
Lijn 11 enzo
Met een dikke plof viel de informatie
over een zeer ambitieus plan in de
brievenbus. Het betreft hier de herin-
richting van het lijn elf tracé. Een plan
dat als gezegd zeer ingrijpend voor de
omwonenden zal zijn.
Dat feest hebben we al eerder meege-
maakt, want één van de vroegere wet-
houders had het plan  “ de Westland-
as” bedacht. Volgens dit plan zou de
Loosduinseweg voor een groot deel
sneuvelen  en ook de erachter liggende
Blauwe Pannenbuurt moest voor een
deel onder de sloophamer. Het zou
maar een klein deel betreffen, maar
vaak volgt na de eerste dominosteen,
de rest ook. Dus het verdwijnen van de
unieke Blauwe Pannenbuurt zou een
kwestie van tijd worden. Genoemde
wethouder had zich kennelijk onvol-
doende laten informeren over de ge-
volgen van de plannen waar hij mee
bezig was. Bewoners en bedrijven
liepen te hoop en de in allerhaast op-
gerichte werkgroep “de Blauwe Pan-
nenbuurt” bracht de zaak, via alle be-
schikbare media, sneller naar buiten
dan verwacht werd. Bewoners waren
bereid tot de laatste zandkorrel door te
vechten. Ook de bedrijven zetten
samen met de Kamer van Koophandel
de hakken in het zand. Maar eind goed,
al goed: de gemeenteraad verwierp het
plan als financieel onverantwoord. Het
uitkopen van zeer goed lopende be-
drijven en het opkopen van vaak goed
gerenoveerde woningen bleek niet
acceptabel. Veel energie, veel geld
over de balk. En helaas geen monu-
ment voor de wethouder. Nu komt het
lijn 11 tracé er dan aan, een op papier
schitterend plan dat de stad een vrese-
lijk dikke bom duiten gaat kosten.
Maar menig gebruiker van lijn 11 zal
beamen dat de route niet bepaald langs
Den Haags schoonste dreven loopt.
Zodra de tram de markt nadert, dient
de rechtgeaarde Hagenaar zich te
schamen: het ziet er werkelijk niet uit.
De achterkant van het dan volgende
bedrijventerrein is zo mogelijk nog
lelijker en daarop volgt het uitzicht op
de muren van buurtpark “De Verade-
ming”, die ook al geen uitzicht voor
een rondleiding bieden. Er moet dus
echt het nodige gebeuren.In de toelich-
ting op het plan schuilt een addertje
onder het gras. Het deel van de Regen-
tes dat achter lijn 11 ligt, bestaat uit
nieuwbouw die gerealiseerd werd om
de wijk een por in de goede richting te
geven. Dat deel dient aan Transvaal te
worden toegevoegd. Nu is dat deel
uitgegroeid tot een hotspot, maar dat is
geen reden om het Regentessekwartier
een mooi stuk geplande en deels gere-
aliseerde nieuwbouw te ontnemen.
Bovendien kan ik mij goed voorstellen
dat de betreffende bewoners hier best
iets over willen roepen. Democratie
blijft immers de wil van het volk,
toch? Wordt vervolgd.     G. L. Tettero

Tegen de wegwerp-
mentaliteit
Kringloopwinkel beleeft
vierde lustrum

Kringloopwinkel Emmaus aan de
Beeklaan heeft iets te vieren, want
het is twee decennia geleden dat deze
winkel geopend werd. Hier verkopen
de medewerkers van Emmaus Beek-
laan al twintig jaar verrassend grote
hoeveelheden welvaartsresten tegen
redelijke prijzen. De op de hoek van
de Beeklaan en de Daguerrestraat
gelegen winkel staat bekend als de
Spullenwinkel. Op de hoek van de
Gallileïstraat bevindt zich de Onder-
delenwinkel.
In de Spullenwinkel van Emmaus
Beeklaan worden sinds 1987 kleding,
boeken, huishoudelijke spullen en
nog veel meer verkocht. De Onderde-
lenwinkel heeft een breed aanbod aan
onder meer breibenodigdheden, elek-
trische apparatuur en gereedschap.
De doelstelling van de winkels is het
stimuleren van het kringloopidee, in
plaats van het idee altijd maar nieuwe
gebruiksvoorwerpen te moeten aan-
schaffen. De winkels draaien dan ook
op donaties van mensen die bepaalde
goederen niet zomaar willen weg-
gooien.
Emmaus Beeklaan is één van de 23
groepen die Emmaus Nederland vor-
men. Zij zijn aangesloten bij de
Emmausbeweging, een internationale
organisatie die door de Franse Abbé
Prière werd opgericht. Bij deze
organisatie staat ageren tegen de
wegwerpmentaliteit hoog in het
vaandel, ongeacht of het mensen of
spullen betreft. De groepen geven
minder bevoordeelden de kans hun
woon-, werk- en leefomstandigheden
te verbeteren. Zo bieden deze groe-
pen een woonwerkplek aan mensen
die om wat voor reden dan ook
(tijdelijk) de grip op hun leven zijn
kwijtgeraakt. Ook doen ze donaties
aan goede doelen die niet kunnen
rekenen op steun van grote organisa-
ties als NOVIB of MEMISA. Dit
alles wordt bekostigd middels het
voeren van kringloopbedrijven, die
draaiende worden gehouden door
woonwerk-gemeenschappen en
vrijwilligersgroepen. Dus door bij te
dragen aan hergebruik bieden deze
groepen niet alleen anderen een
helpende hand, maar weten deze

medewerkers ook in hun eigen onder-
houd te voorzien.
De doelen die Emmaus Beeklaan
steunt, zijn veelal projecten die gericht
zijn op de Derde Wereld, maar ook
initiatieven in andere landen (waaron-
der Nederland) komen daarvoor in
aanmerking. In het verleden konden
onder meer het Amsterdams
Solidariteits Komitee Vluchtelingen
(ASKV), Stichting Gered Gereedschap
en de Wilde Ganzen op een bijdrage
van de kringloopwinkel rekenen. Op
dit moment is een deel van de op-
brengst bestemd voor het project Ptea
Teuk Dong. Dit is een initiatief dat
mensen in Cambodja middels onder-
wijs en het bouwen van huizen, steun
biedt bij het opbouwen van een zelf-
standig bestaan.
Emmaus Beeklaan draait momenteel
met de hulp van zo’n vijftien enthou-
siaste vrijwilligers. Dit team is op zoek
naar vrijwilligers met talenten op
uiteenlopende gebieden, die het leuk
vinden om in een gezellige sfeer taken
over te nemen. Zo is ondersteuning bij
het verwerken en sorteren van de
aangeboden spullen altijd gewenst,
maar ook vrijwilligers met kennis op
het gebied van elektrotechniek of

projectplanning zijn van harte wel-
kom.
Wie niet in de gelegenheid is vrijwil-
ligerswerk te doen, kan ervoor kiezen
een donatie te doen in de vorm van
een aankoop in één van de twee
winkels, of door gebruikte goederen
langs te brengen of te laten afhalen.
De ervaring leert dat bijvoorbeeld
computermonitoren, zonnehemels en
wasmachines moeilijk- of niet ver-
koopbaar zijn. Het is altijd verstandig
om over het leveren van dit soort
goederen eerst contact op te nemen
met Emmaus Beeklaan. Spullen die
niet in de winkels aan de Beeklaan
terecht kunnen, kunnen namelijk wel
worden aangeboden bij bijvoorbeeld
het zelfbrengdepot van de Gemeente.
Afleveren van goederen voor de
winkels kan tijdens de verkooptijden
of van dinsdag t/m donderdag (13.00-
16.00u) op Beeklaan 315. Het is ook
mogelijk dit op (telefonische) af-
spraak te doen.
Voor meer informatie over de winkel,
over vrijwilligerswerk of over het
aanleveren van goederen kunt u
contact opnemen via onderstaand
telefoonnummer. Aanvragen voor
projectsteun kunnen worden gezon-

Emily V. Prudencia

den aan:
Emmaus-Beeklaan, t.a.v.
Stichting Het Volle Leeven,
Beeklaan 315, 2562 AJ Den
Haag.
Openingstijden Emmaus
Beeklaan:
Spullenwinkel: zaterdag
13.00-16.00u
Onderdelenwinkel: zaterdag
& woensdag 13.00-16.00u
Afleveradres spullen:
Beeklaan 315
Internet: www.emmaus-
beeklaan.nl
Tel.: 070 - 345 74 71
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Nederlandse taal in Bewoners-
centrum Copernicus
Het taalonderwijsproject Regentes/
Valkenbos heeft aan het begin van het
lesseizoen 2007/2008 weer behoefte
aan vrijwilligers die het Nederlands
(goed) beheersen en het leuk vinden
hun kennis over te dragen aan buiten-
landse mensen die onze taal willen
leren.
Geen les in klassikaal verband, maar
individueel op laagdrempelig begin-
nerniveau. Ons project is een onge-
subsidieerd particulier initiatief.
Spreekt u dit aan en bent u bereid
zich één avond of middag per week in
te zetten? Kom dan een les bijwonen
op een dinsdag- woensdag- of
donderdagavond van 20.00 tot 21.30
uur of op een woensdagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur in ons leslokaal
bij bewonerscentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16. Voor meer infor-
matie kunt ook u bellen met Wim
Beumer, tel.: 360 80 62.

Jeu de Boules
Elke dinsdag- en donderdagochtend
van 10.00 - 12.00 uur kunt u jeu de
boules spelen in sport park “De
Verademing” Ingang zijde: Newton-
straat en Loosduinseweg.
Kosten; € 0,50 per keer.
Bent u geïnteresseerd, neemt u dan
contact met volwassenenwerk VÓÓR
Segbroek Wijkcentrum Lijsterbes,
Tel. 070-360 02 37.

Creatieve Handvaardigheid
Elke woensdagochtend kunt u ver-
schillende handvaardigheid-
technieken aanleren. U kunt onder
andere 3D kaarten en verjaardag-
kaarten maken. Verder kunt u ook
tekenen, schilderen en het aanleren
van vouwtechnieken met servetten en
het zagen van figuurtjes etc.
Komt u gerust eens kijken, de koffie
en thee staan klaar. Locatie “De
Bolster”, Kastanjestraat 2, van 10.00
– 12.00 uur. Kosten € 0,50 per keer.
Tel. 070-360 02 37.

Engels leren
De lessen beginnen weer in septem-
ber op de dinsdagmiddag, woensdag-
avond en donderdagmorgen. De
kosten zijn € 10,- per maand. Aange-
zien het vaak moeilijk is om het
niveau vast te stellen mag u altijd één
of meerdere lessen bijwonen om zelf
te bepalen in welke groep u mee gaat
doen. U kunt zich opgeven via tel.
304 73 40 of per brief: antwoord-
nummer 61256, 2506 WB  Den Haag
(postzegel niet nodig). Voor meer
informatie: Wim Beumer, tel.: 360 80
62.

Schilderen op Zijde
Een boeiende en veelzijdige hobby.
Tekentalent is niet noodzakelijk
Elke maandagavond van 19.30- 21.30
uur. Of dinsdagmiddag van 13.00-
15.00 uur. Locatie  “de Lijsterbes”,
Lijsterbesstraat 61, tel 3600237
Kosten 85 euro per half jaar. Materi-
aal  behalve de zijde is inbegrepen.
Info: Anneke  tel . 070 3652086

Nuttige
telefoonnummers

Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten Valkenbos:
Bert Feenstra, Paul Oudshoorn
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: 0900-1424
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):
361 41 45

Van de
revaktie

K n  i  p  s e l s

Een speeddate lunch dit keer!
in de STEEG
Donderdag 27 september 13.00-16.00
in Wijkcentrum de STEEG,
Kepplerstraat 301.
Opgeven? Via de Lijsterbes: 3600237
Sluitingsdatum dinsdag 25 september
Kosten? Vrijwillige inzet en inte-
resse. Noteer:
Elke laatste donderdag van de maand
Koken vóór vrouwen door vrouwen.
Gezonde maaltijd en o.a. kennisma-

Collecteweek Dierenbescher-
ming start op 1 oktober
Van 1 tot en met 6 oktober komen
vrijwilligers van de Haagse Dierenbe-
scherming langs de deuren om te
collecteren. De opbrengst van deze
collecte is ook dit jaar heel hard
nodig. Dierenleed is helaas aan de
orde van de dag. Zoals bijvoorbeeld
de honden in de malafide honden-
handel, waar duizenden dieren vaak
onder erbarmelijke omstandigheden
dag in dag uit puppies moeten produ-
ceren. Maar ook mishandeling en
verwaarlozing van huisdieren komt
steeds vaker voor.
De opbrengst van de collecte is
bestemd voor het werk dat de Haagse
Dierenbescherming verricht om
allerlei dieren te helpen. De Dieren-
bescherming is van mening dat elk
dier recht op een dierwaardig bestaan
heeft. En omdat dieren het zelf niet
kunnen, doen wij het voor ze, in
woorden en daden. Omdat de Dieren-
bescherming volledig afhankelijk is
van contributies en giften, kan zij
alleen met de financiële steun van het
publiek opkomen voor alle dieren.

Beste lezer,
Zomaar weer een nieuw seizoen van
de Konkreet. Het vakantiestof van
ons afgeschud en de vakantiespullen
weer voor een tijdje achter in de kast
opgeborgen. En eerlijk is eerlijk.. ook
de redactie heeft optimaal geprofi-
teerd van deze rustperiode en daar-
door zijn de veranderingen die wij
voor het nieuwe seizoen van de
Konkreet voor ogen hadden niet
helemaal afgerond. Natuurlijk hebben
wij in de afgelopen weken niet
helemaal stilgezeten. Een aantal
belangstellenden voor het redactie-
lidmaatschap hebben zich al gemeld,
grote kans dat u de volgende editie al
een bijdage aantreft en dat ik u de
aanwinst(en) kan voorstellen.. Wij
zijn druk bezig met het uitproberen
van verschillende lettertypes om de
krant nog leesbaarder te maken en
ook wat meer variatie en accenten
tussen de artikelen te kunnen aan-
brengen. Ook de internetversie van de
Konkreet heeft onze aandacht. Wij
zijn er nog niet maar vertouwen er
wel op dat wij als vanouds weer een
leesbare en informatieve aflevering
van de Konkreet presenteren. Ik wens
u alvast veel leesplezier en zie u
graag terug bij de volgende editie.

Perry Lehmann

Ook start VOOR dit najaar met een
ZWEMCLUB, EETCLUB op woens-
dagavond. Op maandagavond is er
ARABISCHE DANS en AFRI-
KAANS DANSEN van 20.00-
21.00.Een nieuw concept om de
ITALIAANSE TAAL te leren!  Dit
door middel van rollenspel. Deze
lessen zijn op donderdagavond van
19.30-21.00 uur in de Lijsterbes.
Binnenkort ook Yoga.
Vóór opgave en meer info: bel
3600237 / www.voorwelzijn.nl[1]

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,Wabke Waaijer, Hans van Loon.
Ondersteuning en Lay-out: Susanne Daenen. Fotografie: 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 in de
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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 184 uiterlijk 4 okt.
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.

Dagopvang Regenvalk
Sinds 3 september is wijk en dienste-
centrum ‘de Regenvalk’ weer wat
nieuw leven ingeblazen.
Samenwerkende instanties Florence
(lokatie Jonker Frans) en welzijns-
organisatie VÓÓRwelzijn  hebben op
deze datum in de Regenvalk een
nieuwe dagopvang gestart op maan-
dag, woensdag en vrijdag van 9.30
uur tot 15.00 uur. De opvang bestaat
uit een activiteitenaanbod gekoppeld
aan het gezamenlijk nuttigen van een
warme maaltijd. Er is al gebleken dat
daar veel behoefte aan is.
Voor de dagopvang moet men geïndi-
ceerd zijn. Maar ook als wijkbewoner
bent u van harte welkom om deel te
nemen aan de activiteiten en tegen
betaling (klein bedrag met ooievaars-
pas) deel te nemen aan de warme
maaltijd. De deuren staan dus echt
voor de WIJK open. We hopen op een
gezellige binnenloop van wijk-
bewoners.

Van de
revaktie
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De Contradriehoek is het gebied tussen de Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en Loosduinseweg.
De werkgroep Contradriehoek bestaat uit een enthousiaste groep buurtbewoners die regelma-
tig overleg voeren 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 woningen
wegwerken met de nieuwe PWV subsidie van de gemeente. De werkgroep Contradriehoek heeft
een belangrijke bijdrage geleverd om deze nieuwe subsidieregeling voor elkaar te krijgen en zij
zullen het verloop van de uitvoering dan ook nauwlettend blijven volgen.  De werkgroep heeft
ook een website waar u als belanghebbende ook zelf de voortgang kunt bekijken. Hiervoor kunt
u een kijkje nemen op www.contradriehoek.nl.

De Groene Slof
Je sloft toch maar als je in de buurt
van het vernieuwde recreatie-
plantsoen/ sportveld aan de
Loosduinseweg woont.

Zoals in KonKreet 182 al volledig uit
de doeken is gedaan heeft het plein
een gigantische verandering onder-
gaan. Er is een schitterend
basketbalveld aangelegd. Het is
jammer dat de Olympische spelen al
vergeven zijn maar het eerst volgend
WK moet hier toch gespeeld kunnen
worden. 11 Augustus rond 13.00 uur
was het dan eindelijk zover, de
wethouder kwam persoonlijk de
opening verzorgen.
De ontvangst, kompleet met een goed
verzorgde catering, werd muzikaal
opgevrolijkt door “Africa Live”. Zij
zorgden voor een lekker stuk muziek
en hadden daar ook nog een prima act
bij. Daarna veel mooie woorden van
de wethouder en bloemen voor de
initiatief nemers die er veel energie in
hebben gestopt. Ze kunnen trots zijn
op het resultaat.
Wethouder Sander Dekker zou daarna
met een schot op de basket het
complex- want dat is het toch wel
geworden- officieel in gebruik stel-
len.
Maar niet zomaar een balletje gooien
vanuit het losse handje, nee nee, net
als de leden van de “rolstoelbasket-
balvereniging” de Kameleon vanuit
de rolstoel en dat ging niet slecht.
Maar het beste deel moest nog
komen. De wethouder werd door de
leden van Kameleon uitgenodigd een
partijtje mee te spelen, maar wel in
een rolstoel. Sportief nam Sander
Dekker de uitdaging aan en het moet
gezegd, het ging hem goed af. Na
afloop gloeide zijn handen behoor-
lijk, dat zou best wel wat blaren
kunnen opleveren. Maar petje af, ik
doe het hem niet na.
Jammer dat de buurt het toch wat liet
afweten er was een gematigde op-
komst uit die richting. Vakanties en
andere zaken zullen hier debet aan
zijn. Maar deze sportmogelijkheid zal
ongetwijfeld bijdragen aan de goede
sfeer en samenwerking en de buurt.

Gerard L. Tettero

Van het DB

De Werkgroep ContraDriehoek

Gemeente verbetert groenvoorziening

Onlangs was ik voor mijn werk in het
buitenland. Ik raakte in gesprek met
een land- en stadsgenoot. En op de
een of andere manier is het altijd leuk
om ver van huis over thuis te praten.
Zo ook hier. Mijn collega vertelde dat
hij op zoek is naar een betaalbare
woning in Den Haag en dat dit
tegenwoordig niet meevalt. Zo was
hij met de huizengids heel Den Haag
rond getoerd. Het aanbod in zijn
prijsklasse was karig.
Uiteindelijk kwam hij in een leuke
buurt terecht. Hij heeft daar ook een
huis bezichtigd. Het was oudbouw
maar gerenoveerd en de uitstraling
beviel hem wel. “Het benedenhuis
had karakter “, zo zei hij,  “Niet alles
hetzelfde.” Zo was de binnenboel nog
in originele staat. En hij zag zich al
zitten voor de sierlijk schoorsteen
met een goed glas wijn.

De uitstraling van de wijk beviel hem
ook wel. Gelardeerd door diverse
culturen had de wijk iets vriendelijks,
zo vond hij. Niet dat kille hoogbouw
of dat typisch geordende van nieuw-
bouw wijken. De wijk lag centraal zo
vond hij. Je kan zo naar het strand, je
bent op de fiets in een kwartiertje in
de stad en met de tram binnen 10
minuten op Holland Spoor. “De wijk
schijnt ook nog behoorlijk actief te
zijn. Er lag zo’n wijkblaadje tussen
alle post.” Hij heeft dat meegenomen
en thuis doorgelezen. “Konkreet of
zoiets”, zei hij.
“Een leuk wijkblaadje. De woning in
ligt in de Regentes – Valkenbos buurt,
ken je die?”
Toen ik hem vertelde dat ik zelf actief
in de wijk was en de Konkreet maar
al te goed kende, stond hij perplex.
De wereld is klein. Mijn collega was
volop bezig de hypotheek en aankoop
te regelen. Hij zag de buurt helemaal
zitten. En wellicht leest hij dit ver-
haaltje als hij de sleutel heeft gekre-
gen van zijn woning.

Mogelijk gedreven door de hoge
huizenprijzen herontdekken steeds
meer huizenzoekers  Regentes-
Valkenbos. Op sommige stukken in
de wijk wordt nieuwbouw neergezet.
Ook hier is de belangstelling groot
voor, naar ik heb begrepen. Potentiële
kopers voor nieuw en oudbouw.
Samen met de huidige bewoners
maken zij wat REVA nu is ; een fijne
wijk om in te wonen!

Ed Dusschoten

Inwoners van Den Haag die hun buurt-
groen willen verfraaien en verbeteren,
kunnen daarvoor vanaf dit jaar een
aanvraag indienen bij de gemeente.
Met het project ‘Een Miljoen voor
Groen’ is al in verschillende straten
het Haagse groen grootscheeps opge-
knapt. Hierbij valt te denken aan het

Op 6 augustus vond het laatste
voortgangsoverleg plaats. DSO,
Tresfa en leden van de werkgroep
Contradriehoek bespraken de voort-
gang van de opknapbeurt voor de
Contradriehoek. Op dit moment lijkt
de voortgang te stokken omdat veel
eigenaren hun financiering niet
regelen of niet rond krijgen. Verder
blijken ook een aantal eigenaren niet
te reageren. De gevolgen kunnen zeer
ernstig zijn; de bestuurders van de
VVE zal incassobureaus inschakelen
en DSO kan gaan aanschrijven. Als
dit gebeurt krijgt de hele VvE een
boete opgelegd, die steeds hoger
wordt. Ook kan men dan het recht op
subsidie verliezen.
Al met al reden tot zorg en te probe-
ren oplossingen op een rij te krijgen.
Vanuit DSO zal een nieuwsbrief
verschijnen die in zijn geheel gaat
over de financiering. Verder wil de
werkgroep op de website
www.contradriehoek.nl zoveel
mogelijk vragen over hoe je als
eigenaren de financiering kunt
regelen verzamelen en de antwoorden
hierop bekend maken. Verder wil de
werkgroep nadenken over andere
suggesties om deze situatie te verbe-
teren.

Voor veel eigenaren blijkt
financiering lastig te regelen.

De werkgroep hoort ook graag goede
voorbeelden; wie is het wel gelukt
om de financiering goed te regelen;
welke tips zou u de andere eigenaren
in de Contradriehoek willen geven?
Zo lijkt het ons verstandig om meer-
dere offertes op te vragen; bij de
eigen bank, de GKB en nog een derde
bank. Zorg dat de voorwaarden en de
maandlasten goed te vergelijken zijn.
Ook internet kan natuurlijk behulp-
zaam zijn om hier actief aan te
werken.

Om in de Contradriehoek een lijn
te trekken ten aanzien van de PWV
is er voor dit gebied, mede dankzij
de Werkgroep Contradriehoek, een
compensatieregeling in het leven
geroepen voor de ca. 80 woning
eigenaren die aan de oude PWV
regeling hebben meegedaan.
De essentie van de regeling is dat de
eigenaar die van de oude regeling
gebruik heeft gemaakt deze om kan
zetten in de nieuwe regeling die voor
de Contradriehoek is gemaakt. Dat
betekent dat zij sneller kunnen
beschikken over het subsidiegeld. De
tekst van dit voorstel is te vinden op
de website www.contradriehoek.nl

Heeft u naar aanleiding van dit artikel
vragen, wilt u actief deel gaan uitma-
ken van de werkgroep of gewoon uit
belangstelling een bijeenkomst van
de werkgroep bijwonen meldt u zich
dan bij Stichting BOOG, Jaap de Wit,
telefoon 3121281 (dinsdag, woensdag
of donderdag) of per email op
witja@boog.nl op
werkgroep@contradriehoek.nl. U
kunt vanzelfsprekend ook terecht bij
de wijkwinkel aan de Beeklaan 266,
tel 3650002.

Internet tip:

Voor informatie, verslagen
en nieuws over de
nachtpreventie ReVa:
  www.npreva.nl

verwijderen van onkruid en zwerf-
vuil, het schoffelen van bijvoorbeeld
boomschorsspiegels en het plaatsen
van nieuwe beplanting in planten-
bakken. Een deel van de werkzaam-
heden wordt tot het einde van het jaar
elke zes weken herhaald.
De gemeente Den Haag heeft dit

project in het leven geroepen om,
samen met bewoners, het Haagse
groen te verbeteren. Daarom stelt het
College met ingang van dit jaar jaar-
lijks een miljoen euro beschikbaar
om buurtgroen op te knappen. Het
project loopt gedurende vier jaar.
Inmiddels zijn al meer dan tweehon-

derd aanvragen ingediend. Alle acht
stadsdelen hebben een gelijk deel van
het miljoen tot hun beschikking. Een
verzoek indienen kan individueel,
maar mag ook met de hele buurt of de
wijkvereniging. Het aanvraag-
formulier ligt bij alle stadsdeel-
kantoren en is ook in te vullen op de
website. www.denhaag.nl/groen.
Deze site geeft tevens meer informa-
tie over het project.

Van het DB

project in het leven geroepen om, 
samen met bewoners, het Haagse 
groen te verbeteren. Daarom stelt het 
College met ingang van dit jaar jaar-
lijks een miljoen euro beschikbaar om 
buurtgroen op te knappen. Het project 
loopt gedurende vier jaar.

Inmiddels zijn al meer dan tweehon

voorziening
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J E U G D  P A G I N A
Atletiek op de Verademing

Activiteiten voor
brugklassers

Prijsuitreiking gezondste school van Den Haag door Bert van Alphen

CURSUSSEN IN
SEGBROEK
VOOR  SEGBROEK organiseert
CURSUSSEN op sportief, educatief
en creatief gebied. Nieuw zijn de
kindercursussen zoals koken, circus,
kinderdans, houtbewerken en
kledingmaken!Folders zijn verkrijg-
baar in buurthuizen, bibliotheken en
stadsdeelkantoor. U kunt zich aan-
melden en informatie krijgen via
WWW.VOORWELZIJN.NL of per
telefoon: 070-304.73.40

Soeterwoude-
school
gezondste van
Den Haag
De Elout van Soeterwoudeschool
werd op woensdag 4 juli j.l. uitge-
roepen tot de gezondste school van
Den Haag. De school ontving deze
prijs omdat er al meerdere jaren
veel aandacht wordt besteed aan
sportactiviteiten, zowel onder
schooltijd als na schooltijd. Deze
prijs ter waarde van € 5000,- werd
door Wethouder Bert van Alphen
uitgereikt. De school wil dit bedrag
besteden aan o.a. een gezond
ontbijt op school voor alle kinde-
ren. Ook de Rosa Basisschool en de
Hindoe basisschool ontvingen op
deze dag een prijs.

De leerlingen van de Elout van
Soeterwoudeschool doen jaarlijks
mee aan de sport-, spel- en schaats-
dag. Wekelijks kunnen de kinderen na
schooltijd meedoen aan tal van
activiteiten, waarbij actieve vereni-
gingen in de wijk meehelpen. Ook
doet de school mee aan sport-
toernooien die worden georganiseerd
door de afdeling Sportsupport van de
Gemeente Den Haag. Verder resul-
teerde een samenwerkingsverband
met kinderopvangorganisatie 2Samen
dit jaar in de oprichting van een uniek
naschools aanbod van activiteiten
voor de kinderen van de Elout en
organiseerde de school een
informatieavond voor ouders met als
thema “Gezond bewegen en eten”.
Sinds dit schooljaar doet de school
ook mee aan het actieprogramma
Gezond Gewicht. Alle kinderen van
de school worden gewogen en geme-
ten. Na de verhuizing naar het nieuwe
schoolgebouw aan de
Copernicusstraat zal de school verder
gaan met de gezonde activiteiten. Zo
zal het project “Iedere dag bewegen
op de Elout” ervoor zorgen dat alle
kinderen van de scho- len de buurt
iedere week meerdere malen kunnen
tennissen, voetballen, schaken, skiën,
snowboarden en dansen. Dit alles
tegen een zeer laag tarief en in
samenwerking met verenigingen uit
de buurt. Tot slot moet kunstgrasveld
op het schoolplein ervoor zorgen dat
de kinderen nog meer gaan bewegen.

Sinds enkele weken wordt er op sportpark De Verademing atletiektraining
gegeven aan de jeugd. De naam van het initiatief is Cool Athletics, en het
wordt vooralsnog uitgevoerd door vrijwilligers van HAAG Atletiek.
De officiele opening vindt plaats via een evenement dat op 19 oktober aan-
staande op het park gehouden wordt.
Het evenement bestaat uit:
15.00 -16.15 atletiekclinic onder leiding van onder anderen oud-topatleet en
WK-medaillewinnaar Troy Douglas, voor circa 100 - 150 kinderen van scholen
uit de omgeving;
16.30 officiele openingshandeling door wethouder Sander Dekker
16.45 -17.45 optreden bekend artiest. Waarschijnlijk Ali B. of The Opposites.

Het doel die dag is tweeledig:
- kinderen uit de buurt kennis laten maken met het terrein en met de atletiek-
sport;
- brede publiciteit genereren voor het initiatief.
Er wordt veel pers en ook radio of TV verwacht.

ALLE KIDS ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Back 2
School…welke
opleiding &
stufi? JIP
helpt!
Na de zomer moet je eraan geloven
want dan begint school weer!
Misschien weet je nog helemaal niet
welke opleiding je wilt volgen of
moet je nog wat formulieren van de
IB-Groep invullen. Geen nood, het
JIP kan jou in deze gevallen advise-
ren en ondersteunen.

Je besluit op het laatste moment om
toch een opleiding te gaan volgen,
maar je weet niet zo goed wat en
waar. Bij het JIP kun je samen met
een medewerker bespreken wat jou
leuk lijkt, een passende school kiezen
en meteen aanmelden! Natuurlijk
helpen we jou ook met het aanvragen
van een tegemoetkoming in je school-
kosten of studiefinanciering via de
Informatie Beheer Groep.

Ontvang je al geld van de IB-Groep,
maar heb je hier vragen over of moet
je een wijziging doorgeven? Ook dan
kun je bij het JIP terecht, wij onder-
houden een ‘kort lijntje’ met de
medewerkers van de IB-Groep! Zo
kunnen wij altijd snel en goed jouw
vragen beantwoorden. Twijfel dus
niet, kom langs en begin op tijd aan
je opleiding!
Kijk voor handige tips over alles met
wat onderwijs te maken heeft op
www.jipdenhaag.nl

Het JIP is er voor jongeren tussen de
12 en 25 jaar. Bel voor meer informa-
tie met JIP Den Haag 070 365 59 30
of mail naar denhaag@jip.org Je mag
ook altijd langskomen van maandag
t/m vrijdag tussen 12.00-17.00 uur.
Jongeren Informatie Punt
Amsterdamse Veerkade 17a
2512 AG Den Haag

Cursus voor ouders
van pubers
De GGD Den Haag start woensdag 3
oktober 2007 met de cursus ‘Beter
omgaan met pubers’. Deze cursus
helpt ouders van pubers (ongeveer 10
tot 16 jaar) bij de opvoeding. De
eerste bijeenkomst is op 3 oktober
van 19.30 uur tot 21.30 uur in het
GGD-gebouw, Thorbeckelaan 360 in
Den Haag. De volgende bijeen-
komsten zijn op 10, 17, 31 oktober,
7, 14, 21 november. Kosten € 10,-
Opgeven voor 3 oktober via tel.:
353 72 66.
De cursus gaat over het beeld dat een
puber van zichzelf heeft en wat er
verandert als een kind gaat ‘puberen’.
In de cursus is ook aandacht voor het
voorkómen en oplossen van proble-
men. Eén bijeenkomst gaat over
drugs en andere genotmiddelen.

De school is uit, je zit thuis en zou in
je vrije tijd iets leuks willen beleven.
Dan is dit vast iets voor jou!

Sommige kinderen weten niet zo
goed hoe ze hun vrije tijd zinvol
kunnen besteden. Ze vervelen zich,
hangen op straat rond en halen
kattenkwaad uit. Vooral kinderen in
de brugklas missen nogal eens de
structuur die de basisschool bood en
moeten opnieuw invulling geven aan
hun vrije tijd.
Stichting BOOG organiseert
naschoolse begeleiding voor kinderen
in de brugklas en biedt ze leuke en
verantwoorde alternatieven om met
hun vrije tijd om te gaan. De brug-
klassers kunnen van september tot
januari aan deze activiteiten in hun
eigen buurt meedoen. De ouders van
kinderen die zich aanmelden, worden
gecontacteerd en de deelname wordt
besproken.

De activiteiten worden begeleid door
vierdejaars studenten van de studie-
richtingen Maatschappelijk Werk &
Dienstverlening en Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlening van Hogeschool
Inholland. Te denken valt hierbij aan
sport, bioscoopbezoek of creatieve
bezigheden. Na schooltijd komen de
kinderen, die op verschillende scho-
len voor voortgezet onderwijs zitten,
naar de wijkwinkel van de bewoners-
organisatie, Beeklaan 266. De studen-
ten pikken ze daar op voor een
activiteit.

Wil je meedoen met het “Coaching
Project Brugklassers”?
Neem dan contact op met:
Stichting BOOG
Westeinde 51-53
Tel. 070 - 312 12 12
E-mail: info@boog.nl of
groan@boog.nl

Stichting BOOG organiseert 
naschoolse begeleiding voor 
kinderen in de brugklas en 
biedt ze leuke en verantwoorde 
alternatieven om met hun vrije 
tijd om te gaan. De brug-klassers 
kunnen van september tot januari 
aan deze activiteiten in hun eigen 
buurt meedoen. De ouders van 
kinderen die zich aanmelden, 
worden gecontacteerd en de 
deelname wordt besproken.
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Denise
Dag!
Laat die zomer maar komen! stond er.
Het was het voorjaar van 2006. Ik
schreef mijn eerste stukje voor
Konkreet. Vele columns volgden.
Inmiddels zijn we dik een jaar en een
baby verder. Want ja, in mei beviel ik
van een dochter: Bo Julie Anaïs. Ik
kon het haast niet geloven: er was
echt een kíndje uit me gekomen!
Een ménsje, uit míjn buik!
Ons mooie kleine wonder. Pas als je
het meemaakt weet je hoe het is. Hoe
zwaar het kan zijn, maar ook hoe
intens geluk kan voelen! Wat zijn we
verliefd! Als ze naar ons lacht, of
lieve gesprekjes met ons voert, in
haar eigen babytaaltje.

We zijn een nieuw hoofdstuk in ons
leven binnengestapt. En dat vraagt
om nieuwe keuzes. Eén ervan is dat
ik ga stoppen met mijn columns voor
Konkreet. Maar ho, wanhoop niet. Je
kunt me blijven volgen. In de buurt
(als je toevallig achter me loopt -hè
flauw hè?) of op het web.
Nieuwsgierig hoe het mij verder in
het leven, met Bo en met mijn schrij-
verijen vergaat? Lees dan mijn
weblog op VrouwOnline. Drie keer
per week verse verhalen, foto’s en
columns!

Bedankt lezers!
Bedankt Konkreet!
En ‘dag’ zei zij…

Denise Miltenburg
http://www.vrouwonline.nl/
_Interactive/Weblog/Webloggers/
Denise/

P.S.: Een beetje pijn doet het wel…
want schrijven voor het web is leuk,
maar als het gedrukt staat lijkt het pas
‘echt’.
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Kleinschalige
bedrijvig-
heid in
Regentes
Valkenbos

Over de drempel
bij Atelier Corel
Groen gestreepte markiezen, klassieke sieraden,
beeldjes, mandjes, tasjes uit grootmoeders tijd,
vaasjes,  oude boeken, nieuwe kaarsen en schilde-
rijen die er niet om liegen, maken allen deel uit van
Atelier Corel op een hoek van de Weimarstraat en

Wabke Waaijer

de van Bylandtstraat 94.

Magda, de eigenaresse van Atelier
Corel, liep als meisje van acht met
haar vader door de Weimarstraat.
Destijds maakte de allure die van de
straat uitging indruk op haar. Jaren
later keerde ze er terug en schrok van
de verpaupering. “Nu begint de straat
weer mooier te worden en ik hoop
daar met mijn winkel aan bij te
dragen.” Atelier Corel is zowel een
winkel als een plek waar kunst wordt
geëxposeerd en verkocht. “Op deze
manier probeer ik de kunst meer
onder de mensen te brengen. Normaal
gesproken ligt tussen het leven en de
kunst een drempel, die ik hoop te
verlagen door mijn schilderijen in de
winkel te hangen. Zodra mijn schilde-
rij aan de muur hangt, heb ik er

eigenlijk niets meer over te zeggen en
is het aan de mensen wat ze er mee
doen.”

In de winkel staat een schilderij van
een stad die uitkijkt op het water
waar bootjes liggen. “Laatst zei
iemand mij: ‘Dat is Istanbul wat je
daar geschilderd hebt’.” Maar dan
zeker niet met voorbedachte rade,
want alle schilderijen in haar winkel
heeft ze uit de vrije hand en met als
enige leidraad de muziek, geschil-
derd. Magda schildert zowel zelf als
in opdracht. “Ik kom uit een muzikale
familie, maar ben de enige die geen
instrument bespeelt. Maar als ik
muziek hoor, gebeurt er iets. Geen
idee wat er precies gebeurt, maar op
die klanken ontstaat dan zo’n schilde-
rij.”  Zo ontstonden o.a. schilderijen
van galopperende paarden, havens
met pittoreske bootjes, straatjes en
binnenkort misschien zelfs wel
vogels.

Magda tekent al van jongs af aan.
“Mensen vroegen me soms om een
foto van een geliefde na te tekenen.
Dat vond ik altijd leuk om te doen,
maar ik ben nooit op cursus gegaan.
Pas op mijn 48ste dacht ik ineens: nu
moet het gebeuren en toen besloot ik
om serieus beeldend kunstenaar te
worden.”

Met tekeningen die ze naast haar
carrière als verkoopster gemaakt had
in de hand, is ze naar de Vrije Acade-
mie gegaan en volgde daar twee jaar
cursussen.
“Op een gegeven moment merkte ik
hoe fijn het is om in vrijheid zo’n
doek vorm te geven. Er ontstond van
alles en men gaf mijn werk verschil-
lende namen, van Malewitsch tot
Munch”. En bij schilderen is het niet
gebleven. Magda kreeg ook de
opdracht om namens de gemeente een
kunstwerk voor Arie Schagen te
maken. Dat resulteerde in de bronzen
tennisser die in de Tylerstraat staat.

Haar keuze voor het schilderen ziet
Magda als een van de meest gewel-
dige in haar leven. “Het is prachtig
dat ik het nu kan combineren met
deze winkel. Mensen denken vaak als
ze de etalage zien, dat de stukken wel
heel prijzig zullen zijn. Als ze echter
goed kijken, weten ze dat ze wel naar
binnen kunnen gaan.”  Al is het maar
om eens rustig rond te struinen tussen
de spulletjes van vroeger en nu, die in
Atelier Corel een nieuw leven begon-
nen zijn.

Atelier Corel
Van Bylandtstraat 94
Geopend: di-za, 12.00-18.00u en op
afspraak.
Tel: 070 – 310 61 55Uniek project

re-integratie Breekpunt
Sinds een paar weken is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen Tennisvereniging Breekpunt en het re-
integratiebedrijf CareerPoint. De twee hebben een verschillende insteek maar ook een gezamenlijk belang;
allochtonen stimuleren om een betere positie te verwerven binnen de Nederlandse samenleving. Dat betekent
overigens niet dat autochtonen niet in hun doelgroep vallen.

Dat betekent overigens niet dat au-
tochtonen niet in hun doelgroep vallen.

De tennisclub is al sinds jaar en dag
bezig met de Richard Kraijcek Foun-
dation om kansarme kinderen een kans
te geven om kennis te maken met deze
elitaire sport.
Ook heeft Breekpunt sinds haar op-
richting een multiculturele functie in
de wijk; diverse nationaliteiten vinden
elkaar in en om de tennisbaan.
Er zijn inmiddels al aardig wat talent-
jes uitgekomen, die bijvoorbeeld nu
zelf kinderen, maar ook volwassenen
tennisles geven.

Door middel van het re-integratie-
project bij Breekpunt kunnen mensen
uit de wijk of uit omliggende wijken
eerder kennismaken met de diensten
die CareerPoint aanbiedt.
CareerPoint kan door (intensieve)
begeleiding mensen weer terugkrij-
gen op de arbeidsmarkt.
Dit kan inhoudelijk betekenen dat
mensen bijvoorbeeld een goede
training krijgen in het schrijven van
een sollicitatiebrief, het maken van
een CV en het simuleren van “las-
tige” sollicitatiegesprekken. Op deze
wijze kan de kandidaat zelf de ar-
beidsmarkt op, maar er bestaat ook de

mogelijkheid om een zgn. “Jobhun-
ter” in te zetten. Deze kijkt samen
met de kandidaat naar geschikte
banen, en dort een greep in zijn
netwerk van aangesloten bedrijven.
Ook kan hij, indien gewenst, mee-
gaan naar een sollicitatiegesprek van
de kandidaat.

We zijn op zoek naar mensen die een
leuke baan zoeken met daarin volop
doorgroeimogelijkheden. Tevens
behoort een flexibele baan die goed te
combineren is met het gezinsleven tot
de mogelijkheden.
Geschikte kandidaten zijn mensen die

momenteel een uitkering ontvangen
van het UWV.
Dat houdt in: een WIA, WAO, WW
of Ziektewet uitkering.
Een andere voorwaarde is dat de
kandidaat niet bij een ander re-
integratiebedrijf een IRO traject
heeft.
Iedere donderdagmiddag van 12:00
uur tot 17:00 uur is er iemand aanwe-
zig van Careerpoint in de kantine van
Tennisvereniging Breekpunt om
werklozen te woord te staan.
Daarnaast is Careerpoint bereikbaar
onder het telefoonnummer 070-
3887727.
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EVEN
VOOR-
STELLEN
…WIJK
AGENT
VALKENBOS

Beste wijkbewoners,
Sinds begin augustus 2007 ben ik
werkzaam als wijkagent in deze wijk
en wil graag iets over mijzelf vertel-
len. Ik ben Paul Oudshoorn, 48 jaar
oud. In 1990 ben ik bij de politie
gekomen en gaan werken in de
surveillance aan bureau Soesterberg-
straat. In 2000 ben ik wijkagent
geworden. In Morgenstond-zuid heb
ik vervolgens 7 jaar met veel plezier
gewerkt. Het werken als wijkagent
bevalt mij erg goed maar wilde graag
een verandering, een andere wijk.
Vanuit de wijk Morgenstond keek ik
wel eens naar het ReVa gebied, aan-
gezien mij dit gedeelte van Den Haag
wel trok. Er kwam een plek vrij; heb
gesolliciteerd en ben nu dus wijka-
gent van Valkenbos. In vergelijking
met mijn vorige wijk zijn er wel grote
verschillen. Voorheen werkte ik in
een naoorlogse wijk waarbij zowat
alle woningen in bezit zijn van
woningbouwcooperaties, nu dus in
een oudere wijk waarbij veel eigen

woningbezit is.  Daarnaast een
drukke winkelstraat, diverse pleinen,
een aantal wijkgebouwen en een
grote betrokkenheid van veel bewo-
ners met hun wijk. Uit eerdere onder-
zoeken bleek dat al, maar intussen
heb ik dat zelf ook gemerkt. Door de
afbraak en renovatie in mijn oude
wijk was daar de betrokkenheid niet
heel groot. Ik vind het een goede zaak
als mensen zich mede verantwoorde-
lijk voelen voor de leefbaarheid van
hun wijk.

Ik als wijkagent kan aan de leefbaar-
heid meewerken. Ik probeer dicht bij
de bewoners te staan en een
aanspreekpunt te zijn. Ik hoop de
komende periode met veel mensen
kennis te maken. Ik ben samen met de
andere wijkagenten van dit gebied op
de gebruikelijke wijze bereikbaar.
Ik hoop een fijne tijd te krijgen in
deze wijk en waarschijnlijk tot gauw.

Paul Oudshoorn

Mantelzorg?
Iedereen heeft er wel
eens mee te maken.
Vroeg of laat krijgt vrijwel iedereen met mantelzorg te maken. Ofwel u
wordt zelf mantelzorger en u rolt erin door de zorg op u te nemen voor
een naaste met ziekte of handicap. Of u bent ineens de verzorgde en dan
ontvangt u zelf de zorg van iemand uit uw omgeving, die dit voor u doet
uit persoonlijke betrokkenheid. Het kan een beetje zorg zijn in de vorm
van af en toe een boodschapje doen, maar het kan ook uren per dag in
beslag nemen.

Een mantelzorger is geen gewone
vrijwilliger!
Mantelzorg is iets dat gewoon iedereen
kan overkomen. Want wat doe je als
b.v. je moeder, broer/zus, kind ziek
wordt? Die verzorg je, dat doe je
gewoon. Dat kan kortdurend zijn, maar
het kan ook veel langer duren dan
verwacht was. In Den Haag zijn naar
schatting 50.000 mantelzorgers. De
helft van de mantelzorgers geeft meer
dan acht uur hulp per week en langer
dan drie maanden. De combinatie van
deze extra zorg met werken, gezin,
hobby’s en andere sociale activiteiten
kan heel erg zwaar worden. Vaak
wordt gedacht dat mantelzorg geven
hetzelfde is als vrijwilligerswerk.
Maar dat is absoluut niet zo. Het grote
verschil zit in de persoonlijke relatie
met degene die verzorgd wordt. Voor
vrijwilligerswerk kies je zelf, maar
mantelzorg is veelal iets dat je gewoon
overkomt. Er zijn geen vaste tijden
voor en de periode dat mantelzorg
gegeven wordt, staat ook niet vast.

Bent u degene die mantelzorg krijgt?
Misschien bent u juist wel degene die
mantelzorg krijgt. Komt uw zoon/
dochter regelmatig bij u langs om u te
helpen? Regelt hij/zij van alles voor u,
doet de boodschappen, houdt u gezel-
schap, gaat altijd met u mee naar het
ziekenhuis? Dan kan dat toch wel heel
zwaar worden voor hem of haar. Het
lijkt misschien heel vanzelfsprekend
dat dit allemaal gedaan wordt, maar is
dat het ook?

Herkent u het?
Als u zelf geen mantelzorger bent, dan
kent u vast wel mensen in uw omge-
ving die het wel zijn. Gewoon bij u in
de straat of in uw familie- en vrienden-
kring. Het is altijd goed om eens te
vragen hoe het met de mantelzorger
zelf gaat. Want velen vinden het zo
vanzelfsprekend om voor die ander te

zorgen, dat ze zichzelf voorbij lopen.
Misschien wilt u en/of kunt u wat
voor hen doen. En natuurlijk kunt u
hen attent maken op het Steunpunt
Mantelzorg.

Waarom naar het Steunpunt Mantel-
zorg?
Veel mantelzorgers zorgen uit liefde
of persoonlijke betrokkenheid voor
een naaste. Maar naast deze zorg zijn
er ook nog vele andere (dagelijkse)
bezigheden. Denk aan een betaalde
baan, het gezin, een hobby of gewoon
gezellig onder vrienden zijn. Een
evenwicht vinden in actief zijn en
‘tijd voor jezelf’ is niet altijd eenvou-
dig. Om problemen te voorkomen is
het van groot belang om tijdig onder-
steuning te krijgen. Niemand heeft er
wat aan als de mantelzorger over-
spannen raakt, problemen krijgt op
het werk of zelf ook ziek wordt.
Daarom is het van belang om tijdig
contact op te nemen met het Steun-
punt Mantelzorg. De consulent man-
telzorg biedt informatie en advies,
praktische en emotionele ondersteu-
ning. Zij is op de hoogte van alle
regelingen en instanties, zowel ste-
delijk als landelijk. En vooral ook
van alle mogelijkheden van de orga-
nisaties bij u in de buurt. De consu-
lent kan adviseren en helpen om de
beste oplossing te zoeken voor de
persoonlijke situatie. Dit is kosteloos
en geheel vrijblijvend. U kunt langs-
komen tijdens het inloopspreekuur of
telefonisch contact opnemen om een
afspraak te maken. Het is ook moge-
lijk dat de consulent bij u thuis komt.

Uw Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg Seg-
broek is gevestigd in Verzorgings-
huis Eykenburg, Kruisbessenstraat
12, 2564 VD Den Haag. Uw
consulent is Marlèn Haring, zij is
bereikbaar via tel. 368 39 47 of
06 - 416 357 14 op maandag,
dinsdag en donderdag van 9.00 tot
17.00 uur. Mailen kan ook naar
m.haring@mantelzorgdenhaag.nl
De inloopspreekuren zijn op
maandagochtend van 10.00 -
12.00 uur in Verzorgingshuis
Eykenburg en op dinsdagmiddag
van 14.00 - 16.00 uur In WDC de
Regenvalk aan Weimarstraat 69.
Meer informatie over mantelzorg
en de steunpunten vindt u op
www.mantelzorgdenhaag.nl

Woon je op het
zand of het veen
Sinds 29 augustus kun je deze vraag
beantwoorden aan de hand van de
de nieuwe geologische kaart van Den
Haag en Rijswijk. Wil je bijvoorbeeld
weten of je je kelder kunt verdiepen,
of weten waar je een grote kans
maakt op het vinden van archeologi-
sche bodemvondsten dan is deze
(gratis) kaart een must.

De nieuwe geologische kaart is gratis
verkrijgbaar bij het gemeentelijk
Contactcentrum in het stadhuis van
Den Haag en bij de publieksbalie in
het stadhuis van Rijswijk.

De geologische kaart is ook via
internet  beschikbaar. Voor Den Haag
staat de informatie op
www.denhaag.nl/archeologie. Hier
vindt u ook informatie over alle
archeologische vindplaatsen in de
stad. Voor Rijswijk staat de informa-
tie op www.rijswijk.nl onder de
button Archeologie.

Randstadrail ontspoort
opnieuw
Het lijkt maar niet te willen lukken
met de Randstadrail! Terugkomend
uit de stad op vrijdag trof ik op een
flinke groep HTM personeel met
zwaar materieel. Wat bleek...er is
weer een voertuig ontspoord.
Het voertuig van lijn 4 ontspoorde
om 20.00 uur op de Loosduinseweg,
vlakbij de Noord-West Buitensingel.
De tram reed op dat moment in de
richting van De Uithof.
Om ongeveer 1 uur ‘s nachts blijkt de
tram weer op de rails te zijn gezet.
Jammer dat ik geen mobieltje of
fototoestel bij mij had. De oorzaak is
nog niet bekend.. een weinig gerust-
stellende mededeling.

Perry Lehmann

Klein Leed
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Donderdag 4 oktober 2007 19:30 uur
Theater Zwembad De Regentes, 14+

Rotterdam 2007, Spangen staat in brand. Drie vrienden vormen ongewild
de aanleiding van hevige rellen in Rotterdam. Rellen met maar één doel:
gerechtigheid. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de
opstand en de rellen op Curaçao in 1969 waar hun vaders destijds bij
betrokken waren.
In De Brandgrens wordt de schade van toen en nu opgenomen. Van
Nederland en van Curaçao. Wat bracht deze jonge mensen ertoe te doen
wat ze deden? Wie staken de stad in brand en waarom? Is er nog wel hoop
op een betere toekomst, of overheerst een gevoel van onmacht en woede?
Is het vuur op Curaçao wel echt gedoofd, of smeult het nog steeds na? En
steekt het bijna veertig jaar later zijn vernietigende kop weer op, hier in
Nederland, in een maatschappij waar de verharding steeds meer toe-
neemt?

INPAKKEN

“Help, Help me! Ga weg! Laat me er uit!
Help me nou toch! Help, help! Laat me
met rust! Help, help!” Al schreeuwend
rende de vrouw de straat door. Er was nie-
mand die haar iets aandeed. Het leek wel
een gevecht met zichzelf, zoals ze liep te
trekken aan haar kleding. Terwijl ze rende
en schreeuwde om hulp, ontdeed ze zich
namelijk van haar kleding. Er kwamen
aardig wat meldingen binnen bij het bu-
reau. Diverse mensen hadden de vrouw
zien rennen en om hulp horen roepen.
Omdat de vrouw zich vrij snel richting
Scheveningen verplaatste, werden er twee
surveillance voertuigen haar richting op
gestuurd. Één van bureau Scheveningen en
één van ons bureau. De surveillancedienst
van Scheveningen hadden de vrouw gesig-
naleerd. Ze stond naakt op de brug bij de
Conradkade. Wij waren binnen een minuut
ter plaatse en zagen een naakte vrouw van
ongeveer 50 jaar. De vrouw stond hevig
om haar heen te slaan en had schijnbaar
niet door dat tientallen mensen stonden te
kijken. De meeste mensen keken met een
blik van ontzetting. Er stond daar een
vrouw in haar nakie te vechten voor haar
leven met haarzelf. Zo leek het in ieder
geval. Op ongeveer 10 meter van de vrouw
stond een man met een hoopje kleding in
zijn armen. Hij was achter zijn vrouw
aangerend en had al haar kleding verza-
meld. We hoorden de man troostende
woorden zeggen tegen de vrouw. De
bezorgdheid en stress straalden van hem
af. “Komt u maar even mee”, sprak ik de
man toe. De man begon vrijwel meteen te
huilen en liep gelaten mee. “Het is mijn
vrouw, ze heeft hulp nodig. Ze heeft zoveel
meegemaakt de laatste tijd…ze is Maria
niet meer.” Ik heb de man laten plaats-
nemen in ons surveillancevoertuig en
stelde hem gerust. Mijn collega en ik
zagen dat de twee jonge surveillanten van
Scheveningen op de vrouw aan het
inpraten waren. Ze probeerden het echt
met de beste bedoelingen, maar de vrouw
reageerde er nauwelijks op. Toen de vrouw
zichzelf ook nog probeerde te verwonden,
begon het publiek zich er mee te bemoeien.
“Jongens pak haar nou, straks verwondt ze
zich erger”, hoorde ik iemand uit het
publiek roepen. Mijn collega en ik keken
elkaar aan en liepen naar onze auto. Uit de
achterbak haalden we de deken en liepen
met ieder één kant van de deken vast naar
de vrouw. De twee collega’s lieten ons
erdoor en zonder dat de vrouw het door
had, zat ze in onze deken gewikkeld. Zo
hevig als ze tekeer ging, zo slap als een
vaatdoek viel ze nu in onze armen. Ze
was totaal uitgeput. We hebben haar over-
gebracht naar het bureau waar ze werd be-
oordeeld door een arts. Aan het bureau zei-
den de jonge  collega’s: “Goed idee, die
deken. We wisten niet zo goed wat we
moesten doen. Waar pak je een naakte
vrouw nou vast?” Opeens vanuit het niets
hoorden we: “Jongens, een vrouw pak je
niet. Een vrouw verover je. Pak je in en
dan zijn ze als was in je handen.” De
oudere collega die deze volzin op duide-
lijke toon te horen had gebracht, liep weer
vrolijk verder. Wij bleven verbouwereerd
staan en begonnen toen te lachen. Zou hij
weten dat het écht zo gegaan was?

Agent Kokkie.

DE BRANDGRENS door ROTTERDAMS LEF

Rotterdams LEF wil met haar voorstellingen een artistiek antwoord geven op maatschappelijke ontwikkelingen in
de samenleving. Vooral daar waar het jongeren aangaat. Door de combinatie van theater, dans, multimedia en mu-
ziek staat Rotterdams LEF voor multidisciplinair en dynamisch jongerentheater.
Meer informatie: www.rotterdamslef.nl.

Samen Stad Zijn
Het sociale, culturele en economische leven van
veel mensen speelt zich volledig af binnen hun
eigen culturele of maatschappelijke groep.
Sommigen voelen zich daar gelukkig bij, maar
realiseren zich wellicht niet dat zij daarmee hun
eigen mogelijkheden (en die van anderen)
beperken. Dat geldt voor de migrant die pendelt
tussen koffiehuis, moskee en satellietschotel, als
voor Hagenaren die zich verschansen in hun
eigen subcultuur. Zo missen zij allebei unieke
kansen om nieuwe verbindingen aan te gaan en
op andere manieren een bijdrage aan onze
samenleving te leveren.
Teneinde de sociale betrokkenheid te bevorde-
ren, organiseert Stichting Hindustani het project
“Samen Stad Zijn”. De stichting streeft ernaar
verbindingen te leggen tussen burgers uit ver-
schillende stadsdelen en (sub)culturen, te begin-
nen met de wijken Laak en Segbroek. De kern-
gedachte achter het project is dat burgers samen
sterker zijn en dat diversiteit ons leven verrijkt.
Essentieel zijn de wil en het vermogen om zich
in anderen te verplaatsen, op zoek te gaan naar
gezamenlijke (materiële of immateriële) belan-
gen en met anderen samen te werken. Anders
gezegd: om solidair en betrokken te zijn. Sociale
kwaliteit is namelijk geen recht of cadeau, maar
iets dat je elke dag weer opnieuw met elkaar
maakt.
In het kader van “Samen Stad Zijn” zal een
tiental activiteiten plaatsvinden in de stadsdelen
Laak en Segbroek. Deze zijn toegankelijk voor
alle wijkbewoners en de toegang is gratis.
“Samen Stad Zijn” gaat in oktober van dit jaar
van start met een gezamenlijke maaltijd en een
showquiz met vragen over multiculturele kennis.
Verder staan dit najaar onder meer een
Sinterklaasfeest en het maken van kerststukken
op het programma. In het voorjaar van 2008
staan activiteiten rond de Haagse Internationale
Vrouwenweek en moederdag gepland, alsmede
een bezoek aan het stadhuis en een boot- of
fietstocht. In september 2008 vindt op de Dag
van de Haagse Ontmoeting de feestelijke afslui-
ting van het project plaats.
“Samen Stad Zijn” komt tot stand in samenwer-
king met gezinnen uit beide stadsdelen en
organisaties als Dienstencentrum Copernicus en
het Intercultureel Platform Segbroek.
Voor meer informatie over het project “Samen
Stad Zijn” kunt u contact opnemen met Soerin
Narain 06 - 2847 9849 /
stichtinghindustani@gmail.com

Onze straat voorop
Op het plein van de Jamia-school in de Hendrik van
Deventerstraat was het op zaterdag 8 september jl. een
drukte van belang. Met snoeischaren, zakken aarde en
plantjes in de aanslag, verfraaiden ongeveer 20 volwasse-
nen en kinderen het aanzicht van een aantal huizen in de
straat. Dit initiatief is tot stand gekomen door een samen-
werking tussen de Jamia-school, buurt- en ontmoetings-
centrum De Westhoek en Stichting Boog.
Ook werd er intensief gesproken over allerlei zaken die in
deze buurt spelen. Zo heeft de Jamia-school de toezeg-
ging gedaan dit najaar een informatiebijeenkomst te
zullen houden. Vanuit de Westhoek is er gewezen op de
buurtmaaltijden op de dinsdag en de donderdag, alsmede
de binnenkort te starten tekencursus en de woensdag-
middag kinderclub voor 6-10 jaar.
De deelnemende organisaties kijken met voldoening op
deze ochtend terug; zinvolle ontmoeting heeft plaatsge-
vonden en de straat ziet er gezelliger uit.

JUBILEUMEDITIE
ZWINGCAFÉ door FRANS
DE LEEF & HENK ANIJS
Met speciale gast Snake Charming!
Zaterdag 29 september, 20.30 uur, Grote Zaal,

Al honderd keer kon u samen met Henk Anijs en Frans
de Leef meezingen en zwingen in De Regentes. Daarom
is er op 29 september een feestelijke jubileumeditie van
het Zwingcafé. Een heerlijk feest in de Grote Zaal met
Frans en Henk en met de band Snake Charming van
Marcel Cuypers. Nederlands repertoire!

Omdat het Zwingcafé deze keer in de Grote Zaal plaats
vindt, is het belangrijk dat u kaartjes reserveert.
Prijs € 2,50, Theater Zwembad De Regentes,
Weimarstraat 63, Reserveren: 070-3637798 of via
website: www.deregentes.nl
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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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