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Een nieuwe Groene Slof

Erik Duin

“Een samenleving met meer begrip voor elkaar“
Dat de Fahrenheitstraat in de afgelopen 25 jaar erg is veranderd, is een understatement. Het
plein aan de kruising van de Loosduinseweg en de Fahrenheit-straat, ook wel bekend als De
Groene Slof, is een mooi voorbeeld van voortdurende verandering. Het plein ligt direct naast de
halte van tram 2 en heeft vele constructies zien komen en gaan.
De Groene Slof was in het verleden
niet de optimale plek om te spelen of
sporten die het zou kunnen zijn, maar
het lijkt erop dat daar verandering
komt. Erik Duin, oprichter van stichting ST4R (uitspraak: star), heeft in
samenwerking met o.a. Raymond
Zuidwijk en Jacqueline Jones een
concept voor een nieuwe opzet van het
plein ontwikkeld. Dit voorstel is door
de gemeente goedgekeurd en er zijn
financiën voor gevonden. Inmiddels is
de bouw van het plein in volle gang.
“Het begon, voor zover ik me kan
herinneren, jaren geleden met hoge
palen waar zwarte netten tussen hingen.
Daarna volgde een voetbalkooi, en
toen kwam een wat meer open opzet
met baskets, kleine goals en lagere
hekken. Met name de kooi gaf de
omwonenden veel geluidsoverlast en
was ook zeker voor de basketballer
niet ideaal. De hekken stonden bijvoorbeeld te dicht achter de baskets, waardoor je je met een beetje pech flink
kon blesseren. Het veld was bovendien
te klein voor echte basketbal- of
voetbalwedstrijden en de vloer was
door vreugdevuren in de loop der
jaren flink beschadigd”, aldus Erik.
Desondanks was de Groene Slof altijd
een zeer goed bezocht plein waar
multiculturele sporters uit heel Den
Haag naast en met elkaar speelden.

Al deze, en nog veel meer punten
kwamen samen in een concept, dat
vervolgens van A tot Z is uitgewerkt.
“We hebben materialen gezocht, kosten
voor deze materialen gevonden, en bij
ieder onderdeel van het plein een uitleg
voor de materiaalkeuze gezet. Het
werd een uitgebreid en kleurrijk plan,
compleet met fullsize basketballveld
waar ook voor oudere jongeren leuke
sportieve activiteiten kunnen worden
georganiseerd.
Daarmee zijn we uiteindelijk gaan
lobbyen”, legt Erik uit. Raymond wist
het plan onder ogen van de juiste
personen te krijgen en het werd door
de gemeente Den Haag serieus genomen. Het enthousiasme voor het plan
werd overgenomen door pleinenmanager Dick Nijzink. Het concept
kwam zonder kleerscheuren door de
gemeenteraad.

Deze bezoekers en het gevoel dat er
meer met de ruimte gedaan kon
worden, was voor Erik reden om eens
na te denken over een nieuwe opzet
voor het plein. Kernfactoren waren dat
het plein de omwonenden geen overlast mocht geven, duurzaam moest zijn
en optimaal gebruikt kon worden door
de sporters en kinderen die er komen.

Raymond en Erik werden door Dick
Nijzink betrokken bij de uitwerking
van het plan. Ieder facet van het plan
werd kritisch besproken met architecten en de diverse gemeenteambtenaren.
“Voor zover mogelijk werd rekening
gehouden met onze wensen, waardoor
we over het uiteindelijke plan voor de
Groene Slof dan ook zeer tevreden
zijn. Gelukkig hadden de omwonenden
van de Groene Slof geen enkel bezwaar tegen het nieuwe plein”, aldus
Erik.
Sinds begin mei wordt er bijna dagelijks gesloopt en gebouwd. De bedoeling is, dat het plein medio juli in
gebruik kan worden genomen. Deze
zomer al zullen er veel activiteiten
worden georganiseerd, waaronder
basketbalclinics en -toernooien. Aan het
eind van de zomer zal het plein officieel worden geopend. Het vernieuwde
plein is goed voor de uitstraling van de

buurt en de omwonenden die op het
plein uitkijken, maar vooral ook voor
de samenleving in de wijk.
Het sociale en verbroederende aspect
van samen sporten mag niet onderschat
worden. Niet iedereen spreekt dezelfde
taal, maar bijna iedereen weet hoe je
moet voetballen of basketballen.
Samen sporten, samen bezig zijn en
samen lachen is daarom een opstapje
naar een samenleving waarin meer
begrip voor elkaar ontstaat. De bezoekers die op de Groene Slof samenkomen zijn afkomstig uit verschillende
culturen en vormen hier een goed
voorbeeld van.
De nieuwe Groene Slof, die onder
straatbasketballers al bekend staat als
ST4R Court, leent zich uitstekend voor
de initiatieven van stichting ST4R. De
stichting houdt zich bezig met het
organiseren van basketballevenementen
voor met name jongeren die op

pleintjes spelen en sporten. De website
telt inmiddels meer dan 6200 leden en
geniet landelijke bekendheid bij
(straat)basketballers.
Dankzij de Richard Krajicek Foundation en met name Ludy Nijdam van de
gemeente zullen er deze zomer al clinics
en toernooien worden georganiseerd.
Erik sluit af: “Ik zou iedereen willen
uitnodigen af en toe langs te komen op
de nieuwe Groene Slof. Het plein is
van en voor iedereen, dus zou het leuk
zijn als iedereen er gebruik van zou
maken. Wellicht leuk om eens een
buurtfeest of buurtbarbecue te organiseren? En laat het me vooral weten als
je leuke ideeën voor de opening hebt!”
Ideeën en initiatieven zijn altijd welkom
via info@st4r.nl. Meer informatie over
de activiteiten van ST4R is te vinden
op: www.st4r.nl.
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Nuttige
telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten Valkenbos:
Bert Feenstra, Frank de Koning
Koningsplein eo en Regentes:
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 Hanenburglaan 339:
379 55 10
Opvoed Steunpunt: 379 54 45
Buurt- en Clubhuizen
Buuthuis, Gaslaan 175: 346 70 27
De Steeg, Kepplerstraat 301: 365 01 55
De Westhoek, H.v.Deventerstraat 45:
345 93 42
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16: 360 32 32
Wijk en Dienstencentrum de Regenvalk,
Weimarstraat 69: 346 95 43
Stichting Paard Klep & Co: 345 05 02
Bewoners Organisaties:
Wijkwinkel ReVa, Beeklaan 266:
365 00 02
Stichting Boog, Westeinde 51 – 53,
voor algemene bewonersondersteuning:
312 1212
Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte,
openbare straat, riolering, straatverlichting (nr. paal noteren) etc.:
Contact centrum: 353 30 00
Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
Grofvuil: 366 08 08
Drugsoverlast GG&GD: 353 71 82
Wonen
Woningbouw ver. Staedion: 308 28 00
Dienst Stedelijke Ontwikkeling:
353 57 00
Huursubsidie: 0800 488 77 82
Eneco storingen: 0800 00 72
Duinwaterleiding storingen: 384 39 39
Meldpunt Onrechtmatig Wonen:
353 40 65, e-mail:
onrechtmatigwonen@dso.denhaag.nl
Huurderspreekuur, Beeklaan 266,
1x per 4 weken maandag 19.00 – 20.00
uur
Buurt Ontwikkelings Maatschappij
(BOM): Kepplerstraat 318: 361 41 45

K n i p s e l s
Vreedzame Wijk
Op 25 september 2007 wordt voor de
tweede keer de Dag van de Haagse Ontmoeting gehouden.
Het thema van dit jaar is: “Hoffelijkheid in
de Hofstad”. Ons doel is samen met alle
Haagse burgers culturele diversiteit te vieren
en samen met elkaar te werken aan een stad
die schoon, heel, veilig en leefbaar is. In het
kader van de Week van de Haagse Ontmoeting wordt op zaterdag 22 september in
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16, het wijkspel “Segbroek
toen en nu” gehouden.
Zodra er meer informatie over deze week
en dag beschikbaar is, berichten wij u
daarover.

Emmaüs Beeklaan steunt project
in Cambodja.
Door de verkoop van spullen is Emmaus in
staat om goede doelen te steunen. Zo
helpen we nu mensen in Cambodja bij het
bouwen van eigen huizen en bij het opbouwen van een eigen bestaan. We doen dit via
een nederlands-cambodjaanse organisatie
genaamd PTEA TEUK DONG-HOLLAND die via kleinschalige projecten zowel
onderwijs als huizenbouw ondersteunt. Dit
helpen van anderen motiveert ons als
Emmaus bij ons werk. Overigens kunnen
we hierbij nog vrijwilligers gebruiken U bent
van harte welkom om informatie hierover
te vragen op Beeklaan 315.
De Emmaus-winkels zijn de maand augustus gesloten.

Collectanten gezocht!
Onder het motto: “Actie VASTE WEEK”
hoopt het Nationaal MS Fonds vanaf
november dit jaar 5000 collectanten te
hebben. Het Nationaal MS Fonds wil
jaarlijks een vaste week krijgen waarin zij
collecteren. Jaarlijks stelt Stichting Collectenplan, op voordracht van het CBF, een
collecterooster vast.
De collecterende organisaties op dit rooster
hebben jaarlijks hun eigen vaste week. Eén
van de criteria om op dit rooster te komen,
is het inzamelen van minimaal 500.000 euro.
Het Nationaal MS Fonds heeft vorig jaar
met bijna 2000 collectanten het bedrag van
214.000 euro opgehaald. Het streven is om
dit jaar minimaal 5000 collectanten te
vinden.
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Zomerse activiteiten in
Den Haag
Zingen, schilderen, mediteren,
fotograferen, hapjes maken of een
andere verrassende en inspirerende
activiteit? Voor iedereen niet op
vakantie gaat, al terug is of pas later
weggaat, presenteert ‘Stek - voor
stad en kerk’ deze zomer het
activiteitenprogramma Zomerstek.
Van 23 jul tot en met 16 aug zijn
er diverse zomerse activiteiten op
verschillende plekken in Den Haag.
Deze activiteiten zijn toegankelijk
voor iedereen en deelname is bijna
altijd gratis.
Zomerstek is een initiatief van Stek
in opdracht van de Algemene
Kerkenraad van de PGG en in samenwerking met Bibliotheek Moerwijk en diverse wijkgemeenten. Kijk
voor actuele informatie en volledige
programma op www.steknet.nl.
Het inschrijven voor een activiteit
of het aanvragen van de Zomerstek-folder kan bij Anneke IJzerman: tel. 070 - 318 16 16, e-mail:
info@steknet.nl. Inschrijven kan tot
twee weken voor aanvang, maar
het aantal plaatsen is beperkt, dus
geef je snel op!

Het Plankier zoekt nieuwe
leden
Grondwaterwerkgroep Het Plankier heeft inmiddels al heel veel
bereikt. Zo is daar het digitale
grondwaterloket van de gemeente
Den Haag waar ieder zijn klacht
over water/grondwateroverlast kan
neerleggen. De gemeente kijkt dan
wat er aan de hand is en reageert
op de melding. Dit loket krijgt een
landelijk vervolg, daar iedere
gemeente in Nederland wordt
geadviseerd dit Haagse beleid te
volgen. Het digitaal grondwaterloket van Den Haag is te vinden
op: www.denhaag.nl/grondwater.
Aangezien er door ziekte enkele
leden van het bestuur zijn uitgevallen doet Het Plankier nu een oproep aan mensen die de werkgroep
willen komen versterken. Aanmelden kan via 070 - 356 15 15
secr@haagsekoepel.nl.

Colofon

Beste lezer,
Nog net aan de vooravond van de
aanstormende vakantieperiode de
laatste Konkreet van dit seizoen. Tijd
voor rust en bezinning. Op de achtergrond zijn wij als redactie druk doende
de kwaliteit van de Konkreet te verbeteren. “Verbeteren begint bij jezelf ”,
dus ook de redactie ontkomt niet aan
een pakket veranderingen. Dat betekent overigens helmaal niet dat wij niet
blij zijn met het huidige redactieteam,
integendeel.
Wat gaat u ervan merken?
Een paar punten; het aantal pagina’s zal
worden teruggebracht naar 8. Het
aantal columns wordt beperkt en
zullen meer betrekking hebben op de
wijk. We proberen de papierkwaliteit
te verhogen en wij stappen over op
een fris en duidelijk lettertype. Via
internet zullen wij regelmatig een
digitale versie van de Konkreet beschikbaar stellen. Ter versterking van
ons redactieteam en om de veranderingen te kunnen waarmaken zijn wij op
zoek naar redactieleden. Aarzel niet om
bij interesse te reageren!
Genoeg over het nieuwe seizoen.
Wat kunt u in deze zomereditie van
ons verwachten? Op de voorpagina
aandacht voor de herinrichting van de
“groene slof ”. Op pagina 7 wordt een
sprookjesachtige sfeer gecreëerd met
het festival Sprookjes van 1001 nacht
op 14 juli. Wat is er met de vlag op de
toren van de Elout van Soeterwoudeschool en een bijzonder artikel met als
titel “Een stukje glas als begin van iets
groots” van onze jongste journalist.
Natuurlijk staat er nog veel meer in de
Konkreet, maar dat zult u zelf snel
genoeg ontdekken.
Rest mij nog u een fijne ontspannende
vakantie toe te wensen. Ik zie u graag
terug in september bij een volgende
editie van de Konkreet.
Perry Lehmann
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Konkreet wordt eind september bezorgd. Als u de krant niet ontvangen heeft,
bezorgd. Als u de krant niet ontvangen heeft, stellen wij het zeer op prijs als u
stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons meldt. U krijgt dan alsnog een
dit aan ons meldt. U krijgt dan alsnog een exemplaar. Mensen die KONKREET
exemplaar. Mensen die KONKREET niet ontvangen vanwege een sticker of
niet ontvangen vanwege een sticker of anderszins, kunnen deze bij de winkel
anderszins, kunnen deze bij de winkel ophalen. Kopij voor Konkreet 183
ophalen. Kopij voor Konkreet 183 uiterlijk 4 septemberi inleveren op ons adres.
uiterlijk 4 septemberi inleveren op ons adres. De redactie aanvaardt geen
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden en
aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht voor
behoudt
zich het recht
kopij te weigeren of in te korten.
kopij te weigeren
of invoor
te korten.
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De Werkgroep ContraDriehoek
De Contradriehoek is het gebied tussen de Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en Loosduinseweg. De werkgroep Contradriehoek bestaat uit een enthousiaste groep buurtbewoners die regelmatig overleg voert met Dienst Stedelijke Ontwikkeling
(DSO) en Tresfa Consult (voormalig Woningbeheer) over de PWV Contradriehoek.

Van het DB
Van het DB
Het project straatvertegenwoordigers
draait nu 3 jaar. Inmiddels zijn in bijna
alle straten van de wijk vrijwilligers
actief. Straatvertegenwoordiger zijn,
betekent dat u dingen individueel
meldt. De vraag van veel mensen is, of
diegene dan vertegenwoordiger van de
hele straat is en of men dan alles bij die
persoon moet melden. Dit is niet het
geval. Iedereen kan straatvertegenwoordiger worden, zelfs per straat
meerdere personen. Men kan dit
anoniem doen, maar er zijn ook
mensen die zichzelf bekend maken.
Het ligt eraan wat u wilt melden en hoe
u naar uw straat kijkt.
Wat kan er zoal gemeld worden?
Alle zaken die in uw ogen niet kloppen,
kunt u bij de politie melden, zoals
straatmeubilair dat kapot is, losliggende
tegels en fietswrakken. De bewonersorganisatie houdt alle meldingen bij.
Als er aan meldingen geen gehoor
wordt gegeven, koppelen wij dat terug
naar de betreffende instanties. Daar
hebben wij de afspraak mee gemaakt,
dat wanneer iemand iets meldt, het een
vervolg moet hebben.
Het is een goede zaak dat er zoveel
straatvertegenwoordigers zijn. Het zijn
toch de ogen en oren van de wijk. Om
de paar maanden komen wij bij elkaar,
de ene keer om ervaringen uit te
wisselen, maar ook hebben wij recentelijk zes wijkwandelingen/trainingen
gedaan om met andere ogen naar de
buurt te kijken en te zien wat er voor
belangrijks is om te melden.
Er heeft zich onlangs, door een nieuwe
werving, nog een aantal mensen
aangemeld, maar natuurlijk kunnen er
altijd nieuwe mensen zich aanmelden
als straatvertegenwoordiger.
Bewonersorganisatie ReVa is ook
aangesloten bij een stedelijk netwerk
om zoveel mogelijk ideeën betreffende
veiligheid uit te wisselen.
Nettie Baak

Het Plankier zoekt nieuwe
leden
Grondwaterwerkgroep Het Plankier
heeft inmiddels al heel veel bereikt. Zo
is daar het digitale grondwaterloket van
de gemeente Den Haag waar ieder zijn
klacht over water/grondwateroverlast
kan neerleggen. De gemeente kijkt dan
wat er aan de hand is en reageert op de
melding. Dit loket krijgt een landelijk
vervolg, daar iedere gemeente in
Nederland wordt geadviseerd dit
Haagse beleid te volgen. Het digitaal
grondwaterloket van Den Haag is te
vinden op: www.denhaag.nl/grondwater. Aangezien er door ziekte enkele
leden van het bestuur zijn uitgevallen
doet Het Plankier nu een oproep aan
mensen die de werkgroep willen
komen versterken. Aanmelden kan via
070 - 356 15 15 secr@haagsekoepel.nl.

De werkgroep Contradriehoek verstuurt voorjaarskaart

Beste Buren,
Bent u ook begonnen aan het opknappen van uw woning? Overal
in de buurt zien we nu de zon weer begint te schijnen, mensen
druk aan de slag. Hopelijk bent ook u druk bezig met voorbereiden of uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud aan uw
woning volgens het Bouwkundig Onderhoud Rapport.
Wij wensen u succes bij de uitvoering. Weet dat u niet alleen bent,
bijna al uw buren doen hieraan mee. Als werkgroep hebben wij
regelmatig contact met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
(DSO) en Tresfa. Aan de hand van de voortgangsgesprekken
houden wij u op de hoogte middels de wijkkrant Konkreet, de
nieuwsbrieven van DSO en onze website. Uw vragen kunt u ook
kwijt op onze website www.contradriehoek.nl. Wij zorgen dat uw
vraag bij de juiste partij terecht komt.

Met een kaart die in de Contradriehoek is verspreid, vraagt de
werkgroep Contradriehoek aandacht voor het woningonderhoud. Deze kaart is bedoeld als een steuntje in de rug van
alle eigenaren in de Contradriehoek en laat weten dat zij er niet
alleen voor staan.

U kunt contact opnemen met de werkgroep via de genoemde
website, ons e-mail adres (werkgroep@contradriehoek.nl) of
u kunt bij de wijkwinkel ReVa aan de Beeklaan 266 binnenlopen.
Vriendelijke groeten,
De werkgroep Contradriehoek

De werkgroep kan u verder helpen of verwijzen naar de juiste
Iedereen wil in een mooie wijk wonen.
instantie. Eén van de gedachten van de werkgroep is, dat hoe
Dat kan samen met deze subsidie.
sneller iedereen aan de slag is, hoe
sneller de verbouwingen achter de rug
zijn en hoe sneller de buurt is opgeknapt. De werkgroep beseft echter dat
veel eigenaren moeite hebben met de
financiering. Het gaat tenslotte over
grote bedragen. Op de website van de
Op donderdag 21 juni om
werkgroep kunnen hierover tips wor14.00 uur hebben kinderen
den uitgewisseld. Indien eigenaren dit
van de Elout van
aangeven, kan er over dit onderwerp
Soeterwoudeschool de vlag
een informatieavond met specialisten
gehesen op de toren van het
worden georganiseerd.
schoolgebouw in de
Het voortgangsoverleg tussen DSO,
Copernicusstraat.
Tresfa en leden van de werkgroep zal
voor de zomervakantie nog bij elkaar
Een lange rij kinderen
komen. De onderlinge samenwerking,
met ballonnen en met de
de voortgang en planning van het
vlag voorop ging van de oude school in de Daguerrestraat naar het nieuwe
project zullen onderdelen zijn van het
gebouw in de Copernicusstraat. Helaas begon het flink te regenen en konden de
gesprek. In een volgend artikel leest u
meeste ballonnen niet opstijgen voor een lange luchtreis. Jammer, want daar had
hierover meer.
iedereen zich natuurlijk erg op verheugd. De ijscoman maakte gelukkig alles goed.
Als u interesse heeft in deelname aan de
Afgevaardigden uit alle groepen mochten met uitvoerder Bram en zijn helpers
werkgroep Contradriehoek, dan kunt u
mee via de trappen en de steigers helemaal naar de toren van de nieuwe school.
contact opnemen met Jaap de Wit van
Ondanks de regen was het een geweldige en ook spannende belevenis.
Stichting BOOG. Jaap is op maandagochtend, dinsdag, woensdag of donIn januari van dit jaar zijn de bouwwerkzaamheden gestart en in een tijdsbestek
derdag bereikbaar op tel.: 070 - 312 12
van slechts enkele maanden is men erin geslaagd een mooi gebouw “neer te
81 en anders via de mail:
zetten” dat prima past in het beeld van de wijk. De planning is dat het schoolwitja@boog.nl. Zie voor meer inforgebouw eind oktober zal worden opgeleverd. In het gebouw zal niet alleen de
matie: www.contradriehoek.nl.
basisschool worden gehuisvest, maar ook de peuterspeelzaal en de kinderopvang
(voor- en na schoolse opvang). De lokalen worden
ingericht met nieuw meubilair en digitale schoolborden, er komt een fraai ingericht gymnastieklokaal en
een fantastisch schoolplein uiteraard worden weggelaten.
In de Copernicusstraat krijgt de school dank zij de
vele faciliteiten nog meer mogelijkheden, dus kijkt
iedereen er naar uit om te verhuizennaar deze
prachtige locatie.

De vlag op de toren van de
Elout.

Meer informatie bij de heer P.G. Immerzeel, directeur van de Elout van
Soeterwoudeschool, Daguerrestraat 173, 2561 TR
Den Haag, tel. (070) 345
50 56,
e-mail: school@elout.scoh.nl
<mailto:school@elout.scoh.nl>
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COLUMN
Mijn naam is Aswintha Menk-van Hoorn,
getrouwd met Dennis en trotse moeder van
Karlijne (11), Floor (5 ) en Melle (3). Ik
schrijf graag columns over de (on)gewone dingen
in het leven.

Beestenboel

Zolang ik mij kan herinneren, hebben
mijn ouders dieren gehad. Alles was bij
ons thuis welkom. Ieder ziek, zwak of
misselijk vogeltje, konijn, eendje werd
door ons meegenomen en opgelapt.
Zo hadden we een volière vol met verschillende vogels, een tuin met kippen,
kuikens, hanen en parelhoenders. Daar
tussendoor liepen ook nog wat poezen,
honden en konijnen. Ik ben dus echt
opgegroeid in een beestenboel.
Zo hadden we ook een witte poes,
Cleopatra genaamd. Zij was ooit
komen aanlopen en is bij ons gebleven.
Toch begon, na een tijdje, haar vrijheidsdrang terug te komen en ging ze regelmatig op stap. Mijn broer en ik fietsten
dan het hele dorp door om haar te
zoeken. Een paar keer konden we haar
vrij gemakkelijk vinden. Daarna werd
het steeds moeilijker, want ze ging
iedere keer verder weg. De laatste keer
dat ze wegliep, is ze nooit meer terug
gekomen. Ik kon dat moeilijk verkroppen en bleef toch altijd hopen. Ik ben in
die tijd met heel wat verschillende witte
poezen thuis gekomen met de mededeling dat ik Cleopatra deze keer echt
gevonden had. Keer op keer bleek een
teleurstelling, want ze was het nooit.
Toch heeft de natuur het jaren later
goed gemaakt met me. Ik fietste in de
polder en het regende. Ik zag een plas
met modder in het midden van de weg,
maar deze modderplas bewoog! Wat
zag ik tot mijn grote verbazing? Een
piepklein rood katertje! Ik pakte het
beestje op, stopte het in mijn jas en ging
meteen naar huis. We zijn met het diertje
naar de dierenarts gegaan en met de
juiste voeding zou hij het wel redden.
Hij bleek pas drie weken oud te zijn.
Het was een heel grappig beestje en we
noemden hem Archibald. Dat zegt
eigenlijk al genoeg, maar voor diegene
die de strip Archibald niet kent: Hij at
niet; hij vrat. Hij speelde niet rustig; hij
klom overal bovenop en plaagde met
veel plezier onze andere katten. Als
iemand jarig was en er stond een taart
op tafel, had Archibald altijd als eerste
een hap te pakken. Archibald maakte
zelf de koelkast open en ik hoef vast
niet uit te wijden over wat er met de
inhoud gebeurde. Hij sliep in de keukenkastjes, kortom: een geval apart. Hij
kon het prima vinden met onze tamme
kauw Tjokkie, die ooit met een lamme
vleugel bij ons was gekomen. Het probleem met Tjokkie was dat hij niet meer
terug de natuur in wilde. Mores, onze
zwarte kater sliep bij het konijn Piggelmee, een Vlaamse Reus. De verhoudingen bij onze dieren waren een beetje
vreemd. Maar misschien was het daarom ook wel zo’n gezellige beestenboel!

In de zomervakantie organiseert en coördineert het team kinderwerk
Segbroek een kindervakantieweek voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar. De kindervakantieweek vindt plaats in de zesde vakantieweek, van
dinsdag 28 t/m vrijdag 31 augustus op Sportpark de Verademing, van
11.00 tot 16.00 uur. De vier dagen durende vakantieweek wordt ingevuld
met een programma van themagerichte activiteiten. De thema’s die we
gebruiken zijn ‘Wilde Westen’ en ‘Afrika’. Naast deze twee thema is er een
vast onderdeel sport. Kinderen betalen een eigen bijdrage van 1 euro per
kind per dag. Betalen kan alleen op de dag zelf.
Per leeftijdscategorie kunnen er maximaal 50 kinderen meedoen. Dit
betekent dus maximaal 100 kinderen per dag. Om dit goed op elkaar af te
stemmen kunnen kinderen zich tot uiterlijk 13 juli inschrijven!

Het programma aanbod wordt afgestemd op de twee leeftijdscategorieën:
4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. De groep vier- tot en met zevenjarigen
wordt verplicht om aan alle onderdelen van elk thema mee te doen. De
groep acht- tot en met twaalfjarigen krijgt hun eigen programma, maar
mogen ook kiezen om mee te doen met het programma van de andere
leeftijdsgroep. Met dit themagerichte programma bieden wij een leuk en
gevarieerd aanbod met verschillende soorten activiteiten; koken, knutselen,
toneel (interactief verhalen vertellen), sport en spel.
Voor vragen en/of opmerkingen of om uw kind in te schrijven kunt u bij
ons terecht per e-mail: kinderwerksegbroek@voorwelzijn.nl, of telefonisch:
070-346 7027. U kunt dan vragen naar het team kinderwerk.

School.
Voor we allemaal een welverdiende vakantie ingaan wordt het jaar nog
afgesloten. Niets is leuker voor de schoolkinderen op een basisschool dan
een afsluiting van het schooljaar met een schoolreis. Elke dag vertrekken er
bussen richting dierentuin en pretparken. Zorgvuldig voorbereid met de
kinderen. Nu alleen maar hopen dat het mooi weer blijft .
Voor de grotere kinderen speelt veel meer. Wat dacht u van de musical in
groep 8? Ik heb een aantal kinderen om een reactie gevraagd omtrent de
voorbereidingen.

*Het is vooral hard werken.
*Spanning en nervositeit.
*De musical heeft veel vorderingen. Iedereen doet zijn best en helpt
mee.Het wordt leuk en spannend voor jong en oud. Het betekent
veel voor ons. Mahjabeen.
*Iedereen kent zijn tekst We zijn bezig met het
décor.Iedereen is hard aan het werk.Ik ben een
natuurliefhebber in de musical.Gr. Awad

*Hoi, ik ben YUSUF Akbal.Ik vind dat we harder mogen werken.
Ik speel Roy een bangerik. De title is echte helden.
*Als je klaar bent voor de zekerheid ng een keer oefenen. Norrel
Blijden.
*We zijn hard aan het werk. Ik speel een net en bijgelovig meisje.

Heleen. Ik vind het wel leuk om Heleen te zijn. Gr. Yara.

*Als je in groep 8 zit hoor je een musical te doen.Nu zijn we hard
bezig met oefenen. Iedereen is zenuwachtig. Shivani.
*Het is hard oefenen alles uit het hoofd te leren.Maar het komt wel
goed. Harvey
*Het wordt supercool. Het komt vast wel goed, we werken erg

hard. Groetjesz Renah

Doe
test:
Doe de
de culturele
culturele test:
Weet
u
bij
welke
Weet u bij welke
cultuur
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de volgende
volgende
gerechten horen?
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-Impanada
-Impanada Baklava
Baklava
Sarma Sarma
-Halwa
Dolma
-Halwa
Dolma Qesio
Qesio
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Kurabiye
-Barra Kocada
Kurabiye
Kocada

ReVaRacers
Een van de thema’s die dit jaar op de
basis-scholen veel succes heeft is
“ Cultuurbeleving en Rituelen “.
We hebben 3 lessen ontwikkeld. In de eerste
les wordt aan de hand van een filmpje over
geboorterituelen uitgelegd wat rituelen zijn
en hoe deze kunnen verschillen van cultuur
tot cultuur. Soms is het ook heel opvallend
hoeveel gelijkenis er juist bestaat bij veel
gebruiken en gewoontes. Zo bestaan er in
heel veel landen en culturen feesten rond de
lente.
De kinderen schreven in groepjes allerlei
feesten en rituelen op. Tijdens de tweede les
maakten ze daarvan een memoriespel. Het
was opvallend dat zij behalve hun eigen
culturele en religieuze feesten, zoals Divali,
of Suikerfeest, ook heel veel typisch Nederlandse feesten, herdenkingen of gewoonten
beschreven, bijvoorbeeld dodenherdenking,
Sint Maarten, christelijke feestdagen, kermis
en carnaval.
Er wordt tijdens de tweede les ook een film
bekeken die kinderen zelf hebben gemaakt
over allerlei feesten: het Keti Koti feest van
Surinamers ter herdenking van de bevrijding
uit de slavernij; het Turks Kinderfeest zoals
dit in Istanboel wordt gevierd, en de herdenking van Marokkaanse oorlogsslachtoffers
uit de tweede wereldoorlog in Zeeland.
Juist omdat de film door kinderen en
jongeren is gemaakt, vonden de leerlingen
het extra boeiend.
De derde les kwamen ook ouders meedoen.
Er werden voorwerpen, foto’s, verhalen en
eten uit de eigen cultuur meegebracht en
hierover werd verteld door ouders en
kinderen en er werden allerlei lekkernijen
geproefd.
Sommige kinderen hadden ook speciale
kleren aangetrokken, die zij bijvoorbeeld
aandoen naar een feest, of die gedragen
wordt wanneer ze naar hun moskee, of
mandir gaan bidden. Opvallend was ook nu
weer hoeveel gelijkenissen er bestaan tussen
de gebruiken en zelfs voedsel dat bij bepaalde gelegenheden wordt genuttigd.
De kleur blauw voor een jongen en rose
voor een meisje blijkt zo’n beetje wereldwijd
een gebruik te zijn en gehakt komt in vele
keukens voor.
Verschillen zijn er natuurlijk ook. Zo eten
heel wat mensen als ontbijt iets anders dan
een sneetje brood met jam. Sommigen
beginnen de dag met een lekkere rijstschotel.
Hannah Smeets, Stichting BOOG
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wee en een half jaar
geleden liep Arjan
Zandbergen op het
strand met zijn hond Terra. Het
was een iets mindere periode
uit zijn leven, maar door een
enkel stukje glas was het alsof
het licht weer aanging. Het
door de zee gepolijste stukje
glas liet een mooi dof licht
doorschijnen.
Vanaf toen besloot hij om het te
verzamelen en er iets mee te doen. In
eerste instantie probeerde hij het met
lijm aan elkaar te zetten, maar dat
werkte niet. Door zijn creativiteit en
doorzettingsvermogen vond hij een
alternatief. Wat begon met een stuk
glas, is uitgegroeid tot iets heel groots.
Voorbijgangers van zijn etalage en
mensen van over de hele wereld die het
werk via zijn website zien geven
positieve reacties. Kettinkjes maken
van aangespoeld glas, sea glass, gebeurt
veel, maar grote kunstwerken maken
van aangespoeld materiaal dat is
zeldzaam.

Een
stukje
glas als
begin
van
iets
groots

Sinds een jaar is Arjan ook bezig
met andere aangespoelde
materialen. Zo vormt hout de basis
van een aantal grote kunstwerken.
Bijvoorbeeld de haai, die in Studio
Lissabon te zien is op de
Denneweg. Het glas verzamelt hij
voornamelijk op de Scheveningse
stranden, waar hij vier keer per
week zijn hond uit laat. Maar soms
gaat hij ook naar de Zeeuwse
stranden, of zelfs naar het
buitenland. Want op de stranden
van Bretagne en bij stuwmeren kan
je mooie stukken hout vinden.
Toch noemt hij zich geen
strandjutter, eerder een
‘restantjutter’. Hij maakt de

mooiste kunstwerken van wat
anderen laten liggen als afval.
Onterecht vindt hij, want glas bestaat
tenslotte voor negentig procent uit
zand en hoort daarom thuis in de
natuur.
In zijn kelder en schuur heeft hij
allerlei aangespoelde materialen
liggen, 150 kilo glas, en de mooiste
schelpen. Arjan is een intuïtief
kunstenaar, hij werkt gevoelsmatig.
Uren per week is hij bezig met
proberen. Natuurlijk lukt iets niet in
één keer, maar uiteindelijk door ‘trial
and error’ komt hij tot een mooi
kunstwerk.

Naast de kunstwerken is Arjan
samen met zijn partner Wendy ook
op andere gebieden erg kunstzinnig:
muziek, tekenen, schilderen, airbrush,
te veel om op te noemen. Dat is te
zien aan hun huis, waar werkelijk
alles een kunstwerk is. Arjan noemt
het ‘Kix voor nix’. Door de
creativiteit maak je de mooiste
dingen, zonder dat het veel hoeft te
kosten.
Wil je met eigen ogen alles zien, bel
gerust even aan, want Arjan en
Wendy en hun huisdieren hond Terra
en kat QT, zijn zeer gastvrij.
Arjan Zandbergen
Weimarstraat 356
www.strandglas.nl

Wiebe Waaijer

Konkreet zoekt redactieleden
voor het nieuwe seizoen.
De Konkreet brengt al ruim 20 jaar het Wijknieuws van het Regentesse/
Valkenboskwartier, heeft een oplage van meer dan 11.000 exemplaren en verschijnt 7 x per jaar.
Ter versterking van het redactieteam van de Konkreet zijn wij op zoek naar een
of meerdere redactieleden.

De jaarlijkse BBQ voor vrijwilligers van Bewoners Organisatie RegentesValkenbos was ook dit jaar weer een gezellige bijeenkomst, een succes!
De Bewoners Organisatie wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet in de afgelopen periode!

Profiel? Wonend in de wijk Regentesse/Valkenboskwartier of sterk met de wijk
verbonden. Heeft oog voor nieuwsfeiten en beschikt over een natuurlijke nieuwsgierigheid. Bezit een frisse, kritische en objectieve kijk op zaken en een redelijk
vlotte pen. Komt afspraken na en is gewend onder tijdsdruk te werken.
Wat vragen wij? Aanwezigheid op twee redactievergaderingen (ca. 1 ½ uur
per keer) voor iedere editie (7 x per seizoen). Het tijdig aanleveren van
artikelen. Deelname aan de redactie voor minimaal één seizoen.
Wat bieden wij? Een professioneel maar ook gezellig redactieteam, een
uitlaatklep voor je journalistieke talent en natuurlijk bekendheid bij de
bewoners van ReVa. Deelname aan een aantal gezellige momenten (BBQ,
nieuwsjaarsborrel) en het recht op een vrijwilligerspas.
Redactieleden die het leuk vinden om interviews te houden zijn extra welkom.
Maar ook redactieleden die het opzetten van een volwaardige kinderpagina/
redactie tot een missie verheffen ontmoeten wij graag.
Voordat je aan de slag kunt vindt een geschiktheids/motivatie gesprek met de
hoofdredactie plaats.
Voel je je aangesproken? Aarzel dan niet en bel de Wijkwinkel (070-3650002)
vraag naar
Susanne Daenen of mail naar konkreet@boreva.nl o.v.v. “gezocht redactieleden”.
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Coffeeshops
bij scholen
sluiten

Aan de overkant van het water wordt het al jaren georganiseerd
en dit jaar werd ook aan de Conradkade een straatspeeldag
georganiseerd. Jong en oud genoten van de eerste keer speeldag,
spelletjes overdag met hoogtepunt het optreden van(onze wijkclown) Johnnie Mendola, een avondmaaltijd en na kinderbedtijd
meer gezelligheid voor de ouderen. De organisatie kijkt al uit naar
de straatspeeldag van volgend jaar.

Europe meets
The Hague

Van woensdag 13 tot vrijdag 15 juni jl. werd Den Haag bezocht
door ongeveer 25 Europese bewoners uit onder meer Engeland,
Litouwen, Denemarken en Duitsland.
De buitenlandse gasten waren hier om ideeën en ervaringen uit te wisselen met Haagse bewoners en werden zelfs
voor 24 uur door enkele wijkbewoners ‘geadopteerd’.
Tijdens de opening van deze driedaagse ontmoeting
werden de gasten namens Den Haag welkom geheten
door Wethouder Baldewsingh.
De ontmoeting werd georganiseerd
door Residents for Regeneration (R4R),
in samenwerking met bewonersorganisaties uit verschillende wijken van
Den Haag. R4R is een Europees netwerk van bewoners die zich actief sterk
maken voor hun stad en hun wijk.
Naast onze wijk, deden de wijken
Transvaal, Schilderswijk (West en Centrum), Mariahoeve, Laak, RustenburgOostbroek, Leyenburg en Morgenstond
mee aan de uitwisseling.
Op donderdag werd een gezamelijke
bijeenkomst begonnen met het lied
“Oh, oh, Den Haag”. Dit ‘volkslied’ van
onze stad werd al snel door menig
buitenlandse bezoeker luidkeels meegezongen. Later op de dag begon de zeer
succesvolle 24-uurs ervaring, waarbij alle
meeorganiserende wijken een groep van
twee tot vier buitenlandse gasten kregen.

De Hagenaars lieten hun gasten de
wijk zien, introduceerden hen aan
andere actieve bewoners en maakten
hen deel-genoot van hun problemen,
motivatie, ideeën en behaalde successen. De gasten genoten op hun beurt
van de spontaniteit en de hartelijkheid
van de Haagse bewoners.
ReVa had Tadas Sudnickas en Violeta
Podolskaite uit de stad Vilnius in
Litouwen op bezoek. Zij werden
door Stichting BCOM door de wijk
geleid. Er werd met name aandacht
besteed aan het feit dat deze wijk nu
weer echt op de kaart gezet is door
de vestiging van kunstenaars en het
ontplooien van kunstzinnige initiatieven.

De groeiende aantrekkingskracht voor
ondernemers en bewoners om zich in
deze wijk te vestigen, werd daarbij niet
vergeten.
Verder stond op het programma o.a. een
workshop ‘watch box’ (kijkdoos maken)
door Mathilde Kuper-de Kaart, die met
bijzonder veel animo werd gevolgd.
Bij de gezamelijke afsluiting op vrijdag
kwamen enthousiaste verhalen los en
bleken er nieuwe contacten gelegd en
vriendschappen gesloten.
Zie voor meer informatie over R4R
Europe de website www.r4reurope.com, of mail naar: info@r4r.nl.

Zeven coffeeshops in overwegend
Stadsdeel Centrum moeten binnen
twee jaar hun deuren sluiten. Vijf
omdat ze op loopafstand van 500
meter van een middelbare school
zijn gevestigd; twee omdat ze vanuit
een basisschool te zien zijn.
Den Haag telt nu nog veertig gelegenheden waar softdrugs kan
worden gekocht. Uit informatie van
de politie blijkt volgens Deetman dat
er ‘in het algemeen sprake is van een
stabiele en beheersbare situatie’.
De shops worden regelmatig gecontroleerd, maar er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Eén zaak kreeg
echter een waarschuwing omdat er
minderjarigen binnen waren.
Ook kwam bij het politiebureau
Segbroek een aantal klachten van
overlast binnen, maar deze overlast
kon door de politie niet worden
vastgesteld.
Behalve dat zeven shops dicht
moeten omdat ze te dicht bij scholen
zijn gevestigd, wil Deetman meer
zaken sluiten. Dit om aan ‘een te
sterke concentratie in bepaalde
gebieden’ een eind te maken. Het
oorspronkelijke idee was om een
verplichte afstand van 250 meter
tussen coffeeshops buiten het centrum van Den Haag in te voeren.
Daardoor zouden nog eens vijftien
zaken moeten sluiten. Maar dat
voorstel zou op juridische bezwaren
kunnen stuiten. Daarom wordt nu
een nieuwe variant onderzocht. Die
komt erop neer, dat er een einde
wordt gemaakt aan een concentratie
van coffeeshops in een straat met
een ‘overwegende winkel/woonfunctie’. Hierbij denkt Deetman
vooral aan het Zeeheldenkwartier en
de Weimarstraat.
Bron: AD, 18 juni 2007

Wijkbus zoekt bestuurders
Wijkbus Uit en Thuis verzorgt sinds
jaar en dag het vervoer ‘van deur tot
deur’ voor ouderen in de wijken
Regentesse- en Valkenboskwartier. Het
gaat dan om korte ritten naar b.v.
huisarts, winkelcentrum, bejaardencentrum etc..
We hebben hiervoor de beschikking
over een modern personenbusje en
een kantoortje in wijk- en dienstencentrum de Regenvalk. Der wijkbus
heeft leden met een voordelig abonnement, maar ook losse ritten zijn
mogelijk. Ritten worden een dag van
te voren tussen 9.00 en 10.30 telefonisch geboekt bij onze telefonist(e).

De wijkbus rijdt al 25 jaar dankzij de
inzet van vrijwilligers: telefonisten,
chauffeurs, coördinator, en bestuursleden. Wegens verhuizingen zijn we
momenteel op zoek naar bestuursleden die zich met ons willen inzetten
voor het ouderenvervoer in onze
wijk. Ook zonder rijbewijs kunt u
toch ‘bestuurder’ van de wijkbus
worden! Heeft u wat tijd over om u
in te zetten voor uw mede-wijkbewoners? Neem dan tussen op
werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur
contact op met onze coördinator
Leen Steijger, of kom langs (én
binnen) bij de Regenvalk.
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SPROOKJES UIT 1001 NACHT
Zaterdag 14 JULI 2007
Op zaterdag 14 juli 2007 staat Wijkpark De Verademing in het teken van
Sprookjes van 1001 Nacht, een festival van verbroedering, met “Uit Jezelf ”
als thema. Een festival voor mensen van alle leeftijden en uit alle culturen.
De organisatie van Sprookjes 2007 gelooft in een andere wereld, waarin de
mens en zijn rijkdom aan cultuur, traditie en verbeelding centraal staan:
“Woorden als respect, gelijkwaardig-heid, vrede en vrijheid zouden werkelijkheid moeten zijn”. Doelstelling is het aan de jeugd overdragen van deze
gedachte, deze droom, dit sprookje.
Het festival presenteert dans en theater, streetdance, kunst voor kinderen,
workshops buikdansen en djembé, een karikatuurtekenaar en uiteraard ook
hapjes en drankjes. Tevens zijn er kramen met hennaversiering, verschillende
vormen van handarbeid en informatie over allerhande vrijwilligersorganisaties. Als we uit onszelf komen, kunnen we vooroordelen en misverstanden wegnemen. Op deze manier kunnen mensen zich thuis voelen en
wordt hun wijk of stadsdeel ook echt hún wijk of stadsdeel.
Rond 12.00 uur luiden de klokken van de Agneskerk aan de Beeklaan. Van
daar zweeft Alladin op zijn tapijt door de Beeklaan en de Weimarstraat naar
het Regentesseplein, omgeven door dragers en begeleid met oosterse muziek. Aansluitend wordt het festival om 13.00 uur geopend, waarna een
djembéleraar met een groep kinderen laat zien hoe fijn het is om met elkaar
op te treden. Van 13.30 tot 18.00 uur laten jongeren onder de naam Jongerentalent ReVa hun wereld zien tijdens een spetterend middagprogramma. Het
podium is die middag de sprookjeswereld van deze gedreven en geïnspireerde groep jonge mensen. Zo is er dans en rap, een biker- en skatershow
en stand-up comedy. Verder zijn er optredens van de Star Girls, BN-ers en
Activiteitencentrum Zwedenburg. Ook is er ruimte voor sport en spel, met
als doel te laten zien dat het leuk is om samen te sporten en te stimuleren
dat sport verbroedert.
Tijdens het avondprogramma komt in het park vanaf 18.15 uur de wereld tot
leven. De avond biedt Antilliaanse Folklore, Flamenco dans, Oriëntaalse
buikdans, Javaanse klassieke dans, traditionele dans uit Papoea-Nieuw
Guinea, Irakese muziek en dans, Indiase dans en Westerse popmuziek. De
avond wordt begeleid door DJ Seitan. De organisatie hoopt dat een betoverd publiek zich aan het eind van de dag rijker weet en nog lang de nagalm
van het thema hoort: Uit jezelf !!!
Sprookjes van 1001 Nacht is een initiatief van Sint Agnesparochie, Dienstencentrum Copernicus, Stichting Hindustani, Stichting Manggar Megar, NPV
‘95 West Nieuw Guinea en Stichting Rainbow Den Haag. Het festival is tot
stand gekomen met medewerking van Stichting BOOG, Stichting VOOR,
Gemeente Den Haag, Fonds 1818 e.a.
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España y Olé. Onder

leiding van Raquel Pico
Duboy, werd deze groep
binnen enkele maanden één
van Nederlands en Belgisch
meest gevraagde dansgroepen. Door hun kleurrijke
kleding, ritmische dansen
en strakke pasjes zijn zij een
genot voor het oog.

De Jantjes in reprise

Solina Sisters

Solina Sisters is een meisjesdansgroep van de Nationale Papoea
Vereniging ’95 West Nieuw
Guinea. De meisjes zijn geboren in
Papoea Nieuw Guinea, maar in
Holland opgegroeid. In hun
passievolle dansen speelt de
cultuur van hun geboorteland een
grote rol. Zij dansen niet alleen
dansen uit de Papoea cultuur zoals
Yospan maar ook uit de Pacific,
met name de bekende dans HulaHula.

Activiteitencentrum Zwedenburg is een werkcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij wijze van ontspanning biedt Zwedenburg het werken aan een
musical, waarin de deelnemers spelenderwijs en naar eigen kunnen worden ondersteund in het maken van een productie. Zo heeft de groep de musical De Jantjes in
winkelcentrum Mariahoeve en tijdens open dagen op Zwedenburg opgevoerd.
Ter gelegenheid van het festival wordt deze productie weer uit de kast gehaald.

Dit kunt u verwachten in het
avondprogramma:

“Blended Culture” is anderhalf jaar geleden opgericht

door de
Vocaliste Missrah (Anuradha Triloki). De muziek die zijn maken is variërend
van Reggae, Dancehall, R&B en Rap. Daarbij treden zij op met de dansgroep
genaamd “The Cultures of The Street” of te wel “Street Culture”. Blended
Culture heeft als doelstelling om jongeren met talent een kans te geven om ze
als guest-apperance live te laten optreden en af en toe optreedt met een
“special gast”. Wie zal het optreden van zaterdag 14 juli de guest-apperance
zijn?
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en menselijk gevoel. Het vormt een
universele taal waarin mensen al
duizenden jaren met elkaar communiceren. De trommel is het meest
populaire instrument ter wereld. Al
zesduizend jaar gebruiken mensen
trommels om heilige geluiden te
maken, angst aan te jagen of juist een
een deftig gevoel uit te drukken. Ze
worden niet voor niks zoveel in
rituelen gebruikt. Het Irakese woord
Manggar Megar
voor trommel is ‘balak’, wat ‘roepen
Stichting Manggar Megar is een
naar de goden’ betekent. De
Javaans-Surinaamse vereniging die,
Gilgamish Groep brengt Irakese
middels onder meer workshops en
muziek en dans naar Sprookjes van
discussieavonden, cultuurgebonden
1001 Nacht.
waarden en normen op een ongedwongen wijze bespreekbaar wil
maken. Tijdens het festival presenteert
Manggar Megar de dans Srimpi. Sri
betekent Koning of Koningin en
Impi betekent verlangen, droom of
wens. De dans beeldt het verlangen
om in eerlijkheid en vrede te leven uit
en wordt opgevoerd door vier
danseressen.
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MET DE
DEUR IN
HUIS
Rubriek van
het huurdersspreekuur
ReVa
Dit zal de laatste keer zijn dat er een
stukje van het huurderspreekuur in de
wijkkrant verschijnt. Het huurderspreekuur wordt opgeheven, iets wat het team
ten zeerste betreurt. Sinds de huurcommissie en het Haags huurteam
opgericht zijn, is er voor ons echter niet
veel meer te doen.
De huurcommissie heeft spreekuur in
het pand van de Kamer van Koophandel aan de Koningskade op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur (vrije
inloop zonder afspraak). Er wordt daar
meteen bekeken of uw zaak/meningsverschil nut en zin heeft om een procedure te starten. Verder bestaat er in Den
Haag sinds 2004 nog “Het Haagse
Huurteam”. Dit bureau is voor vragen
betreffende uw huurproblemen te
bereiken via nummer 070 – 353 75 55
of mail huurteam@szw.denhaag.nl.
Ook komen zij aan huis. Het Haagse
huurteam werkt alleen overdag.
De wijkwinkel heeft nog wel
informatiemateriaal dat up to date is
bijgewerkt. Als u nog vragen heeft, kunt
u gerust de wijkwinkel bellen op 070 –
365 00 02. Ook kunt u even de wijkwinkel inlopen. Wij proberen dan de
zaak alsnog voor u op te lossen. Wij
danken u voor het vertrouwen dat wij
de afgelopen jaren hebben genoten en
groeten u.
Het Huurdersteam van ReVa

Huidige

Nieuwe visie Verademing

situatie

Vlak voor de komst van burgermees-ter
Deetman, heeft de gemeente een visie uitgebracht over verbeteringen aan wijkpark De
Verademing. Het voorstel is verwerkt in een
plan van zeven stappen en opgesteld door
Ingenieursbureau Den Haag. De gemeente wil
dit plan gebruiken om een plan van aan-pak
voor de komende jaren te ontwikkelen.
Wie kent niet de stenen wand rondom
de buitenring? Vanuit diverse straten
kijk je tegen deze wand aan. Het plan
stelt dan ook voor om langs deze
gehele wand, behalve die langs de kade,
grond te storten zodat er een langzaam
oplopende helling ontstaat. Vóór de
helling wordt een zitrand gecreëerd. De
helling zelf wordt met “heesters en
sterke vaste planten” beplant, aldus de
visie. Deze operatie is de eerste stap.

Ponte Vecchio

Spectaculaire plannen verversingskanaal

Op hol geslagen fantasie of een staaltje visie? Hoe dan ook, getuige de voortijdig
“uitgelekte” studie wordt de fantasie in ieder geval geprikkeld en levert dat alles
behalve saaie plannen op. Wat is er aan de hand?
In een onlangs aan de gemeente gepresenteerde studie worden spectaculaire
plannen voor het gebied rond het verversingskanaal uit de doeken gedaan.
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De tweede stap is het maken van meer
opgangen, zodat de buitenring middels
trappen vanuit iedere straat makkelijker
toegankelijk wordt.
Stap drie houdt het planten van maar
liefst 200 bomen in. Een pracht van
een idee, dat door menig bewoner
omarmd zal worden. Maar is dit plan
wel haalbaar? Een klein boompje kost
toch al snel minimaal 1000 euro.
Stap vier omvat het aanleggen van een
duidelijk wandelpad met heldere
verlichting.
De volgende stap sluit hier naadloos
op aan met de plaatsing van zitplekken.
Er wordt gesproken over “comfortabele, houten parkbanken”. Een mooi
wandelpad werkt uitnodigend. Vooral
als het omringd wordt door mooie
verlichting en met bijbehorende
zitgelegenheid.
Stap zes stelt voor om onder meer
voor de hekken rondom de binnenring
meer groen te planten. Een goede
groenbegroeiing is altijd beter dan een
kaal hek. Overigens verdwijnen met dit
plan ook de grote hoge hekken
rondom het voetbalveld.

Nieuwe
situatie

Deze stappen zullen het aanzien van het
park ongetwijfeld verfraaien en verbeteren. Toch is het jammer dat er totaal
geen aandacht gegeven is aan de wand
langs de Suezkade. Deze blijft in al haar
kaalheid en hardheid bestaan. Iets meer
groen zou ook daar op zijn plaats zijn.
Er mag echter niet te vroeg gejuicht
worden, want voor deze visie is nog
geen plan, laat staan budget beschikbaar.
De gemeente schat in er minimaal vier
jaar over te doen om het plan te
implementeren. “En dan is het nog de
vraag of we het gehele plan uitvoeren”,
merkte een van de aanwezige ambtenaren op.
Toch nog de nodige angels, die overleg
vergen. We blijven hopen op een
spoedige uitvoering, maar er is veel
werk aan de (wijk)winkel om dit voor
elkaar te krijgen!
U kunt zich voor de werkgroep Verademing aanmelden via mail
(konkreet@boreva.nl) of bij de wijkwinkel (Beeklaan 266, 070 – 365 00 02).
Ed Dusschoten

Huidige situatie

Stap zeven is het doorsnijden van de
buitenring waardoor er rechtstreeks
toegang komt tot de binnenring. Over
de doorsnijding zou een brug geplaatst
worden zodat de “bovenrecreant”
gewoon door kan lopen.

Bovenop de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Houtrustweg is een
installatie aan de Houtrustweg is een
parkeergarage gedacht voor 2000
parkeergarage gedacht voor 2000
auto’s, dat vervolgens weer ’bedekt’
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Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag, Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl
do 20 september, 20.30 uur
Euro 16,- / Uitpas & CJP 14,50 /
Ooievaarspas 9,- / vrijwilligerspas 13,20 / Buurtpas 13,50
Concert van Declan de Barra in de
Serie singer/songwritersDe Ierse
singer-songwriter Declan de Barra
krijgt langzamerhand door zijn intense
en gepassioneerde stem en zijn krachtige song een eigen publiek. Zijn
solodebuut Song Of A Thousand
Birds werd zeer positief ontvangen.
Voel, zie en ervaar de Ierse mysterie in
het gebouw!
Zie ook: www.declandebarra.com.
vr 21 september, 20.30 uur
Euro 14,- / Uitpas & CJP 12,50 /
Ooievaarspas 8,- /vrijwilligerspas
11,60 / passepartout 12,- / Buurtpas 11,503
Bill door 2Move Dance Company
Deze voorstelling wordt speciaal
aanbevolen door Michael de Roo,
directeur en programmeur:Achter
2Move Dance Company schuilt het
initiatief van twee schitterende dansers
(Kevin Polak & Miquel de Jong) die
volledig aan elkaar gewaagd zijn.
Samen laten ze een uitzonderlijke
harmonie op het podium zien.
Indrukwekkend, om niet te missen.
Met vroeg boek actie!
Zie ook:
www.2movedancecompany.com.

OPEN DAGEN
AGNESKERK
Op zaterdag 8 september is de Agneskerk, Beeklaan 188, open vanwege de
monumentendagen. U kunt de kerk dan van 12.00 -17.00u bezichtigen.
Diverse werkgroepen van onze multi-culturele parochie presenteren zich op een
infomarkt. Ook zijn er Latijns Amerikaanse beeldende kunstenaars die schilderwerk en handenarbeid exposeren. Vanzelfsprekend is er een Latijns Amerikaanse
maaltijd te verkrijgen.
Amerikaanse hapjes verkocht worden.
Op zondag 9 september is er om 11.00
Buiten treden voor u op SERENATA
uur een eucharistieviering. Aansluitend is
COLOMBIANA, een gitaar trio,
er een gevarieerd middagprogramma
FOLCLORE LATINO – IVÁN en
met onder andere een optreden van het
zijn dansgroep, BOLEROS EN
PHOENIXKOOR, ORGELSPEL
CARIBE TV – VLADIMIR,
door Wim Hazeu, EXPOSITIE van
CUMBIA-DANS, SALSA-SHOW –
beeldende kunstenaars uit Latijns AmeESCUELA UNIVERSAL, ANESIO
rika en onderdelen van de kunstRENTÉ en zijn band. Rond 16.30 is
manifestatie “VAN KONING TOT
de dagsluiting met de trekking van de
REGENTES” en de infomarkt. Buiten
loterij
op straat is er een podium en zijn er
diverse kraampjes waar o.a. Latijns

Tuk Tuk

VAKANTIEWERK!
MAAR DAN WEL VOLGENS
DE REGELS.

Begin juni verschenen ze opeens. Vrolijk gekleurde overdekte driewielers, die de
naam Tuk Tuk dragen. Deze brommertaxi’s, die hun origine in Thailand vinden,
zijn ook regelmatig in onze wijk te signaleren. Ze zijn voorzien van regenschermen
en kacheltjes, die de rit comfortabeler maken. In de eerste drie weken van juni
hebben de Tuk Tuks zo’n 9000 passagiers vervoerd. Een ritje binnen één zone
kost 3,50, voor twee personen 5,- en voor drie personen 6,50. Het overschrijden
van een zonegrens kost, onafhankelijk van het aantal personen, €1,50 extra. Tussen
08.00 en 02.00 uur kan een Tuk Tuk worden aangehouden door het opsteken van
een hand, maar ze zijn ook telefonisch te bestellen via 0900 – 99 333 99.

Leerzaam, stoer en misschien wel spannend, voor het eerst je eigen geld
verdienen en natuurlijk uitgeven! Maar let op de regels…

Jongeren mogen vanaf hun dertiende
werken, maar tot hun achttiende
gelden strengere regels met betrekking
tot werktijden en werkzaamheden. Er
worden drie leeftijdsgroepen gehanteerd.
13- en 14-jarigen
Jongeren in deze leeftijdscategorie
mogen al verschillende werkzaamheden verrichten, zoals oppassen,
folders verspreiden, helpen in de
huishouding, werken op een kinderboerderij of manege en helpen in een
winkel (maar niet achter de kassa). Ze
mogen niet in een fabriek of met
machines werken en er moet altijd
toezicht worden gehouden door een
ouder iemand.
15-jarigen
15-jarigen mogen al behoorlijk
zelfstandig werken. Het werk moet
echter licht zijn en er mag niet gewerkt
worden met of in de buurt van
machines.

Voorbeelden van geschikt werk zijn:
werken in een winkel (maar niet achter
de kassa), folders of avondkranten
bezorgen, werken in een pretpark,
museum, manege of op een camping.
Ook mogen ochtendkranten worden
bezorgd, mits er een speciale bezorgovereenkomst met de werkgever is
afgesloten.
16- en 17-jarigen
Jongeren in deze leeftijd mogen bijna
alle werkzaamheden verrichten. Ze
mogen dus ook in een fabriek en achter
de kassa werken en serveren op een
terras. Wel moet er bij veel of gevaarlijk
werk, zoals bij het werken met gevaarlijke machines, het werken in een
slachterij of het werk met sterke
schoonmaakmiddelen, toezicht worden
gehouden door een ouder iemand. Ook
is de werkgever verplicht om de risico’s
van het werk uit te leggen en, indien
nodig, beschermende kleding te verstrekken.

Denise
Deze editie geen column
van Denise. Zij is op 18
mei bevallen van een
prachtige dochter “BO” en
heeft daar haar handen
vol aan.

Open Atelier
Weekend

Op 1 en 2 september 2007 wordt er
voor het eerst in Duinoord en omstreken een open atelier weekend georganiseerd. In het gebied tussen
Archimedesstraat, Groot Hertoginnelaan, Zoutmanstraat, Elandstraat en Kon.
Emmakade zetten ongeveer 20 kunstenaars hun deuren open voor belangstellenden. Er zal van alles te zien zijn,
waaronder beeldhouwwerk, schilderijen,
fotografie, keramiek en etsen.
De ateliers zijn op beide dagen open
van 12.00 uur tot 17.00 uur. In bijna alle
etalages van de winkels in de Reinkenstraat, is een week voor aanvang van het
Open Atelier Weekend een overzicht te
zien van alle deelnemers. Als het financieel haalbaar is, wordt er een krant uit
gegeven, waar alle informatie over
deelnemende kunstenaars in staat. Hierin
komt ook een overzichtskaart, waar alle
ateliers op staan aangegeven.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar Patricia Elsakkers, telefoon nummer 3680998 of e-mailen naar patriciaart@wanadoo.nl. Zie voor meer informatie ook: www.duinoordkunstroute.tk.

‘Van Koning tot Regentes’
op 8 en 9 september 2007
Het succesvolle evenement ‘van Koning
tot Regentes’ in de Weimarstraat,
waarbij allerlei artiesten en kunstenaars
uit REVA deelnamen aan een bijzonder
geslaagd evenement, krijgt in 2007 een
tweede editie. Dit jaar zullen we het
Koningsplein erbij betrekken, zodat
ook muziek, dans en theater een plek
krijgt.
Zie voor meer informatie:
www.stichtingbcom.nl.

Jubileum Theater Zwembad
de Regentes
Theater Zwembad de Regentes bestaat het komend theaterseizoen tien jaar.
Ons eigen wijktheater viert haar verjaardag met een speciale jubileumprogrammering en een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van haar
gebouw. De bezoeker kan rekenen op een speciale ontvangst, sfeervolle aankleding en andere verrassingen.
Het nieuwe seizoen start op zondag 2 september a.s. met het Haags Uit Festival
op het Lange Voorhout. De stand van De Regentes staat die dag geheel in het
teken van “Feest!”, want tien jaar theater in dit bijzondere gebouw is natuurlijk
een feestje waard.
Net als de voorgaande jaren houdt De Regentes precies een week later, op
zondag 9 september open dag. Met onder meer presentaties van voorstellingen,
rondleidingen, workshops en flinke kortingen die alleen op deze dag gelden.
Het volledige programma van deze dag vindt u op www.deregentes.nl.
Theater Zwembad de Regentes
Weimarstraat 63, 070 - 363 77 98
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Invulling Wet Maatschappelijke Ondersteuning

BEWEGEN
MOET
Eind mei, volop voorjaar, bijna zomer
en ik prijs me gelukkig, want ik ben net
terug van een heerlijke vakantie. Op
Hemelvaartsdag stapte ik samen met
mijn man in onze volgepakte Suzuki
Alto mét aanhanger(tje) en racefietsen
om op weg te gaan naar Zuid-Frankrijk. Met ruim 1130 kilometers voor de
boeg zou er die dag weinig van ‘lekker
bewegen’ komen. Maar als je weet dat
je dat in de dagen daarna ruimschoots
kunt inhalen, is zo’n lange zit best uit te
houden. Na 12 uur in de regen rijden,
bereikten we de ‘port du soleil’ : de
poort van de zon. En ja hoor, daarachter scheen die zon uitbundig!
De camping in Bedoin was nog mooier dan ik me herinnerde en de tent
stond, ondanks de bolle wind, de
mistral, binnen een uur. Traditiegetrouw
bestaat de warme maaltijd op zo’n
eerste dag uit de ingevroren van thuis
meegebrachte macaroni: heerlijk! De
dagen erna waren werkelijk fantastisch:
zon, zon, en zon. In het glooiende
landschap maakten we prachtige fietstochten. Ik genoot van de kersenboomgaarden, de wijnvelden, de
bloeiende bermen en de geur van vele
groene kruiden. Én natuurlijk van een
koud biertje en een goed glas wijn na
afloop op het terras van de locale
kroeg! Het belangrijkste doel van deze
vakantie was al op dag één bereikt:
ontspannen en bewegen!
Een ander doel was het bereiken van
de top van de Mont Ventoux per fiets:
20 kilometer achter elkaar omhoog
met een gemiddeld stijgingspercentage
van 7,5, Dat betekent ook stukken met
een steilte van meer dan 10 %. Maar
met een heel klein verzet lukte het om
soms met een ‘snelheid’ van amper 7
km per uur boven te komen. Onderweg kon ik, zwoegend, zwetend en
diep-ademend, ook nog genieten van
het bijzondere uitzicht. Op de top
werden we met ‘bravo!’ verwelkomd
door de automobilisten. Een fantastische ervaring.
Ik prijs me gelukkig dat ik dit kan
doen, maar ik besef heel goed dat
zoiets niet voor iedereen weggelegd is.
Het mag dan ook best een beetje minder: 30 minuten per dag matig intensief
bewegen draagt aantoonbaar bij aan de
gezondheid. Dus een half uurtje stevig
doorlopen, lekker fietsen, een balletje
slaan, tuinieren, zwemmen: het helpt!
Je voelt je fitter, actiever en daarmee
ook beter in staat om te ontspannen en
lekker, verkwikkend te slapen. In de
komende zomermaanden houden veel
activiteiten en clubs vakantie. Als u dan
toch in een groepje dagelijks wilt
bewegen kom dan eens naar Conradkade 49. Daar kunt u in juli en augustus
iedere werkdag (van 9.30 tot 10.30 uur)
onder deskundige begeleiding, verantwoord oefeningen doen voor al uw
gewrichten en spieren. Het is gezond en
ook gezellig. Graag tot ziens!
Cokkie van Santen (oefentherapeut
Cesar, tel. 070 - 346 66 54)

‘Aandacht voor elkaar’ staat centraal in
Haags WMO-plan 2007-2010

Cokkie van Santen op de top van de Mont Ventoux

Sportinstuif

Deelnemers (volwassenen en ouderen) kunnen elke donderdag van 10.00 – 12.00
uur een keuze maken uit voetbal, racketsport (tennis, badminton), softbal,
volleybal, golfen, basketbal, het ‘Fitpoint’ met 10 fitnesstoestellen!, jeu de boule,
hardlopen en er start een fiets- & wandelgroep.
De Sportinstuif vindt plaats op de “Verademing”, De Sportinstuif wordt begeleid door Peter Nijboer, een professionele sportdocent. Er wordt ook een kopje
koffie geschonken in de kantine van het park.
De Sportinstuif kost u slechts € 0,50 per keer en als u een keer niet komt, kost het
u niks. U koopt namelijk een strippenkaart ter waarde van € 5,- waarmee u 10 x
kunt deelnemen.
Kom gerust eens kijken op donderdag of bel voor meer informatie en inschrijvingen met Wijkcentrum Lijsterbes, Telefoon 070-360.02.37.

Van yoga word je niet alleen ontspannen, maar ook sterk en krachtig. Je
krijgt meer zelfvertrouwen en balans en
leert dat stukje bij beetje in je dagelijks
leven gebruiken. Bij yoga is er geen
competitie en geen vergelijking. Je volgt
de les in groepsverband en voelt de
groepsenergie; maar volgt je eigen pad.
Je bent niet beter of slechter dan een
ander, maar doet alles in je eigen
vermogen. Je leert luisteren naar de
signalen van je lichaam en je leert
respect te hebben voor jezelf en voor
elkaar.
Helaas blijkt voor jongeren het aantal
mogelijkheden om yoga te beoefenen
wat beperkt. Daarom heb ik dit jaar
een yogagroepje voor jongeren gestart.
Deze doelgroep, jongeren vanaf

ongeveer 11 jaar, voelt zich te jong bij
een volwassenen groep en te oud bij
een kinderyoga groep. Ze zijn nog
speels en vol verhalen die ze in zo’n
groepje graag ‘kwijt willen’. Daarom is
er ook altijd even tijd en aandacht om
iets te vertellen en te lachen. Toch ook
zijn ze serieus aan het oefenen en
merken ze nu al verschil in de beleving
van hun lijf en gedachten.
Dit cursusjaar is bijna ten einde, maar
ik hoop in het nieuwe schooljaar
nieuwe gezichten te zien. Zowel
jongens als meisjes zijn van harte
welkom voor een proefles. Dat mag
natuurlijk ook eerder dan na de
vakantie. Op vrijdag 6 juli geef ik een
workshop in de Galvanischool.
Margreet Zijlstra
Vlakenboslaan 76
tel.: 070-3659491/06 44806380
e-mail: margreet.zijlstra@zonnet.nl

De gemeente Den Haag presenteert 51
actiepunten, om te zorgen dat meer
Hagenaars actief meedoen in de samenleving én zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen in de eigen buurt. De
actiepunten vormen de rode draad in
het Haagse plan ‘Aandacht voor elkaar’.
Hiermee geeft Den Haag invulling aan
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hagenaars kunnen tot eind juli
2007 op het plan reageren. Daarna
wordt het aangeboden aan de gemeenteraad.
De actiepunten richten zich op verschillende terreinen en doelgroepen. Voorbeelden zijn ondersteuning van
bewonersorganisaties, trainingen voor
professionals die werken met jeugd, de
opening van het achtste steunpunt
mantelzorg in LeidschenveenYpenburg, activiteiten om het aantal
zorgvrijwilligers te vergroten én verbetering van de toegankelijkheid van
openbare gebouwen en woningen.
De gemeente heeft met Haagse inwoners en organisaties gesproken over de
WMO. De actiepunten zijn het resultaat
van deze dialoog. Wethouder Bert van
Alphen: “De actiepunten zorgen ervoor
dat Hagenaars zich zo goed mogelijk
zelf kunnen redden. Dat ze zich veilig
voelen in hun buurt én zich verantwoordelijk voelen voor die buurt”.
De gemeente geeft in het plan veel
ruimte aan initiatieven van inwoners en
organisaties. Van Alphen: “We willen dat
iedereen, ongeacht leeftijd of beperkingen, volwaardig kan meedoen in de
samenleving. Je verantwoordelijk voelen
voor je eigen leven en voor je eigen
buurt. Dat is belangrijk! Het sociale
netwerk van mensen speelt een grote
rol; familie, mantelzorgers, vrijwilligers.
Daarnaast moeten er goede voorzieningen in de buurt zijn, waar mensen elkaar
bijvoorbeeld kunnen ontmoeten.
Inwoners, organisaties en gemeente zijn
samen verantwoordelijk voor het
organiseren van deze voorzieningen. Wij
ondersteunen mensen die wat meer
moeite hebben om zelfstandig te leven.
Dit doen we bijvoorbeeld met de
wijkbus, boodschappenbegeleidingsdienst, een maaltijdvoorziening, huishoudelijke verzorging of een vervoersof woonvoorziening.”
Haagse inwoners en organisaties kunnen
van 20 juni tot en met 31 juli 2007
reageren op het meerjarenbeleidsplan
WMO. Het plan ligt in die periode op
alle stadsdeelkantoren ter inzage. Na de
inspraakperiode wordt het plan (eventueel) aangepast en aangeboden aan de
gemeenteraad.
Zie voor meer informatie:
www.denhaag.nl.
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Niet niks
Die dag was het een luxe aan het bureau. Niemand ziek, niemand op cursus en
niemand verlof, het leek wel of er een blik dienders was opengetrokken. Mijn
collega en ik verlieten het bureau om eens ouderwets te voet te gaan surveilleren,
want de voertuigen en fietsen waren door de drukte snel vergeven.
Op straat werden we aangesproken door een vrouw die zich zorgen maakte om
een man bij haar in de straat. We moesten maar eens meelopen om het te zien.
Halverwege de straat wees de vrouw ons een benedenwoning aan en zei dat ze dit
bedoelde. Even daarvoor had de vrouw ons verteld dat de woning van de man
helemaal zwart en vies zag vanbinnen. “We bellen wel even aan”, zei ik tegen de
vrouw, die knikte en wegliep.
Op het bellen werd niet gereageerd, maar na flink kloppen op de deur werd er
opengedaan door een man van ongeveer 50 jaar. Helemaal in het zwart gekleed,
met zwarte handen, nagels en gelaat, keek hij ons aan en vroeg wat hij voor ons kon
doen. Mijn collega en ik moesten nog even laten bezinken wat we zagen: een geheel
in het zwart geklede man met een antracietkleurig gelaat dat helemaal glinsterde.
Hij leek op de kolenboer uit mijn jeugd, toen ik klein was en in de Amsterdamse
Pijp woonde, alleen erger. De rimpels op zijn voorhoofd leken wel kleine riviertjes
met snel stromend water. Meer dan de mededeling dat we even kwamen controleren of alles goed met hem ging kon ik zo snel niet bedenken.
De man gaf als antwoord dat het prima ging, bedankte ons en vroeg of hij verder
mocht, omdat hij het erg druk had. Hij wilde snel weer naar binnen en was duidelijk op zijn privacy gesteld. Om met de man in contact te blijven, zei ik snel dat we
van de politie waren en we graag wilden weten waarom alles in de woning zo
zwart was. “Ik heb een klein milieuprobleempje gehad, niets ernstigs en het is al
voorbij”, was het antwoord. Op de vraag of wij even binnen mochten kijken of
het probleempje wel echt voorbij was, gaf hij te kennen dat hij alleen mensen met
verstand van milieu binnen zou laten. “Dus samen met de milieudienst mogen we
wel naar binnen”, vroeg ik. “Ja, maar of jullie dan ook mee naar binnen mogen,
weet ik nog niet. Mijn huis is namelijk nog niet opgeruimd en ik hou niet zo van
mensen over de vloer”.
Onder het mom dat “de mensen van milieu alleen maar komen als wij erbij zijn”,
ging mijn collega een eindje verderop via de portofoon informeren of er mensen
van milieu in de buurt waren. Na enkele minuten kwam hij terug en fluisterde dat er
twee collega’s in burger zouden komen. Ze zouden binnen vijf minuten terplekke
zijn en doen alsof ze van de milieudienst zijn. Ik wendde me tot de man: “De
milieudienst is onderweg en is er binnen een paar minuten”. Even later troffen de
collega’s ons voor de deur van de man. “Goedemiddag heren, wij zijn van de
gemeentelijke milieudienst en horen dat hier een groot milieuprobleem is”, acteerde
een collega in burger. “Een groot probleem… Nou, dat valt wel mee hoor”,
verweerde de man zich. De nog steeds uitstekend acterende collega vroeg of we
even binnen mochten komen. Na wat tegenstribbelen, ging de man ons voor. De
hele woning was zwart geblakerd. Gas en licht waren afgesloten en gordijnen
waren overal gesloten. Alsof we een bezoek brachten aan de mijnen in Limburg.
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, liet de man weten dat hij een paar
weken geleden brand had gehad, deze had geblust en dat het verder wel ging.
“Zo kan u toch niet leven, meneer?” Volgens hem ging dat nog best. Hij kon zijn
werk nog doen en dat was voor hem het belangrijkst. “Wat voor werk doet u?”,
vroeg ik en liep de man achterna de woonkamer in. Daar zag ik op een bureau een
niet zwart geworden typemachine en een stapel witte A4 vellen liggen. Naast de
typemachine brandde een kaars. “Ik dek mijn typemachine en papier altijd af met
een doek, anders wordt mijn werk vies.” Trots pakte de man een paar A4 vellen
pakken om te laten zien. “Ik schrijf een boek over het getal nul”, zei hij. “U schrijft
dus over niets”, probeerde ik grappig te zijn. “Nee, nee meneer. Nul is alles behalve
niets. Nul is van onschatbare waarde. Nul euro’s verdienen is erg, maar nul euro’s
schuld is geweldig”, kopte de man terug. “Maar dan hebben we het over verdienen
en schulden en niet meer over nul”, probeerde ik nog. Dat had ik beter niet kunnen
doen, want mijn collega’s en ik hebben nog ruim een half uur moeten luisteren naar
verhalen over het geweldige getal nul. Twee mensen van Parnassia, die we ondertussen gebeld hadden, verlosten ons uit ons lijden en hebben de man voor zijn gezondheid tijdelijk opgenomen.
Later ben ik gaan nadenken over wat ik allemaal te horen had gekregen van die
antracietkleurige bewoner met zijn vreemde ideeën. Ik was zelfs even bang dat nul
ook bij mij een obsessie zou worden. Ik heb namelijk vroeger gewerkt bij een
groothandel in speelgoedtreintjes. Daar sprak je over spoor 1, spoor 0 of over
spoor H0. En nu komt het, H0 staat voor halfnul, want de spoorbreedte was half
zo breed als dat van spoor 0. Dus al die hobbyisten rijden hun huistreinen op rails
in de maat H0 van 0. Op niets dus. Begrijpen we het nog? Ik moet nodig stoppen,
anders zit ik zo aan een boek.
Agent Kokkie.

Chocola houdt rustig
De politie in Schiedam deelt chocola uit om het uitgaanspubliek rustiger te houden. Bij twee bars krijgen stappers bij de uitgang een stevige reep. In chocola zit
een stofje waar je blijer en kalmer van wordt. De politie hoopt dat mensen op
deze manier minder vernielen in de binnenstad. Misschien zijn de repen ook iets
voor de sociale dienst of een polikliniek?

Vertrek
Stadsdeelcoördinator
Ludy Nijdam
Op 28 juni j.l. nam Segbroek afscheid
van Stadsdeelcoördinator Ludy
Nijdam. Voor velen vertrekt Ludy te
vroeg, want haar vertrek is een gevolg
van een reorganisatie binnen de gemeente. De stadsdeelcoördinatoren in
Den Haag worden vervangen door
stadsdeeldirecteuren. Daarbij wordt
gelijk de managementstructuur
aangepast.
De Bewonersorganisatie vindt het jammer dat deze reorganisatie heeft geleid tot
het vertrek van Ludy. Destijds volgde zij Frans van der Vaart op en kreeg de
onbeschreven zware taak om het netwerk van Frans te benaderen c.q. evenaren.
In de afgelopen periode heeft zij bewezen hiertoe in staat te zijn. Naast talrijke
andere zaken, heeft dankzij Ludy en haar staf o.a. het project Straatvertegenwoordigers vorm gekregen. Ludy schroomde er voor om moeilijke
zaken aan te pakken. Zo ontstond een pittige discussie met het bestuur van
Nachtpreventie over de onderlinge verantwoordelijkheden.
Ludy vervolgt haar loopbaan als Producmanager Leefbaarheid en Toezicht bij de
Dienst Stadsbeheer. De nieuwe stadsdeeldirecteur wordt Annita de Bruijne.

Straat
speeldag
Newtonplein
Groot
Succes
Klein
Leed
Het parkeren in onze wijk is vaak
moeilijk, in je eigen straat is vaak geen
plek meer, het voordeel daarvan is dat
je je woonwijk weer goed leert
kennen.
Na de bezichtiging van een aantal
naburige straten lukt het eindelijk om
de auto ergens te parkeren. Kieskeurig
kun je niet zijn, dus staat je auto in een
straat onder een lantarenpaal of onder
een boom. Na een hopelijk verkwikkende nachtrust weer enthousiast naar
het werk de volgende dag, maar dat
enthousiasme is gauw over als je de
auto weer gevonden hebt. Je mag van
geluk spreken als je nog door je vooren achterruit kan kijken en de spiegels
nog bruikbaar zijn…….
Het irritatieniveau stijgt naar hoge
sferen en het eerste probleem van de
dag dient zich al aan, hoe krijg ik die
auto weer snel schoon?
De vogelpoep is vaak moeilijk te
verwijderen en niet best voor de lak.

Vaak zit er niets anders op om heel
voorzichtig even naar huis te rijden in
de hoop daar een plekje te vinden om
de auto neer te zetten en aan het
poetsen te gaan, of het eerste en beste
tankstation op te zoeken en daar het
beroemde emmertje met spons te
gebruiken.
Laten we het ook van de vrolijke kant
bezien: In ieder geval heb je de
ochtendwandeling weer gehad en de
vogels hebben een goeie dag als ze
vrolijk naar ons geploeter zitten kijken,
ja vanuit die lekkere poepboom en
bovenop die mooie lantarenpaal…….
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Regentesse Apotheek
Homeopathie Regentesse
Sinds

Tevens verhuur/verkoop
van borstkolven en
babyweegschalen

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

Jj
•

Neem dan eens contact op met

STEUNPUNT MANTELZORG SEGBROEK

1897

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

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

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

Praktijk voor gebitsprothese

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

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

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

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

  
Praktijk voor Houding & Beweging
o.a. bij klachten van:
• overbelasting
• sportblessures, RSI
• werkhouding, spanning
*) in juli en augustus,
• hoofdpijn, heup, knie, rug en bekken
iedere werkdag
Cursus: “Fit door goed bewegen.”*) + “NordicWalkingPlus”
van 9.30-10.30 uur.
Informatie: Cokkie van Santen, Suzanne Thijssen (sportmassage)
Conradkade 49, 2517 BP Den Haag, Telefoon (070) 346 66 54
goedbewegen@planet.nl www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

f

FIRAT SUPERMARKT 1+2

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

FIRAT ONROEREND GOED

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

Winnaar ”Wijnkaart van het jaar”

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

Service Station

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

B.V.

motorbrandstoffen
alle reparaties
A.P.K. keuringen

glasservice

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

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

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

