
Misschien hoeft u niet eens erbij na te
denken, een wekker heb je op die dag
niet meer nodig; je wordt er vanzelf
wakker van. Mocht uw vuilnis nog niet
buiten staan, dan is daar ’s morgens
vroeg nog alle tijd voor, de meeuw als
de ultieme wekker!
Bleef het maar bij lawaai, dan viel het
mogelijk (met oordoppen in) nog mee,
maar helaas zorgen ze voor veel
overlast. Altijd hongerig op zoek naar
eten, rukken ze de vuilniszakken open,
waarvan de inhoud over de straat/
stoep wordt verspreid. Dit tot grote
ergernis van vele straatbewoners.
Vorige week was het bij mij in de straat
ook weer het geval, er was door de
meeuwen een flinke ravage ontstaan.
De vuilniswagen kwam eraan, de
zakrestanten gingen de wagen in, er
werd door de medewerkers zoveel
mogelijk afval opgeraapt en in de
wagen gegooid en even later kwamen

Burgemeester Deetman
bezoekt Verademing
Op maandag 7 mei j.l. was het om 17.00 uur zeer zichtbaar dat de burgemees-
ter op bezoek kwam. Zijn medewerkers hadden zich behoorlijk ingespannen
om het aanzicht zo vrolijk mogelijk te maken. Plantenbakken werden ge-
plaatst. De muren, althans die gedeelten waar onze burgervader het zicht op
zou krijgen, werden van graffiti ontdaan. De rest is vrolijk blijven zitten.
Kortom, hij moet vaker, en dan van de andere kant komen. Wordt het daar
ook nog eens schoongemaakt. Doel van het bezoek: met de gebruikers en
omwonenden van de Verademing van gedachten wisselen over de resultaten
van zijn vorige bezoeken en de daarbij gedane toezeggingen.

Voortvarend werd de bijeenkomst
geopend en de lopende zaken aan de
orde gesteld. Zoals te verwachten
stond hondenpoep weer hoog op de
lijst. Het verzoek om het parkdeel aan
de kant van de Loosduinseweg als
uitlaatplek voor honden open te stellen,
werd resoluut af gewezen. De plek
wordt veel gebruikt voor recreatie van
moeders met kinderen en het geeft
geen pas die in de poep te laten zitten.
Er is een goede uitlaatstrook gecreëerd
en de hondenbezitter moet de moeite
nemen daar gebruik van te maken. Het
probleem dat erg veel dierenlief-
hebbers de wet aan hun laars lappen,
kan niet door alleen de politie worden
opgelost. Er wordt veel en regelmatig
verbaliseerd, maar het blijft voorname-
lijk een zaak van sociale controle.
Elkaar aanspreken en op asociaal
gedrag wijzen, moet de oplossing
brengen. De opmerking dat aanspre-
ken soms tot echt netelige situaties kan
leiden, werd niet echt serieus opgepakt.
Het politiepotentieel is niet onuitputte-
lijk en hondenoverlast heeft niet de
hoogste prioriteit. Ook de vervuiling
die de paardenbezitters veroorzaken,
blijkt op het zelfde vlak als de honden-
poep te worden gezien. Ook hier
aanspreken en op het gedrag wijzen.

De uitstraling van het park is al geruime
tijd een onderwerp van discussie. De
werkgroep ‘Beheer Verademing’,
bestaande uit verschillende gebruikers
en gemeentelijke diensten, is met dit
onderwerp bezig. Schetsontwerpen
lagen ter inzage, het wachten is op de
definitieve voorstellen. De afvalbakken
waar bij herhaling om gevraagd is, zijn
wéér toegezegd.

Het probleem met jeugdige, niet echt
gewenste, bezoekers is gestabiliseerd.
De politie blijft uiterst attent op deze
problematiek. Aanwezige jongeren
beklaagden zich over het feit dat er
voor hun groep weinig tot niets te
doen is in het park.

Ze zijn te groot voor de speeltuin en
worden daar ook weggestuurd. Er is
in vorige, soortgelijke bijeenkomsten al
over dit probleem gesproken maar, er
is nog steeds weinig tot niets gedaan.
Het onderwerp ‘veiligheid in en om het
park’ gaf vooral de problematiek van
de nieuwbouwwoningen aan. Inbraak,
diefstal en insluipingen komen te vaak
voor, de bewoners voelen zich verre
van veilig en verzekeringen stellen al
ultimatums.

Voorgesteld wordt om het parkeer-
gedeelte achter de woningen af te
sluiten met een toegangshek. Dat levert
in elk geval weer een hindernis voor
ongewenst bezoek op.
De rondvraag leverde geen nieuwe
punten op en Burgemeester Deetman
sloot keurig op tijd de prettig verlopen
bespreking af. Over een half jaar komt
hij terug, dan praten we verder.

Gerard L. Tettero

Meeuwenoverlast in de wijk
de medewerkers van het buurtwerk-
bedrijf om de laatste restanten op te
ruimen. Hulde aan deze mensen, ze
doen geweldig werk, alleen jammer dat

ze de rekening niet bij de meeuwen
kunnen indienen.

Martine Cloosterman
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Van de
revaktie

Mei 2007

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

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:
Fred 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

Colofon
Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie Regentes/Valkenbos en
verschijnt 7x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Gerard Tettero, Wiebe
Waaijer, Emily V. Prudencia, Ed Dusschoten, Denise Miltenburg, Franca
Nijman, Hans van Loon. Ondersteuning en Lay-out: Susanne Daenen. Foto-
grafie: Martine Cloosterman e.a. Grafische begeleiding: Rene Knijnenburg
Producties. www.rkproducties.nl Bezorgers: Simon, Mandy, Simon S, Bram.
Oplage: 10.500 exemplaren Redactieadres: Wijkwinkel, Beeklaan 266, tel.:
365 00 02, e-mail: konkreet@boreva.nl t.a.v. Susanne Daenen. De volgende
Konkreet wordt begin juli bezorgd. Als u de krant niet ontvangen heeft, stellen
wij het zeer op prijs als u dit aan ons meldt. U krijgt dan alsnog een exemplaar.
Mensen die KONKREET niet ontvangen vanwege een sticker of  anderszins,
kunnen  deze bij de winkel ophalen. Kopij voor Konkreet 182 uiterlijk 19 juni
inleveren op ons adres. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheden voor
eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht voor kopij te weigeren of in
te korten.

Vrijwilligers gezocht!
De Oppascentrale van VÓÓR Segbroek
Ouderenwerk bestaat uit vrijwilligers die
oppassen bij ouderen die niet alleen thuis
kunnen zijn. Zodoende kunnen de
mantelzorgers, die de zorg hebben over een
lichamelijke gehandicapte, chronisch zieke of
dementerende oudere, naar een afspraak,
boodschappen doen, een hobby uitoefenen
of iets anders voor zichzelf doen.
VÓÓR Segbroek Ouderenwerk zoekt
gemotiveerde mensen die willen oppassen
bij ouderen die niet alleen kunnen zijn,
affiniteit hebben met de doelgroep, inle-
vingsvermogen hebben en betrouwbaar zijn.
Als vrijwilliger neemt u niet “de verzorging”
over, de nadruk ligt op oppassen. Het kost
u ongeveer 3 uur per week, oftewel een
ochtend of  een middag. U staat er als
vrijwilliger uiteraard niet alleen voor, de
ouderenwerkers coördineren en begeleiden
het oppastraject.
Hebt u interesse, neemt u dan contact op
met het Ouderenwerk Segbroek, Wijkcen-
trum Lijsterbes, tel. 070 - 360 02 37.

Nieuwe Haagse Reiswijzer
verkrijgbaar
Of je nu gebruik maakt van de tram, de
fiets of  de taxibus, goed vervoer is voor
iedereen van wezenlijk belang. Het zorgt er
immers voor dat je kunt mee doen in de
maatschappij. Maar hoe kom je aan een
scootmobiel of  een aangepaste fiets? Wat
zijn de mogelijkheden als je minder goed ter
been bent, of vanwege een handicap bege-
leiding nodig hebt? En hoe zit het met het
rijbewijs als je ouder bent dan 60 jaar?
Antwoorden op vragen met betrekking tot
(aangepast) vervoer staan in de Haagse
Reiswijzer. Een handige en compacte gids
waarin alle vervoersmogelijkheden voor
Hagenaars overzichtelijk op een rij zijn gezet.
Aan de hand van een uitklapschema ziet de
lezer snel welke vervoersvorm het best voor
hem of  haar geschikt is.
De gids is gratis verkrijgbaar bij het Centraal
Informatie Punt voor Ouderen (CIPO) in
het Nutshuis, aan de Riviervisvismarkt 5.
Het CIPO is geopend op werkdagen tussen
10.00 en 16.00 uur. U kunt hem ook bestel-
len op tel. 364 38 18 of  via www.cipo.org.

Een website om niet te vergeten
Wat doe je als je geheugen je steeds vaker in
de steek laat? Of als de eerste voortekenen
van dementie zich bij jezelf of iemand in je
omgeving vertonen? In de praktijk blijkt, dat
mensen met geheugenklachten niet goed
weten waar zij met hun vragen en twijfels
terechtkunnen.
Nu zijn er aardig wat (informatie) voorzie-
ningen voor mensen met dementie en hun
naasten, maar deze zijn niet altijd even goed
bekend. Daarbij is het aantal loketten en
informatiepunten soms onoverzichtelijk. Het
Geheugensteunpunt wil hier verandering in
brengen en heeft daarom nu de website
www.geheugensteunpunt.nl.
Deze website geeft antwoord op veel
gestelde vragen, vermeldt adressen van de
belangrijkste instanties en biedt de mogelijk-
heid vragen te versturen aan de medewer-
kers van het steunpunt. Tel.: 070 - 308 23 30

Beste lezer,
Inmiddels ligt er voor u weer een
nieuwe editie van de Konkreet. Alweer
de voorlaatste van dit seizoen. De
pauze gaan wij als redactie goed
benutten om “bij te tanken”en om
eens kritisch naar de  opzet  en inhoud
en kwaliteit van de Konkreet te kijken.
Ook  ideeën van u als lezer kunnen wij
goed gebruiken. Dus als u zaken mist,
artikelen te kort of te lang vindt, of
iets anders kwijt wilt over de Kon-
kreet, aarzel dan niet om te  bellen,
mailen of  te schrijven naar het
redactieadres (Beeklaan 266) email:
konkreet@boreva.nl.
Alleen met uw hulp kunnen wij het
niveau van de konkreet blijven verbete-
ren!

Een kleine greep uit het rijk gescha-
keerde aanbod van artikelen. Naast de
vaste rubrieken natuurlijk op de
voorpagina een verslag van het bezoek
van Burgervader  Deetman aan de
Verademing van Gerard. Een markant
figuur uit de wijk geïnterviewd door
Ed. Overlast van gevleugelde vrienden
door Martine. Afscheid van de wijka-
gent, een fotoverslagje van de succes-
volle braderie in de Weimarstraat en
een overzicht van sportieve activiteiten
op de Verademing.

Ik wens u vast  veel leesplezier toe en
wachtgraag uw reactie en suggesties
en tref u graag weer bij de  volgende
editie.

Perry Lehmann

Geheugensteunpunt

Fototentoonstelling
Papoea vluchtelingen
In Papoea Nieuw Guinea verblijven
veel vluchtelingen in Iowara kam-
pen. Zij zijn gevlucht tussen 1984 en
2000 en voelen zich vergeten door
de wereld. In een tentoonstelling
met foto’s die een beeld geven van
de leefomstandigheden van vluchte-
lingen in het kamp, vraagt Papoea
vereniging ’95 West Nieuw Guinea
hiervoor aandacht. In de biblio-
theek Segbroek is de tentoonstelling
op 27 april j.l. geopend door leden
van de vereniging. Deze tentoon-
stelling is te bezichtigen tot 25 mei.
Adres: Weimarstraat 353.

Struinen in Haagse Tuinen
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni
wordt het Haagse open tuinen-
weekend voor de derde keer ge-
houden. Tussen 11.00 en 17.00
zullen maar liefst 38 tuinen hun
deuren openen.
Tijdens ‘Struinen in Haagse Tuinen´
komt u in tuinen die normaal voor
het publiek gesloten zijn: achtertui-
nen van particulieren, kantoortuinen,
kunsttuinen... Er zijn veel verschil-
lende soorten tuinen te bezoeken:
sfeervolle patio´s, weelderige groe-
ne stadsoases en strakke, moderne
tuinen.
De kaartverkoop voor Struinen in
Haagse Tuinen start op 21 mei. De
boekjes met alle tuinen en een
plattegrond zijn tevens het
toegangsbewijs De kosten drie euro
per stuk en verkrijgbaar bij: De
Jongens, Reinkenstraat 93 en
Vlamingstraat 6, Van Laar, Banka-
straat 3. De VVV´s in Den Haag en
Scheveningen
www.struineninhaagsetuinen.nl
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ningen voor mensen met dementie en hun 
naasten, maar deze zijn niet altijd even goed 
bekend. Daarbij is het aantal loketten en 
informatiepunten soms onoverzichtelijk. Het 
Geheugensteunpunt wil hier verandering in 
brengen en heeft daarom nu de website www.
geheugensteunpunt.nl.

Deze website geeft antwoord op veel gestel-
de vragen, vermeldt adressen van de belang-
rijkste instanties en biedt de mogelijkheid 
vragen te versturen aan de medewerkers van 
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De Werkgroep
ContraDriehoek

Oproep:
Joseph
Ledelstraat
In de Joseph Ledelstraat heeft nog geen
particuliere woningverbetering plaats
gevonden. De mogelijkheden van parti-
culiere woningverbetering zijn elders in
de wijk te zien en dragen bij tot ver-
fraaiing en comfortabeler wonen.
Omdat de duurzaamheid van de
woning wordt vergroot heeft dit ook
invloed op waarde van de woning.
De bewonersorganisatie doet daarom
een oproep bij de bewoners en eigena-
ren of er belangstelling is voor deze
particuliere woningverbetering. U kunt
zich aanmelden via tel. 070-3650002 of
via de email: konkreet@boreva.nl
Bij voldoende animo zal de bewoners-
organisatie, in samenwerking met Stich-
ting Boog, een voorlichtingsavond or-
ganiseren met de gemeente Den Haag.
Tijdens dit overleg zullen de details na-
der worden ingevuld en wordt bekeken
of  de aanpak kansrijk is.

Er is een nieuw stedelijk netwerk
opgestart. Dit stedelijk netwerk gaat
over alles in de stad dat met veiligheid
te maken heeft. Hieronder valt o.a.: de
nachtpreventie in diverse wijken,
straatvertegenwoordigers, buurtvaders
en alle andere teams die met veiligheid
te maken hebben. Het is de bedoeling
dat iedereen die er bij aangesloten is,
ervaringen uit kan wisselen en vooral
dat men van elkaar weet wat er in
andere buurten gebeurt en hoe zij
samenwerken met gemeente en politie.
Dus veiligheid voor de hele stad. Er is
al een aantal bijeenkomsten geweest
waaronder een studiedag voor
bewonersteams van het stedelijk net-
werk bewonersinitiatieven. Daar wer-
den door alle teams workshops gege-
ven. Onze wijk, Regentes Valkenbos,
heeft met de jongeren het wijkspel
“RevaRacers” gepresenteerd. Bij dit
wijkspel zijn de jongeren zeer betrok-
ken, ook zijn zij nauw betrokken ge-
weest bij de ontwikkeling van dit spel.
Het thema van ReVa was die dag dan
ook jongeren. Wij vinden het als bewo-
nersorganisatie heel belangrijk om deze
jonge mensen mee te laten denken en
hun visie te geven over allerlei onder-
werpen, vooral veiligheid, leefbaarheid
en toekomstvisie.
Op dit moment loopt er in ReVa nog
een aantal projecten voor jongeren,
zoals jongerenparticipatie, het coaching-
progamma, vervolg ReVaRacers,
enzovoort. Dus u ziet, jongeren hebben
de toekomst in onze wijk.

Nettie Baak

Stadsdeelraad
De Contradriehoek is het gebied tussen
de Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en
Loosduinseweg. De werkgroep Contra-
driehoek bestaat uit een enthousiaste
groep buurtbewoners die regelmatig
overleg voert met Dienst Stedelijke
Ontwikkeling (DSO) en Tresfa Consult
(voormalig Woningbeheer) over de
PWV Contradriehoek. In dit gebied zijn
inmiddels bijna alle woning eigenaren
met hun Verenigingen van Eigenaren het
achterstallig onderhoud aan hun wonin-
gen wegwerken met de nieuwe PWV
subsidie van de gemeente. De werk-
groep Contradriehoek heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd om deze nieuwe
subsidieregeling voor elkaar te krijgen en
zij zullen het verloop van de uitvoering
dan ook nauwlettend blijven volgen. De
werkgroep heeft ook een website waar u
als belanghebbende ook zelf de voort-
gang kunt bekijken. Hiervoor kunt u een
kijkje nemen op www.contradriehoek.nl.

De sluitingsdatum voor
aanvraag van de
subsidie is inmiddels
verlopen. Bent u te laat
met uw aanvraag, neem
dan contact op met
Jaap de Wit, 312 12 81
of  witja@boog.nl.

Op woensdag 18 april liep de verga-
derzaal van Stadsdeelkantoor
Segbroek vol met belanghebbende
en betrokken wijkbewoners, die
breed gehoor gaven aan de uitnodi-
ging van voorzitter M. Smits.
Hoofdpunten op de agenda waren
(opnieuw) de situatie van de Weimar-
straat en het parkeerprobleem in de
wijk. De onderwerpen werden bespro-
ken door verschillende praatgroepen,
hun resultaten en conclusies werden
centraal besproken.
Als mogelijke oplossing werd het plan
om publieke fietsenbergingen te plaat-
sen, uiterst serieus ontvangen en bedis-
cussieerd. Het zou een berging moeten
worden die deels onder het straatniveau
ligt en met een speciale mos/grassoort
wordt bedekt. Geen eendagsvlieg, maar
een compleet met schetsontwerpen ge-
presenteerd plan waar met zorg aan is
gewerkt. Dit met de kritische noot dat,
alles dat in onze huidige maatschappij
publiekelijk toegankelijk is, op hufter-
proefheid moet worden bekeken. Doe
je dat niet, worden de herstelkosten vele
malen hoger dan de stichtingkosten en
daar zitten we niet echt op te wachten.

Toch mogen we hopen dat de
voorgestelde pilot-plaatsing kan
worden gerealiseerd. Ook werd op-
nieuw de mogelijkheid geopperd om
de winkelleegstand, daar waar moge-
lijk, te gebruiken als rijwielstalling. In
een be-perkt aantal straten is dit al als
particulier initiatief gebeurd.
Het parkeerprobleem blijft een
probleem dat, als er geen echt harde
maatregelen worden getroffen, nog
generaties zal blijven bestaan. Onze
oude wijken, gebouwd in een tijd dat
een fiets (die je ’s nachts mee naar
binnen nam) al een behoorlijke luxe
was en je als bromfietsbezitter zelfs
tot de buurtelite ging behoren, wor-
den nu geteisterd door gezinnen die
minimaal 2 auto’s hebben. De ver-
keersproblematiek in zowel de Wei-
marstraat als de Fahrenheitstraat zal
dan ook, zolang de gemeente geen
bevoorradingsregels vaststelt, ge-
woon regelmatige verstopping blij-
ven veroorzaken. Oplossingen als het
instellen van eenrichtingverkeer zijn
bij gebrek aan alternatieven niet te
realiseren. Het blijft wel een zorg
voor zowel bestuurder als inwoner.

Gerard L. Tettero

African Festival
Op zaterdag 2 juni 2007 van 13.00 tot 21.30 uur organiseert
Stichting Africa Life voor de vierde keer een cultureel evenement in het
wijkpark De Verademing (aan de Gaslaan).

Stichting Africa Life wil, om de sociale cohesie en burgerschap in de wijk te
stimuleren en bevorderen, middels dit festival buurtbewoners de gelegenheid
bieden over en weer kennis te maken met de mensen en de activiteiten in de
wijk. Dit festival heeft daarom een integraal en intercultureel karakter, is uitwisse-
lend en verbindt mensen. Een taak die de stichting heel serieus neemt. Africa Life
vindt wat er in Segbroek gebeurt belangrijk en wij willen graag dit soort initiatie-
ven nemen zodat Segbroek opbloeit tot een wijk waar men graag vertoeft.

Het Afrikaans Festival Segbroek is een gratis openluchtfestival, bedoeld voor
jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, waar iedereen zich thuis
zal voelen. Naast kinderactiviteiten (clown, springkussens, glijbaan en Afrikaanse
spelletjes) zijn er gedichten en optredens van bands uit diverse Afrikaanse landen,
Nederland en Suriname. Kun je Afrikaans dansen of trommelen? Doe mee aan
de dans en drumscompetitie op het poduim en maak kans om 50 euro te
winnen.
Wilt u een of meer kramen huren op het festival om uw spullen te verko-
pen of bent u artiest en wilt u spelen of een act uitvoeren? E-mail:
info@africalife.nl of bel met James Owie: 06-12634194.
Meer informatie over Stichting Africa Life vindt u ook op onze website:
www.africalife.nl/info@africalife.nl

Programma onder voorbehoud
13.00 – 18.00 Kinderactiviteiten
13.00 – 13.45 Angola & Zambia
13.50 -  14.05 Segbroek bestdrums competitie  (50 euro voor winnaar)
14.10 – 14.25 Gedicht en muziek
14.30 - 14.45 Segbroek bestdanser competitie (op djembe muziek of  CD,

50 euro voor winnaar)
14.50 – 15.20 Nederlands muziek
15.30 – 15.45 Tamara (kinderen uit Segbroek)
15.50 – 16.05        Kaabassi (Suriname)
16.10 – 16.55 Djobuga (Gambia, Sierra Leone)
17.05 – 17.45 Afework (Ethiopians)
17.50 - 18.05 Afrikaanse Modeshow (uit Segbroek)
18.10 - 18.55 Laye Ananas
19.10 – 19.55 Ebuo Groep (djembe & dans)
20.10 - 21.10 Multiculti band (Senegal, India en Nederland in één band)

      GRATIS TOEGANG         13.00 uur tot 21.30 uur

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 In beweging met HOPLA!
In Den Haag zijn ongeveer vijftienduizend kinderen te dik. Om zowel kinderen
als ouders te stimuleren gezond te eten en voldoende te bewegen, ‘hopt’ de
HOPLA!-campagne gedurende twee jaar door Haagse wijken. Ook in stadsdeel
Segbroek is deze campagne inmiddels van start gegaan.
Tijdens de campagne krijgen alle kinderen tot zes jaar uit Segbroek en de Schilderswijk
een HOPLA!-boekje. Met dit boekje kunnen ze tot en met juni 2007 gratis meedoen aan
verschillende sport- en spelactiviteiten in de wijk. Voorbeelden zijn een gratis les
peutergym, baby-/peuterzwemmen en kooklessen voor ouder en kind.
HOPLA! was al in verschillende wijken een succes en is begin april j.l. ook in Segbroek
begonnen. De campagne is onderdeel van het actieprogramma Gezond Gewicht van de
gemeente Den Haag en duurt tot eind juni 2007. Zie voor informatie over de HOPLA!-
campagne en de activiteiten op www.denhaag.nl/hopla.

HOU JE VAST door AGEETH DE
HAAN
Maandag 28 mei (tweede pinksterdag)
14:00 uur. Familievoorstelling 2+

Ageeth struikelt over een groot kado.
Een groot pak met een kaartje waarop
staat: Voor Oma. Natuurlijk wil Ageeth
dit prachtige kado naar haar jarige oma
brengen… alleen woont oma in
Marokko! Ageeth en de band reizen al
zingend per fiets, boot, auto en zelfs
luchtballon net zolang tot ze oma
hebben gevonden. En dan is het
natuurlijk tijd voor een feestje!
Een muzikaal en visueel stijlvolle
voorstelling, met een warme vrolijke
sfeer. Volwassenen  €10,- Uitpas, CJP
€8,50  Kinderen €8,-

Maak een
Lenteschilderij
Dit heb je nodig:
papier, potlood, wol, schaar, lijm.
* Maak met potlood een tekening op
het papier. Teken niet te klein en te
precies, want dat wordt erg moeilijk
met plakken. Als je tekening klaar is
beplak je deze met wol.
En klaar is je lenteschilderij.

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

Een spin van
kralen
Wat heb je er voor nodig:
2 grote kralen, kleine kralen, 2 pijpen-
ragers, schaar, knutsellijm, viltstiften.
*Knip de pijpenragers in tweeën.
Draai de doormidden geknipte
pijpenragers in het midden samen en
breng een beetje lijm aan op het
middelste deel.
-Schuif de grote kraal over de pijpen-
ragers tot aan de lijm in het midden.
Trek de poten open. Schuif  kleine
kralen over elke poot en vouw het
uiteinde om, zodat de kralen blijven
zitten. Plak dan de andere grote kraal
vast voor het lijf van de spin. Plak op
de kop van de spin een kleine kraal als
neus. Schilder de ogen en de mond
op de kop. Beschilder het lijfje in een
mooie kleur. En klaar is de spin!

foto: Jacob van Rozelaar

Elout van Soeterwoudeschool wint Prisma
College Zaalvoetbaltoernooi 2007
Het meisjesteam van de Elout van Soeterwoudeschool heeft het toernooi Prisma College Zaalvoetbal gewonnen. In de finale
bleek zij te sterk voor andere scholen.

De voorrondes voor dit prestigieuze toernooi waren al begonnen in oktober 2006. Van de 62 scholen die zich hadden
ingeschreven, bleven er uiteindelijk acht over die mochten aantreden in sporthal de Schilp te Rijswijk. De voorrondes en halve
finales werden gespeeld in de Sporthal aan de Gaslaan. De Elout van Soeterwoudeschool maakte het erg spannend door in
de finalerondes twee keer te winnen door een penaltyreeks. In de finale bleek de school te sterk voor de
P.C. Hooftschool en won met 1-0.

Stichting Haags Kinderatelier
Atelier Van Speijk, Van Speijkstraat 153a (zwarte deur).
Reserveren via 070 - 36 33 745
*dinsdag 22, donderdag 24 mei
15.30-17.15 uur Haags Kinderatelier, verzamelen bij Museum Mesdag, Laan van
Meerdervoort 7F. Excursie Museum Mesdag, voor 7 t/m 9 jaar..
Reserveren.
*dinsdag 29, donderdag 31 mei
15.30-17.15 uur Haags Kinderatelier,
Workshop ‘object‘, n.a.v. bezoek Museum Mesdag, voor 7 t/m 9 jaar.
*vrijdag 25 mei
15.45-17.30 uur. Haags Kinderatelier, Workshop ‘verplaatsbare architectuur’, n.a.v.
‘Madeleine Gins’, voor 10 t/m 12  jaar.
*zaterdag 26 mei
Workshop architectuur, voor 13 t/m 17 jaar.

Het Prisma College Zaalvoetbal-
toernooi (voorheen Johan de Witt
College) organiseert dit zaalvoetbal-
toernooi waaraan iedere basisschool
mag deelnemen al jaren. Het meisjes-
team van de Elout van Soeterwoude-
school bestond uit : Esma Sorgucu,
Zinzi Sleeswijk, Nisa Matilda, Kiran
Kalloe, Jaritee Isenia, Samantha Gielen
en Souha Tahboun. De prijsuitreiking
werd gedaan door twee spelers uit het
tweede elftal van ADO Den Haag.

De Waterpukkels
De kleuterklassen op school waren de
afgelopen maanden gehalveerd, de
zwemles leek op privé-les en vrienden
en kennissen waren allemaal thuis met
zieke kinderen. Ook wij. Floor werd
ziek toen we op vakantie waren. Ze
werd ’s nachts wakker met hele hoge
koorts en de volgende ochtend had ze
wat rode plekjes op haar hoofd.
Eenmaal thuis zat ze helemaal onder…
jawel, de waterpokken! Of, zoals Melle
ze noemt, “de waterpukkels”.
Floor is altijd heel stoer als ze ziek is. Ze
klaagt nooit, vindt de thermometer ook
geen enkel probleem en lijkt bijna wel
extra lief  te zijn. We maken natuurlijk
een bedje op de bank, want dat is wel
zo gezellig. Ze is precies zo oud als
Karlijne toentertijd was. Op een och-
tend kwam Karlijne naar ons toe dat ze
zich niet zo lekker voelde en ze bleek al
meteen helemaal onder de rode vlekken
te zitten. Bij Floor leek het wel alsof er
iedere dag meer plekjes bij kwamen en
we noemden haar liefkozend ‘onze
pukkelpuppy’.
Alleen, het probleem met de waterpok-
ken is, dat je de koorts nog kunt laten
zakken met paracetamol, maar dat de
jeuk natuurlijk erg vervelend is voor
kinderen. We hebben een hele goede tip
gekregen: zet je kind in een bad met
havermout! Het klinkt misschien een
beetje raar, maar het werkt ontzettend
goed. Vul een washandje met
havermoutvlokken, doe er een elastiekje
om en doe dat in het badwater. Knijp
een tijdje in het washandje tot het water
goed wit is en laat je kind er een half
uurtje in zitten. De waterpokken wor-
den minder rood en de jeuk is ook een
stuk minder. Wij deden het zo’n twee
keer per dag en Floor sliep er ook
meteen beter door.
Uiteraard konden we wachten op het
moment dat Melle ze ook zou krijgen
en twee weken later was het inderdaad
zijn beurt. Hij vond het eerst helemaal
geweldig, want nu mocht hij in het
“melkbad”, zoals hij het noemde. Hij
heeft alleen helaas het vijfvoudige van
Floor gekregen en zat werkelijk van top
tot teen onder. En omdat hij ook meer
last van de jeuk had, zat hij tot zijn grote
vreugde wel drie tot vier keer per dag
in het havermoutbad. Floor is inmid-
dels helemaal opgeknapt, maar bij Melle
duurt het duidelijk allemaal wat langer.
De plekken van de waterpokken zijn
nog goed zichtbaar en hij is nog steeds
niet helemaal de oude. Maar hij vindt
daarom dat hij nog steeds in het “melk-
bad” moet, wat we dus tot op heden
nog regelmatig doen, alleen geen drie
keer per dag meer…
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Klein-
schalige
bedrijvig-
heid in
Regentes
Valkenbos
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Beste mensen,
Na ongeveer 14 jaar in diverse functies aan het politiebureau
Segbroek werkzaam te zijn geweest, werd het voor mij tijd eens
verder te gaan kijken. M.i.v 5 mei, een mooie dag om te beginnen,
start ik als wijkagent aan bureau Zoetermeer.
De afgelopen jaren heb ik aan het bureau Segbroek gewerkt als
wijkagent in de Heesterbuurt, milieumedewerker, wijkagent
Regentessekwartier en als laatst wijkagent Valkenboskwartier.
Ik heb het deze jaren enorm naar mijn zin gehad, mede door de
prettige manier waarop ik met bewoners, de bewonersorganisaties,
de nachtpreventie, straatvertegenwoordigers, de gemeente en andere
instanties in de diverse projecten heb samengewerkt.
Ik weet zeker dat het met het Regentesse- en Valkenboskwartier
goed zal blijven gaan en ik wens alle wijkbewoners dan ook veel
succes toe bij de verdere ontwikkeling van de wijk.
Vriendelijke groet en misschien tot ziens,
Frank de Koning
Wijkagent.

Afscheid van een
wijkagent

Segbroek is een uitvinderswijk, vond
wijlen Frederik Kossman, oud bestuurs
lid van de bewonersorganisatie. Hij

legde daarbij de link met de namen van een
aantal straten in Regentes-Valkenbos.
Allemaal uitvinders die al lang niet meer in
leven zijn. Maar er wonen ook nog springle-
vende uitvinders in onze wijk. Eén daarvan is
Anton Simonis. Anton heeft een verhuur-
bedrijf voor geluidsinstallaties Adesign en is
gevestigd op de Regentesselaan 158. Als uitvin-
der ontwikkelt hij ook zelf audio appratuur.
De moeite waard voor Konkreet om eens langs
te gaan.

Bij het binnenkomen is het een kruip-
door-sluip-door van draden en zwarte
dozen. Overal staan grote versterkers
die gerepareerd of gemodificeerd
moeten worden. Aan de zijkant staat
een aantal tafels met een soldeerbout,
verlichte loop met daarboven een plank
met meetinstrumenten. Op de werkta-
fel liggen allerlei onderdelen, kabels en
gereedschap.

 Uitvinder
Anton

 “Geweldig leuk”, zo begroet Anton
mij met een brede grijns. Terwijl we
naar achter lopen, wijst hij naar een op-
geschroefde versterker “Van de Gol-
den Earring”. Ondertussen komt een
bijna gepensioneerde hond aangelopen.
Opvallend behendig weet hij zich, al
kwispelend, door de draden, speakers
en versterker te manoeuvreren. De kat
des huizes heeft het voordeel dat hij
over de spullen heen kan springen. We
lopen naar de kamer in de uitbouw die
voor de helft van de oppervlakte
wordt gevuld door een gigantische
mengtafel met bijbehorende verster-
kers en boxen. Onder het genot van
een bak koffie legt Anton uit hoe hij
zich heeft opgewerkt tot één van de
meest bekende audiokenners van Den
Haag.

te ontwikkelen. In 1980 ging hij zijn
eerste audio-set verhuren. In 1989
besloot hij zijn eigen verhuurbedrijfje te
starten. Hij huurde daarvoor een
winkelpand op de Regentesselaan 150
en werd bekend om zijn zelf ontwik-
kelde ‘blauwe setje’. Want omdat alles
makkelijk gedragen en vervoerd moest
kunnen worden, zijn de ontwerpen van
Anton compact en leveren ze een
maximale prestatie.

Want een uitvinder ís Anton! Trots laat
hij de schema’s zien van een versterker
die hij voor sound projects by
masterblaster ontwikkelt. Hij manifes-
teert zich als ‘aardings en voedings’
expert. “Wanneer deze twee niet goed
zijn, merk je dat direct door brom of
gezoem uit de luidsprekers”, ver-
duidelijkt Anton over zijn bril glurend.
“Daarnaast maak ik bij ontwikkeling
gebruik van de laatste Digital Sound
Processoren waarbij voorop staat dat
kwaliteit van het geluid belangrijker is
dan de veelzijdigheid van de processor.
Het geluidsbeeld zelf moet wel trans-
parant blijven.”
Hij houdt zich middels publicaties op
het internet en vakliteratuur op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen
op het gebied van audio. “Er komen
altijd weer nieuwe audio processoren
en andere componenten”, vertelt hij.

Inmiddels is Anton een aantal nummers
op de Regentesselaan opgeschoven. Op
nummer 158  heeft Adesign een flinke
reputatie opgebouwd bij bekende
artiesten en bands. Samen met zijn
partner Beleke ontwikkelt en verhuurt
Anton zijn apparatuur. “Ik ga voor
kwaliteit en niet voor kwantiteit”,
vervolgt Anton. Hij heeft zo zijn eigen
visie op toekomstige ontwikkelingen.
“Er komen steeds meer betaalbare
digitale audiomixers met allerlei digitale
effecten en verdere integratie. Je zult
zien dat er steeds meer vraag komt
naar compact goed gericht vermogen.
Toch zijn er altijd artiesten die blijven
zweren bij hun eigen versterker met die
karakteristieke sound.”

Op de vraag wanneer voor hem nu het

Het blauwe setje

ultieme moment is bereikt, antwoordt
hij: ”Als je tijdens het optreden van de
band als het ware hangt in het geluid en
er een soort driehoeksrelatie ontstaat
tussen de band, publiek en soundman!
Een mooier resultaat van je werk kan je
niet krijgen”.

Ed Dusschoten

Noot:
Helaas is het weekend van
Koniginnedag fataal geweest voor het
oudste ‘blauwe setje’.
Het is gestolen. Kennelijk door liefheb-
bers die hun huiswerk onvoorstelbaar
goed hadden gedaan. Dus Anton gaat
weer bouwen, doet hij graag, maar de
aanleiding is minder positief.

“Als kind was ik al geïnteresseerd in
techniek. Ik heb nog meegemaakt dat
de Houtrustbrug werd gebouwd. Daar
stond een grote stoomheimachine. Ik
kon net tussen de spijlen van het hek
kijken hoe de machine zijn werk deed.”
Eigenlijk vanaf dat moment staat tech-
niek centraal in zijn leven. Hij maakte
zijn gymnasium met wiskunde, natuur-
kunde en talen af. Maar kwam tijdens
de opleiding door vriendschap met een
meisje in contact met haar vader. Dat
was meneer van Rossum, die

audio apparatuur repareerde en ook
zelf  bouwde. Anton’s vriendschap met
de dochter werd minder belangrijk, de
vriendschap met meneer van Rossum
werd sterker. Grijnst Anton. Vanaf  die
dag begon Anton met het maken van
zijn eigen apparatuur en boxen.
Anton ontwikkelde zich als een auto-
didact in de elektronica. Hij was (en is
nog steeds!) soundman van diverse
bandjes. Om toch nog een beetje de
kost te verdienen, werd hij nog even
ambtenaar.  “Leuk om het meegemaakt
te hebben maar techniek is leuker”,
vindt Anton.
Hij ging onder andere werken bij BMI
als reparateur van audio apparatuur.
Daar ontpopte hij zich ook als uitvin-
der. Hij ontwikkelde tal van nieuwe
schakelingen. Al dan niet gebaseerd op
buizen en/of  transistors.
Maar zijn grote wens was ooit iets zelf

Voor meer info over Adesign kijk op
www.adesign.eu.

Kent U ook een
uitvinder in ReVa?
Mail dit dan naar
Konkreet@boreva.nl

Voor meer info over de uitvinderswijk
kijk op www.uitvinderswijk.nl.
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Op woensdag 18 april vond het jubileum van het Multicultureel dictee plaats in
Bibliotheek Segbroek. De achtste groepers van de Al Qoebaschool en de Drie Linden
deden mee aan dit dictee. De directeur van de Dienst Openbare Bibliotheek, dhr.
Noordam gaf het startschot en wethouder Klijnsma sloot het dictee officieel af.

Haagse schatkist

Leerlingen van de Heilig Hartschool
en bewoners van Florence-zorg
kwamen op 19 april j.l. bij elkaar
voor de prijsuitreiking van het project
‘de Haagse Schatkist’. Tijdens deze
feestelijke gebeurtenis in Bibliotheek
Segbroek ontvingen de winnaars een
boekenbon.
Het project ging afgelopen november
van start en duurde zeven maanden.
In 16 wijkbibliotheken werden
verhalen, beelden en herinneringen
over de Haagse geschiedenis verza-
meld in een houten schatkist. Leerlin-
gen van groep 5, 6 en 7 schreven
verhalen en maakten tekeningen voor
de Haagse Schatkist met als thema:
“huis/wijk/stad van de toekomst”.

Op 3 november 2006 is in Den Haag het project ‘de Haagse Schatkist’ van
start gegaan. Dit project verzamelt verhalen over de Haagse geschiedenis.
Gedurende zeven maanden werden in 16 wijkbibliotheken verhalen, beel-
den en herinneringen in een houten schatkist verzameld.

met verhalen, beelden en herinneringen.

Subsidie voor Straat-
feesten
Als inwoner van Den Haag kunt u subsidie aanvragen voor leuke
initiatieven in uw straat. De bedoeling van deze initiatieven is, dat
bewoners met verschillende achtergronden elkaar op een leuke
manier ontmoeten. Zo kan de samenhang in een wijk worden
vergroot.

Iedere dag na school sprintte mijn
jongste zoon de hoek om met zijn
“pleinvriendjes en vriendinnetjes” te

voetballen. Het verlaten schoolgebouw
aan de Meidoornstraat bood een ideale
voetbalkooi. Twee weken geleden kwam
hij onverwachts snel terug en riep. “Ze
zijn de bomen aan het kappen en ver-
snipperen en het plein is weg! “
Meteen kijken natuurlijk en inderdaad het pleintje leek wel getroffen door een
bom. Enorme boomstronken en gaten en overal houtsnippers. Mijn angst dat het
hele schoolgebouw daterend uit 1913 plaats moet maken voor nieuwbouw, blijkt
gelukkig ongegrond. Het voormalige schoolgebouw wordt verbouwd tot luxe
appartementen…  Maar het pleintje is niet meer en de voetballers moeten weer
op zoek naar een ander plekje… Perry Lehmann

Klein
Leed

De jury, bestaande uit
bewoners van Florence,
koos uit de vele mooie
inzendingen drie tekeningen
en drie verhalen.
De bijeenkomst startte om
tien uur met een ontvangst
en een korte toelichting over
het project. De kinderen
gaven uitleg over de teke-
ningen en de verhalen
werden voorgelezen.

Verhalenverteller Hans Sparneij vertelde
twee verhalen die door bewoners waren
ingestuurd. Zo was er een spannend
verhaal over een bijzondere steen op het
kerkhof, met aan het einde van het
verhaal de vraag of het wel zo gegaan is,
of toch anders was? Na de geslaagde
bijeenkomst vertrokken de kinderen
weer naar school. De bewoners van
Florence kregen nog een rondleiding met
uitleg in de bibliotheek, waarna ze een
presentje in ontvangst mochten nemen.

Martine Cloostermann

Hoe kan subsidie aangevraagd
worden?
Voor de organisatie van straatfeest kan
een subsidie bij de gemeente worden
aangevraagd. Het subsidiebedrag
bedraagt maximaal € 700,00 per straat-
feest.
Hebt u een leuk idee waarvoor u
subsidie wilt aanvragen? Bent u geen
rechtpersoon? Neem dan contact op

met een intermediair (bewoners-
organisatie, wijkvereniging, andere
stichting) in de wijk waar u uw
activiteit wilt uitvoeren.
U kunt deze organisaties vinden op
www.denhaag.nl onder stadsdelen,
organisaties.
De initiatiefnemers van een straatfeest
kunnen zelf bepalen in welke mate zij
de subsidie willen gebruiken om de

kosten te dekken die zij moeten maken
voor het plaatsen van afzettingen bij
kleine evenementen die onvermijdelijk
op de openbare weg moeten plaatsvin-
den.
In Den Haag geldt zowel bij grote als bij
kleine evenementen het uitgangspunt dat
de initiatiefnemer van een activiteit in
eerste instantie verantwoordelijk is voor
een goed verloop en/of goede

bereikbaarheid van het evenement en
hiervoor de kosten draagt. Bij klein-
schalige evenementen, zoals straat-
feesten, gaat het erom dat deze eve-
nementen zo min mogelijk op de
openbare weg plaatsvinden en bij
voorkeur op (brede) stoepen,
(school) pleinen, groenstroken en
speelveldjes.
Bron:gemeente Den Haag

MODELTEKENEN IN
DE WEIMARSTRAAT 
In 1974 werd de International Art Club opgericht en eind 2006
streken zij neer in de Weimarstraat. Op nummer 49a. Voor de
100 leden worden teken- en schildercursussen georganiseerd.
Leden kunnen de ruimte gebruiken als atelier of voor een
tentoonstelling. De International Art Club is enthousiast over de
buurt waarin zij zijn beland. Met de buurman, de Turkse
pizzeria, zijn zij goede maatjes geworden. Maar zij zouden graag
meer leden uit de buurt verwelkomen.
Zie voor tarieven en programma:
www.internationalartclubdenhaag.nl   

55+ Beurs 2007 komt eraan!
Haagse 55-plussers oud en versleten? Vergeet het maar! De grijze
golf die vaak negatief in de pers verschijnt omdat het zoveel geld
zou kosten, is van onschatbare waarde voor onze maatschappij.
Daarom staat op zaterdag 9 juni en zondag 10 juni het Stadhuis op
z’n kop voor Haagse 55-plussers. De Haagse 55+ Beurs biedt dan
van 11.00 – 17.00 uur een gevarieerd programma voor de oudere
jongere.
De beurs biedt onder meer een informatiemarkt, gratis
gezondheidstestjes, stoelmassage, manicure, speeddaten, work-
shops, een hapjesbalkon en een gezellig terras. Organisator CIPO,
het Centraal Informatiepunt Ouderen, wil de 55-plusser vooral
inspireren tot een nieuwe uitdaging. Op het podium zullen onder
meer Dorine van de X-factor en de Dutch Diva’s hun opwachting
maken. Daarnaast is er rappen voor ouderen, een buikdansshow,
salsa, smartlappen zingen, een Big Band, blues en rock. Beide
dagen zijn gratis toegankelijk.
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SPROOKJES UIT 1001 NACHT
Zaterdag 14 JULI 2007

Thema: UIT JEZELF
Toegang en deelname gratis.

WAAROM
Wij, de organisatoren van Sprookjes
2007, geloven in een andere wereld,
een wereld waar de mens en zijn
rijkdom aan cultuur, traditie en ver-
beelding centraal staat. Woorden als
respect, gelijkwaardigheid, vrede en
vrijheid zouden werkelijkheid moeten
zijn. Deze gedachten, deze droom, dit
sprookje overdragen aan de jeugd die
de toekomst vormt, daar gaat het om.
Is dat niet een uitdaging?

WIJ DAGEN U EN JOU UIT!
Samen willen en kunnen wij Sprookjes
waar maken. Het doel van sprookjes is
vooral mensen bij elkaar te brengen.
Elkaar te ontmoeten, met elkaar in
gesprek te komen en over en van
elkaar te leren. Dit festival wil daarom
voorzien in een breed programma met
een veelheid aan activiteiten om een zo
divers mogelijk publiek te trekken met
de breedst mogelijke culturele achter-
grond. Mensen laten zien dat een
sprookje of een droom ook werkelijk-
heid kan worden als je uit jezelf komt
en participeert. Zó samenleven dat
mensen zich thuis voelen, dat hun wijk
of stadsdeel ook echt hun wijk of
stadsdeel is. Uit jezelf  te komen en
daardoor vooroordelen en misverstan-
den weg te kunnen nemen.

HOE KAN EEN SPROOOKJE
WERKELIJKHEID WORDEN?
Zaterdag rond twaalf uur luiden de
klokken van de Agneskerk. Vanaf
daar zweeft Aladdin op zijn tapijt
door de Beeklaan en de Weimarstrat
naar het Regentesseplein, omgeven
door dragers en begeleid met
Oosterse muziek. Op het
plein kan iedereen, jong

en oud, zich laten verrassen en mee-
voeren naar het park De Verademing.
Om 13.00 uur is de opening door de
wethouder en organisaties, waarna een
spectaculaire openingsact volgt. Stort je

een dag in een sprookjeswereld en laat
je betoveren. Kom uit jezelf en ont-
moet het onverwachte in je eigen wijk.
Muziek, dans, workshops, hapjes en
drankjes, een sfeervol decor en een
wervelende sfeer. Activiteiten voor jong
en oud, alles is aanwezig voor een
feestelijke ontmoeting met de mogelijk-
heden die uw en jouw eigen wijk te
bieden heeft. Aan het eind van de dag
hopen wij dat een betoverd publiek
zich rijker weet en nog lang de nagalm
hoort van: Uit jezelf !

PROGRAMMA
Om 12.00 uur vertrekt Aladdin vanaf
de Agneskerk.
13.00 uur opening en openingsact.
Informatiekramen, workshops voor
jong en oud, open podium met o.a.
zang, dans en rap, sport en spel - o.a.
dammen,  schaken, marionettentheater,
modeshow door ouderen en gehandi-
capten, goochelaar, dans en muziek. U
kunt zelf deelnemen, uw kinderen laten
deelnemen, verpozen bij diverse activi-
teiten of u laten betoveren door de
wereldmuziek.

In de avondoptredens van:
DJ Seitan, Indiase dans, Oriëntaalse
buikdansen, Antilliaanse folklore,
Afrikaanse muziek en dans, Braziliaanse
dans, Irakese muziek en dans, Multi-
culti kinderdans, Klassieke Javaanse
dans, Cultuurdans uit Papoea Nieuw
     Guinea, Spaanse flamencodans,

Westerse popmuziek.

De hele dag lekker eten
en drinken

Heeft u nog een bij-
drage die thuishoort in
de sprookjeswereld met

   het thema “Uit
   jezelf ”, kunt u

bellen met:

Diny Vrielink,  06-29587796
Hermine Kromoredjo,
06-24221667
Jean Bosch, 070-3620589.

Fruitbomen sieren
binnentuin Jonker Frans

Ieder jaar worden in de ruim 400
gemeenten die deelnemen aan de
Nationale Boomfeestdag honderd-
duizenden bomen en struiken geplant.
De Stichting Nationale Boomfeestdag
vierde op woensdag 21 maart j.l. haar
vijftigjarig bestaan en Verzorgingshuis
Jonker Frans, de Heilig Hartschool en
de Agnes Parochie vierden mee. In de
vijftig jaar dat de stichting bestaat, zijn
er ruim tien miljoen bomen en struiken
geplant, waarvan inmiddels drie in de
binnentuin van Jonker Frans prijken.
Initiatieven om verschillende groepen
van de gemeenschap te verenigen
combineerden zich met de wens onze
wijk groener te maken en zo rees gauw
het idee om deel te nemen aan de
Boomfeestdag. De samenwerking
tussen Jonker Frans, de Heilig Hart-
school en de Agnes Parochie resul-
teerde in een feestelijke dag, die gevierd
werd door de bewoners van Jonker
Frans en ruim 200 kinderen van de
Heilig Hartschool. Met de voordracht-
jes, zang, een zonnebloemwedstrijd, het
oplaten van wensballonnen en natuur-
lijk het planten van de drie bomen, was
de dag een groot succes.
“De sprankelende, blije gezichten die je
op zo’n dag ziet, verrassen me elke
keer weer”, aldus
Nicola Reyman van Jonker Frans.
Nicola is hoofd Welzijn en coördineert
de ruim 40 vrijwilligers die zich voor
de bewoners van Jonker Frans inzetten.

De breed inzetbare vrijwilliger
Herman is daar één van. Daarbij
speelde hij een zeer belangrijke rol bij
het tot stand komen van de Boom-
feestdag. Hij was al druk doende
meer groen in de wijk geplant te
krijgen en zag met deze dag een grote
wens in vervullling komen. “Groen in
de wijk is sowieso belangrijk, maar
fruitbomen spreken meer tot verbeel-
ding!”
Verder hebben Ben Endlich en Rob
van Bokhout van de Heilig Hart-
school, Jean-Marie Bosch van de
Agnes Parochie en troubadour Erik
onmisbare bijdragen geleverd aan het
welslagen van deze eerste Boom-
feestdag. Als het aan Jonker Frans ligt,
zal er op dit initiatief ook zeker een
vervolg komen. Zo valt er te denken
aan het planten van meer bomen in
parken en bij scholen, uiteraard ook
weer volgens het principe van integra-
tie met de buurt. In dit kader biedt
Jonker Frans niet alleen wijk-
maaltijden en een jaarlijkse
rollatorcheck, ook houdt het
verzorgingshuis in mei een expositie
op het gebied van amateurkunst.
Verder is er altijd behoefte aan
vrijwilligers die zich voor bijvoor-
beeld de wijkmaaltijden willen
inzetten.
Contact: Nicola Reyman, tel.: 070 -
364 49 44 of via mail:
nicola.reyman@florence-zorg.nl.

Love is in the air……..
Het is voorjaar en vele vogels zijn nog
druk bezig met de voorbereidingen
om een gezin te stichten.
Veel dieren hébben al jongen. Zo zie je
veel lammetjes in de wei en kleine
“pijltjes” met hun moeder in het
water.
In mijn tuin is het ook een drukte van
belang, alleen viel mijn oog op een
paar niet alle daagse gasten.
Twee Vlaamse gaaien hadden bezit
genomen van mijn nog lege “hanging
basket” en waren zeer geïnteresseerd
in het materiaal aan de buitenkant.
Er werden dan ook in een aantal
keren flinke plukken uitgehaald die nu
ergens dienst doen als nestmateriaal. Ik
hoop dat het jonge gezin er plezier
van heeft!

Vlaamse gaaien zijn meestal te zien in
bosgebieden en parken en houden
zich schuil onder de bladeren.

Ze broeden tussen april en juni en
leggen dan 3 – 6 eieren, die na 16
dagen broeden uitkomen.
In de zomer eten de Vlaamse gaaien
insecten en larven, maar ook wel
wormen, muizen en hagedissen.
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MET DE
DEUR IN
HUIS
Rubriek van
het huur-
ders-
spreekuur
ReVa

Ingezonden
brieven:

Op het huurdersspreekuur kwamen de
volgende vragen een aantal malen naar
voren:
De eerste vraag heeft vooral te maken
met mantelzorgers, buren of anderen
die bepaalde mensen helpen.
“Indien er iemand overlijdt die een
alleenstaande huurder is, wie is dan
aansprakelijk voor oplevering van de
woning? Dus ook voor eventuele
herstelwerkzaamheden om de woning
in de oorspronkelijke staat terug te
brengen. Wie is aansprakelijk voor de
kosten die hieruit kunnen voort-
vloeien?”
*In principe zijn de erfgenamen hier-
voor verantwoordelijk, maar als die niet
aanwezig zijn of afzien van de erfenis,
komen de herstelkosten voor rekening
van de verhuurder.

Deze tweede vraag was: “Als ik een
wisselwoning krijg aangeboden van-
wege de renovatie van de eigen woning
en ik krijg een contract aangeboden
voor korte duur, wat voor rechten heb
ik dan?”
* Een wisselwoning geldt niet als
blijvende verblijfplaats. Met blijvende
verblijfplaats wordt bedoeld: woningen
die men tijdelijk kan betrekken
(vakantiehuisjes) en weer moet verlaten
als de renovatie van de eigen woning
gereed is. U kunt dus geen rechten op
huurbescherming doen gelden.

Het Huurdersteam.

Lantarenpalenblues
Het artikel in de Konkreet 180 over
lantarenpaal nummer 19 heb ik met
plezier gelezen. Je hoeft alleen nummer
19 te veranderen in nummer 21, dan
heb je mijn verhaal. Tegen kerstmis
dacht ik: die lantarenpaal naast mijn huis
doet het niet, laat ik Citytec eens bellen.
Met Oud en Nieuw voor de deur is dat
wel een akelig donkere hoek en je weet
maar nooit. Lantaren niet gerepareerd.
Op 1 februari nog maar eens gebeld.
Nu het gemeentelijk contactcentrum
(nieuw nummer, nieuwe kansen!). Op
15 februari weer. “Mevrouw, dat had
allang gerepareerd moeten zijn, ik maak
er meteen werk van.” Niet dus. Tijdens
een loop met de nachtpreventie ont-
dekte ik nog meer kapotte lantarenpalen.
Op 27 februari nog maar eens gebeld
en het hele rijtje 9, 12, 21, 24, 34, 41
doorgegeven. Weer niets. 28 maart weer
gebeld. Ik heb het verhaal aan onze
wijkagent, Frank de Koning verteld. Hij
zei: “Geef mij dat briefje maar, dan zal
ik het nog eens proberen”.
De dames van de wijkwinkel hebben
ook een e-mail gestuurd.

Nog eenmaal ‘Paal 91’
Het in Konkreet 180 verschenen relaas
‘PAAL 91, THE MOVIE’ heeft op het
Haagse Stadhuis bij de betreffende
dienst voor nogal wat opschudding
gezorgd. Zo erg zelfs dat de Dienst
Stadsbeheer met het schaamrood op
de kaken moest erkennen dat de
gevolgde procedure niet bepaald de
schoonheidsprijs verdiende.
In een welgemeende excuusbrief, die ik
op 4 april 2007 van de Dienst Stads-
beheer ontving, werd dit nadrukkelijk
aangegeven.
Voor wat mij betreft is hiermede de
zaak afgedaan. Dus Lantaarnopstekers:
excuses aanvaard!

Frans de Leef.

Ook uitdeelpunt voedselbank in ReVa

Stoeptuintjes
Ze zijn al jaren een vertrouwd beeld in
de wijk. Jaren geleden gaf de ge-
meente de bewoners toestemming een
stoeptuintje aan te leggen. Leuk, ze
vrolijken het straatbeeld op en zorgen
voor een prettige sfeer in de straten. Er
is zelfs een rozenactie georganiseerd,
bewoners konden een rozenstruik
krijgen. Dat leidde zelfs tot een z.g.
rozenroute. Leuk Leuk Leuk.
Veel tuinbezitters van het eerste uur zijn
nog steeds trots op hun bloemige
geveltje en zorgen er goed voor.
Maar een groeiend aantal eigenaren
heeft nog maar weinig belangstelling

Maar nog steeds niets.
Als zelfs de wijkagent, terwijl de
Verademing toch als hotspot bekend
staat, het niet voor elkaar krijgt de
lantarens brandend te krijgen, wie dan
wel?
Ik ga nog maar een keertje bellen.

Cor Haanstra

voor wat tegen hun gevel woekert.
Zij laten de natuur zijn gang maar gaan
en zijn waarschijnlijk ook niet geïnteres-
seerd in hun woonomgeving. Wij,
medebewoners van de wijk worden
daardoor steeds vaker geconfronteerd
met een uit zijn krachten gegroeide
roos of vuurdoorn. Kleding die aan
de doornen blijft haken en kapot
wordt getrokken, kinderen die handen
of gezicht open halen

Vooral oudere bewoners ondervinden
steeds vaker de gevolgen van de des-
interesse. Een rollator of rolstoel-
bezitter moet regelmatig de stoep af
om over de rijweg verder te kunnen.
Ik vind het schandalig dat mensen zo
weinig begrip voor de medemens
tonen. Stoep of tegeltuinbezitters laat
zien dat u nog enig sociaal besef bezit.
Tuintje teveel werk? Haal het dan weg,
dat staat beter als de woestenij die
steeds vaker het straatbeeld ontsiert.

Gerard L Tettero

Het St. Agnes Solidariteits Fonds helpt
mensen die tijdelijk in een noodsituatie
zijn beland. Sinds maart 2006 verzorgt
dit fonds een uitdeelpunt van de
Voedselbank in het parochiecentrum
van de Agneskerk aan de Beeklaan.
Iedere donderdagmiddag wordt er een
twaalftal pakketten uitgegeven aan
mensen die tijdelijk een steuntje in de
rug nodig hebben. Aansluitend bij het
onderzoek naar armoede door de
BewonersOrganisatie ReVa, vindt u
hier een korte uitleg over wat een
voedselbank is en wat de criteria zijn
om eraan te kunnen deelnemen.

De doelstelling van een Voedselbank is,
verspilling van voedsel tegen te gaan en
armoede te bestrijden. Goederen,
meestal food-products, worden
ingeleverd omdat ze niet of moeilijk in
de winkel kunnen worden verkocht,
het product uit het assortiment gaat of
er heel veel voorraad van is. De kwali-
teit is echter nog 100%. Producten
waarvan de uiterste verkoopdatum
reeds verstreken is, worden door de
voedselbank alleen verstrekt indien de
leverancier een schriftelijke verklaring

overlegt, waarin hij de kwaliteit garan-
deert en het zijn verantwoordelijkheid
blijft.
Voedselpakketten die door de
Voedselbank worden uitgedeeld, zijn
bedoeld als noodhulp voor mensen
die kortere of langere tijd financieel
echt niet rond kunnen komen. Ze zijn
niet bedoeld als extraatje voor mensen
die het niet breed hebben. Daar zijn er
zoveel van, dat de voedselbank al die
mensen onmogelijk van een pakket kan
voorzien en derhalve toekenning al snel
tot willekeur zou kunnen leiden.

Om voor hulp in aanmerking te
komen, mag in een eenpersoons-
huishouden na aftrek van vaste lasten
zoals huur, gas, licht, water en verzeke-
ringen, niet meer dan € 150,00 per
maand overblijven voor voedsel en
kleding. Voor huishoudens met meer
personen, wordt dit bedrag verhoogd
met € 50,00 per extra volwassene en €
25,00 voor ieder kind. De aanvrager
zal door middel van zijn/haar loon-
strook en kostennota’s duidelijk moe-
ten maken dat hij/zij aan de gestelde
criteria voldoet.

In principe wordt de ondersteuning
slechts voor een periode van maximaal
drie jaar geboden. De achterliggende
gedachte is, dat het geringe inkomen
samenhangt met schulden en deze
schulden in drie jaar zouden moeten zijn
afgelost.
Indien u meent in aanmerking te komen
voor hulp van de voedselbank, of u
weet een adres waar deze hulp op zijn
plaats is, kunt u dit doorgeven in een
gesloten envelop, ten name van A.S.F.-
Voedselbank en deze envelop depone-
ren in de brievenbus van de pastorie,
Beeklaan 188.
U kunt er zeker van zijn, dat alle gege-
vens die wij ontvangen, door ons
worden beheerd en niet door derden
worden ingezien. Uw privacy zal altijd
worden gewaarborgd.
Mocht u nog vragen hebben over de
voedselbank, dan zijn wij gaarne bereid
deze te beantwoorden.

Namens het bestuur van het St. Agnes
Solidariteits-Fonds, F.J.C. Korff  de
Gidts, penningmeester.
Tel.: 070 - 363 50 30

Zo niet

Zo wel
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De gitaardocenten, te weten: Marijke Haasdijk, Bart Schotman,
Simo-nette Van Doren, Marlon Titre en Jozsef  Barkaszi.

DeniseOPEN HUIS EN CONCERT IN HET
HAAGS GITAARCENTRUM

‘KunstPlanners’ expose-
ren in galerie BCOM
Galerie BCOM in de Weimarstraat
opent op zaterdag 2 juni een bijzon-
dere expositie van jonge kunstenaars in
spe. Talentvolle leerlingen van het
Segbroek College organiseren er hun
eerste grote expositie. Niet alleen stellen
de leerlingen hun eigen werk ten toon,
ook dragen zij zorg voor de gehele
organisatie van deze tentoonstelling.
De expositie is gratis te bezichtigen tot
en met 23 juni.
Op initiatief van BCOM is er een uniek
samenwerkingsproject gestart met
twaalf derdejaars leerlingen van het
Segbroek. Deze leerlingen hebben zich
reeds onderscheiden in hun talent voor
beeldende kunsten en worden als
zogenaamde ‘KunstPlanners’ voorbe-
reid op de kunstvakopleiding aan de
Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten (KABK).
BCOM stelt haar ruimte gedurende
drie weken aan de jongeren beschik-
baar om er een echte groepsexpositie
te realiseren. Op deze wijze krijgen de
leerlingen inzicht en ervaring in het
galeriewezen, waar zij op latere leeftijd
profijt van kunnen hebben. Het
leerlingenproject wordt begeleid door
twee docenten van het Segbroek
College en medewerkers van de
stichting BCOM. De enthousiaste
jongeren pakken de zaken serieus aan
en overwegen nog of zij er een echte
verkoopexpositie van zullen maken.
Vast staat dat het een verrassende
gebeurtenis zal worden.

Galerie BCOM:
Weimarstraat 24a. Openingstijden:
donderdag en vrijdag van 15 tot 19
uur, zaterdag en zondag van 13 tot 17
uur.
Buiten de openingstijden is de galerie
op afspraak te bezoeken via tel.: 06 -
4156 0663. Info: ww.stichtingbcom.nl.

vrijdag 1 juni, 20.30 uur
Von Kopf  bis Fuss... door Ellen ten
Damme
Ellen ten Damme met een Duitstalig
repertoire dus. Kurt Weill, Brecht, maar
ook La Dietrich en Nina Hagen behoren
tot Ellen’s favorieten. Begeleid door haar
eigen band vertolkt ze unbeschreiblich
weiblich de lotgevallen van Lili Marleen tot
Mackie Messer. Na haar grote successen in
één van de grootste Parade-tenten wordt
het nu tijd voor een echt theaterconcert!

Op 23 juni a.s. houdt het Haags Gitaarcentrum
(HGC) aan de Valkenboslaan 115 Open Huis.
Informatie over de lessen, de aanschaf  van een
gitaar of vrijblijvend een praatje maken met de
gitaardocenten? Dat kan allemaal van 15.00 tot
17.30 uur. De middag wordt door leerlingen van
het centrum met gitaarmuziek opgeluisterd. Onder
het genot van een hapje en een drankje kunt u
genieten van miniconcertjes van het ensemble van
de zaterdagworkshop.
Op 30 juni geeft Marlon Titre, docent aan het
HGC, om 17.00 uur een concert van drie kwartier
in het Haags Gitaarcentrum. De kosten zijn € 10,—,
inclusief drankje. Er zijn slechts 30 plaatsen beschik-
baar, maar bij voldoende belangstelling wordt om
19.00 uur een herhaling van dit concert gegeven.
Contacteer voor meer informatie Marijke Haasdijk
op tel.: 015 - 256 66 05 / 06 - 4185 2835. Of stuur
haar een e-mail: hgc@haasdijkmuziek.nl. Ook kunt
u terecht op de sites: www.hgc.n3t.nl en
www.marlontitre.com.

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

Online radiostation met Haagse muziek
Op dinsdag 20 maart j.l. werd in het Atrium van het Stadhuis de Haagse
Popplayer gelanceerd. De Haagse Popplayer is een online radiostation dat 24
uur per dag non-stop Haagse muziek op cd-kwaliteit brengt. Den Haag is met
dit initiatief de eerste stad in Nederland die lokaal talent op deze manier onder
de aandacht van een groot publiek brengt.
Het station is een site-onafhankelijke toepassing, wat betekent dat elke website
de Popplayer kan aanbieden. Artiesten kunnen hun nummers zelf  aan het
station toevoegen en daarbij worden geen genrebeperkingen opgelegd. In de
afgelopen maanden is een eerste basis van duizend Haagse songs in de database
gezet, variërend van smartlap tot metal, van hiphop tot jazz en van rock tot
dance. Alle liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld. De komende
tijd zal het beschikbare aantal met nog eens duizend worden uitgebreid en zal
het aanbod telkens verrijkt worden.
Luisteraars van het radiostation kunnen de playlist beïnvloeden door zelf te
bepalen welke songs gedraaid worden. Iedereen kan per dag drie verzoekjes
aanvragen, die in volgorde van binnenkomst worden gedraaid. Nummers die
nooit worden aangevraagd verdwijnen op termijn uit de basislijst. De Haagse
Popplayer is daarmee volledig interactief, want de luisteraars en de artiesten
bepalen het geluid van het station.
Zie voor meer informatie over de Haagse Popplayer : www.stichtingruijs.nl of
bel met de R.G. Ruijs Stichting: 070 - 360 4354 / 06 - 5189 7233.

21-23 mei, 20.30 uur
Eb en vloed door het hele gebouw!
Een verzonken landschap van tafels, stoelen en schemerlamp wordt de huiska-
mer voor de dansers waarin geïmproviseerd wordt. De geluiden van Joris-Jan
Bos en boventoonzangkunst van Michael Omniston vullen het oude zwembad
met een galm waardoor de dansers zich laten inspireren. En elke avond is het
decor net even anders.
Maak zelf het decor voor de avondvoorstelling!
Bouw overdag je eigen zandkasteel in het Diepe van het voormalige zwembad
met hulp van kunstenaar Lars Borst (bekend van zijn zandsculpturen). ‘s Avonds
dient dit als decor voor de voorstelling. De zandkastelenworkshops zijn voor
jong & oud. Ook is er een dans & muziekworkshop.
Info: www.c-scope.org.

Papa-dag
Het is vroeg zomer dit jaar. Alleen de
koude wind verraadt dat het nog niet zo is.
Ik fiets naar het strand, loop het terras van
een strandtent op en ga met een zucht
zitten. Nog even genieten met mijn acht
maanden zwangere buik.
Aan het tafeltje naast me neemt een vader
met twee zoontjes plaats. De jongetjes
dragen allebei een spijkerbloesje. Schattige
koppies, bijna identiek. Het ene jongetje
huilt. Papa knielt naast het jongetje neer en
troost het. Grote vingers strijken over
blozende wangetjes. Hij zegt iets in zijn
oor.. Wrijft zachtjes een traan weg. En nog
een. “Ik vie-ie-ie-ie-iel”, hikt het kindje. “Ja,
je viel. Je struikelde”, zegt papa. “Ja”, zegt
het jongetje met een zielig stemmetje. Zijn
lipjes krullen naar beneden. “Over een
plankje.” Het jongetje knikt. Papa veegt
nog een traantje weg: “Stoute plank”.
Het andere jongetje schuift wat onhandig
met de stoelen en gaat dan zitten. Zijn
hoofdje komt maar net boven tafel uit.
Papa bestelt warme chocomel en appel-
taart voor ze. Zelf neemt hij ook taart, met
een cappuccino erbij. Oogjes beginnen te
glimmen als de mokken op tafel komen.
Met twee handen pakken de jongetjes hun
kopjes vast en blazen voorzichtig. Nog iets
te heet.
“Kijk, een boot”, zegt papa en wijst. De
jongetjes draaien zich om. Als het jongetje
dat net nog huilde terugdraait, stoot hij per
ongeluk zijn kopje om. De chocomel gutst
uit het kopje, druipt door de houten
planken van de tafel heen en verdwijnt
tussen de vlonders op de grond, het zand
in. Zijn vorige traantjes nog maar amper
gedroogd, zet het jongetje ‘m op een
brullen. Papa staat op om een doekje te
halen. “Jullie moeten even rustig blijven
zitten”, gebiedt hij op lieve toon. Het
oudste jongetje neemt met zijn vorkje een
hap van zijn appeltaart. Hij kijkt naar een
vlieger, even verderop in de lucht. Het
jongste jongetje huilt nog steeds, hevig
snikkend nu.
Ik wil iets doen, iets liefs, maar weet niet
wat. Een vrouw aan een ander tafeltje
moet datzelfde gevoel gehad hebben, want
ze geeft haar koekje aan het jongetje. Het
jongetje kijkt er verbaasd naar, maar neemt
het niet aan. Geen koekjes van vreemde
mensen aannemen, heeft hij zeker geleerd.
De vrouw legt het koekje op tafel en
glimlacht. Even is het jongetje te verbou-
wereerd om verder te huilen, maar als hij
zijn vader weer in het vizier heeft huilt, hij
verder.
“Zo”, zegt papa terwijl hij de chocomel
van het tafeltje dept, “het zit ook niet mee
hè, vandaag?”. Zachtjes snikt het jongetje
verder. Hij krijgt een nieuwe chocomel.
Zou papa nu eindelijk zijn cappuccino op
kunnen drinken? Ik zou het hem van harte
gunnen. Maar denk niet dat je rust hebt op
je papa-dag: “Ik moet plassen,” roept
hetzelfde jongetje. Zonder ook maar te
fronzen, neemt hij zijn zoon bij de hand.
“Kom maar”, zegt hij geduldig. Het andere
jongetje lepelt braaf  zijn chocomel leeg.
De baby in mijn buik roert zich. Ik voel
een hieltje in mijn zij. Nog even en wij
hebben ook een kind. Spannend! Hoe zou
het ons vergaan?
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Hallo! Ik ben Henk van
Oostenbrugge, de nieuwe sport-
medewerker van het sport- en wijk-
park De Verademing. Mijn taak is
om op dat prachtige sportpark een
mooi programma met sport en spel
voor alle leeftijden neer te zetten
opdat dit park tot zijn volle capaci-
teit gebruikt gaat worden door
buurtbewoners en lokale jeugd.
Daarvoor is een programma met
sportactiviteiten gemaakt, zodat vooral
de jeugd, maar ook volwassen en oudere
wijkbewoners dagelijks kunnen komen
sporten. Kijkt u verderop in dit artikel
naar onze activiteiten op het gebied van
tennis, voetbal, jeu de boule, skaten,
basketball e.d. Voor de jeugd
zijn alle activiteiten gratis, waardoor de
drempel veel lager is dan bij bijvoor-
beeld een sportclub. Volwassenen betalen
een bijdrage van 50 cent tot 1 euro per
keer.

Ook zal ik wijkbewoners, die sport-
toernooien en evenementen op en
rond De Verademing organiseren,
helpen waar ik kan. Tot slot ben ik er
voor wijkbewoners, die met een eigen
groepje regelmatig willen komen spor-
ten op De Verademing. Neem contact
met mij op en ik reserveer voor uw
groep een vaste plek op het kunst-
grasveld achter de speeltuin.

Ik heb tijdens mijn eigen carrière en
opleidingen veel ervaring opgedaan
met diverse takken van sport en heb
met veel topsporters uitkomend in
diverse takken van sport getraind. De
basis van veel sporten blijkt overeen te
komen. Mijn specialiteit: deze verschil-
lende aspecten zo te gebruiken dat je
het uiterste uit jezelf kan halen! Nu ben
ik  in dienst bij welzijnsorganisatie
VÓÓR en ik hoop dat ook te bereiken
met de kinderen uit de buurt. En het
park leent zich natuurlijk voor mooie
sportactiviteiten.

Ik heb al een aantal mensen uit de buurt
ontmoet en dat stemt me goed. Ik heb
er erg veel zin in! Mocht u een keer een
kijkje willen nemen op de Verademing
of meer willen weten over sport, kom
langs. Tel.: 06 - 3331 2901. Email:
hvanoostenbrugge@voorwelzijn.nl

SPORTIMPULS VOOR
DE VERADEMING

Een overzicht van de sportactiviteiten voor de
buurt op De Verademing
Maandag
15.30 – 17.00 Richard Krajicek Foundation Sportinstuif tot 14 jaar
Dinsdag
13.00 – 14.00 Conditietraining senioren
19.00 - 21.00 Jeu de boules volwassenen en ouderen
Woensdag
13.00 - 14.00 Voetbal tot 12 jaar
14.00 - 15.00 Tennis tot 12 jaar
15.00 - 16.00 Meidenvoetbal
15.45 -18.00 Atletiek jeugd
Donderdag
10.00 - 12.00 Jeu de boules
15 30 - 16.30 Skaten
16.30 – 17.30 Basketball vanaf 12 jaar
Vrijdag
15.30 – 17.00 Richard Krajicek Foundation Clinics tot 14 jaar
15.45 - 18.00 Atletiek jeugd
Zaterdag
10.00 – 11.00 Tennis
11.00 - 12.30 Voetbal 18+
12.00 – 14.00 Jeu de boules
12.30 – 14.00 Multisport
Zondag
10.00 – 12.00 Tennis met de buurt!
Elke dag: Fitnessen op het Fitpoint (vrij toegankelijk)

Evenementen en toernooien
Doe mee aan of  kom eens kijken op De Verademing op de volgende dagen:
27 mei – hele dag Sport- en speldag SC REMO – St. Hindustani -
2 juni – middag/avond ‘Africa Live Festival’ groenstrook bij Newtonstraat
3 juni - middag ‘Billy the Kid’ voetbaltoernooi
27 juni - middag ‘Hopla-slotdag’, speelproject voor kids van 0– 12jr.
14 juli - hele dag ‘Sprookjes 1001 Nacht’ een groots buurtfeest
28 t/m 31 augustus Vakantieweek voor de jeugd van VOOR
En.... wist u dat het kunstgrasveld achter de mooie speeltuin van De Verademing
van 09.00 – 22.00 uur ’s avonds vrij toegankelijk is voor wijkbewoners. Tenzij het
veld gereserveerd is voor sporten door wijkbewoners. De beheerders kunnen u
dit vertellen. Dus kom sporten, het is een prachtig veld en het is ook gratis!!!!

De wereld binnen onszelf
Basiscursus Do-In en Shiatsu
Gefascineerd als ze is door de
wonderlijke wijze waarop het
menselijk lijf in elkaar zit, kwam
shiatsutherapeut Nelleke Staal tien
jaar geleden in contact met Shiatsu.
In zowel haar praktijk als haar
dagelijks leven merkt Nelleke
duidelijk dat Do-In en Shiatsu
werken en de moeite van het probe-
ren waard zijn. Geen geheimzinnige
kunst met magische handen, maar
gewoon het leren kennen van je
eigen lichaam en leren inspelen op
de signalen die het geeft.

“Je lijf, het huisje waar je in leeft, geeft
signalen af. Door daarop in te spelen,
kun je lichamelijke klachten vóór zijn of
aanpakken. Je kunt je eigen ‘loodgieter’
zijn, door goed voor jezelf te zorgen

en de pijpen in je huis goed schoon te
houden”,  aldus Nelleke. Ze legt uit dat
Do-In je, middels het doen van strekkin-
gen en rekkingen, leert wat je zelf kunt
doen om lekkerder in je vel te zitten en
minder vatbaar te zijn voor ziektekiemen
en stress. Nelleke juicht dan ook het
groeiende aantal bedrijven dat hun
werknemers gezond houdt door hen
bijvoorbeeld shiatsu aan te bieden toe.
Voorkómen is immers beter dan gene-
zen. Net als Do-In, gaat Shiatsu in op
verandering van energie in je lichaam,
maar het gaat een stapje verder door
ook ontspanning in de vorm van
massages te brengen. Deze massages
bestaan uit aanrakingen die ook helend
werken omdat ze blokkades opheffen
en symptomen verminderen. Het feit dat
dit over de kleding heen gebeurt, werkt
voor veel mensen drempelverlagend.
Nelleke wil in de toekomst graag met
kinderen werken. Enige tijd geleden gaf
ze een workshop op de Galvanischool,
die zeer goed ontvangen is.
De cursussen worden op maandag
gegeven in cursusblokken van 8 lessen,
die plaats vinden in het gebouw van Fire
Dragon, Beeklaan 350. De lessen Do-In
worden gegeven van 10.45 - 11.45 uur.
Shiatsu wordt gegeven van 12.30 - 14.30
uur. Info: 070 - 345 80 78 of  06 - 2880
1735. Per mail: nestada@tiscali.nl.

Sportschool
Het is alweer een paar jaar aan de Noord West Buitensingel gevestigd, dus
hoog tijd dit bedrijf aan u voor te stellen. OCA, op het eerste gezicht een
sportschool zoals er steeds meer verschijnen. Een gesprek met Arjan
Weber, coördinator van deze vestiging, geeft toch een ander beeld.
OCA is een instelling waar goed opgeleide specialisten in nauwe samenwerking
met onder meer werkgevers, ARBO-instellingen en bedrijfsartsen aan de gezond-
heid van het individu werken. Er staan in de ruim ingerichte zaal inderdaad
verschillende uiterst moderne trainingsapparaten. Niet op elkaar gepropt, zoals dat
in veel sportscholen het geval is en er lopen ook geen strakke lijven in een uiterst
modern gesneden sportoutfit rond. Het gaat hier niet om wat de spiegel en
anderen er van vinden, hier is hoe je je voelt en wat je lijf er zelf van zegt belang-
rijk. OCA richt zich voornamelijk tot bedrijven en hun werknemers. Via een
gericht en onder persoonlijke begeleiding uitgevoerd programma, helpt OCA de
cliënt op weg naar reïntegratie of  werkhervatting. Maar op de cliënt wordt een
zwaar beroep gedaan, want de eigen verantwoordelijkheid is één van de belang-
rijkste kansen op herstel. OCA stelt het programma op, stuurt en begeleidt het,
maar het is de cliënt die voor het resultaat moet zorgen. Dat vraagt veel inzet,
discipline en vooral inspanning. Het resultaat van dit gezamenlijk optrekken, is een
gegarandeerd gezond lijf dat het leven van de cliënt weer volledig op de rails kan
helpen.
Zie voor meer informatie de website www.oca.nl of  loop binnen bij de vestiging
aan de Noord West Buitensingel 19A. Gerard L. Tettero
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Het blijkt ook al uit de foto’s.
De afgelopen braderie werd
goed bezocht door het mooie
weer en.. het gevarieerde
aanbod. Live muziek op twee
plaatsen, boeken, eettentjes,
een palingrokerij(!) en pony-
rijden strekten zich uit over
die hele lange Weimarstraat.
Gewoon helemaal goed!!

Zonovergoten Braderie Weimarstraat  biedt voor elk wat wils

Het was weer eens een drukke dag vol incidenten en rare meldingen. De wacht-
commandant had het druk en de cellen aan ons bureau zaten aardig vol. Mijn
collega en ik waren naar binnen geroepen om de wachtcommandant te ondersteu-
nen. We moesten telefoontjes opnemen, arrestanten laten plassen en eten geven en
nog wat bureauwerk verrichten. De wachtcommandant kreeg weer wat meer
overzicht en voorzag ons uit dank van een heerlijk bakje koffie. Met het bakkie
troost leek het er op dat ook de drukte voorbij was gegaan.
Toen we ons bakkie op hadden, kwam er een telefoontje. De wachtcommandant
kreeg een vrouw aan de lijn. “Goedemiddag meneer, ik heb een probleem. Ik heb
vijf minuten geleden met mijn vriendin aan de telefoon gesproken en ik heb een
heel naar gevoel overgehouden aan het gesprek. Mijn vriendin is al een paar maan-
den flink depressief en zit niet lekker in haar vel. Ze is vaak thuis, omdat het op het
werk niet gaat. We hebben afgesproken elkaar regelmatig te bellen, omdat ik te ver
woon om veel langs te komen. Vandaag had ik haar aan de telefoon en ik hoorde
meteen dat het weer helemaal mis was met haar. Toen ik aanbood om morgen te
komen, reageerde ze met de woorden ‘Waarom? Misschien ben ik er dan wel niet
meer’. Meneer, ik ben hevig geschrokken van deze woorden.” “Ik begrijp het,
mevrouw. U bent bang dat uw vriendin zichzelf  wat aan gaat doen.” “Ja precies,
meneer. Wat ben ik blij dat u me begrijpt en het niet raar vindt dat ik u hiervoor
lastig val.” “Mevrouw, we zijn blij dat u ons belt, want daar zijn wij voor. We zullen
even bij uw vriendin langsgaan om te kijken of alles goed gaat.” “Nogmaals
bedankt, u begrijpt het helemaal.”
De wachtcommandant keek onze richting op. “Echt iets voor jullie. Een melding
geen gehoor.” Dat is de aanduiding voor een melding waarbij mensen een tijd niet
zijn gezien of gehoord, of misschien wel suïcidaal zijn. Mijn collega en ik reden
zwijgend naar het adres en vroegen ons af of we op tijd zouden aankomen en wat
we zouden aantreffen. Ik heb al tientallen van deze meldingen gehad en geen één
was dezelfde. Soms ben je te laat en soms moet je alle sociale vaardigheden aan-
spreken om iemand te helpen. We kwamen aan bij het adres en belden aan. Er
werd niet gereageerd. Dan begint de adrenaline toe te nemen. We namen contact
op met de wachtcommandant en vroegen hem hoe serieus de melding was. De
wachtcommandant belde de meldster op en kwam tot de conclusie dat we toch
het pand in moesten. Daar sta je dan, voor een behoorlijk stevige hardhouten
voordeur, voorzien van een driepunt slot. Bij de buren was ook niemand thuis.
Binnen dertig seconden beslis je dan naar binnen te gaan. Met de boem (ijzeren
ram) beukten we de voordeur in. We renden meteen naar de eerste etage, waar we
weer werden geconfronteerd met een hardhouten deur. Ook op deze deur moes-
ten we flink beuken. Mijn collega en ik gingen de woning binnen en bekeken alle
kamers. Niemand te zien. We kwamen bij de toegangsdeur terug. Naast de
toegangsdeur was nog een deur van het toilet. We keken elkaar aan en zonder wat
te zeggen pakte ik de klink van de toiletdeur en drukte deze naar beneden. De deur
zat potdicht. Wij dachten dat de vrouw was opgesloten in het toilet en misschien
direct hulp nodig had.
Zonder aarzelen beukten wij met veel geweld en adrenaline de toiletdeur open.
Na twee zware beuken met onze ram klapte de deur open. Direct keken wij een
lege toilet in. Opluchting en ongeloof. Daar stonden we, in een vreemde woning
met drie totaal verwoeste deuren. Een opluchting omdat je niemand aantreft en
ongeloof  omdat je zoveel hebt vernield, voor niets. We meldden onze actie terug
naar de wachtcommandant, die weer de meldster meedeelde dat haar vriendin niet
thuis was aangetroffen. Zij maakte zich nu wel heel erg ongerust. Waar was haar
vriendin? De melding werd regiobreed uitgezet via de meldkamer. Iedereen moest
uitkijken naar de vrouw. Mijn collega en ik konden niets anders doen dan wachten
op de huishoudelijke dienst van de gemeente die ons sloopwerk weer een beetje
toonbaar maakt totdat alles weer gerepareerd is. Onze afdeling schade en bemidde-
ling betaalt per jaar heel wat deuren.
Terwijl wij stonden te wachten en de rest uitkeek naar de vrouw, kwam er plotse-
ling iemand de trap oplopen. Daar kwamen we oog in oog te staan met de
bewoonster. “Wat is hier in hemelsnaam gebeurd? Waarom zijn mijn voordeur en
toegangsdeur vernield? Wie heeft dat gedaan?” Ik vertelde de vrouw waarom wij in
haar woning waren en waarom de deuren waren vernield. Ze werd boos en
begreep niet dat haar vriendin de politie had gebeld. Ik probeerde de vrouw nog
uit te leggen dat het ook wel fijn is als er iemand zich om je bekommert.
Ze wilde er niets van weten en vroeg wie dat allemaal ging vergoeden. In haar
woning barste ze weer in woede uit. “Waarom is mijn toiletdeur vernield? Die deur
was toch niet op slot, waar is dat voor nodig”, brulde ze. Ik maakte haar duidelijk
dat de deur wel was afgesloten en dat we geen keus hadden. “Onzin, die deur was
niet op slot. Je moet alleen de klink omhoog doen in plaats van omlaag. Stelletje
onbenullen.”
Ik werd rood en kwaad tegelijk. “Ondankbaar mens”, dacht ik nog en liep de trap
af. Mijn collega liep mee. Buiten keken we elkaar aan en riepen tegen elkaar “Hoe
konden wij nou weten dat je de klink omhoog moest doen”.
Daarna kwam er een grijns op onze gezichten.
“Ze leeft nog en goed ook”, lachten we.

Agent Kokkie

Een deur te veel

Thriller aan Zee

Jank-stadrail
Hij rijdt weer en dat zullen we weten
ook. Jankend, kreunend en fluitend
baant de nieuwe aanwist zich zijn weg
door onze stad. En als we de berich-
ten mogen geloven, valt daar niet veel
aan te verbeteren. Tel uit je winst.
Over een afstand van zeker honderd
meter en dwars door de extra geïso-
leerde beglazing is het kreng nog in
staat in staat ons uit de slaap te halen.
Om 06.15 uur, ja kwart over zes in de
ochtend, jankt hij de bocht van de
Monstersestraat om. En dat is in veel
gevallen nog maar de proefperiode.
Maar ook de mensen die in de omge-
ving van een halte wonen kunnen hun
lol op.

Spannende strandverhalen gezocht!

De R.G. Ruijs Stichting programmeert op zondag 1 juli a.s. in samenwerking met
cq in opdracht van Theater Zwembad De Regentes een huiveringwekkende
avond in strandpaviljoen De Kwartel. Deze avond is het slot van een vierdaagse
serie programma’s die De Regentes deze zomer van 28 juni t/m 1 juli in De
Kwartel organiseert.
De avond heeft het thema ‘Thriller aan Zee’ meegekregen. Headliner in het
avondvullende programma is dan ook niemand minder dan ‘s lands bekendste
misdaad- en thriller-auteur Tomas Ross. Daarnaast zal de jonge Haagse band
Juice het geheel muzikaal omlijsten met eigen repertoire en geïmproviseerde
angstaanjagende geluiden.
Aan het programma ‘Thriller aan Zee’ koppelt de R.G. Ruijs Stichting een
inzamelingsactie voor spannende verhalen en/of gedichten, rond het thema
‘Thriller aan Zee’. Tijdens het programma op kunnen de beste verhalen worden
voorgelezen door de auteurs. Bij voldoende kwaliteit en kwantiteit van inzendin-
gen zal een bloemlezing worden samengesteld. De auteur van het spannendste
verhaal krijgt iets engs...
Korte verhalen, gedichten(cyclus), columns, conferences... Alles mag, zolang het
binnen het thema past en  de lengte van de voordracht maximaal 10 minuten
bedraagt. Dat is ongeveer anderhalf  A4-tje. Inzenden kan tot 10 juni a.s., bij
voorkeur naar info@stichtingruijs.nl.
Zie voor meer informatie http://www.stichtingruijs.nl of  bel 070 - 360 43 54.

Bij elke open- of sluitbeweging van de
deuren produceert het toch zo vriende-
lijk ogende monster een irritant gegil.
Mensen die ’s avonds de ramen open
willen zetten kunnen het wel vergeten,
want hij rijdt frequent en ook dat zullen
ze weten. Het probleem van de deur-
sirenes wil men met dempertjes te lijf
gaan. Dat zal wel de goedkoopste
oplossing zijn. De gillertjes vervangen
door exemplaren die zachter/beschaaf-
der aangeven dat de deuren open of
dicht gaan, kost geld. En dat geld is al
lang en breed uitgegeven aan het
herstellen van de vele rampen, misreke-
ningen en de gevolgen van verkeerd
ingeschatte risico’s.    Gerard L. Tettero
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Gerard L. Tettero
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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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