijsterbes, tel. 070 – 3600237.

Rond de tafel gesprekken
Met VÓÓR Segbroek Ouderenwerk “Rond
de tafel “. 55-plussers krijgen de gelegenheid
om eenmaal per maand samen te komen en
met elkaar in gesprek te gaan rondom een
thema. U kunt hierbij denken aan thema’s als
geluk, vrije tijd en zingeving. Rond de tafel
vindt iedere eerste maandagmiddag van de
maand van 13.30 – 15.30 plaats in wijkcen-
trum Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61. Kosten
€ 2,- per keer. Opgave bij Wijkcentrum
Lijsterbes, tel. 070 – 3600237. Rond de tafel
is voor iedereen die behoefte heeft aan een
goed gesprek.

Bezoek in de tuin:
Ook al is het weer niet lekker om in
tuin bezig te zijn, is er toch veel actie
te zien. Regelmatig hangen we voer
op voor de vogels of  leggen het
neer, zodat ze gemakkelijk kunnen
eten in deze tijd van het jaar.
Dan zie je aparte acties, zoals een
spreeuw die uit een hangende vet-
bol gaat eten, wat hem na enige
oefening aardig afgaat. Verder veel
vinkjes, merels en zelfs mussen zijn
weer gesignaleerd. Nog even en
dan kunnen onze gasten weer zelf
op zoek naar voedsel er wordt er
niet meer voor hen “opgediend”
Heerlijk, dan kunnen wij de tuin
weer in om te genieten van hopelijk
mooi lenteweer.

3-gangen lunch voor ouderen
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk organi-
seert in 2007, in samen werking met de
Mondriaan Onderwijsgroep, 3-gangen
lunches. Voor slechts € 5,- per persoon (met
ooievaarspas € 2,50) bereiden enthousiaste
studenten van de Mondriaan Onderwijs-
groep een heerlijke en gezonde 3-gangen
lunch.
De lunch vindt iedere dinsdagmiddag plaats
van 12.30 -14.00 uur (inlooptijd vanaf 12.00
uur) in de accommodatie van de
“Mondriaan Onderwijsgroep”, Houtrust-
weg 2 te Den Haag. Opgave is verplicht! U
kunt hiervoor bellen met de receptie van
Wijkcentrum Lijsterbes, Tel. 070-3600237.

Beste lezer,
Sinds ik buiten de stad werk sta ik
behoorlijk vroeg op om zo de file nog
enigszins te vermijden. Dat valt niet
altijd mee, maar het positieve is dat
zich weer een hele andere wereld aan
mij ontvouwt. Bij  het tankstation
wacht een groepje loonwerkers op hun
busje. De Volkskrant blijkt met een
autootje te worden bezorgd. Auto’s
rijden tegen de rijrichting in en veel
stoplichten blijken nog niet te werken.
Stoplichten die op dat tijdstip trou-
wens massaal worden genegeerd. Maar
ook mensen die achter het stuur een
bak yoghurt naar binnen werken.
Voor het weggaan werp ik nog wel
eens een blik op de kade waaraan ik
woon. Zonder bril zag ik laatst twee
witte vormen in het donkere water
drijven. Plastic zakken, dacht ik, die
vreemd genoeg op hun plaats bleven
ondanks de stevige stroming. Voordat
lugubere gedachten zich aan mij
opdrongen besloot ik met bril te
kijken. Pas na een tijdje had ik het door
en bleek er een kop vast te zitten aan
de zakken. De zwanen zijn terug en
drijven minuten lang met hun kop en
hals onder water waarschijnlijk op
zoek naar voedsel.
Niet alles is wat het lijkt!
Wat kunt u aantreffen in deze afleve-
ring van de Konkreet?  Een oproep in
het kader van de Haagse Schatkist,
lever vooral uw bijdrage zodat de kist
gevuld wordt met verhalen van toen
en nu; een oproep voor foto’s van
toen en nu voor een tentoonstelling
over Segbroek. Een nieuwe kunst-
galerie door leden van de straatgroep.
Aandacht voor het succes van club
Elout die bijzondere  naschoolse
activiteiten biedt. Verder nog een
nieuw Thais restaurant aan de
Weimarstraat en drie door u als lezer
ingezonden brieven.
Een gevarieerd aanbod dat uw aan-
dacht zoals altijd weer verdient!
Ik wens u in ieder geval veel leesplezier
en ontmoet u graag bij de volgende
editie.

Perry Lehmann
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Toon je kunst
Zoals velen zullen hebben gemerkt
is de Copernicusstraat een
“Buurt Galerie” rijker!
Het plan van de straatcommissie, om
het aanzien van de straat op te knappen
door het pand op de hoek van de
Beeklaan 341/Copernicusstraat 121A
aan te pakken is gelukt. De gemeente
heeft weer glas in de ramen gezet en de
lelijke stalen antikraakpanelen verwij-
derd. Het tijdelijk bruikleencontract is
getekend en het opknappen is begon-
nen. Het plan is om een tijdelijke galerie
voor buurtkunstenaars op te richten en
eventueel workshops te geven op
woensdagmiddag en zaterdag.

In de vroege ochtend was het al te
horen door de hele wijk; de logge
slagen van de heimachine. Er wordt
volop gebouwd in de wijk! Op de
Verademing zijn alle palen inmiddels
geslagen. Een grote bouwkraan torent
boven de net gestorte fundering uit.
De eerste stappen voor de nieuwe
school zijn gezet! Een tweede school in
de richting van de Loosduinse weg
volgt.
Iets over de trambaan van lijn 11 zijn
de plannen van Eijkenburg bekend
gemaakt. Op het reeds jaren braak-
liggende terrein waar vroeger ooit eens
de opslaghallen van het voormalige
GEB hebben gestaan, komen senior-
en aanleunwoningen. Er worden
plannen ontwikkeld voor de overige
braakliggende terreinen. Concreet zijn
ze nog niet.
Op de plek waar de oude wasserij
heeft gestaan wordt ook volop ge-
bouwd. Hier worden kleine woningen
gebouwd voor jongeren/starters. De
verderop gelegen oude MTS is in het
bezit van een ontwikkelaar gekomen.
Naar verluid is daar ook het plan om
woningen te bouwen. Voor de kop
van de Beeklaan (hoek Loosduinseweg)
wordt de laatste hand gelegd aan de
detailinvulling. De maquette heeft een
tijdje in de etalage van de wijkwinkel
gestaan.

Allemaal bouwontwikkelingen in
REVA. Belangrijk hierbij is, dat de
nieuwbouw wel past in haar omgeving.
Het karakter van de wijk moet behou-
den blijven, vinden veel bewoners. Het
is geweldig dat er gebouwd wordt,
maar laten we die mooie oude wonin-
gen met die prachtige gevels en hoge
plafonds met ornamenten niet verge-
ten. Ook deze panden vormen een
belangrijk onderdeel van de wijk.
Zo krijgen we een unieke combinatie
tussen jong (nieuw) en oud waar menig
andere wijk juist problemen mee heeft!
(Of  jaloers op is.)

Ed Dusschoten

De Werkgroep
ContraDriehoek

Het plakkaat op de raam heeft al
aardig wat aanmeldingen opgeleverd
van kunstenaars uit de buurt. Deze
maand hoopt de straatcommissie de
eerste expositie te openen.
De galerie draait geheel op vrijwilli-
gers. Er is al een aantal mensen dat
zich heeft aangemeld om te helpen
met klussen. Daar is wat subsidie
voor gekregen van Dienst Stedelijke
Ontwikkeling. Ook zijn er vrijwilli-
gers nodig om te helpen met de
galerie. Heeft u interesse en tijd? Bel
met 363 43 03 of mail
kees.lies@casema.nl

De Contradriehoek is het gebied tussen de
Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en Loos-
duinseweg. De werkgroep Contradriehoek bestaat
uit een enthousiaste groep buurtbewoners die
regelmatig overleg voert met Dienst Stedelijke
Ontwikkeling (DSO) en Tresfa Consult (voorma-
lig Woningbeheer) over de PWV Contradriehoek.
In dit gebied zijn inmiddels bijna alle woning
eigenaren met hun Verenigingen van Eigenaren het
achterstallig onderhoud aan hun woningen wegwer-
ken met de nieuwe PWV subsidie van de gemeente.
De werkgroep Contradriehoek heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd om deze nieuwe subsidie-
regeling 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.

In de Konkreet van februari hebben wij
geschreven dat wij in dit nummer een
duidelijke uitleg zouden verzorgen over de
subsidie procedure vanaf de aanvraag t/m
de definitieve uitkering van de subsidie.
Gezien de drukke bezetting van de werk-
groepleden is dit voor deze uitgave niet
gelukt, maar in de volgende Konkreet
komt dit zeer zeker uitgebreid aan bod.
Wat wij u alvast wel willen zeggen is dat u
het niet zover moet laten komen dat er een
aanschrijving op uw woning volgt. Tijdens
ons laatste voortgangsoverleg met DSO en
Tresfa was er iemand aanwezig die ons
deze procedure heeft toegelicht en wat wij
daarover willen zeggen is “laat dit niet
gebeuren”.

Wel zijn we druk geweest met het updaten
van de website waaraan wij o.a. een
FORUM hebben toegevoegd. Op dit
forum kunt u als belanghebbende uw
vragen stellen en in contact komen met
andere woningeigenaren die ook hun huis
aan het opknappen zijn. Tevens is er een
nieuw item bij op de site en dit item is
leefbaarheid. Want als je in een goed huis
woont, wil je natuurlijk ook in een goede
buurt wonen. Hierbij zijn dan ook de
eerste foto’s geplaatst van een aantal
plantenbakken die zijn geplaatst op het
Madame Curieplein.

Zaken die wij extra onder de aandacht
willen brengen
Compensatieregeling Contradriehoek
Mede dankzij de Werkgroep Contra-
driehoek is er een compensatieregeling tot
stand gekomen voor de ca. 80 woning-
eigenaren die aan de oude PWV regeling
hebben meegedaan. Om in de Contra-
driehoek een lijn te trekken ten aanzien van
de PWV, is er voor dit gebied een com-
pensatieregeling in het leven geroepen.
De essentie van de regeling is dat de
eigenaar die van de oude regeling gebruik
heeft gemaakt, deze om kan zetten in de
nieuwe regeling die voor de Contra-
driehoek is gemaakt. Dat betekent dat zij
sneller kunnen beschikken over het
subsidiegeld. De tekst van dit voorstel is te
vinden op de website
www.contradriehoek.nl

Vervolg 1e kolom deze pagina

Vervolg kolom 4 Driehoek
Nieuwe werkgroepleden gezocht
Om de werkgroep te versterken zijn
wij op zoek naar:
1.Mensen die actief willen deelnemen
aan de vergaderingen
2.Iemand die zich bezig wil houden
met de website tav leefbaarheid
3.Iemand die veel over de buurt weet
(vroeger en nu) en hier graag over wil
vertellen zodat wij deze verhalen op
onze website kunnen plaatsen
4.Enthousiaste  mensen die denken een
goede bijdrage te kunnen leveren aan
de werkgroep.
Interesse? Meldt u zich dan bij Stichting
BOOG, Jaap de Wit, tel.3121281 of
witja@boog.nl op
werkgroep@contradriehoek.nl

Hier gaat heel wat gebeuren !
Met deze mededeling op een tweetal bouwaankondigingen werden de omwo-
nenden verrast. Aansluitend werden de belanghebbende buren uitgenodigd voor
een informatieavond.
Op deze door “Dienst Stads Ontwikkeling” georganiseerde avond werden
belanghebbenden geïnformeerd over de zeer ambitieuze plannen van de stichting
Eykenburg. Dat de stichting het Esperantoplein had geclaimd voor haar
nieuwbouwplannen was al veel langer bekend. Dat het een zo omvangrijk
project gaat worden viel de genodigden wel rauw op het dak. Het complex gaat
voorzichtig gezegd een massief  geheel vormen. Intern een schitterend gebouw
maar extern komt het nogal fors
over. trots werd middels                                                                    Trots
projectie, het uitgebreide voor-
zieningenpakket, dat ook voor
de omwonenden toegankelijk
wordt, gepresenteerd. Maar de
toekomstige buren kijken naar
de buitenkant en daar werden
maar weinig mensen vrolijk van.
Een schitterend gebouw,
maar niet echt voor deze locatie. Zeven etages plus de parterre vormen samen
een blok dat niet makkelijk over het hoofd gezien kan worden. Voor de façade
is ook bepaald geen wijkende kleur is gekozen. Een donkerbruine steen vrolijkt
de buurt niet echt op. Daar kunnen de omwonenden van het nieuwe stadsdeel-
kantoor wel over mee praten.
De afstand tussen de gevel van de Zamenhofstraat en de nieuwbouw wordt 20
meter. Dan komt die klomp steen wel erg op je af. Zaakschade claims zullen
ongetwijfeld en zeer terecht een deel van de vergunningprocedure gaan vormen.
De bouwvergunning is overigens nog niet afgegeven. De welstandscommissie
zal hier dan ook met het oog van de omwonenden moeten kijken en oordelen.
Vragen over parkeervoorzieningen werden ook niet echt duidelijk en open
beantwoord en daar zijn toch duidelijke richtlijnen voor. Ook de mogelijke
lichtoverlast voor bewoners van het ’s-Gravendam-complex werd aan de orde
gesteld. Er zal ongetwijfeld nog een aantal broodnodige en stevige gesprekken
tussen de toekomstige buren, de stichting Eykenburg, de architect en de ge-
meente als vergunningverstrekker, moeten volgen.
Voorlopig is de gekozen naam voor het complex  “Stiamo tutti bene ”
ofwel vrij vertaald  “Het gaat ons allen goed” voornamelijk van toepassing op
de bewoners van het gebouw. Of  de toekomstige buren er ook zo over gaan
denken, staat nog te bezien.

Gerard L. Tettero

Van het DB
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K I N D E R P A G I N A

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.

COLUMN

Eerste
activiteiten
Club Elout
een succes!
De Elout van Soeterwoudeschool is
afgelopen januari gestart met een
experiment voor de voor- en
naschoolse opvang. Scholen zijn dit
verplicht vanaf augustus 2007, maar op
de Elout zijn de activiteiten al in volle
gang. De school opent zijn deuren om
half acht en onder het genot van een
kopje thee doen de kinderen spelletjes
of knutselen wat. De opvang mag nu al
een succes worden genoemd. Ouders
zien veel voordelen in deze opvang en
hebben daarom hun kind aangemeld.
Tot acht uur komt iedereen binnen-
druppelen. De groep bestaat nu uit 20
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met
10 jaar.
Ook na schooltijd is gestart met de
Club Elout activiteiten. Een uniek
concept waarin opvang en onderwijs
nauw samenwerken met verenigingen en
ateliers in de wijk. Zo wordt er op
woensdag en donderdag actief getennist
bij Tennisvereniging Breekpunt en op
maandag en donderdag gedanst bij
Balletschool Yolande aan de
Edisonstraat. Op maandag geeft een
docente creatieve vorming schilderles.
Tot nu toe hebben zich voor deze
periode maar liefst 75 kinderen inge-
schreven. Zij doen de komende tien
weken mee aan verschillende activiteiten.
Na deze periode wordt in samenwer-
king met andere instellingen en vereni-
gingen in de wijk gestart met nieuwe
activiteiten.
De Elout krijgt volgend schooljaar door
de verhuizing naar de Copernicusstraat
nog meer mogelijkheden: in een splin-
ternieuw schoolgebouw kan de samen-
werking tussen buurt, onderwijs, op-
vang en sportverenigingen verder
worden uitgebreid.

Maandagenda April 2007
Stichting Haags Kinderatelier
Van Speijkstraat 153 a (Zwarte deur).

zondag 1 april 11.00-12.00 uur.
2 t/m 5 jaar met volwassenen en
12.15-13.45 uur 5 t/m 11 jaar. Vrij
werken en (platte stam) boom maken
van hout, was, wol etc.
8 april 11.00-12.00 uur 2 t/m 5 jaar
met volwassene. En 12.15-13.45 5 t/
m 11 jr. Vrij werken en jungle schilde-
ren en tamponeren op paneel.
11.00-13.00 uur. 13 t/m 17 jr. Excur-
sie (mode en) textiel.
15 april 11.00-12.00 uur. 2 t/m 5 jaar
met volwassene en 12.15-13.45 uur. 5
t/m 11 jaar, Vrij werken en elfje, of
kabouterpopje maken.
22 april 11.00-12.00 uur. 2 t/m 5 jaar
met volwassene en 12.15-13.45 uur. 5
t/m 10 jaar, Vrij werken en toekan of
papegaai, reliëfcollage met o.a. veren.
29 april 11.00-12.00 uur. 2 t/m 5 jaar
met volwassene, 12.15-13.45 uur. 5 t/
m 10 jaar, Vrij werken en en tover-
tekening met was en ecoline op
aquarelpapier.
maandag 2 april 15.30-17.00 uur.
5 en 6 jaar.. Workshop ‘uil van ‘bont’
e.a. materialen’, n.a.v. indianenverhaal
‘Hoe uil aan grote ogen kwam’.
16 april 15.30-17.00 uur. 5 en 6 jaar.
Workshop ‘3-D schildpad maken’,
n.a.v. verhaal ‘De geschiedenis van

Taro’.
23 april 15.30-17.00 uur. 5 en 6 jaar.
Workshop ‘stenen pot beschilderen’,
n.a.v. Chinees verhaal ‘Hoe red je je
vriendje?’

dinsdag 3 april 15.30-17.15 uur
7 t/m 9 jaar. Workshop ‘dikkertje van
was’, n.a.v. ‘Fernando Botero’.
10 april 15.30-17.15 uur 7 t/9 jaar.
Workshop ‘puzzelen met gekleurde
vlakjes’, n.a.v. ‘Gerrit Rietveld’
17 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘muurschildering met kleurig
lijnenspel’, n.a.v. ‘Ndebele-vrouwen’.
24 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘kleurige, strakke kast met
diagonalen’, n.a.v. ‘Memphisgroep.

donderdag 5 april 15.30-17.15 uur
Workshop ‘dikkertje van was’, n.a.v. 7 t/
m 9 jaar. ‘Fernando Botero’.
12 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘puzzelen met gekleurde
vlakjes’, n.a.v. ‘Gerrit Rietveld’.
19 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘muurschildering met kleurig
lijnenspel’, n.a.v. ‘Ndebele-vrouwen’.
26 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar..
Workshop ‘kleurige, strakke kast met

diagonalen’, n.a.v. ‘Memphisgroep’.

vrijdag 6 april 15.45-17.30 uur 10
t/m 13  jaar. Workshop ‘museum
maken en inrichten’, n.a.v. ‘collectie
Peggy Guggenheim.’
13 april 15.45-17.30 uur 10 t/m 13 jr.
Workshop ‘assemblage sculptuur’, n.a.v.
beeldhouwer ‘Carel Visser.
20 april 15.45-17.30 uur. 10 t/m 13 jr.
Workshop ‘schilderij met sculpturen in
doosjes’, n.a.v. ‘Jasper Johns’.
27 april 15.45-17.30 uur. 10 t/m 13 jr.
Workshop ‘Open box beyond reality’,
n.a.v. ‘Edward Kienholz’.

zaterdag 14 april 11.00-13.00 uur.
13 t/m 17 jaar, Workshop ontwerpen.
21 april 11.00-13.00 uur. 13 t/m 17 jr.
Excursie mode (en textiel).
28 april 11.00-13.00 uur 13 t/m 17 jr.
Workshop mode.
Let op! Voor alle
aktiviteiten tijdig reserve-
ren via tel. 363345.

Activiteiten in de voor- en naschoolse
opvang.

Verf  de keukenrol groen.
Dit wordt de steel van de hyacint.
Knip of scheur het crêpepapier in
kleine stukjes.
Maak hiervan propjes en plak ze
rondom de keukenrol.
Knip langwerpige bladeren uit het
groene papier en plak deze vast aan
het onderste stukje van de steel.
Een mooie hyacint is het resultaat,
waar je lang van kunt genieten!

Maak een Hyacint!
Dit heb je nodig:
- keukenrol, groene verf, kwast,
crêpepapier, groen papier, schaar, lijm

Boodschappen doen
Boodschappen doen is, volgens mij,
van niemand echt een hobby. Dan heb
ik het niet over gezellig winkelen, maar
over gewoon de eerste levensbehoeften
zoals eten en drinken. Ik was altijd heel
goed in “even snel boodschappen
doen” en dat vond ik zelfs leuk. In zo’n
kort mogelijke tijd alle benodigde
boodschappen halen. Toen mijn oudste
dochter twee jaar was, bestond de
uitdrukking “even snel boodschappen”
al helemaal niet meer. Met een kind
moet je alles plannen. Ook dus bood-
schappen doen.
Voordat wij de deur uit zijn, heb ik al
een half uur nodig om kindlief en
mijzelf klaar te maken. Zodra we de
deur uit zijn komen we langs een tuintje
waar kippen lopen. Karlijne moet “even
kipjes kijken”. Doen we dat niet, dan
ben ik het komende uur verzekerd van
een huilend kind aan mijn zijde. Op
weg naar de winkelstraat wordt alles
bekeken, benoemd en stoppen we
regelmatig als er een hond, poes of
paard voorbij komt. Zijn we na twintig
minuten in de winkelstraat (waar je in
vijf minuten naartoe kan lopen), dan
moeten we bij iedere winkel in de
etalage kijken en wordt alles uitvoerig
besproken. Als ik dan eindelijk bij de
supermarkt ben, moeten we op zoek
naar een kinderkarretje. Ik heb al eens
naar die karretjes geïnformeerd, want
ze zijn er maar zelden. Blijkt dat ze
steeds gestolen worden. Leg dat maar
eens uit aan een kind van twee. In de
supermarkt loop ik meer naar haar te
zoeken dan naar mijn boodschappen,
als ze zich weer van mij heeft weten los
te rukken. De helft van mijn lijstje
hebben ze weer eens niet, dus dat
wordt straks naar de concurrent. Bij de
kassa blijk ik veel meer in mijn wagentje
te hebben dan ik aanvankelijk had. Ik
zie dochter met een grote grijns. Ik kan
met dochter en wagentje de winkel
weer in om alles wat we niet nodig
hebben terug te leggen.
Bij de bakker een koekje, bij de slager
een stukje worst en bij de drogist krijgt
ze kleurpotloden. Nu wil Karlijne bij
iedere winkel naar binnen, want volgens
haar valt er nu overal wel wat te halen.
Ik probeer erop te letten, maar het gaat
vaak zo snel, dat ze er al afgeladen bij
loopt voordat ik er erg in heb.
Op weg naar huis komen we nog een
aantal bekenden tegen. Weer een kwar-
tier later kunnen we dan echt naar huis.
Karlijne in haar nopjes met al haar
snoep en ik met twee zware tassen.
Uiteindelijk zijn we in totaal twee uur
bezig geweest en wat hebben we nou
helemaal gedaan? In ieder geval niet
“even snel boodschappen”.

Maandagenda April 2007
Stichting Haags Kinderatelier
Van Speijkstraat 153 a (Zwarte deur).
zondag 1 april 11.00-12.00 uur.
2 t/m 5 jaar met volwassenen en
12.15-13.45 uur 5 t/m 11 jaar. 
Vrij werken en (platte stam) boom 
maken van hout, was, wol etc.
8 april 11.00-12.00 uur 2 t/m 5 jaar
met volwassene. En 12.15-13.45 
5 t/m 11 jr. Vrij werken en jungle 
schilderen en tamponeren op paneel.
11.00-13.00 uur. 13 t/m 17 jr. Excursie
(mode en) textiel.
15 april 11.00-12.00 uur. 2 t/m 5 jaar
met volwassene en 12.15-13.45 uur. 
5 t/m 11 jaar, Vrij werken en elfje, 
of kabouterpopje maken.
22 april 11.00-12.00 uur. 2 t/m 5 jaar
met volwassene en 12.15-13.45 uur. 5
t/m 10 jaar, Vrij werken en toekan of
papegaai, reliëfcollage met o.a. veren.
29 april 11.00-12.00 uur. 2 t/m 5 jaar
met volwassene, 12.15-13.45 uur. 
5 t /m 10 jaar, Vrij werken en en 
tovertekening met was en ecoline 
op aquarel papier.

maandag 2 april 15.30-17.00 uur.
5 en 6 jaar.. Workshop ‘uil van ‘bont’
e.a. materialen’, n.a.v. indianenverhaal
‘Hoe uil aan grote ogen kwam’.
16 april 15.30-17.00 uur. 5 en 6 jaar.
Workshop ‘3-D schildpad maken’, n.a.v. 

verhaal ‘De geschiedenis van Taro’.
23 april 15.30-17.00 uur. 5 en 6 jaar.
Workshop ‘stenen pot beschilderen’,
n.a.v. Chinees verhaal ‘Hoe red je je
vriendje?’

dinsdag 3 april 15.30-17.15 uur
7 t/m 9 jaar. Workshop ‘dikkertje van
was’, n.a.v. ‘Fernando Botero’.
10 april 15.30-17.15 uur 7 t/9 jaar.
Workshop ‘puzzelen met gekleurde
vlakjes’, n.a.v. ‘Gerrit Rietveld’
17 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘muurschildering met kleu rig 
lijnenspel’, n.a.v. ‘Ndebele-vrouwen’.
24 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘kleurige, strakke kast met
diagonalen’, n.a.v. ‘Memphisgroep.

donderdag 5 april 15.30-17.15 uur
Workshop ‘dikkertje van was’, 
n.a.v. 7 t/m 9 jaar. ‘Fernando Botero’.
12 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘puzzelen met gekleurde
vlakjes’, n.a.v. ‘Gerrit Rietveld’.
19 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘muurschildering met kleu rig 
lijnenspel’, n.a.v. ‘Ndebele-vrouwen’.
26 april 15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jaar.
Workshop ‘kleurige, strakke kast met
diagonalen’, n.a.v. ‘Memphisgroep’.

vrijdag 6 april 15.45-17.30 uur 10
t/m 13 jaar. Workshop ‘museum
maken en inrichten’, n.a.v. ‘collectie
Peggy Guggenheim.’
13 april 15.45-17.30 uur 10 t/m 13 jr.
Workshop ‘assemblage sculptuur’, 
n.a.v. beeldhouwer ‘Carel Visser.
20 april 15.45-17.30 uur. 10 t/m 13 jr.
Workshop ‘schilderij met sculpturen in
doosjes’, n.a.v. ‘Jasper Johns’.
27 april 15.45-17.30 uur. 10 t/m 13 jr.
Workshop ‘Open box beyond reality’,
n.a.v. ‘Edward Kienholz’.
zaterdag 14 april 11.00-13.00 uur.
13 t/m 17 jaar, Workshop ontwerpen.
21 april 11.00-13.00 uur. 13 t/m 17 jr.
Excursie mode (en textiel).
28 april 11.00-13.00 uur 13 t/m 17 jr.
Workshop mode.

Let op! 
Voor alle aktiviteiten tijdig 
reserveren via tel. 363345.
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Klein-
schalige
bedrijvig-
heid in
Regentes
Valkenbos

Re Va N
om
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Thais voor thuis
Fietsend valt het je zeker op.  Aan het eind van de Weimarstraat, naast de C1000
bevindt zich sinds kort Thai Fresh. Chinees eten kan je afhalen, Italiaans… en
bij Thai Fresh nu ook Thais.

Aangezien ik van lekker eten
houd, besloot ik om hier naar
binnen te gaan. Terwijl de

maaltijd wordt klaargemaakt, zit je
rustig te genieten van de Thaise muziek
en de zelfgemaakte, verse kroepoek die
op elke tafel staat. De stoelen ogen
vrolijk in de kleuren van de Thaise vlag.
Eddie, de eigenaar van Thai Fresh,
vindt dat er te weinig mogelijkheden
zijn in Den Haag om Thais eten af te
halen, terwijl het toch een stad is, waar
mensen veel uit eten gaan. Met Thai
Fresh brengt hij daar verandering in.
Een Nederlander die een Thais afhaal-
restaurant begint, lijkt wat vreemd.
Voor Eddie is het vanzelfsprekend,
omdat hij van de Thaise keuken houdt
en vaak in Thailand verblijft, waar hij
zelfs een eigen huis heeft.
Voordat Thai Fresh echt van de grond
kwam, moest er nog veel gebeuren.
Aanvankelijk was het plan om in
Wassenaar te beginnen, maar de ge-
meente deed moeilijk met bouwver-
gunningen. Daar hij het pand in de
Weimarstraat al bezat, kwam hij op het
idee om hier zijn ideaal te verwezenlij-
ken, samen met zijn Thaise vriendin die
mede-eigenaar is.

Voordat Eddie de knoop doorhakte en
het plan daadwerkelijk uitvoerde, deed
hij een onderzoek in de buurt. Hij nam
een kijkje bij de C1000, observeerde
het consumentengedrag en bekeek de
buurt. Conclusie was dat de buurtbe-
woners voor kwalitatief goede
producten kozen. De multiculturele
samenstelling van de buurt was een
ander punt dat hem het vertrouwen
gaf, dat deze locatie de juiste was. De
bewoners staan open voor nieuwe
invloeden en daar past Thai Fresh
prima in.
Over de buurt is hij enthousiast: “leuke
mensen en heel geïnteresseerd”. Dat
bleek ook op de middag dat ik langs
ging. Mensen kwamen een foldertje
vragen, of ze bleven nieuwsgierig voor
de ramen staan, terwijl de zaak nog niet
eens geopend was.

Kai medmamuang (kipfilet met
cashewnoten), Nua kratiam (ossenhaas
met rode curry) en Pla sam rod (kabel-
jouwfilet met Thai Fresh saus) zijn een
aantal namen van populaire Thaise
gerechten die op de gevarieerde kaart
staan. Deze schotels worden traditio-
neel bereid, pittig, maar als u daar niet
van houdt, dan kunnen ze het minder
pittig maken. Het gaat natuurlijk om
het vers bereide Thaise eten, maar ook
het pand zelf is het bezoeken waard.
Zoals de overbuurvrouw van Thai
Fresh al tegen de eigenaar zei: “door
het mooie pand van Thai Fresh is de
waarde van mijn huis in één keer flink
gestegen.”

Thai Fresh: Weimarstraat 365.
Geopend van ma t/m zo van 17:00
tot 22:00u.Telefoon: 070 - 360 66 69.
Website: www.thai-fresh.nl.

Wiebe Waaijer

Holi-Phagwa
Het Holi feest of Holi-Phagwa is een
Hindoestaans feest dat jaarlijks gevierd
wordt en in feite een combinatie is van
een lentefeest, verlossingsfeest en een
nieuwjaarsfeest. Het wordt in het
voorjaar gevierd, de dag na volle
maan van de hindu maand Chaitre.
Het feest kenmerkt zich door culturele
dans, zang, versnaperingen en het
strooien met gekleurd poeder en
parfum. Men wenst elkaar bij dit feest
Subh Holi toe, wat zoveel wil zeggen
als gelukkig Nieuwjaar!
Dit jaar is het Holi-Phagwa feest ook
bij Jonker Frans gevierd. Het was een
gezellige boel met muziek, dans en
natuurlijk veel lekkere hapjes.
Tiussendoor werd er door verschil-
lende sprekers uitleg gedaan over de
betekenis van het feest.

De Regentes
Een “wereldtheater” met een
“buurtpas”.

Heeft dat eigelijk wel zin, voldoet het
aan de verwachtingen ?
Een stelling die vanuit verschillende
invalshoeken het onderwerp van een
gesprek zou zijn. 24 januari 20.00 uur.
Een groepje buurtpashouders/gebrui-
kers kwam op uitnodiging van de
commerciële en artistieke leiding bij
elkaar om te praten over ons theater
“de Regentes” maar in het bijzonder
over de zin of de onzin van het feno-
meen “buurtpas”.
Over de kwaliteit van het theater was
de groep eensgezind. De programme-
ring biedt alles wat je van een buurt-
theater maar kunt verwachten. Aantrek-
kelijke kindervoorstellingen en voor de
volwassenen een programma dat
werkelijk aan alle wensen kan voldoen.
Opera, de Amazing Stroopwafels,
Karin Bloemen, Henk van Ulsen om
maar een paar uitersten in de podium-
kunsten te noemen. De Regentes is een
uniek theater dat programmeert met
liefde voor het vak en respect voor
haar publiek.
Dan de grote vraag - De Buurtpas –.
Een pas die speciaal voor de buurtbe-
woners van het theater de Regentes in
het leven is geroepen. Hij is gratis, maar
biedt de bezitter een boel voordelen.
Zoals aantrekkelijke kortingen op
verschillende voorstellingen, die de
doorslag kan geven bij de vraag: gaan
we vanavond wel, gaan we niet naar
het theater. Een extra cadeautje is het
gratis drankje in de pauze of tijdens de
nazit.
Er worden, voor de pashouders, ook
speciale bijeenkomsten georganiseerd
en in sommige gevallen is zelfs het
bijwonen van een repetitie mogelijk.
De pashouder krijgt brede informatie
over de komende programmering en
specials per post en heeft daarmee toch
een voorsprong bij het boeken.
De vraag: heeft dat zin, moeten we er
zo mee doorgaan, is dan ook snel
beantwoord. De buurtpas is net zo
uniek als het theater zelf en mag zeker
niet verdwijnen. De buurtpas veroor-
zaakt een zekere mate van onderlinge
binding met de pashouders. Zij ont-
moeten elkaar vaker en onder verschil-
lende omstandigheden. En een gezellige
nazit kan een perfecte afsluiting zijn van
een avondje “Regentes”.
De programmering voor de pas-
houders zou zelfs breder kunnen. Het
organiseren van workshops die niet
altijd branchegebonden hoeven te zijn
maar wel raakvlakken met de podium-
of  andere kunstvormen kunnen
hebben. Zo zou de binding met het
theater vaster kunnen worden en
bovendien geeft het de mogelijkheid de
mogelijk lege uren zinnig in te vullen.
Vragen over de pas, loop het theater
eens binnen.

Gerard L. Tettero
(pashouder)

Beste
Segbroekers
Heeft u dat nu ook wel eens…. Je
loopt ergens en alles is anders?
Neem bv het Stadsdeelkantoor Seg-
broek. Ziet er prachtig uit, maar…..
nog niet zo lang geleden stond daar de
garage van de Wittebrug. Zo ook de
bij de Gaslaan en de stadsreiniging,
enfin u weet vast wel meer plekken die
er nu anders uitzien.
DE VRAAG is nu….. wie heeft er nog
foto’s van vroeger uit Segbroek?

Segbroek bestaat uit: Vruchten-, Bloe-
men-, Bomen- en Heesterbuurt,
Vogelwijk, Regentes en Valkenbos.
De bedoeling is om deze foto’s te
gebruiken bij een tentoonstelling over
“Segbroek Toen en Nu” en er ook een
kwartetspel van te maken, dat b.v.
gebruikt kan worden in wijkvereniging
of  verzorgingshuis.
Wij hebben die foto’s uiterlijk 1 mei
nodig omdat e.e.a. verwerkt moet
worden en er een happening gepland is
eind juni, waar alle producten gebruikt
zullen worden.
Wij hopen dus op veeeeel foto’s.
Digitale foto’s zijn goed maar u kunt
ook uw eigen foto’s inleveren (voor-
zien van naam, adres en eventueel
waar/wat het is en waarom u het zo
bijzonder vindt) wij scannen ze dan en
u krijgt het origineel terug.
U kunt de foto’s mailen naar
jedemooij@wanadoo.nl , inleveren bij
Lavendelstraat 29. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met 3253720. Ook
kunt u mailen naar uw eigen wijkwinkel
konkreet@boreva.nl , inleveren op de
Beeklaan 266, of Dienstencentrum
Copernicus in de Daquerrestraat 16,
email: cordiny@hotmail.com.
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Klein-
schalige
bedrijvig-
heid in
Regentes
Valkenbos
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Een realitysoap over de lotgevallen van
een lantaarnpaal en zij die strijden voor
het licht. Een dagelijks feuilleton over
welwillende Haagse burgers en de
onneembare vesting die het gemeentelijk
contactcentrum heet.

Wat vooraf  ging:
Begin december 2006 constateert mijn
buurvrouw dat de lantaarnpaal die bij
haar voor de deur staat het niet doet.
Op 5 december 2006 neemt zij contact
op met ‘het eerste aanspreekpunt’ ofte-
wel het gemeentelijk contactcentrum. Ze
meldt, dat de bij haar in de Weimar-
straat t.o. huisnummer 415 staande
lantaarnpaal, paalnummer 91, defect is
en krijgt te horen, dat de reparatie enke-
le dagen op zich zal laten wachten, maar
dat het probleem zo snel mogelijk zal
worden opgelost.
Op 20 december 2006 doet het licht
het nog steeds niet en zij belt nog maar
eens met het contactcentrum. Ditmaal
krijgt ze de mededeling dat eraan wordt
gewerkt en dat de kwestie ongeveer tien
werkdagen gaat duren.
Op 9 januari 2007 kom ik de buur-
vrouw tegen, ze heeft net weer gebeld
en vertelt mij dat de lantaarnpaal bij haar
voor de deur defect is en dat ze dit al
drie maal heeft gemeld bij het gemeen-
telijk contactcentrum, de eerste keer
ruim een maand geleden. Ik geef haar
de tip om niet het contactcentrum te
bellen, maar direct contact op te nemen
met Citytag, want daar zitten degenen
die de eventuele storingen herstellen. Ze
gaat meteen bellen. Op 22 januari 2007
komt de buurvrouw bij mij langs in m’n
atelier. ‘PAAL 91’ doet ’t nog steeds niet
en ik besluit zelf maar eens te bellen
naar het contactcentrum. Mijn klacht
wordt keurig opgenomen en mij wordt
verzekerd dat het ongeveer tien werkda-
gen gaat duren, maar dan is het ook
opgelost!
Het is 9 februari 2007, de tien werkda-
gen zijn verstreken en ‘PAAL 91’ doet
het nog steeds niet. We nemen inmiddels
voor de vijfde maal de telefoon ter
hand om het contactcentrum te bellen,
want het telefoontje naar Citytag heeft
ook niets uitgericht. “Omdat het vrijdag
is gaat het vandaag niet meer lukken”,
zegt de juffrouw van het contact-
centrum, “maar maandag of dinsdag is
uw klacht verholpen hoor!” Voor de
zekerheid loop ik toch ook maar even
naar het stadsdeelkantoor Segbroek,
waar ik bij een mij bekende ambtenaar
van DSB het verzoek neerleg of hij er
ook even naar wil kijken, omdat wij er
zo langzamerhand een beetje gek van
beginnen te worden.
20 februari 2007. ‘PAAL 91’ doet het
nog steeds niet! Ik besluit nog één keer
te bellen naar het contactcentrum. De
juffrouw die ik aan de lijn krijg is niet
echt blij met me. Ik gooi de hele riedel
van eerder gepleegde telefoontjes op
haar bureau en vraag of ik haar chef
kan spreken. Blijkbaar heeft ze die niet,
want ik krijg de goede man of vrouw
niet aan de lijn. Ik krijg van haar wel het
dossiernummer (552391) en de verzeke-
ring dat het tussen drie en vier werkda-
gen opgelost moet zijn.

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl. 7.
Frans zoekt hulp op een ander niveau
en snijdt zijn contacten in het stadhuis
aan, in de hoop dat dit wel effect
heeft.

Donderdag 1 maart 2007:
Vandaag ben ik het zat! Waarom moet
het bijna drie maanden duren om een
lantaarnpaal weer brandend te krijgen,
6 telefonische meldingen aan het ge-
meentelijk contactcentrum en één mel-
ding aan Citytag ten spijt. Hoogste tijd
dus om het wat hogerop te zoeken.
Mijn goede vriend Chris Schaapman
van Stedelijke Structuren maar eens
gebeld. Uiteindelijk is hij, op de
wethouder na, de hoogste
lantaarnopsteker in het ijs-
paleis. Hij is verbaasd over
de gang van zaken en vraagt
mij de meldingsdata aan het
contactcentrum per mail
naar hem toe te sturen. Om
11.00 uur gaat deze mail
richting Chris Schaapman,
cc”tje naar het contact-
centrum en Ludy Nijdam,
stadsdeelcoördinator Seg-
broek. Drie minuten later
ontvang ik van het contact-
centrum een mailbevestiging
met de mededeling dat de
melding de eerstkomende
dag in behandeling wordt
genomen. Vijf minuten later
reageert Ludy Nijdam en er
ontspint zich een leuke mail-
conversatie waarin zij aan-
biedt, als er niet snel genoeg
gereageerd wordt vanuit het
stadhuis, de zaak op stads-
deelniveau aan te kaarten. Van Chris
Schaapman heb ik vandaag niets
gehoord!

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl. 8.
De buurvrouw komt melden dat zij
wederom naar het contactcentrum
heeft gebeld.
Vrijdag 2 maart 2007:
Ik ben de hele dag bereikbaar geweest,
maar heb geen enkele reactie ontvan-
gen. Als ik 17.30 uur naar huis loop
strand ik op de hoek van de
Weimarstraat en de H. van Deventer-
straat op mijn buurvrouw. Ze heeft
vandaag nog maar eens met het
contactcentrum gebeld, “niet dat ’t
helpt, maar je weet nooit”. Rechts van
ons staat ‘PAAL 91’ er nog steeds
lichtloos bij.

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl. 9.
Frans ontdekt dat er in de stad met
twee maten gemeten wordt.
Zaterdag 3 en zondag 4 maart ‘07:
Het is weekend en dan wordt er niet
gewerkt door de storingsdienst.
Uitgezonderd natuurlijk op het Lange
Voorhout, want daar staat men,
vreemd genoeg, bij nacht en ontij
paraat om de peertjes te vervangen.

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl. 10.
Frans probeert vandaag grappig te zijn
om het verhaal niet al te treurig te
maken.

Maandag 5 maart 2007:
Ook vandaag weer een teleurstellende
dag. Geen enkele reactie ontvangen en…
er is iets vreselijks gebeurd, er heeft een
hond tegen ‘PAAL 91’ aan gepiest.
Gelukkig maar dat ‘PAAL 91’ het nog
niet doet, want anders had dit misschien
wel kortsluiting kunnen veroorzaken.

‘PAAL 91’. Realitysoap, aflevering 11.
Door het sombere weer heeft Frans
filosofische gedachten en hij vraagt zich
af of er in het stadhuis überhaupt nog
wel gewerkt wordt .
Dinsdag 6 maart 2007:
Wat een takkenweer vandaag, daar zou je
zelfs geen storingmonteur mee de deur
uit sturen. Daarentegen op de burelen
van het stadhuis en ’t contactcentrum

moet het op een dag als deze toch goed
toeven zijn. Het lijkt mij een uitgelezen
moment, voor de ambtelijke molens,
om lopende- en achterstallige zaken eens
af te handelen. Zeker bij het contact-
centrum, want daar zijn ze als het goed is
vorige week vrijdag reeds begonnen om
mijn klacht (dos.nr.552391) te behande-
len. Ik ga er maar van uit dat het geen
eenvoudige zaak is om ‘PAAL 91’ weer
aan de praat te krijgen, want tot op
heden heb ik nog niets van het contact-
centrum gehoord. Trouwens van het
hoofd lantaarnopstekers ook niet.

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl. 12.
Frans begint zo langzamerhand te
begrijpen dat het ambtelijk apparaat niet
werkt zoals het zou moeten werken.
Woensdag 7 maart 2007:
Vandaag met tegenzin de gang naar de
stembus gemaakt. Stemmen, heeft ’t
eigenlijk nog wel zin? Zeker nu mijn
vertrouwen in de overheid met de dag
minder wordt. Ik begin zo langzamer-
hand grote vraagtekens te zetten bij de
doelmatigheid van gemeentelijke diensten
zoals het contactcentrum en de afdeling
stedelijke structuren. Ik heb de laatste
paar dagen met verschillende mensen
gesproken over het contactcentrum en
eenieder had wel zijn eigen verhaal, maar
over één ding waren wij het allemaal
eens: Er is fundamenteel iets mis met het
systeem van klachtenbehandeling binnen
het gemeentelijk apparaat!

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl. 13.
Voor Chris is het een feestelijke dag,
maar Frans is bang dat de zaken
daardoor in het slop raken.
Donderdag 8 maart 2007:
Chris Schaapman, gefeliciteerd met je
benoeming tot statenlid voor de
provincie Zuid-Holland. Ik begrijp
nu dat ik de hele week niets van je
gehoord heb. Te druk gehad met
flyeren voor de verkiezingen neem ik
aan. Het is je vergeven. Maar dat
geldt natuurlijk niet voor het contact-
centrum, want ik mag toch hopen dat
zij je niet hebben moeten helpen met
het uitdelen van de verkiezingsflyers,
al krijg ik wel die indruk.

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl. 14
(slot).Frans ziet nog maar één
oplossing en vraagt de stadsdeel-
coördinator om hulp.
Vrijdag 9 maart 2007:
Ik kap ermee! Ik geef  de boel uit
handen, want de buurvrouw en ik
zijn nu bijna veertien weken bezig en
zonder resultaat! Ik leg ‘PAAL 91’ op
stadsdeelniveau neer.
Ik heb de afgelopen drie maanden
één ding geleerd en dit is: Er is iets
structureel mis met het gemeente-
lijk contactcentrum. Mij zullen ze,
voor welke klacht dan ook, in ieder
geval nóóit meer aan de lijn krijgen.
Ik begrijp ook nu waarom Den Haag
uitgeroepen is tot meest klant-
vriendelijke gemeente van Nederland.
Als je klachten gewoonweg niet
doorgeeft, zijn er ook geen klach-
ten!
Aan: De Stadsdeelcoördinator
Segbroek, mevr. L. Nijdam

Den Haag, 9 maart 2007.

Betreft: Paal 91

Geachte mevrouw Nijdam,
Het hierboven gelezen hebbende,
verzoek ik u vriendelijk om Paal 91
op stadsdeelniveau aan de orde te
stellen. Dit om de gewone burger
weer vertrouwen in de werkwijze van
de gemeentelijk diensten te geven.

Met vriendelijke groet,

         Frans de Leef

‘PAAL 91’, THE MOVIE

Naschrift aan de redaktie:

Hoera!
Nadat ik het op stadsdeelniveau heb
neergelegd, blijkt het binnen 1 werk-
dag gerepareerd te zijn.
Het kan dus toch!
Dank aan het stadsdeelkantoor
Segbroek.

Frans

20 februari 2007. ‘PAAL 91’ doet het
nog steeds niet! Ik besluit nog één keer
te bellen naar het contactcentrum. De
juffrouw die ik aan de lijn krijg is niet
echt blij met me. Ik gooi de hele riedel
van eerder gepleegde telefoontjes op
haar bureau en vraag of ik haar chef
kan spreken. Blijkbaar heeft ze die niet,
want ik krijg de goede man of vrouw
niet aan de lijn. Ik krijg van haar wel het
dossiernummer (552391) en de verzeke-
ring dat het tussen drie en vier werkda-
genopgelost moet zijn.

‘PAAL 91’. Realitysoap, afl . 9.
Frans ontdekt dat er in de stad met
twee maten gemeten wordt.
Zaterdag 3 en zondag 4 maart ‘07:
Het is weekend en dan wordt er niet
gewerkt door de storingsdienst.
Uitgezonderd natuurlijk op het Lange
Voorhout, want daar staat men,
vreemd genoeg, bij nacht en ontij
paraat om de peertjes te vervangen.
‘PAAL 91’. Realitysoap, afl . 10.
Frans probeert vandaag grappig te zijn
om het verhaal niet al te treurig te
maken.
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Foto:Cees Thies

ATD Vierde
 Wereld

Samen op weg naar een wereld
zonder armoede en uitsluiting

Op het Regentesseplein nummer 13
staat het nationale centrum van de
Internationale beweging ATD Vierde
Wereld. Dit is een beweging die
mensen met heel uiteenlopende
filosofische, religieuze en maatschap-
pelijke overtuigingen bijeen brengt.
Eén overtuiging hebben ze echter
gemeen: “Het is mogelijk om een
samenleving op te bouwen zonder
armoede en uitsluiting, waaraan
iedereen het beste van zichzelf kan
geven”. Sommigen van hen kennen
armoede uit ervaring, anderen niet.
Samen zetten zij zich in voor een
wereld waarin iedereen volwaardig
medeburger kan zijn. Zij kiezen
ervoor om bij wat zij doen voorrang
te geven aan de mensen die te maken
hebben met vormen van armoede
die vaak al generaties duren. Ar-
moede is dan niet alleen maar een
kwestie van een lege portemonnee.
Vaak gaat het ook om weinig scho-
ling, een slechte gezondheid en moeite
om het gezin bij elkaar te houden.
Hierdoor is het voor mensen in de
praktijk moeilijk of zelfs onmogelijk
om toegang te krijgen tot hun funda-
mentele mensenrechten en kunnen
mensen in een isolement terecht
komen, uitgesloten van de rest van de
samenleving.
ATD Vierde Wereld is in 1957
opgericht door Joseph Wresinski
(1917 - 1988). Wresinski, die op-
groeide in een gezin dat bittere
armoede kende, startte de beweging
samen met enkele van de 250 zeer
arme gezinnen die leefden in een
krottenwijk even buiten Parijs. ATD
Vierde Wereld heeft op dit moment
een raadgevende status bij Ecosoc,
Unesco, Unicef, en de Raad van
Europa.
In Den Haag zijn er verschillende
mogelijkheden om actief mee te
werken. Zo zijn bijvoorbeeld op
maandag en dinsdag vrijwilligers
actief bij het doen van verzendingen
en de archivering. Verder wordt er
iedere 17e van de maand een vredes-
mars en herdenking van de slachtof-
fers van extreme armoede gehouden.
Ook organiseert de beweging in april
drie avonden rond het thema: “Ge-
weld en armoede”. Tot slot is ATD
Vierde Wereld bezig met het opzetten
van een lokale groep, waaraan ieder-
een een bijdrage kan leveren.
Heeft u interesse? Voor meer infor-
matie kunt u op maandagmiddag,
dinsdag en woensdag per telefoon
contact opnemen met Ingrid Hutter
070 - 361 57 87. Zij is ook per email
ingrid.hutter@atd-vierdewereld.nl
bereikbaar. Zie ook de website:
www.atd-vierdewereld.nl.

Restauratie
in de wijk
Nog een voorbeeld van een
pand dat in de originele staat is
gebracht. Deze foto’s zijn van
een huis in de Stephenson-
straat, vóór en na de restaura-
tie. De trapgevel is terugge-
bracht, evenals het balkonnetje.
De originele leien zijn weer op
het dak aangebracht en er is
een kapelletje bijgemaakt. Op
beide kapelletjes is de originele
zinken dakbedekking met
versiering aangebracht.
Met dank aan Nel Heldoorn.

Oud
Nieuw

Ruim 1600 voedselpakketten in regio Haaglanden
Tijdens het afgelopen IPS (Inter-
cultureel Platform Segbroek)
overleg schoof Bram aan. Bram is
vrijwilliger bij de voedselbank. Hij
doet dit inmiddels zo’n drie jaar.
Bram is intussen logistiek coördi-
nator.

Vanuit het centrum aan de Boomaweg
worden de diverse uitgiftepunten
bedient. Deze zijn ook binnen REVA
te vinden. Met zo’n 17-30 vrijwilligers
worden zo’n 1600 voedselpakketten
samengesteld. Deze worden 1x per
week verspreid. De pakketten bestaan
uit houdbare waar en “verse” waar.
Bram: “Soms krijgen we van veilingen
spullen waarvan een aantal is aangetast.
Een ander deel is best goed, maar het
kost te veel geld om dit op de veiling
uit te sorteren. Wij sorteren dit uit”.
De tendens naar voedselpakketten is
stijgende. “De wachttijd is flink opge-
lopen. Vooral afgelopen jaar is de

vraag sterk toegenomen. De mensen
komen niet zomaar in aanmerking voor
een voedselpakket. Via b.v. de sociale
dienst moet een formulier worden
ingevuld om in aanmerking te komen. “
Bram schat dat 80% van de mensen die
een voedselpakket ontvangen, diep in
de schulden zit. Of dat nu de oorzaak
of een gevolg is van hun situatie, is
onduidelijk. Feit blijft dat geld lenen
door de opdringerige reclame voor
veel mensen wordt gezien als even
aardappelen halen op de hoek. De
consequenties ervaren ze later.

“Het is verdomde pijnlijk als je bij een
gezin een pakket aflevert en je ziet de
mensen gewoon bedelen voor iets
extra’s. En tja, dat is er vaak niet”.
Gelukkig kan de voedselbank rekenen
op veel bedrijven die hun steentje
bijdragen. “Maar dat is niet altijd zo”,
verhaalt Bram.

“Zo kom ik bij bedrijven die zeggen
dat ze hun voedsel liever weggooien
dan dat ze het beschikbaar stellen aan
de voedselbank. Anders scheelt dat in
de verkoop van een paar broden bij
Aldi vinden ze. Op zo’n moment zinkt
de moed mij in de schoenen.”

Toch blijft Bram niet bij de pakken
neerzitten. Hij is blij met de vrachtwa-
gen die recentelijk aan de voedselbank
is geschonken. Spullen kan de voedsel-
bank net zoals hulp goed gebruiken.
Hij zoekt nog vrijwilligers, van dinsdag
tot en met donderdag van 10-12 uur.
Als particuliere organisatie die uitslui-
tend met vrijwilligers werkt en geen
vast inkomen heeft, kan de voedsel-
bank donaties goed gebruiken.
Het gironummer is 4215892 t.n.v.
Voedselbank Haaglanden.

Ed Dusschoten

Boer zoekt U!
Boerenmarkt terug vanaf 15 maart
Landhoeve gaat vanaf dit jaar de
stedeling in Den Haag verrassen met
het beste van het platteland onder de
leus: Boer zoekt U! Op deze wijze
worden, zowel buiten als binnen,
speciaalmarkten ontwikkeld. Middels
de boerenmarkten op o.a. het
Regentesseplein wordt dit in praktijk
gebracht  De markt is op 15 maart j.l.
weer gestart en vindt elke veertien
dagen op donderdag plaats. De positie

van de Nederlandse boer staat
onder druk. Toch zijn er legio
mogelijkheden hierin verbetering
aan te brengen. In 2006 startte
Landhoeve, met ondersteuning van
de Provincie Zuid-Holland, de
boerenmarkt nieuwe stijl. Met deze
aanpak wordt het beste van het
platteland naar de stad gebracht.
Een greep uit het aanbod:
boerenkaas uit Het Groene Hart,
EKO-groenten en fruit, jams en

delicatessen , honing
en honingproducten,
olijven en tapenades,
worsten uit de
ambachtelijke
rokerij, vers
gerookte paling,
servies voor de
echte boerentafel en
bloemen van eigen
teelt.

De Bewonersorganisatie is samen met
Stichting BOOG begonnen aan een
onderzoek naar armoede in Regentes
Valkenbos. Er leven mensen in de wijk van
een inkomen rond of onder het bestaans-
minimum. Om deze situatie in de wijk in
beeld te brengen en om te kijken waar er
precies behoefte aan is, willen wij de
komende tijd in gesprek gaan met een
aantal betrokken instanties, organisaties en
vrijwilligers op het gebied van armoede-
bestrijding. Ook zouden wij in contact
willen komen met een ieder die ons wat
meer kan vertellen over de armoede-
situatie in ReVa. Vanzelfsprekend wordt er
met de verkregen informatie zeer vertrou-
welijk omgegaan. Bent u zelf actief op het
gebied van armoedebestrijding of, mis-
schien nog wel belangrijker, kunt u ons iets
vertellen over hoe het is om in de wijk
ReVa te moeten rondkomen met een
kleine beurs, neem dan vooral contact op
met: Shakira van Steenis, adviseur Stichting
BOOG, bereikbaar maandag - donderdag
070-3121233, stesh@boog.nl

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

Re: “Verantwoorde nieuwbouw of duur
Sentiment”
In het februarinummer van Konkreet trok de heer Gerard Tettero nogal stevig
van leer tegen een aantal wijkbewoners die zich volgens hem op louter sentimen-
tele gronden zou verzetten tegen de sloop van de voorgevel van de Heilige
Hartschool. Volgens de heer Tettero liggen aan dit verzet geen goede, namelijk
alleen sentimentele redenen ten grondslag en zou het laten staan van de voorgevel
bovendien tussen de 4 en 6 miljoen euro extra kosten. Het verzet van de wijk-
bewoners zou slechts ‘duur sentiment’ zijn, en zou in de weg staan aan ‘verantwoorde
nieuwbouw’.

Als geinteresseerd wijkbewoner en lezer van Konkreet vraag ik mij sterk af of de
heer Tettero hier niet al te makkelijk, in naam van de zogenaamde vooruitgang,
heenwalst over wat hij noemt de sentimentele bezwaren van een kleine groep.
Gaat met de sloop van de H. Hartschool niet ook een gebouw verloren dat van
een grote tijdloze schoonheid is? Is het niet precies die tijdloze schoonheid die
maakt dat het gebouw ook nu nog sterk appeleert aan de gevoelens van mensen
en hen diep in hun (H) hart raakt?!

Mij lijkt dat het tijdloze karakter van het schoolgebouw serieuze aandacht verdient
bij de besluitvorming over zijn toekomst. Laat eventuele nieuwbouw inderdaad
verantwoorde nieuwbouw zijn, anders zou goedkoop ook nog wel eens duur-
koop kunnen zijn. Mr. A. Eertink

Copernicusstraat Den Haag

Boze buren
Deze keer gaan we het hebben over
geluidsoverlast. Allemaal welbekend,
maar houden wij ook rekening met
elkaar (de buren)? Geluidshinder is de
grootste bron van overlast en buren-
ruzies. Dit is gemakkelijk te voorkomen,
als men rekening houdt- en praat met
elkaar. Ik herinner mij dat een huurder
leed aan het syndroom van Gilles de la
Tourrette. Dit houdt in dat men onver-
wachts ongecontroleerde bewegingen
en geluiden maakt. Deze persoon heeft
een hoekwoning met isolatie op
discotheekniveau gekregen (als uitzon-
dering).
Algemeen is bekend, dat als men ‘s
avonds aan het klussen gaat, tot 22.00
uur hak- en breekwerk kan verrichten
en de klopmachine kan gebruiken. Na
24.00 uur is het afgelopen met alle
vormen van geluidshinder. Dat is heel
lastig, vooral als je nog maar 5 minuut-
jes werk hebt. Voordat het echte
kluswerk begint is het verstandig dit aan
de buren te laten weten, om moeilijkhe-
den te voorkomen. Klussen doe je
meestal om je eigen woongenot te
vergroten, hou dan rekening met de
buren die de overlast als verlaging van
het woongenot beschouwen.

Hieronder een opsomming van een
aantal decibellen, waar wij mee temaken
hebben of tegen kunnen komen:
10 dB vallend blad,
30 dB erg stil: zacht gefluister,
50 dB rustig:  ijskast, regen en licht
autoverkeer,
60 dB indringend: vaatwasser, airco,
wasmachine tussen 50 tot 75 dB,
80 dB hinderlijk: stofzuiger,
60/85 dB, druk kantoor,
90 dB zeer hinderlijk: toilet doorspoe-
len, zwaar verkeer op 15 mtr., rinke-
lende telefoon, deurbel,
100 dB zeer luid: Straaljager op 300
mtr. en zware vuilniswagen,
110 dB extreem luid: heimachine,
motorzaag, gillende baby,
120 dB: autoclaxon op 1 mtr. en
kettingzaag 120/ 125 dB,
130 dB: krachtige boormachine en
slagwerksectie van orkest,  luchtalarm,
140 dB pijngrens: Luchtalarm sirene
van dichtbij,
150 dB gehoorschade: voetzoeker,
knallen van een luchtballon,
157 dB: startend straalvliegtuig,
160 dB: vuurwerk op 1,5 mtr,
163 dB: geweerschot,
166dB: pistoolschot,
180 dB: onherstelbare gehoorschade.

Wij hopen met dit artikel een bron van
ergernis te hebben weggenomen en wij
meer rekening gaan houden met elkaar.
Als hiermee een burenruzie voorkomen
kan worden, dan is het doel al bereikt.

Het Huurderssteam.

Ingezonden brieven:
Einde van een droomhuis
Al eenentwintig jaar woon ik in de
Marconistraat, en tot eind vorig jaar met
veel genoegen. De lucht is er schoon, ‘s
nachts kun je de zee vaak horen, soms
zelfs ruiken, en de noord-zuid richting
van de straat maakt met de zon een
mooi zondagmiddag lichtspel in de
woonkamer. Direct vanuit mijn ouderlijk
huis heb ik het gekocht, begane grond -
noodzakelijk vanwege slechte knieën en
zware hobby- en in een leuke buurt.
Velen zullen mij en mijn spoorweg, die
regelmatig vanuit de voordeur uitgelegd
werd, wel kennen. Ik houd van buitenle-
ven, hout stoken en bomen planten, dus
sinds 1985 is het een stuk groener
geworden voor mijn geveltje. Ik was zo
blij dat ik al verschillende rozen heb
geplant, mooi geurig. Maar in november
2006 sloeg het noodlot toe.
Het begon met een geel cirkeltje op de
stoep. Eerst maar gebeld met de ge-
meente, en na diverse ontkenningen
bleek mijn vermoeden bewaarheid, er
zouden klassieke lantarenpalen geplaatst
worden. Het hele verhaal met het
gedraai van ambtenaren en de kluitjes
waarmee ik in het riet werd gestuurd zal
ik u besparen. Uiteindelijk zijn de oude
palen verwijderd. Veel bewoners zijn er
blij mee, overdag mag je tegen fraai
krullerige gietijzeren palen aankijken.
’S avonds begint echter, als die dingen
licht gaan geven, de ellende.

Omdat ze heel laag zijn kijk je in de
lamp, waardoor je verblind wordt.
Voorheen keek je onder de lampen
door en zag je een verlichte straat, nu
kijk je voornamelijk in de lampen en zie
je straatverlichting. Hoewel ze volgens
de gemeente aan de minimumeisen voor
het lichtniveau voldoen, is dat
waarnemingstechnisch gezien volstrekte
kolder. Kon je eerst iemands gezicht op
honderd meter afstand nog herkennen,
nu zie je zelfs op tien meter nog slechts
een silhouet!
Over de pijn in mijn ogen zeggen ze
nog net niet dat ik gek ben. Ik word er
ziek van en word dus gedwongen te
verhuizen. Weg lekker ‘s avonds buiten
zitten met een biertje, nooit meer
genieten van de buren en vreemdelingen
die langskomen, weg even buiten kijken
wat er nu weer gerotzooid wordt en
samen met de politie op autokrakers
jagen. Ik wil helemaal niet weg, ik haat
verhuizen, vooral als je logistiek gezien
uitstekend woont.
Die stompzinnige verlichting blijkt te
berusten op een raadsbesluit uit 2003 en
de bedoeling is om het door de hele
wijk neer te zetten. Ik verzet mij daar
dus tegen, heb al een goed gesprek
gehad met wethouders Klijnsma en
Baldewsing, het laatste woord is nog
niet gezegd. Leven we nu in een pret-
park of gaan we ons door gezond
verstand laten leiden? Nog even en alle

auto’s worden uit de stad verbannen en
je moet voortaan entree betalen om de
stad binnen te komen! Veel maakt het
voor de meesten niet uit, ze zitten toch
op de bank naar een beeldscherm met
schertsmensen in droomwerelden
gelardeerd met geschreeuw over
overbodige consumptiegoederen te
turen. Ik ben van mening dat het
menselijk lichaam gemaakt is om te
bewegen en streef er dan ook naar dat
regelmatig en intensief te doen. Zolang
het middel belangrijker is dan het doel,
is het eind zoek. Ik laat mij echter niet
zomaar wegjagen,vooral niet door
stompzinnigheid in wat pretendeert een
kennismaatschappij te zijn, dit verhaal
wordt dus vervolgd! Voor wie het nog
niet begrepen heeft, het station is
opgeheven, sorry voor de kleine en
grote kinderen, het is over en uit met
het treintje in de Marconistraat. Be-
dankt!
Als aanvulling op dit stuk nog een
opmerking onder het motto “De
gemeente helpt overlast verminderen”:
indien je zo’n klassieke lantarenpaal
voor je huis hebt staan en hij schijnt
hinderlijk naar binnen, dan kan de
gemeentelijke dienst openbare verlich-
ting daar een schildje in plaatsen. Het
licht schijnt dan niet meer hinderlijk
naar binnen, dat scheelt, op straat blijft
het evengoed wel verblindend.

R.J. Bongers

Reactie op reactie:
Soms gaan mij dingen aan het hart en dan probeer ik mijn zienswijze wat steviger
te formuleren. Dat ik daarbij de realiteit respecteer is vanzelfsprekend.
Zo’n 35 jaar mag ik mij een trotse en actieve wijkbewoner van de ReVa noemen.
Mijn kinderen hebben op de betreffende school gezeten dus enig gevoel voor de
wijk dicht ik mijzelf wel toe. Maar dat is voor mij geen reden om tegen zaken die,
uiterst belangrijk voor de toekomst van onze wijk en haar bewoners zijn, te keren.
De schoonheid van de H.Hart façade (die iedereen anders of geheel niet ziet)
heeft de status van officieel monument nooit gekregen omdat het simpelweg niet
aan die criteria voldoet. Waar u in uw reactie “zou” gebruikt, geef  ik nog steeds de
voorkeur aan “is”.

Gerard l. Tettero

Was het toch nog heel even
winter?
Op 8 februari was het even winter in
onze wijk. Het duurde echter maar
kort, maar het leverde toch weer
mooie plaatjes op. De foto’s zijn
gemaakt in mijn tuin, waar de boom in
de tuin van mijn buren er ineens heel
anders uitzag door de sneeuw.

Martine Cloosterman
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Denise

Duo expositie
Marianne
Benkö
en
Daniëlla
Hefter
tot en met 15 april 2007 bij galerie
BCOM, Weimarstraat 24a.

Marianne Benkö is geboren in
Szombathely, Hongarije. Van 1970 tot
1975 studeerde zij Monumental
Painting and Tapestry aan de Academy
of Applied Art in Budapest.
Marianne ontving de master’s degree in
art in 1977 met als specialisatie ontwer-
pen voor openbare ruimtes.
Zij gaf les in tapestry art van 1977 tot
1980. Sinds 1984 woont en werkt ze in
Den Haag.
Over haar werk:
De schilderijen die Marianne bij
BCOM exposeert zijn vol kleur,
texturen en gevoelens. En precies dit
laatste, het gevoel, weet zij heel subtiel
of soms op brute wijze over te bren-
gen aan de aanschouwer, die zich
wellicht gevangen zal voelen in de
sferen van haar gedachten.

Daniëlla Hefter
over haar werk:
Contact tussen mensen is een heel
interessant gegeven voor mij. Mensen
die met elkaar praten of samen in een
kamer zijn hebben een relatie tot el-
kaar. Wat denken zij, hoe handelen zij,
wat voelen zij. Terwijl ze daar zijn,
terwijl ze praten. De relatie tussen
mensen en de relatie van mensen tot
ruimtes. Deze ruimtes waarin mensen,
families, geliefden, vijanden zich bege-
ven. De kamers waarin mensen leven.
Deze kamers waarin al hun gelukkige
en moeilijke momenten zich afspelen.
Dit voel je en zie je ook als zij de
kamer uit zijn gegaan.
Mensen geven sfeer aan levenloze
dingen als meubelstukken.
Elke ruimte heeft een sfeer. Elk huis.
Elk object of gebruiksvoorwerp heeft
een karakter.

Inspiratierondje door de buurt
Het zonnetje schijnt; een mooie reden
om niet achter de pc te blijven zitten,
maar de buurt in te gaan. Inspiratie
snuiven. En misschien al een vleugje
lente. Ik spreek mezelf streng toe:
‘Hup, naar buiten. De frisse lucht in!’
De zon zal me goed doen. Weg met die
witte winterhuid!
Op het Regentesseplein vlei ik op een
bank je neer. Ik kijk om me heen.
Een vrouw en een jongetje komen uit
de Weimarstraat mijn kant op gelopen.
Ze vallen op, omdat ze allebei een klein
tafeltje dragen. Wat gaan ze daar mee
doen?
Ze nemen plaats op het bankje links van
mij. Zetten de tafeltjes synchroon neer.
De vrouw heeft roodgeverfd haar. Het
is droog en uitgegroeid. Het gezicht van
de jongen is bleek; zijn broek te kort.
Hij legt zijn benen op het krukje. Dan
zie ik het. Op het bankje zit een sticker
van de Kringloopwinkel. De vrouw
peutert aan de sticker. Ze zegt wat tegen
de jongen, in een taal die ik niet versta.
Nog geen twee minuten later lopen ze
door, beiden met het blad van het
tafeltje tegen hun borst geklemd, de
poten vooruit als bumper in het Haagse
verkeer. Ze steken de straat over.
Zodra ze uit het zicht verdwenen zijn
gaat de zon weg. Ik haal diep adem en
kijk om me heen. Auto’s, busjes en
fietsers cirkelen om het plein heen. De
pilaar in het midden fungeert als as
waar alles om draait. Ik bekijk het ding
eens goed, verplaats mijn blik dan naar
de gevels van de statige huizen om het
plein. Sommige hebben een balkon.
Zal er wel eens iemand op zitten?
Ik krijg koude billen van het bankje. En
zwanger als ik ben moet ik weer eens
plassen. Emma in? Nee, liever niet. Die
vieze rooklucht altijd.
Plots ruik ik knoflook, heel sterk. Wie
of  wat is het? Waar komt het vandaan?
Ik kijk rond, de geur van zomerse tapas
in mijn neus. Maar nergens zie ik de
dader.
Een klein vrouwtje, zongebruind
gezicht (zij wel) komt ietwat gebukt op
wandelschoenen aan gelopen. Een wit
plastic tasje in haar hand geklemd.
Komt het daar vandaan?
We glimlachen vluchtig. Ze neemt plaats
op het bankje waar net nog de vrouw
en de jongen zaten. Ze sluit haar ogen.
Ik doe hetzelfde. De geur is verdwenen.
Ik schrik op van voetstappen naast me.
Een ongeschoren type met een smal
gezicht gaat op het bankje rechts van
me zitten. Hij zegt gedag. Ik groet terug.
‘Effe lichttherapieën,’ zegt hij.
Ik lach. Hij opent een blikje fris.
Een auto rijdt voorbij, raampje open.
Vrolijke Caribische muziek schalt naar
buiten.
Gelukkig, nog even en de winter is
voorbij.

Denise Miltenburg

Volg haar op: http://
www.vrouwonline.nl/_Interactive/
Weblog/Webloggers/Denise/

Spetterende première Haags
jeugdcircus
Op 18 maart j.l. is de nieuwe voorstelling “Full Color” van de Haagse circus-
werkplaats Circaso in première gegaan. De veertien jonge artiesten tussen de 10 en
16 jaar hebben enkele maanden gewerkt aan deze grijze én kleurrijke voorstelling.
Want hoe saai is grijs? En wat gebeurt er als in een grijze wereld ineens een kleur
tevoorschijn komt? De jongeren staan garant voor spectaculaire acrobatiek, knap
eenwielfietsen, verbazingwekkend jongleren, grappige tumbling en mooie trapeze-
en doekacts. Op zaterdag 12 mei, 14.00 uur,  geven zij een voorstelling in Theater
De Regentes, Weimarstraat 63.

Bewustwording via de weg van ritme
Het ‘naar je zin hebben’ is niet voor
iedereen iets vanzelfsprekends. Sommige
mensen blijken het leven als een sleur,
last, taak, verplichting of iets dergelijks
te ervaren. Het volgen van kicks en
vergaren van materieel succes lijkt dan
een oplossing, maar blijkt meestal geen
garantie voor welzijn, welbevinden en
welbehagen. Het kan anders, ook voor
wie het best naar zijn zin heeft met
zichzelf, zijn levenswijze en leefomstan-
digheden. Jens Meijers en Siham Ben-
brahim bieden met hun organisatie ‘De
Beat’ een pallet aan activiteiten voor
zowel particulier als bedrijf. Centraal
staat hierin het jezelf ontwikkelen,
groeien en steeds bewuster leven in een
plezierig, functioneel en hartelijk contact
met anderen.
Alle activiteiten van De Beat zijn ge-
stoeld op de grondgedachte dat ieder
mens uniek is en een unieke ‘eigenheid’
heeft. “De kunst is deze unieke eigen-
heid te leren herkennen om te kunnen
komen tot het volgen en lopen van onze
eigen pas, in plaats van steeds aangepast

De
Beat

gedrag naar onze omgeving toe. Door
ruimte en uiting aan onze eigenheid te
geven komt men vanzelf op natuur-
lijke wijze tot gezonde, warme en
functionele interactie met zichzelf én
zijn leefomgeving”, aldus Jens Meijers
van De Beat.
Voor particulieren biedt De Beat aan:
massagebehandelingen en cursussen;
Djembéles (nieuwe cursus gaat op 9
mei a.s. van start), buikdansles én een
creatieve gezinsworkshop. Deze laatste
is gericht op het helpen herstellen van
verstoringen binnen het gezin en weer
ervaren en genieten van familiale
warmte en geborgenheid. Ook scho-
len, organisaties voor naschoolse op-
vang en bedrijven kunnen voor work-
shops bij De Beat terecht.
Zo is daar de ‘doen’djembéworkshop
voor bedrijven, een training gericht op
communicatie en teambuilding.
Voor uitgebreide informatie kunt u
terecht op tel.: 070 - 345 50 46,
emailadres: info@debeat.com of
de website www.debeat.com.

Jens Meijers

Djembe-workshop in
de Weimarstraat

Jongeren soos. Open podium.
Thema: Toekomst
Een middag waar jongeren zich kunnen presenteren op het open podium met
zang en dans. Er zullen allerlei optredens zijn, en een Amerikaanse activiteit “Pimp
my shoe”. Het opknappen van schoenen, dit word gedaan met tekeningen, glitters
en veel verschillende kleuren.

In het vragenuurtje voor en door jonge-
ren van 16.00 uur tot 17.00 uur, wordt
er gepraat over de interesses van jonge-
ren. Waar houden zij zich mee bezig en
hoe zien zij de toekomst.
Het is belangrijk om jezelf te zijn, om
jezelf te kunnen uiten en om je talenten
met anderen te durven delen. Het is ook
van belang om je terug te trekken uit de
drukte om je heen, en lekker te kunnen
relaxen met jongeren van je eigen leef-
tijd. Brainstormen en ideeën met elkaar
uitwisselen, praten met anderen over
hoe jij je toekomst ziet. Het heeft alle-
maal te maken met de verdere stappen
die je zet in je leven, want jongeren zijn
de toekomst.

Deze jongerensoos is bedoeld voor
jongeren van 16 tot 25 jaar, juist om-
dat zij bezig zijn met de toekomst en
het oriënteren op het gebied van
scholing en werk. De soos is voor
jongeren uit de wijk Segbroek, maar
jongeren uit andere wijken zijn ook
van harte welkom. De bar is geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (er zal geen
alcohol worden geschonken). De
middag zal voorzien zijn van heerlijke
Surinaamse hapjes. De eerste jongeren
soos vindt plaats op zondag 3 juni
in Dienstencentrum Copernicus,
Daquerrestraat 16. Voor vragen
kunnen je bellen: 06-42208048.
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BEWEGEN
MOET

Waar zijn ze gebleven ?
De wasserij is exit, dat is zo ondertussen genoegzaam bekend. Maar de
huurders, de Boksschool Haagsche Directe en Sportcentrum Dragon
Gym, zijn die onder de pannen?
Over de boksschool kunnen we kort
zijn. De gemeente heeft deze vereniging
met royale hand naar de Newtonstraat,
in het pand van de voormalige biblio-
theek, geloodst en zij hebben een prima
stek gekregen.

Het Sportcentrum Dragon Gym is een
iets ander verhaal, zij zijn tot het laatste
moment in het ongewisse gelaten, maar
hebben uiteindelijk op eigen kracht,
toch een meer dan geschikt onderko-
men gevonden. Een grote parterre-
ruimte aan de Televisiestraat bleek
beschikbaar. Met behulp van, toch ook,
een gemeentelijke bijdrage en de
financiële en materiële inzet van spon-
sors is er een schitterende sportruimte
ontstaan.

Ze hebben er zelf hard aan gewerkt
want er moest veel worden verbouwd.
Dat je samen veel kunt bereiken is aan
de accommodatie te zien. Sinds 13
januari j.l. biedt het centrum veel moge-
lijkheden om het luie lijf te activeren.
Van verschillende vecht- en verdediging-
sporten, aerobics, schoolsport tot en
met 50+ gym worden geboden. Er is
voor vrouwen de mogelijkheid om in
een afgezonderde ruimte te sporten
zodat de nog weg te werken kilo’s niet
voor iedereen te kijk staan, daar doen
ook veel autochtone vrouwen aan mee
(lekker onder elkaar bezig zijn ).
Het heeft veel inspanning gevraagd en
beslist slapeloze nachten gekost maar
het resultaat mag er dan ook zijn.
Dragon Gym, veel succes met uw
sportieve, maar ook sociale werk.

Gerard L. Tettero

Heeft u ze gezien? Schattige witte
klokjes, fel gele en paarse krokussen,
kleine bloesembloemetjes op kale
takken en zelfs de grote magnolia in de
tuin van de buurvrouw begint te
bloeien en kleurt roze-wit. De narcissen
staan al 2 weken eigenwijs de harde
wind en de vele regenbuien te trotseren
en ik laat me verrassen door de zon die
zich laat zien tussen de zware wolken
die een kilometer verderop vast en
zeker hagel laten vallen. De dagen
worden langer, ’s morgens om half  8 is
het licht en pas om half  7 ’s avonds
gaat de zon onder. Ja, het voorjaar
kondigt zich aan. Heerlijk!
Ik hoop dat u zich uitgenodigd voelt
om lekker naar buiten te gaan om mee
te maken hoe de natuur wakker wordt
en kleur krijgt.
Ik stel me zo voor hoe die blaadjes en
bloemetjes zichzelf naar buiten wur-
men en zich openen. Ik heb genoeg
fantasie om dat ook in mijn eigen lijf te
voelen: van opgekruld met mijn benen
op de bank zitten naar opstaan, mijn
armen spreiden, de rug rechten en diep
inademen, ogen open en ver weg
kijken….als een bloem die uit de knop
springt.
Vorige week was ik in buurthuis de
Lijsterbes. Een kleine groep verschil-
lende mensen komt daar wekelijks bij
elkaar om mee te doen aan ‘improvisa-
tie-lessen’; met je lichaam van alles en
nog wat uitbeelden: mensen, gevoelens,
karakters, gebaren, emoties, dieren etc.
Ik was gevraagd iets te vertellen over
‘houding & beweging’. Wat precies was
niet zo belangrijk, want ook dit kon
best op improvisatie: niet van te voren
bedenken maar spontaan jezelf op
gedachten, ideeën en in beweging laten
komen.
Het werd een leuke avond. Met zijn
zessen hebben we stilgestaan, op één
of  twee benen. We liepen rond, voor-
en achteruit, hoog op de tenen of laag
bij de grond met gebogen knieën. We
waren elkaars spiegel en zaten actief of
lekker lui in een comfortabele stoel. En
ieder gebruikte de gelegenheid om te
vertellen wat er in het lijf  omging. Het
was boeiend dat het niet alleen over het
lijf ging maar ook over het hoofd, je
gedachten, de ontspanning, het contact
met de anderen en de openheid die
daar ontstond.
Deze vorm van bewegen heeft te
maken met expressie, jezelf uitdrukken.
En ik merkte dat het heerlijk was,
heilzaam, letterlijk hartverwarmend.
Begin deze maand ben ik naar Theater
Zwembad de Regentes geweest, naar
de Vrienden van de Dansmuziek. Ook
een vorm van bewogen worden: kijken
naar anderen en je laten raken door wat
zij jou laten zien.
In onze wijk is er echt veel te beleven.
Ga er eens op uit! Kom in beweging
of laat je bewegen, letterlijk en figuur-
lijk! Tot ziens?
Cokkie van Santen
(oefentherapeut Cesar)

Enquête kinderen Klimopschool
(Rehana Aliahmad)
De kinderen uit groep 7 van de Klimopschool hebben een enquête gehouden
in de wijk. Het onderwerp was “wonen in de stad”. Dit heeft de volgende
stukken opgeleverd:

Beste burgemeester en wethouder,
In onze wijk zijn er veel die veranderd
moeten worden.
Bijvoorbeeld de coffyshops die zijn er
heel veel, en dat is niet goed, ook moet
er iets gebeuren aan de hondenpoep.
Het zou fijn zijn als u er iets aan kon
doen.
Vriendelijke groet,
Klasgenoten en kinderen groep 7 “de
Klimop”

P.s. er zijn ook leuke dingen in de wijk
zoals speeltuinen en er zijn buiten veel
leuke activiteiten in het buurthuis

Interview:
Ik en Soufijen gingen een paar mensen
interviewen, bij het plein van de
Weimarstraat. Alle mensen die we gingen
interviewen waren best wel aardig.
Sommige mensen waren best wel een
beetje nerveus. En wij waren ook wel
nerveus en toen gingen we een beetje
stotteren maar het ging wel goed. We
gingen wel rennen, maar niet zoveel. We
vonden het wel spannend en Soufijen
was wel een beetje bang. We gingen in
Etoss, Albert Heijn en Blokker. En in
Albert Heijn zagen we Joyce! Het was
ontzettend leuk. Ik heb geleerd dat je
niet nerveus moet zijn bij een interview.

Zelfstandig

Onzelfstandig

Hoe komt het dat het ene kind zichzelf
zo organiseert dat het precies weet dat
hij op maandag zijn gymspullen mee
moet nemen, en dat een ander zich
(nog) niet met die aardse zaken wil
bezighouden?
Het eerste kind vindt het prettig om de
dagen en activiteiten in zijn hoofd te
hebben en daar zijn week om heen te
bouwen, het andere kind overkomt  nog
veel: o alweer gym, jippie!
Verschillende type kinderen; de één niet
beter of slimmer dan de andere, maar
ze leren anders, ze zijn òf van zichzelf
al gestructureerd, òf  je moet dagelijks
de structuur zelf weer aanbrengen. Als
je dat als opvoeder op den duur
vervelend begint te vinden, krijg jij een
probleem. Er zijn twee soorten proble-
men; het probleem van de ouder en het
probleem van het kind. Dat het kind
zijn gymspullen vergeet en van de
gymmeester op zijn kop krijgt is
duidelijk zijn probleem, als je daar
vervolgens s’ middags geïrriteerd over
bent, heb jij een probleem met het
gedrag van je kind.
En de opvoeder, moet leren geduld te
hebben met de vergeetachtigheid /
ongeïnteresseerdheid van zijn kind; zijn
manier van de wereld tot zich nemen.

Dit noemt de befaamde opvoedkun-
dige Thomas Gordon: je kind zijn eigen
problemen gunnen, om van te leren,
om te groeien. Het kind zou er niets
van leren als de ouder zijn tasje elke
zaterdag in zou pakken.
Hij zal met zijn vergeetachtigheid,
onbewust zijn van de dingen, moeten
leren omgaan, de consequenties moeten
leren dragen.
Dit kan door middel van vragen als;
wat heb je vandaag nodig? Hoe zorg je
dat het echt in je tas terecht komt? Etc.
Daar heb je als ouder veel geduld voor
nodig, maar denk dan aan de lange
termijn; dat er daadwerkelijk wat
structuur en inzicht in dat hoofdje is
gekomen; het besef dat sommige
dingen er werkelijk toe doen.
Zoals vandaag weer bleek toen mijn
zoon rustig  zonder hockeyshirt op het
hockeyveld verscheen.  Mijn eerste
reactie was: dat is een goede les, en mijn
tweede was toch de twijfel of ik hem
niet had moeten controleren toen hij
wegging, maar ik sliep nog.
Ik denk dat deze ‘’vergissing” bij hem
veel meer indruk heeft gemaakt – de
reactie van coach, zijn teamgenoten-
dan het tig keer vragen of hij alles wel
bij zich heeft. Zal het volgende zaterdag
nu beter gaan? Ik kijk toe en zie mijn
zoon beseffen dat sommige dingen dus
eigenlijk best belangrijk zijn, dat je bv.
anders niet opgesteld wordt!

Franca Nijman
Integratief kindertherapeute

En NIET bang zijn!:p

Het viel me op dat de meeste mensen last
hebben van drukte en milieuvervuiling.
En daar ben ik het mee eens!
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De bedreigde zwaan.
Inmiddels alweer een tijdje geleden, werden mijn collega en ik naar de brug bij de
kruising van de Laan van Meerdervoort en de Regentesselaan gestuurd. Daar zou
het verkeer vast staan en hinder hebben van een gewonde zwaan. Ter plaatse
troffen we een paar stilstaande trams aan en een flinke rij voertuigen in beide
richtingen. En inderdaad, een op de rijbaan lopende volwassen zwaan was de
oorzaak van deze opstopping. Het was duidelijk te zien dat het dier gewond was
aan zijn linker vleugel. Een motoragent die ook ter plaatse was, vertelde ons dat hij
had gehoord dat de zwaan tegen de bovenleidingen was aangevlogen en daarbij op
de rijbaan terecht gekomen was. De gewonde zwaan kon geen kant meer op en
was nu, door de drukte om hem heen, op zoek naar een schuilplek tussen de abri’s.
De mensen in de vaststaande trams hadden ons inmiddels in de gaten gekregen en
drukten de neuzen tegen de ramen om maar niets te missen van wat we gingen
doen. Ook de automobilisten en fietsen in de buurt namen de tijd om te kijken naar
onze verrichtingen.
En tja…daar stond ik dan met -wat de toeschouwers niet wisten- een collega die
helemaal niets van vogels moest hebben. Laat staan van zo’n grote zwaan! Het was
dan ook duidelijk van zijn gezicht af te lezen dat hij het helemaal niet zag zitten om
rare fratsen uit te halen om het dier te vangen. Gelukkig was de motoragent uit
beter hout gesneden en samen maakten we het plan om de zwaan in één van de
abri’s te drijven en hem daar te vangen. Ik stelde voor om hem te vangen door een
deken over hem heen te gooien. Mijn vogelschuwende collega had zich verscholen
in  het surveillance voertuig en reikte me een deken aan. Hij verontschuldigde zich
nog met de woorden: “Sorry, maar meer doe ik niet.”. Ik vertrouw altijd blind op
die collega en werk heel graag met hem, maar nu voelde ik me toch een beetje
alleen gelaten... Vooral omdat ik even daarvoor zag dat de zwaan een dreigende
houding richting ons had aangenomen. Toen de zwaan dit deed moest ik aan een
verhaal van mijn vader denken. Ik was als jongen van tien met mijn lagere school-
klas naar één van de museumdagen in het Rijksmuseum in Amsterdam geweest.
Daar hing een groot schilderij van Jan van Asselijn. Op het schilderij was een grote
zwaan in dreigende houding te zien. Het schilderij had toen grote indruk op me
gemaakt en dat had ik aan mijn vader verteld. Mijn vader vertelde toen dat een
volwassen zwaan zoveel kracht in zijn vleugels had dat hij met gemak een arm kan
breken van een volwassen man. Vanaf  dat moment heb ik altijd met dat verhaal in
mijn achterhoofd teruggedacht aan het schilderij van Asselijn.

En nu doemde het beeld van de dreigende zwaan plotseling in het echt voor me
op. Met de deken in mijn handen als een toreador, dreven de motoragent en ik de
zwaan op richting een abri. Dit schouwspel kreeg natuurlijk de nodige opmerkin-
gen uit het kijkende publiek. Ik kreeg een beetje plankenkoorts en slikte de angst
weg. Het verhaal van mijn vader zat me niet lekker. Gelukkig liet de zwaan, die
mogelijk toch flink last had van zijn linker vleugel, zich vrij makkelijk in de hoek van
de abri drijven.  Nog even probeerde hij ons met een dreigende houding te impo-
neren, maar het werd al snel duidelijk dat hij in zijn zwakte niet veel meer zou
kunnen uithalen.  Ik gooide de deken over het lichaam van de zwaan en dook
meteen op hem, pakte zijn hals vast en greep met mijn vrije arm de zwaan om zijn
middel. Ik tilde de zwaan op en viel bijna om omdat ik mijn evenwicht even
verloor. Ik had veel meer kracht en inspanning gebruikt dan nodig was. De zwaan
was veel lichter dan ik dacht en bood bijna geen weerstand. Er klonk applaus om
ons heen. De spanning die ik bij de gedachte aan mijn vaders verhaal had opge-
bouwd vloeide weg en ik begon te genieten van de positieve reacties uit het pu-
bliek. Ik was even voor tientallen mensen een toreador die niet de stier doodde,
maar een zwaan redde.
Terwijl de motoragent het verkeer ging regelen, liep ik met de zwaan in mijn armen
naar het politiebureau. Dat was makkelijk want het bureau was toen nog zo’n
twintig meter van de brug verwijderd. Aangekomen bij het bureau moest de
zwaan, in afwachting van de dierenambulance, in de mand voor kleine vogels en
dieren. Dit bleek echter niet te kunnen, want het dier was veel te groot. Bij het
zoeken naar een oplossing bleek zelfs het hondenhok bij het bureau te klein te zijn.
In overleg met de wachtcommandant werd de zwaan toen voor zijn (en onze)
veiligheid opgesloten in een cel. Het was de eerste keer dat er een Nederlandse
politiecel gebruikt werd om onderdak te bieden aan een zwaan. Toen het dier later
werd opgehaald door de mensen van het vogelasiel, had hij als bedankje de hele cel
onder gepoept...
De zwaan is in het vogelasiel helemaal hersteld en weer vrij gelaten.

Agent Kokkie

.
‘De bedreigde zwaan’  van Jan Asselijn

De grote weegbree kan 15 cm hoog
worden, afhankelijk van de groeiom-
standigheden. De bladeren zijn ovaal
en staan in een rozet om de wortel.
Op de lange niet vertakte stengel staan
kleine bruin-groene bloempjes. De
grote weegbree bloeit van juni tot
oktober. De plant is te vinden in ber-
men, weiden en wordt vaak gezien als
een algemeen voorkomend onkruid.
De grote weegbree worden door de
wind bevrucht. Er worden veel zaden
(tot 20.000) per plant geproduceerd.
De zaden worden plakkerig bij voch-
tig weer. Op deze mannier kunnen de
zaden verspreid worden door mensen
en dieren. Weegbree werd vanuit Eu-
ropa door de hele wereld verspreid.
De Indianen noemde het “De voet-
stap van de blanke”, omdat het overal
werd gevonden waar de Europeanen
geweest waren.

Grote
Weegbree
(of:Plantago major )

De soortnaam “Plantago” is hieraan
ontleend en betekent voetzool.
Studies hebben aangetoond dat ver-
schillende delen van plant in veel
verschillende landen over de wereld
werden gebruikt voor het genezen van
verschillende ziekten zoals huid-
problemen, infecties, spijsverterings-
stoornissen, ademhalingsproblemen,
circulatie problemen, tegen pijn en
tegen koorts.

Twee tot drie theelepels vers geperst
sap van de weegbree past goed in de
soep of  een saus. Enkele blaadjes
weegbree in de sla is een rijke bron aan
vitamine C. In het vroege voorjaar
werd het vooral gebruikt voor extra
vitamine C bij gebrek aan verse groen-
ten. Mogelijk kijkt u nu wat anders naar
de grote weegbree als u deze plant
tegenkomt.

Hij lijkt zo gewoon, maar er
is toch aardig wat over te
vertellen. Als het beter weer
is buiten en u kijkt bij het
wandelen rond, dan zult u ze
zeker zien staan. Ze zijn niet
opvallend, maar vaak in
grote aantallen aanwezig.

Madame Curieplein
Door inzet van een aantal bewoners zijn er plantenbakken geplaatst op het
pleintje. Hierdoor heeft het plein een andere look gekregen. De bewoners zijn er
blij mee. Je merkt ook dat de kinderen voorzichtiger met het plein omgaan, dit is
vooral te merken bij het voetballen. De bewoners hopen dat deze trend zich in
de zomermaanden ook verder doorzet. Carlos Leonara

Den Haag doet krotten in uitverkoop
De gemeente Den Haag gaat huizen vanaf tienduizend euro verkopen,
op voorwaarde dat de kopers het pand zelf opknappen. Het gaat om
zeventien woningen in de wijken Regentes en Valkenbos, die door
huisjesmelkers illegaal werden verhuurd en in erg slechte staat zijn.
Dertig andere panden worden door de gemeente zelf gerenoveerd en daarna
verkocht. Op deze manier wil de Den Haag inwoners actief laten meewerken
aan de verbetering van de leefbaarheid in de stad. De kopers moeten het pand
opknappen en minimaal twee jaar zelf bewonen voor ze het kunnen door-
verkopen. De renovatie moet worden goedgekeurd door de gemeente.
Juridische strijd
Den Haag heeft de woningen sinds 1999, na een lange juridische strijd met de
oorspronkelijke eigenaar, in zijn bezit. Alle 47 huizen zouden eerst door één
persoon worden opgekocht, maar die deal werd uiteindelijk afgeblazen.
Nu wil de gemeente de panden zo snel mogelijk bewoonbaar maken.
Het plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt
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Regentesse Apotheek
Homeopathie Regentesse

Sinds           1897

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

Tevens verhuur/verkoop
van borstkolven en 

babyweegschalen

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

Jj Pot
• Remmer&co

Praktijk voor gebitsprothese

• Het aanmeten en vervaar-
digen van kunstgebitten.

• Ziekenfonds & Particulier.
• Wij gebruiken uitsluitend 

hoogwaardige materialen.
• Reparatie’s klaar terwijl u 

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

Weimarstraat 65

2562 GR Den Haag
Tel. 070-3466232

Van Alkemadelaan 307

2547 AJ Den Haag
Tel. 070-3284505

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

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

Lekker eten & Drinken
Bekijk onze menukaart: 

www.klap.nl

De bovenkamer - zaalverhuur
www.bovenkamer.nl

Koningin Emmakade 118. tel 3454060

Winnaar ”Wijnkaart van het jaar”

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

(dag en nacht)

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

WWW.ALLROUNDGLASSERV ICE .NL

glasservice

Praktijk voor Houding & Beweging
o.a. bij klachten van:
• overbelasting
• sportblessures, RSI
• werkhouding, spanning
• hoofdpijn, heup, knie, rug en bekken
Cursus: “Fit door goed bewegen.” + “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

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

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

f

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

Service Station

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

motorbrandstoffen

alle reparaties

A.P.K. keuringen

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

Neem dan eens contact op met

STEUNPUNT MANTELZORG SEGBROEK
Consulente Marlèn Haring
Kruisbessenstraat 12 
Bereikbaar ma, di, do van 9.00 - 17.00 uur
Tel. 070  368 39 47,  mobiel 06 41 63 57 14
E-mail  m.haring@mantelzorgdenhaag.nl   www.mantelzorgdenhaag.nl 
Inloopspreekuur: Ma. 10.00-12.00 uur, Verzorgingshuis Eykenburg, Kruisbessenstraat 12

Di.   14.00-16.00 uur, WDC de Regenvalk, Weimarstraat 69 
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