
Wordt het vijf voor twaalf voor de
bewonersorganisatie ReVa ?
De kreet “het is vijf voor twaalf” kennen we ondertussen wel.
De milieugoeroes, de filekenners, de gezondheidsfreaken, ze roepen het
allemaal. En veel van ons denken ach, het zal mijn tijd wel duren. Maar pas op,
het gaat nu over uw en mijn ReVa. Het gaat over kontakten met de gemeente.
Het gaat over uw en mijn woonomgeving, het gaat over de veilige toekomst
van onze kinderen.

JAARVERGADERING BEWONERSORGANISATIE,
20 NOVEMBER 2007, DIENSTENCENTRUM
COPERNICUS, DAGUERRESTRAAT 16, 20.00 UUR
(Zaal open 19.30 uur). U bent van harte welkom!!!!!

De bewonersorganisatie ReVa reilt en
zeilt goed. Dankzij een goed opge-
bouwde verstandhouding met het ge-
meentebestuur, zijn en worden er veel
belangrijke dingen bereikt. Denk aan
de overbewoning, het illegalenpro-
bleem, denk aan de drugsproblema-
tiek, de verkeers- en parkeerproble-
matiek, de veiligheid op straat, denk
aan de vele verbeteringen in de wijk
die via  onze bewonersorganisatie
zijn gerealiseerd.
Veel is tot stand gekomen dankzij de
inspanningen van ons Revabestuur.
Daar ligt niemand wakker van, dat
vinden we normaal, daar zijn ze toch
voor.

Nee absoluut niet !!
De bewonersorganisatie draait en
functioneert nog steeds uitstekend
dankzij de inspanning van een, eigen-
lijk te kleine, groep vrijwilligers.
Dat zijn wijkbewoners zoals u en ik,
die zich belangeloos en nog steeds
met veel plezier inzetten om ReVa te
behouden als wijk waar het voor
groot en klein plezierig toeven is.
Maar alles heeft een grens. Het is dus
aan ons, als ReVa bewoners, ervoor te
zorgen dat het voor ons ReVa-bestuur
een zinnige maar ook leuke taak blijft
de belangen van ons als bewoners te
behartigen.

Het bestuur van de bewonersorgani-
satie is, door verschillende oorzaken,
tot een haast onwerkbaar minimum
teruggelopen en vers bloed ligt helaas
niet in het magazijn. U voelt hem ho-
pelijk al aankomen, het wordt tijd dat,
u, en u, en ook u, uw verantwoording
neemt. Iets gaat doen voor uw wijk,
uw medemens en uw eigen toekomst.
Het is simpel: het bestuur krijgt uw
daadwerkelijke steun en blijft daar-
mee een nuttige maar lastige spar-
ringpartner voor de gemeente, of het
bestuur zal op den duur een aantal
zaken niet of bijna niet meer ter hand
kunnen nemen. Dat geeft de het ge-
meentebestuur vrijheid van handelen
zonder dat wij als gesprekspartner
mee kunnen denken en bouwen aan
onze woon- en leefomgeving.

De keus is aan u.
Het kan toch niet zo zijn dat een
stadsdeel met 24.000 inwoners, een
stadsdeel dat barst van het talent, de
potentie mist om voor zijn eigen
belangen op te komen.
Kom, laat het niet altijd aan anderen
over, wacht niet tot het vijf voor
twaalf wordt maar help mee.
Meer weten: bel, schrijf of kom eens
langs bij de Bewoners Organisatie.
Wijkwinkel ReVa, Beeklaan 266.
Telefoon 365 002 02

Gerard L. Tettero

Onder muzikale begeleiding van Bosz de Klerk werd op
19 oktober j.l. de openingshandeling verricht voor de bouw van de koppen Beeklaan
door wethouder Norder en een van de toekomstige bewoners.

Zoals u wel zult hebben gezien is er een aantal bomen in de wijk gekapt.
De meeste bomen waren ziek,  zoals u hier kunt zien aan een achtergelaten stronk.

Bureau Discriminatiezaken
start spreekuur in ReVa
Ongelijke behandeling gebeurt niet alleen op grond van afkomst!

Onbekend maakt onbemind. Daarom organiseert het Bureau Discriminatie-
zaken tal van activiteiten die de verschillende groepen Hagenaars in staat
stellen elkaar te ontmoeten en met elkaar kennis te maken. Een goed voorbeeld
van deze activiteiten is de in ReVa zeker niet onbekende Wereldreis door eigen
stad. Ook registreert en behandelt het Bureau Discriminatiezaken klachten over
discriminatie. Het gaat hierbij om discriminatie in de brede zin van het woord;
het gaat dus klachten over ongelijke behandeling op grond van afkomst,
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit,
seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd,
arbeidsduur en tijdelijk of vast contract worden door het Bureau Discriminatie-
zaken in behandeling genomen.

Wanneer u zich gediscrimineerd
voelt, kunt u uw zaak aan dit bureau
voorleggen. Vanaf 8 november a.s.
kunt u daarvoor op donderdag van
13.00-14.00u gratis terecht op het
spreekuur in de wijkwinkel. Aan de
hand van de beschikbare gegevens
wordt beoordeeld of, en op welke
wijze, uw klacht kan worden behan-
deld. Alle te nemen stappen worden
van tevoren met u besproken. Bij de
behandeling van klachten is het
uitgangspunt dat het bureau de
aangeklaagde partij in de gelegenheid
stelt te reageren op de klacht. Ook
wanneer u zelf geen klacht heeft,
maar getuige bent van discriminatie
kunt u hiervan melding maken.

Het melden van discriminatie is
belangrijk. Het zal niet altijd tot een
zichtbaar resultaat voor uzelf leiden,
maar iedere melding wordt (anoniem)
verwerkt in de monitor van het
Bureau Discriminatiezaken. Deze
monitor geeft een beeld hoe vaak
discriminatie in welke vorm voor-
komt, waardoor overheden en organi-
saties worden geadviseerd bij het
ontwikkelen van beleid om discrimi-
natie te bestrijden. Melden helpt dus!

Het spreekuur in de wijkwinkel:
donderdag 13.00-14.00u, Beeklaan
266.
Bereikbaarheid buiten het spreekuur:
telefoon: 070 - 302 86 86
fax: 070 - 365 58 27
email:  bureau@discriminatiezaken.nl
website: www.discriminatiezaken.nl
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Van de
revaktie

K n  i  p  s e l s

Contact centrum: 353 30 00
e-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
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

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 Meavita: 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
Meldpunt Kindermishandeling: 0900-
1231230

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.:

Colofon
Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie Regentes/Valkenbos en
verschijnt 7x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Gerard Tettero, Leen Rij-
kers Meinen, Xander Stalenhoef, Emily V. Prudencia, Ed Dusschoten,Martine
Cloosterman (+foto’s). Ondersteuning en Lay-out: Susanne Daenen. 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 week van 19 december
bezorgd. Als u de krant niet ontvangen heeft, stellen wij het zeer op prijs als u
dit aan ons meldt. U krijgt dan alsnog een exemplaar. Mensen die KON-
KREET niet ontvangen vanwege een sticker of anderszins, kunnen deze bij de
winkel ophalen. Kopij voor Konkreet 185 uiterlijk 27 nov. inleveren op ons
adres. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheden voor eventuele onjuist-
heden en behoudt zich het recht voor kopij te weigeren of in te korten.

Stichting Sarita organiseert:
Maandagavond: Yoga van 19.30-
21.00 uur, Boylestraat 20
Woensdagavond: Buikdansen van
19.00- 20.00 uur, Boylestraat 20
Woensdagavond: Henna/ Mehendi
versieren  van 19.00 – 20.30 uur;
Weimarstraat 69, in de Regenvalk
Donderdag: Saree draperen van
19.00- 20.30 uur en Orissi Tempel-
dans  van 19.00 - 20.45 uur,
Kepplerstraat 301

EHBO cursus 1 en Cursus 3-D-
Kaarten maken gaan nog starten.

Alle cusussen staan onder begelei-
ding van deskundige docenten
Kosten : Yoga , Buikdansen, saree
draperen € 15.00 per maand.
Korting met ooievaarspas!!
Info:Stg. Sarita
Tel. 06 24 20 18 47 /070 3991720
na 16.00 uur 070 3671109
EMAIL: hdmathura@yahoo.com
www.stichtingsarita.nl

Cursussen
De vrouwenorganisatie “Sarita” heeft
als doel het mobiliseren, participeren,
vergroten van zelfontplooiing en de
positieverbetering van vrouwen in de
multiculturele samenleving in het
algemeen en in het bijzonder de
Haagse samenleving.

Beste lezer,
Ik weet niet hoe  het u vergaat maar
zodra de blaadjes beginnen te vallen
begint bij mij het gevoel te ontstaan
dat de feestdagen voor de deur staan.
En erger nog: een drang om te begin-
nen met voorbereidingen, zoals
kaartjes schrijven en menu’s etc.
Dat gevoel ontstaat natuurlijk niet
zomaar want ook in de supermarkten
sluipen de pepernoten stiekem binnen
en is er plots een groot assortiment
stamppotten, worsten en zuurkool in
de schappen te vinden. De speelgoed-
winkels doen er nog een schepje
boven op door een niet te stuiten
stroom folders door de brievenbus te
laten glijden. Even bekruipt mij de
angst dat ik al te laat ben en dat
populaire letters van het chocolade-
letteralfabet al uitverkocht zijn en dat
ik weer op het laatste naar die vrese-
lijke koopavonden moet ... Totdat ik
mijzelf weer tot de orde roep. Wat
een onzin, ik heb nog zeeën van tijd
en er zijn toch ook zat leuke winkel-
tjes om de hoek in ReVa. Kaartjes
stuur ik toch nooit, pepernoten lust
niemand en vuurwerk heb ik nog over
van vorig jaar (oeps). In die ontspan-
nen sfeer is deze editie van de Kon-
kreet ontstaan, met daarin onder meer
bijdragen van onze aspirant redac-
tieleden Leen en Xander.

Wat vindt u o.a. in deze Konkreet:
Kennismaken met de stadsdeel-
directeur, een bonbonfabriek in de
wijk, RevaArttour, Contra-driehoek,
start spreekuur discriminatiezaken,en
niet te vergeten De Jaarvergadering
van onze Bewoners Organisatie.

Veel leesplezier en laat u vooral niet
gek maken door het feestdagenvirus,
tenzij u dat zelf wilt natuurlijk!
Tot  de volgende editie.

Perry  Lehmann

Haal je inburgeringsexamen
bij Mondriaan!
Vanaf 1 november 2007 kunnen
nieuwe Nederlanders uit Den Haag
maar ook van ver daarbuiten voor het
praktijkdeel van het inburgerings-
examen. Dit kan bij de Mondriaan
onderwijsgroep afdeling Educatie aan
de Zuidlarenstraat 10 in Den Haag.
De Mondriaan onderwijsgroep is door
de overheid aangewezen als exa-
meninstelling voor de afname van dit
examen. Een team van 18 gecer-
tificeerde docenten gaat de examens
bij Mondriaan Educatie afnemen. De
wet Inburgering eist sinds januari
2007 dat iedere inburgeraar het
inburgerings-examen doet. Dat
examen bestaat uit twee delen: een
centraal deel en een praktijkdeel.
Voor aanmelding en meer informatie:
070 - 3088383,

email: examen.bct@mon3aan.nl

‘Mantelzorg werkt!’ op zater-
dag 10 november
De Dag van de Mantelzorg vindt
plaats op zaterdag 10 november van
10.00 – 16.00 uur in het Nutshuis aan
de Riviervismarkt 5 (tegenover de
Grote Kerk). Het landelijke thema dit
jaar is ‘Mantelzorg werkt!’ waarbij de
werkende mantelzorger centraal staat.
Organisator CIPO sluit hierbij aan en
heeft een breed programma opgezet.
De mantelzorger die de zorg moet
combineren met een betaalde baan zal
er baat bij hebben. Maar ook alle
andere Haagse mantelzorgers worden
er wijzer van. Het gedetailleerde
programma staat op de website van de
Steunpunten Mantelzorg
www.mantelzorgdenhaag.nl

Inloop-programma
Omdat mantelzorgers over het alge-
meen een vrij druk leven hebben, kan
een ieder binnenlopen wanneer het
uitkomt. Als het maar tussen 10.00 –
16.00 uur is. Er is een doorlopend
programma met workshops,
informatiesessies, ontspanning,
muziekje, informatiemarkt en gele-
genheid elkaar te ontmoeten met een
hapje en drankje.
Op de informatiemarkt is gelegenheid
om kennis te maken met verschillende
organisaties die iets voor mantel-
zorgers kunnen betekenen. Ook kan
kennis gemaakt worden met het man-
telzorgcafé. Advocatenkantoor
Dijkgraaf houdt van 14.00 – 16.00
uur een juridisch spreekuur, met name
voor vragen over arbeidsrecht. De
consulentes van de Steunpunten
Mantelzorg zijn allemaal aanwezig
om even kennis te maken of uw
vragen te beantwoorden.

Kalender 2008 ligt klaar:
366 dagen Dierenbescher-
ming!
Wie het werk van de Dierenbescher-
ming in Den Haag wil steunen, kan
natuurlijk lid worden, maar kan ook
de Dierenbeschermingskalender 2008
aanschaffen. Met de verkoop van de
kalender financiert de Dierenbescher-
ming activiteiten die direct ten goede
komen aan dieren.
Naast foto’s van wilde dieren,
boerderijdieren en huisdieren biedt de
kalender volop ruimte om afspraken
en verjaardagen te noteren. De
kalender is verkrijgbaar bij de Die-
renbescherming Frederik Hendriklaan
85A voor de prijs van € 3,90 en kan
ook besteld worden door € 5,50 per
kalender over te maken op giro
5033991 ten name van Penningmees-
ter Dierenbescherming afdeling Den
Haag, onder vermelding van ‘Kalen-
der 2008’. De kalender wordt dan per
post toegezonden.

De kalender is ook te koop bij de
diverse verkooppunten, o.a: Dieren-
speciaalzaak Zandvliet, Thomsonlaan
114, Reinken Dierenboetiek en De
Jongens Tabaks- en tijdschriften-
winkel in de Reinkenstraat.
Of via:
www.haagsedierenbescherming.nl

of

Tentoonstelling ‘Den Haag
vanuit de lucht’ in atrium
stadhuis
Uw eigen huis en straat vanuit de
lucht zien? In een flightsimulator van
Den Haag naar Australië vliegen?
Historische foto’s van de stad bekij-
ken? Het is allemaal mogelijk op de
tentoonstelling ‘Den Haag vanuit de
lucht’ in het bezoekerscentrum  van
het Atrium van het Stadhuis. Deze
tentoonstelling van luchtfoto’s van
Den Haag staat tot 25 november.
Het bezoekerscentrum is op maandag
t/m vrijdag open van 9.00 – 17.00 uur
en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

De foto’s beslaan bijna een eeuw en
zijn in drie perioden verdeeld: van
1921 tot 1946, van 1972 tot 2000 en
van 2000 tot nu.

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 regelmatig
overleg voeren met Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en Tresfa Consult (voormalig Woning-
beheer) 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 belang-
rijke bijdrage geleverd om deze nieuwe subsidieregeling voor elkaar te krijgen en zij zullen het
verloop van de uitvoering dan ook nauwlettend blijven volgen.  De werkgroep heeft ook een
website waar u als belanghebbende ook zelf de voortgang kunt bekijken. Hiervoor kunt u een
kijkje nemen op www.contradriehoek.nl.

Van het DB

De Contra DriehoekZe waren er
weer, allemaal!
Bewoners van het stadsdeel Segbroek
en raadsleden van verschillende
bloedgroepen. Bekende gezichten,
helaas ook veel lang bekende proble-
men.
2 oktober 19.30 uur.
Het was een behoorlijke opkomst.
Het doel was om onder leiding van
dhr. M. Smits, met de aanwezige
vertegenwoordigers van de verschil-
lende politieke bloedgroepen, van
gedachten te wisselen.
Het voorstel om in drie groepen, over
verschillende onderwerpen te discus-
siëren en daarna de resultaten plenair
te bespreken vindt instemming, dus
aan het werk. Voor dit soort acties
bleek de ruimte niet echt ideaal, maar
er kwamen toch wel zeer zinnige
resultaten uit de bus. Een beknopte
weergave van de resultaten.

Welzijn en burgerschap.
De groep mistte de voorzieningen
voor ouderen in de wijk. Voor de
jeugd wordt veel gedaan, maar de
voorzieningen die er voor ouderen
zijn leveren veel problemen op.
Bereikbaarheid en openingstijden
laten te wensen over en veel ouderen

Financiering lastig
Voor veel eigenaren blijkt de financiering lastig te regelen (deel 2).
Het regelen van financiering voor
het onderhoud
Nadat een besluit is genomen door de
Vereniging van Eigenaren (VvE)
dienen de leden van de VvE hun
bijdrage voor het onderhoud te stor-
ten. In het algemeen wordt een lening
aangevraagd voor de financiering van
het onderhoud. Dat gebeurt aan de
hand van de bedragen die in het
onderhoudsrapport (BOR) worden
genoemd. Met de te verkrijgen
subsidie wordt rekening gehouden.

Uw belang
De werkgroep Contradriehoek vindt
het in uw belang om meerdere offer-
tes op te vragen; bij de eigen bank, de
Gemeentelijke Krediet Bank en nog
een derde bank. Let er op, dat de
voorwaarden van de banken en de
maandlasten goed te vergelijken zijn.
Meer tips op onze website
www.contradriehoek.nl

Het belang van alle eigenaren
De werkgroep hoort graag goede
voorbeelden. Wie is het al gelukt om
de financiering goed te regelen?
Welke tips zou u de andere eigenaren
in de Contradriehoek willen geven?
Geef ze door via
www.contradriehoek.nl of bel Jaap
even.

Liever niet wachten
Om te voorkomen dat eigenaren in
allerlei lastige en vervelende proce-
dures terecht komen, zal DSO bin-
nenkort een krant in de Contra-
driehoek verspreiden, die geheel
gewijd is aan ANTWOORDEN op de
vraag hoe u uw financiering voor
elkaar kunt krijgen. Tresfa gaat extra
hulp bieden aan eigenaren die hun
financiering nog niet geregeld heb-
ben. Het kan zijn dat ze bij u aanbel-
len.
Ga eerst op www.contradriehoek.nl
nog eens na wat uitstel van betaling
kan betekenen voor de subsidie van
het onderhoud. Neem geen risico.

De werkgroep Contradriehoek advi-
seert u om niet te wachten. Begin
gewoon met opbellen ! Het levert u
het goede gevoel op niet ineens
gedwongen te worden om keuzes te
maken. Wachten zal ook alleen maar
uitstel betekenen. Lees maar verder.

Stok achter de deur
Indien eigenaren niet betalen gaat de
bestuurder van de VvE een procedure
starten om van alle leden van de VvE
het geld voor het onderhoud naar de
rekening van de VvE te krijgen. In het
uiterste geval komt daar ook een
deurwaarder aan te pas. Bij de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling gaan dan
alarmbellen rinkelen. Als blijkt dat
sprake is van een wetsovertreding
kunnen zij een zogeheten last onder
dwangsom uitvaardigen aan de VvE.
Wij begrepen dat een dwangsom een
zwaar middel is, dat voor (alle leden
van) de VvE méér dan lastig is.
Aan DSO vroegen wij wat “last onder
dwangsom” betekent.

Dwangsom
De last onder dwangsom, kan opge-
legd worden aan eigenaren of aan een
Vereniging van Eigenaren (VvE) in
verband met bouwkundige gebreken
in strijd met de Woningwet en het
Bouwbesluit. Afhankelijk van de te
herstellen bouwkundige gebreken kan
de dwangsom oplopen tot duizenden
euro’s. Het is dus zaak dat eigenaren
tijdig het onderhoud aan hun woning
uitvoeren. Als een last onder dwang-
som wordt opgelegd aan een VvE en
de bouwkundige gebreken worden
niet hersteld binnen de gestelde ter-
mijn, wordt de dwangsom inge-
vorderd op de VvE. Dat betekent dat
de verschillende eigenaren, die samen
de VvE vormen, een evenredig deel
van de dwangsom moeten betalen.

Vragen
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, tel:
3121281 (dinsdag/woensdag/donder-
dag) of per email op witja@boog.nl
of op werkgroep@contradriehoek.nl.
U kunt vanzelfsprekend ook terecht
bij de wijkwinkel aan de Beeklaan
266, tel 3650002.

Raadscommissie Segbroek

Ter navolging van de vreedzame
school is er nu ook een project
Vreedzame Wijk gestart. Hiervoor is
een training gestart voor alle organi-
saties die iets met de jeugd te maken
hebben. Deze cursus wordt georgani-
seerd in een samenwerking van de
Haagse Hogeschool en Stichting
Boog. De betreffende organisaties
hebben veel animo getoond; er zijn
zo’n 15 organisaties die zich hebben
aangemeld. Binnenkort zult u meer
over dit projekt te horen krijgen.

Ook is er weer een, zeer druk be-
zochte, avond belegd voor de straat-
vertegenwoordigers. Het thema van
de avond was “overbewoning”. Het
blijkt dat er in ReVa nog veel panden
illegaal verhuurd worden, ondanks de
handhaving. Er is gevraagd hier extra
alert op te zijn en dit te melden in de
wijkwinkel. Ook als u geen straat-
vertegenwoordiger bent, kunt u ook
melden als er dingen in een pand
gebeuren die u niet vertrouwd.

Nettie Baak
laten het dan
ook maar
zitten. Ook
de communi-
catie tussen
jongeren en
ouderen laat
te wensen.
Daar moeten
meer moge-
lijkheden
voor komen.

Veiligheid,
De grote hoeveelheid ongewenste
horeca zorgt voor een onveilige sfeer.
Zeker in de avond en nacht voelt men
zich onveilig. Het gebied rond de
Verademing is zeker een schoolvoor-
beeld onveiligheid door slechte
verlichting. Ook de verkeersdrukte en
de parkeeroverlast draagt niet positief
aan het veilig-heidsgevoel bij. De
wijk is een te groot doorgangsgebied
voor de verkeersstroom van en naar
het centrum.

Leefbaarheid,
De luchtkwaliteit laat veel te wensen,
en metingen door verschillende
bedrijven leverde ook verschillende
resultaten op. Wil dat zeggen dat het
bedrijf met de meest gemeente
welgevallige resultaten de opdracht
krijgt? De raad ontkent die stelling
maar kent de resultaten. De zaak
wordt verder onderzocht. Er wordt
geconstateerd dat de budgetplanning
voor de Heesterbuurt uitermate zwak
is. Het netto begrote bedrag is goed
voor een paar veegbeurten.

De coördinatie tussen de verschil-
lende kabelaars en andere gebruikers
van de grond onder het straatopper-
vlak is belabberd. Straten worden
door verschillende gebruikers afzon-
derlijk opengebroken en dichtge-
maakt. Als de laatste steen is gelegd
staat de volgende breekploeg al op de
hoek te wachten. Dat kost onnodig
veel geld. Ook hier is het parkeer-
probleem een heet hangijzer.
Tijdens vorige vergaderingen is
gevraagd om meer toezichthouders in
te zetten en ze de bevoegdheid te
geven verbaliserend op te treden.
Helaas was het roepen in de
woestijn.Voor mij was het
klapstuk van de opmerkingen,
het verhaal van een dame die
vertelde dat een wethouder
openlijk heeft gezegd dat de
Hagenaar mee mag denken, maar
dat hij toch zijn eigen plan trekt
en uitvoert. En ik maar denken
dat democratie iets met de wil
van het volk van doen had. Ik
loop kennelijk erg achter.

Gerard L. Tettero

Van het DB

Ga eerst op www.contradriehoek.nl 
nog eens na wat uitstel van betaling 
kan betekenen voor de subsidie van 
het onderhoud. Neem geen risico.
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J E U G D  P A G I N A

Mijn naam is Aswintha Menk - van
Hoorn, getrouwd met Dennis en trotse
moeder van 3 kinderen Karlijne (12),
Floor (6) en Melle (4). Ik schrijf graag
columns over de (on)-gewone dingen
uit het leven

MOEDERZIEL  ALLEEN

De scholen zijn al weer een paar
weken geleden begonnen en ik heb
daar de hele zomervakantie tegenaan
lopen hikken. Dit schooljaar zou na-
melijk ook Melle naar groep 1 gaan.
Hij moest alleen nog zindelijk wor-
den, want dat moet van school.
Hoewel we daar al maanden mee be-
zig waren, maar steeds tot niets
leidde, zijn we er maar weer mee
gestopt. Het was de allereerste dag
van de zomervakantie en Melle wilde
spontaan geen luier meer aan. Sinds-
dien heeft hij er ook geen meer aan
gehad en ook ’s nachts sliep hij zon-
der luier. Er was weer een mijlpaal
bereikt naar het groter groeien.
Karlijne’s eerste schooldag is inmid-
dels wel 9 jaar geleden, maar staat
nog steeds in mijn geheugen gegrift.
Ik zag er zo tegenop om haar te laten
gaan. Met Floor, ook al weer bijna
drie jaar geleden, hetzelfde verhaal.
Ik vond het helemaal niks en heb echt
stiekem een traantje moeten laten. En
nu was Melle als laatste in de rij aan
de beurt en hij had er, net als zijn zus-
sen, enorm veel zin in. Ik moest wel
mijn best doen om hem niet meteen
weer mee naar huis te nemen. Wat me
alleen opviel of eigenlijk tegenviel is
dat ik steeds te horen kreeg “lekker
hoor dat ze alledrie naar school zijn,
heb je eindelijk weer eens je handen
vrij.” Maar ik wil mijn handen hele-
maal niet vrij! Ik ben moeder in mijn
hele lijf en leden, tot in het diepste
van mijn ziel. Zo zit ik nu eenmaal in
elkaar. De afgelopen zomervakantie
heb ik zo mogelijk nog intenser met
ze beleefd. We hebben onder andere
heerlijk op het Koningsplein gespeeld
en gevoetbald, zijn twee weken in
Zuid-Duitsland geweest en we heb-
ben veel gefietst. Maar helaas kwam
aan zes weken pret een einde en
gingen ze begin september alledrie
naar school. Ging ik een paar maan-
den geleden nog samen met Melle
naar de Weimarstraat, nu loop ik daar
moederziel alleen. Als ik andere
moeders met kleine kinderen zie
lopen mis ik die van mij nog meer. Ik
ben een moeder die niets vanzelfspre-
kend vind en iedere dag dankbaar is
omdat ze gezond zijn. Bij alledrie
mijn kinderen heb ik de eerste vier
jaar zo ontzettend genoten, de hele
dag met foto en filmcamera achter ze
aan gehobbeld om niets te missen en
nog is de tijd voorbij gevlogen! Ik
weet dat dit bij loslaten hoort en dat
gaat bij iedere leeftijd een klein
beetje meer, maar ze hebben me nooit
verteld dat het zo moeilijk zou zijn!

COLUMN Je zit er al een tijdje over na te
denken om op jezelf te gaan wonen.
Misschien op kamers, samen met een
goede vriend(in) een woning delen of
misschien al een eigen woning.
Omdat er zoveel bij komt kijken,
weet je eigenlijk niet zo goed waar je
moet beginnen: Waar moet ik me
inschrijven voor een woning? Hoe-
veel geld moet ik hebben? Wat is
huurtoeslag?
Het Jongeren Informatie Punt wil je
daar best een handje bij helpen. We
kunnen je specifieke informatie
geven hoe jij als jongere een woon-
ruimte kan vinden en inzicht geven
over wat je kan verwachten als je op
jezelf gaat wonen.
We zijn er van maandag tot vrijdag
tussen 12.00 en 17.00 uur en je kan
gerust binnen lopen om je vragen te
stellen. Samen bekijken we dan wat
de beste mogelijkheden voor jou zijn
en kan de zoektocht naar je eigen
woonruimte beginnen!

Kijk voor handige tips over alles wat
met wonen te maken heeft op
www.jipdenhaag.nl/wonen
Het Jongeren Informatie Punt is een
infowinkel voor jongeren tussen de
12 en 25 jaar. Het JIP geeft informa-
tie en advies over verschillende
onderwerpen zoals wonen, onderwijs,
sex, recht etc. Bij het JIP kun je onder
andere vragen stellen, internetten,
folders bekijken/meenemen en hulp
krijgen bij het schrijven van brieven.
Het kost niks en alles is anoniem. Je
kan ook vragen stellen via de telefoon
of door te mailen. Alles bij het JIP is
gratis behalve de Jippy condooms,
deze kosten  €1,- voor 10 stuks.
Bel voor meer informatie met JIP
Den Haag 070 365 59 30  of mail

Jongeren en zelf-
standig wonenNederlandse folklore op 11 november

Je zou het bijna vergeten
naast alle commerciële
vanuit Amerika overge-
waaide “folklore” zoals
Halloween en
Valentijnsdag…  Niet
cool en zeker niet sexy,
zoals zoveel tegenwoor-
dig blijkbaar moet zijn,
maar na Sinterklaas is
Sint Maarten nog een
belangrijk volks- en
vooral kinderfeest in
Nederland. Met name in
Groningen, Drenthe,
Noord-Holland (West
Friesland), Brabant en Limburg
trekken op de avond van de 11e
november stoeten kinderen rond met
lampions, gekocht bij de feest-
artikelenwinkel of zelf vervaardigd
uit uitgeholde pompoenen of bieten.
De kinderen gaan langs de deuren van
de buurt, bellen aan en zingen een
liedje. Ook in Zuid-Holland wordt op
diverse plaatsen dit volksfeest in ere
gehouden, sterker nog zelfs in Den
Haag zoals in de Copernicusstraat en
vast en zeker in nog  veel meer

straten. Een bekend liedje luidt:
Sint Maarten, Sint Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokken aan
Daar komt Sint Martinus aan.
Houdt u voor de zekerheid de snoep-
zak maar gereed, want als er wordt
gezongen en u doet niet open dan
trakteren de kinderen u op een ander
liedje; “hier woont juffrouw kikkerbil
die ons weer niks geven wil” of een
Haagse variant daarvan.

Perry Lehmann

Zondag 18 november 2007, 17.00 uur
Grote zaal (familie)

Karel de Kok en
Het boek van Sin-
terklaas
Een energieke musical met Sinter-
klaas
Het loopt tegen 5 december en
Sinterklaas is weer in het land. Zoals
gewoonlijk logeert Sinterklaas weer
op het kasteel van zijn vriend Koning
Klaagmaarniet. Normaal gesproken is
dit kasteel een oase van rust. Dit jaar
lijkt het allemaal anders te lopen en

13, 15,16 november 19.30 uur en 14 en 17 november 15.00 en 20.00 uur,
Grote zaal (familie voorstelling), Theater Zwembad de Regentes,
Weimarstraat 63, telefoon: 070 - 363 77 98.
Raw Dance Company met Project X
Funk Tap!

Theater Zwembad
De Regentes

De jongens van Raw Dance Company zijn jong, atletisch, muzikaal en grappig.
Tapdans en een flinke dosis funk, hiphop, rap, beatbox en acrobatiek. Dat zijn
de smaakvolle ingrediënten van de spetterende shows van Raw Dance
Company. Zelf hebben de Australiërs het over Funk Tap, ‘dancing for the 21st
century’. Ook hun productie Project X zit boordevol wervelende dans en
aanstekelijke live muziek, virtuoos uitgevoerd door gedreven topartiesten. Laat
je overdonderen door de boyband van de dans!
Normale prijs: 20 Euro / Uitpas: 15 Euro / CJP: 10 Euro.
www.hollanddancefestival.com

breekt er grote paniek uit! Sinterklaas is namelijk zijn
grote Sinterklaasboek kwijt en het is nergens meer te
vinden. Zonder dit boek weet Sinterklaas niet welk
cadeautje naar welk kind moet! Een regelrechte
ramp... Kan Karel de Kok, de kok van het kasteel dit
verhaal oplossen? Wat doet Hoofdlakei Fransiscus op
die vreemde plek? Of is het toch de Prutspiet die van
meer weet? Het Boek van Sinterklaas, een spannend
muzikaal theateravontuur voor het hele gezin!
www.kareldekok.nl
vanaf 3 jaar
Euro 15,50 / Uitpas & CJP 14,- / O-pas € 8,75 /
kinderen 11,- / vrijwilligerspas 12,80 / Buurtpas 13,-.

november 2007

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.

November 2007
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Bon Bon Atelier
Schepers

De Koperen Pion,

Op de Laan van Meerdevoort 274, tussen de Beeklaan
en de Regentesselaan is een bijzondere winkel.

            Dit is het resultaat van een uit de hand gelopen
hobby, waar Kyra van Wingerden verantwoordelijk voor is.
Ongeveer 4 jaar geleden is ze gestart met een kleine ruimte
boven het bedrijf van haar man aan de Zinkwerf. Sinds
november 2006 is ze op de Laan van Meerdevoort gestart
met de verkoop van bordspellen en puzzels.
De bordspellen die in de winkel staan kun je niet vinden bij
grote winkelketens, ze zijn door Kyra zelf geïmporteerd,
veelal vanuit Duitsland. Ze is ook Europees importeur van
spellen uit de US, genaamd Gamewright. Dit zijn kaartspel-
len en bordspellen voor volwassenen maar ook voor kinderen
vanaf 3 jaar.
De spellen zijn origineel, mooi en snel aan te leren, waarbij
de kinderen ook zelf hun spelregels kunnen maken, met de
achterliggende gedachte “ als je maar plezier hebt”. De grote
kracht van haar winkel is dat ze de meeste bordspellen zelf
heeft gespeeld.
“Spellen verkopen is maatwerk,”zegt Kyra, “daarbij gaat het
om de volgende vragen: -wat vind je leuk, hoe moeilijk mag
het zijn, hoe lang mag het spel duren en welk budget je ter
beschikking staat”.
Ook is er de mogelijkheid om spellen te laten zien, zo kan
iedereen een advies op maat krijgen. Van gemakkelijk naar
zeer ingewikkelde spellen, alles is aanwezig in de winkel.
Kyra is ook regelmatig te vinden bij twee spellenvereni-
gingen namelijk: Speltegoed en Thanatos, daar worden
allerlei spellen gespeeld. Bij Thanatos zijn dat wargames,
role playing games en bordspellen. Zij spelen 2 keer in de
maand op een vrijdagavond. Speltegoed komt op de zondag-
middag 1 keer per 2 a 3 weken bij elkaar.
Puzzels zijn er ook in allerlei soorten en maten, de grootste
heeft 8000 stukjes. Er zijn zelfs puzzels met puzzelstukjes,
waarin weer een ander puzzelstukje moet passen. Zeer
uiteenlopende onderwerpen zijn op de puzzels te vinden.
Is er een onderwerp of soort puzzel die niet in de winkel
aanwezig is, dan zal Kyra proberen om die te bestellen.
Van 23 t/m 25 november is er een spellenbeurs in Zwolle,
daar zal Kyra ook aanwezig zijn om demonstraties te geven.

De winkel is op woensdagmiddag open van 12.30 uur tot
16.00 uur. Op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, dan is
Kyra zelf aanwezig om speluitleg te geven.
Mocht u voor de feestdagen nog een origineel kado zoeken?
Dan is een bezoek aan De Koperen Pion zeker aan te
bevelen.

Martine Cloosterman

Chocoladeletters in de maak

De Pion

 werkers van elf banketbakkers ambach-
telijke chocolade bereidt. En zéker in
deze tijd van het jaar is het er een bedrij-
vigheid van jewelste.
Sinds zo’n 18 jaar maakt het atelier
jaarlijks enorme hoeveelheden bonbons,
letters en andere chocoladeproducten.
Daaronder vallen 150 verschillende
soorten bonbons, maar dit jaar ook zo’n
40.000 chocoladeletters die met de hand
worden versierd en verpakt. Hiermee
wordt al in september/oktober begonnen.
Daarnaast worden er ook bijvoorbeeld
chocoladelollies met opdruk gemaakt.
Ook voert het atelier bedrijfslogo’s in
chocolade uit.
Daarbij wordt zeer flexibel met aantallen

Kwaliteit en service voorop

Als je niet weet dat ze er zitten valt het
niet op, alleen de geur van chocolade zou
je op het spoor kunnen brengen van Bon
Bon Atelier Schepers in de
Amperestraat nummer 77.
Hier zijn ze nu zo’n 18 jaar gevestigd.

Achter de deur is er een grote bedrijfs-
ruimte van 750 m2 waar veel machines
staan en waarin een hechte groep mede

omgegaan, dus is het ook mogelijk een kleine
oplage te bestellen.
Eigenaar Aryjan Elshove heeft kwaliteit en
service hoog in het vaandel staan. Dat mag
ook wel, want de gemaakte artikelen worden
door heel Nederland geleverd aan onder
andere banketbakkers, groothandels en
delicatessezaken. En voor de echte liefhebber
is er in de maanden juni, juli en augustus de
mogelijkheid om een workshop bonbon-
maken te volgen

Bon Bon Atelier Schepers
Ampèrestraat 77
Website: www.debestechocolade.nl

Martine Cloosterman

De Klap over in andere handen
Sinds 1 oktober j.l. is ‘Eetcafé De Klap’ verkocht aan
Ed van den Berg en Mariana Mozdzer. Dit duo
exploiteert al enige jaren het ontbijt- en lunchcafé
Crunch en zal dit ook  naast de Klap blijven
voortzetten.
De voormalige eigenaren Jeroen Bronkhorst en
Henriëtte Bastiaans hebben ter gelegenheid van hun
15 jarig jubileum een boekje uitgegeven dat aan de
gasten is uitgedeeld. Zij zijn nu bezig met een studie-
reis in het kader van hun wijnopleiding voor het
nieuwe bedrijf ‘De Wijnstudio’. De wijncursussen
zullen worden gegeven in het Haags Wijnhuis in de
Reinkenstraat. De redaktie wenst Ed en Marianne en
Jeroen en Henriëtte veel succes!

Eetcafe De Klap
Klein Leed

Nietsvermoedend parkeer ik mijn
auto en loop richting mijn typisch
Haagse portiek. De ingang wordt
deels versperd door fietsen.
“Feestje zeker”, denk ik nog. Aange-
komen bij het portiek blijkt een groep
van minimaal tien pubers bezit te
hebben genomen van de traptreden.
Help! Hangjongeren...
De groep wijkt als ik de trap oploop,
waarna de gelederen zich weer
sluiten. Ook de volgende dagen is de
hangplek goed gevuld en blijkt dat er
zich ‘oudere’ jongens met scooters bij
het groepje hebben gevoegd. De
grond is bedekt met spuug, sigaretten-
peuken, blikjes en andere rotzooi.
Meestal ben ik niet echt flauw en gun
ik jongeren hun “schuilplekken”,
maar dit gaat mij en een aantal buren
toch wat te ver. Na aanspreken van de
groep en overleg met een ouder van
een aantal kinderen is de overlast
verminderd. Wordt vast nog ver-
volgd...

Tip van de wijkagent: op grond van
de Algemene Politieverordening
(APV) mogen jongeren niet in
portieken rondhangen. Overleg werkt
het beste, maar als dat niet helpt, zijn
wettelijke maatregelen mogelijk!

Perry Lehmann
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Cadeau voor de
Agnesgemeenschap

HONDEN
WEER
WELKOM
OP HET
STRAND
Vanaf 1 oktober mogen honden weer
volop rondrennen op het van Den
Haag. Zoals iedere winter, kunnen
honden tot 15 mei weer worden
uitgelaten op zowel het Noorder- als
het Zuiderstrand. Vanaf 15 mei
volgend jaar is slechts een beperkt
gedeelte van het strand toegankelijk
voor honden. De honden hoeven niet
aan de lijn. Wel wordt aan de eigena-
ren gevraagd om overlast voor andere
bezoekers zoveel mogelijk te voorko-
men.

Regels en handhaving
Waar Gele borden staan met de
teksten “Uitlaatplek”

of groene borden met “Uitrengebied”

mag u uw hond los laten lopen.
Verder moet u in heel Den haag uw
hond aan de lijn houden.
Rode borden geven aan dat betref-
fende plek  “Verboden voor
honden”is.

Dit zijn b.v. kinderspeelplaatsen en
ligweiden

Schone stad, iedereen uitgelaten!
Om de stad schoon te houden geldt in
heel Den Haag een opruimplicht voor
hondenpoep, dus ook op het strand.
Hondeneigenaren dienen daarom
altijd een opruimmiddel mee te
nemen om de uitwerpselen op te
kunnen ruimen. Naast het strand zijn
in Den Haag nog andere gebieden
waar honden los mogen lopen. Alle
losloopgebieden en andere informatie
over honden in Den Haag is te vinden
op de website www.denhaag.nl/
honden. Ook kunt u “de hondenkaart”
ophalen bij gemeente Den Haag,
Dienst Stadsbeheer.

.

Joop Schouten, organist, componist, muziekleraar en zeer gewaardeerd
mens, heeft een eigen orgel laten bouwen om mensen te kunnen laten
genieten van muziek.
Dat “Joop Schoutenorgel” heeft nu in de Agneskerk een terechte ereplaats
gekregen. Daarmee mogen wij deze parochie van harte feliciteren. Want dit
orgel is een grote aanwinst voor, het monument “de Agneskerk”, maar ook de
wijk is hiermee weer een stukje steviger op de kaart gezet.

Brandweer
Den Haag
geeft 300
rookmelders
weg
“Wie u lief hebt, laat u toch niet
stikken”?

Iedereen denkt: “een ongeluk met
vuur overkomt mij niet.” Maar een
brand, al is het een kleine, vergeet u
niet snel. Stelt u eens voor, zwarte
giftige rook, een vuurzee en al uw
spullen weg. Dit gunt u toch niemand.
Rookmelders waarschuwen razend-
snel bij brand, ook wanneer u slaapt.
En dat is handig, omdat de neus dan
namelijk niet werkt.
Met een werkende rookmelder heeft u
veel meer kans een brand thuis te
overleven! Tijdens de brandpreventie-
weken geeft Brandweer Den Haag -
gratis - 300 rookmelders weg aan
degene die u lief hebt! De rookmelder
vraagt u dus niet voor uzelf aan. Wie
gunt u de rookmelder? Opa of oma,
vader of moeder, vriend of vriendin;
de keuze is volledig aan u.

Vul de onderstaande antwoordbon in
met uw eigen gegevens en die van
degene die u lief hebt. Doe de bon in
een enveloppe en stuur die - zonder
postzegel – naar brandweer Den
Haag. U ontvangt een bericht als uw
bon uit de stapel getrokken is.
Brandweer Den Haag
T.a.v. Brandveiligheidsadvies
Antwoordnummer 53206
2505 WB Den Haag

Tip: Tegenwoordig zijn ook
rookmelders te koop met een batterij
die tien jaar meegaat.
Rook stijgt op; hang daarom de
rookmelders aan het plafond, min-
stens één op elke verdieping.

Uw naam:
………………………………………………..
Uw Adres:
………………………………………………..
Uw Postcode + woonplaats:
………………………………………………..
Uw Telefoonnummer:
………………………………………………..
Naam van degene die u lief hebt:
………………………………………………..
Adres:
………………………………………………..
Postcode + woonplaats:
………………………………………………..
Telefoonnummer:
………………………………………………..
Leeftijd van degene die u lief hebt:
………………………………………………..
Woont degene zelfstandig:
O Ja O Nee

Zaterdag 6 Oktober 2007, werd het Joop Schoutenorgel in gebruik genomen.
Na de plechtige inzegening door Mgr. Bär, werd het muziekfeest geopend
door het gemengd koor St. Agnes dat o.l.v. Wim Hazeu, het Laudate
Dominum van Joop Schouten ten gehore bracht. Daarna volgden verschil-
lende orgelstukken van Joop Schouten, vertolkt door Aart de Kort en Wim
Hazeu.
Naast de bijdrage van het eigen parochiekoor zorgden Elma van den Dool
sopraan en Frans Kokkelmans, bariton samen met het gemengd Koor
“Hagasonare” olv Rene Verhoef. De begeleiding werd verzorgd door het
kamerorkest “Leiden Simfonietta” voor een zeer geslaagde middag.

Gerard L. Tettero

Sloopvergunning
Dibbetstraat e.o.
verleend
In de Posthoorn van 24 oktober is gepubliceerd dat er sloopvergunning is
verleend voor De Constant Rebecquestraat  13 t/m 49, De Constant
Rebecqueplein 1 t/m 11, Joseph Ledelstraat 6 t/m 10, 7 t/m 17b, Dibbetstraat
30 t/m 52. Deze sloopvergunning is afgegeven op 11 oktober 2007. Indien u
het hier niet mee eens bent is altijd gelegenheid hiertegen bezwaar aan te
tekenen, gedurende 6 weken na afgifte van deze vergunning. Bewoners en
omwonenden uit de genoemde straten kunnen dus tot uiterlijk 22 november
een bezwaarschrift indienen bij het college van Bouwen en Wonen, postbus
12600, 2500 DJ Den Haag.
Het vreemde van deze afgifte van sloopvergunning is dat er in de notulen van
een raadsvergadering uit 2006 beschreven staat dat vooral het blokje in de
Dibbetstraat uit buitengewone fraaie architectuur bestaat.

november 2007
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 Alles wat de mond eet

 Vredeskoning leert
 Nederland capoeira
‘Natuurlijk mag je langskomen voor een interview. Heb je vanavond tijd?’ Dit
antwoord typeert het enthousiasme en de openheid die de Braziliaanse
Vladimir Frama heeft als hij over zijn passie voor de vechtdans capoeira
(uitspraak: ‘kapo-wee-ra’) vertelt. Bij de naam Vladimir zou je wellicht niet
direct aan een Braziliaan denken. Maar aangezien Brazilië tijdens de Koude
Oorlog goede banden met Rusland onderhield, kregen veel Braziliaanse
kinderen Russische namen. Vlad betekent koning en mir vrede. Regelmatig
fietst deze kleurrijke wijkgenoot door ReVa met trommels en andere capoeira-
attributen op zijn rug. Hij is docent capoeira, muzikant en fotograaf.

Capoeira is een combinatie van dans,
vechtkunst, muziek en acrobatiek, die
in Brazilië onder Afrikaanse slaven is
ontstaan. Een veel gehoorde sugges-
tie over de ontwikkeling van
capoeira, is de stelling dat de slaven
gevechtstraining camoufleerden als
dans om zo de onderdrukker te
misleiden. Deze had op die manier
geen notie van het feit dat de slaven
bezig waren met hun oorspronkelijke
cultuur en de versterking van hun
fysieke weerbaarheid. Activiteiten
van afro-braziliaanse oorsprong
waren namelijk tot 1938 verboden
door de Braziliaanse overheid.
De kunst van capoeira wordt beoe-
fend in een kring van 20 tot 200
deelnemers, met een aantal muzikan-
ten in het midden. In het hart van de
kring dagen twee mensen elkaar uit.
De mensen die de kring vormen
zingen en klappen. Capoeira is geen
spel waar je punten kunt behalen en
er is geen winnaar of verliezer. Maar
beoefenaars (capoeirista’s) kunnen,
net als bij judo en karate, wel banden
halen. De rood-witte band is daarbij
de hoogst haalbare. Wie rood-wit
heeft behaald, mag zichzelf ‘mestre’
(meester) noemen.

En dat werd Vladimir ongeveer drie
jaar geleden. De bekende capoeirista
mestre Pastinha deed vijftig jaar
geleden een uitspraak die nog steeds
gedenkwaardig is: ‘Capoeira is als
alles wat de mond eet‘. Capoeira
voorziet dus voor beoefenaars in zeer
belangrijke behoeften. Maar als je
iets verkeerds eet, kan dat je ook je
leven kosten.

Vladimir begon met capoeira toen hij
12 jaar was en capoeira in Brazilië
nog underground was. Van de twaalf

jaar die hij in Nederland woont, heeft
hij altijd in Den Haag gewoond. Tien
jaar geleden is hij begonnen met het
opzetten van clubs in steden als
Breda, Amersfoort, Arnhem,
Nijmegen en Den Bosch. Een aantal
van zijn leerlingen ondersteunt hem
bij het runnen van de Batuque
Capoeira Club en het organiseren van
lessen, workshops en batizado’s,
ofwel feestjes. De feestelijke,
laagdrempelige sfeer en positieve
energie maken dat mensen graag
capoeira doen. Het kan door iedereen

beoefend worden: jong, oud, topfit of
mindervalide. Vladimir vindt het
prachtig om te zien dat capoeirista’s
hun eigen grenzen opzoeken en zo
mogelijk doorbreken. Want capoeira
staat ook voor vrijheid.

Lessen in Den Haag:
Haags Montessori Lyceum, Nassau
Bredastraat 5, woensdag 18:30-
20:30u.
Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10,
maandag 17:00-18:00u (kinderen) en
18:00-20:00u (volwassenen).

Meer informatie:
Vladimir Frama, tel: 06 - 5169 0396.
E-mail: info@capoeiraholland.com.
Website: www.capoeiraholland.com.

Xander Stalenhoef

Den Haag
pakt taal-
achterstanden
bij kinderen
aan
De Haagse voorschool wordt vanaf
2008 goedkoper. Er komen dertien
nieuwe voorscholen bij en er starten
veertien extra groepen bij bestaande
voorscholen. Daarnaast gaan consul-
tatiebureaus vanaf komend jaar
ouders intensiever voorlichten over
de voorschool. De gemeente stimu-
leert met deze maatregelen dat meer
kinderen die een taalachterstand
hebben naar de voorschool gaan.
De Haagse voorschool is een samen-
werking tussen de peuterspeelzaal en
een basisschool. In de voorschool
komen peuters vier keer per week
naar de peuterspeelzaal. Er is dan een
extra peuterleidster aanwezig om de
kinderen dié aandacht en hulp te
geven die ze nodig hebben. Er wordt
met speciale programma’s gewerkt,
vooral gericht op taalontwikkeling.
Vanaf 1 januari 2008 gaan ouders
een vast bedrag van twintig euro per
maand betalen voor de voorschool.
Houders van de Ooievaarspas betalen
dan acht euro. De inkomens-
afhankelijke bijdrage vervalt.

Tussen kunst
en kitsch in de
bieb
Op 29 september j.l. togen achttien
extra kenniszoekers naar Bibliotheek
Segbroek voor een ‘tussen kunst en
kitsch’-bijeenkomst. Ina Rozendaal
zwaaide de scepter bij deze kunst-
activiteit, waar het niveau van de
inzendingen behoorlijk hoog was.
Ina: ”Over het algemeen was het ni-
veau goed, zeker voor een happening
als vandaag. Vergeleken met de kunst
en kitsch op tv, dat is toch al redelijk
voorgebakken. Alleen de beste waren
komen dan voor het scherm. Dat heb-
ben wij vandaag niet, dus alle lof
voor de inzenders.”
Ina is beëdigd taxateur/makelaar en
lid van de federatie Taxateurs Make-
laars Veilinghouders (TMV) in roe-
rende zaken. Los van haar activiteiten
op dit gebied, is zij voor zowel ver-
zekeringen als boedelscheidingen
goed geëquipeerd in rechtsgeldige
taxaties, schade-expertises en restau-
ratie-adviezen, schilderijen, bronzen,
meubelen, zilver en juwelen.

De brandnetel
In de meeste tuinen wordt de brand-
netel met wortel en al ‘voorzichtig’
uitgetrokken. Een aanvaring met deze
plant is immers nooit prettig en uren
later word je er nog steeds aan her-
innerd. Desondanks is deze voedzame
plant een kruid waar veel over te ver-
tellen valt en die zelfs lekker is als
thee of soep! De jonge bovenste bla-
deren kunnen het hele jaar gekookt
worden gegeten, want gekookt steekt
de brandnetel niet.

De brandnetel heeft groene, sterk
zaagvormige bladeren met een
donzige onderkant en is bedekt met
brandharen. Dit zijn fijne holle
haartjes, die een brandend gevoel
geven wanneer de breekbare punt
afbreekt. Deze haren bevatten
mierenzuur en andere stoffen die
blaren, branderige plekken en jeuk op
de huid veroorzaken. De plant bloeit
van juni tot oktober met in trossen
hangende bloemen. Ze is algemeen
voorkomend, met name naast wegen,
bosranden en verwaarloosde tuinen.

Zowel het kruid als de wortel van
deze plant hebben bijzondere eigen-
schappen, waaronder een bloed-
zuiverende, bloedstelpende en anti-
allergische werking. De werkzame
stoffen van de brandnetel worden
gebruikt bij onder andere huidaan-
doeningen zoals eczeem en allergi-
sche aandoeningen zoals hooikoorts.
In het verleden werden de stugge
vezels van de brandnetel gebruikt bij
het weven van stoffen en de productie
van papier. In 1835 ontdekte kruid-
kundige dhr.Vogel, na een bezoek aan
de indianen, dat brandnetel zijn
patiënten genas
van scheurbuik.
Veel dieren ma-
ken dankbaar ge-
bruik van brand-
netels prikkende
reputatie, die
bescherming
tegen belagers
biedt.
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Een nieuw geluid in de wijkEen nieuw geluid in de wijkEen nieuw geluid in de wijkEen nieuw geluid in de wijkEen nieuw geluid in de wijk
REVA bruist
Mijn vrienden van buiten en uit Den
Haag klagen dat de stad niet bruist.
Ze moesten eens weten. Den Haag
heeft jaarlijks talloze culturele festi-
vals. Denk maar aan Beatstad, Todays
Art, Ground Two, Parkpop, Holland
Dance Festival, Festival Classique en
Crossing Border. Veel van deze
(muziek)festivals zijn ook nog eens
gratis te bezoeken. In het weekend
van 20 en 21 oktober vond de eerste
muziekeditie van de Revartour plaats.
Ook deze versie van deze tocht door
de wijk werd georganiseerd door
Stichting BCOM. Op 10 locaties
traden 60 bands en soloartiesten op.
De gratis entree maakte het festival
zeer toegankelijk. Sylvia Pillen van
Stichting BCOM zette het evenement
samen met een team op. Via huis-aan-
huis-folders in de wijk en in de
Konkreet werd ongeveer een half jaar
geleden een oproep aan artiesten
gedaan. Op deze oproep reageerden
62 bands die, gezien de hoge kwali-
teit, nagenoeg allemaal werden gepro-
grammeerd. Daarnaast stonden tiental-
len vrijwilligers klaar om het festival
te ondersteunen.

Zoals het een ware reporter betaamt,
interviewde ik leden van twee bands
en bezocht ik een aantal optredens.

Warme Argentijnse klanken
Gitarist Ezequiel Menalled (26 jaar)
uit Argentinië woont in de Weimar-
straat. Samen met Martin en Martijn
uit Utrecht vormt hij sinds 2004 de
tangoband Trio Tincho. Hij speelt
sinds zijn negende gitaar en studeert
compositie aan het Haags Koninklijk
Conservatorium. Zonder iets van Ne-
derland te weten, volgde hij volgde
het advies van zijn ‘artistic godfather’
op om naar Den Haag af te reizen.
Hij voelt dat hij zich met een gitaar
zijn handen op de meest authentieke
manier kan uiten. Zo omschrijft hij
zijn passie voor het maken van mu-
ziek. Het is soms moeilijk die passie
te behouden als telkens weer de zorg
over de te betalen huur om de hoek
komt kijken. Momenteel moet hij
meer overleven dan leven van zijn
muziekopbrengsten. Ezequiel geeft
naast optredens ook les op Internatio-
nal School of The Hague. In de vijf
jaar dat hij hier woont, vindt hij dat
de ‘music scene’ in Den Haag interes-
santer en meer divers is geworden.
Hij vindt revARTour dan ook een
perfect initiatief.
Het trio stond op zaterdagavond
geprogrammeerd in de sfeervol
ingerichte Sint Agneskerk. Op een
podium zaten de drie heren op stoelen.
Wat ik mooi vond om te zien, was het
zichtbare plezier van de drie heren en
de onderlinge non-verbale communi-
catie. Hoewel ik geen kenner ben,
vond ik de muziek prachtig om naar
te luisteren en bij weg te mijmeren.

Met een scherp randje
Straight Ahead was, met leeftijden
tussen de 14 en 17 jaar, een van de
jongste bands van het muziekfestival.
De broers Jorin (drummer) en Jesse
(zanger/bassist) en buurjongen David
(gitarist) komen uit de
Stephensonstraat en leerden Boyke
(toetsen) via het Koorenhuis kennen.
Ze maken, naar eigen zeggen, melodi-
euze rock à la Muse en Radiohead. Ze
spelen voornamelijk zelfgeschreven
nummers waarbij ze vanuit het
Koorenhuis begeleiding krijgen in de
persoon van Arie Spaans van de
Haagse band Suburbs. Begin 2007
heeft Straight Ahead in de studio zijn
eerste demo met drie eigen nummers
gemaakt. Inmiddels is die demo niet
echt representatief meer, omdat de
band kwalitatief stukken vooruit is
gegaan. In maart 2007 deden ze mee
met een talentenwedstrijd waar ze in
de voorrondes verloren van de uitein-
delijke winnaars Dead Stereo (deze
band speelde ook op revARTour).
Dat ze kwaliteit afleveren, hoorde ik
de zondagmiddag in het Diensten-
centrum Copernicus. Straight Ahead
kwam onverwacht op mij over als een
volwassen stel jongens met een
volwassen en lekker geluid. Compleet
met lange haren en gaten in de spij-
kerbroeken kunnen ze zich al een
echte rockband noemen. Het zou me
niet verbazen als de groupies zich snel
zullen aandienen.

Voetjes van de vloer?
Op zaterdagavond zag ik ook optre-
dens van Elektrovolt (Jimi Hellinga
met elektronische muziek), Lords of
Funk (2 house dj’s) en de Superfly
Party Band (dampende feestband met
soul- en disconummers uit de jaren
’70). Allemaal in hun eigen categorie
puike artiesten die normaliter met
gemak de meest stramme benen en
aan de vloer plakkende voeten in
beweging kunnen zetten. De lage
opkomst bij veel concerten zorgde er
echter voor dat maar weinig muur-

bloempjes zich aan een poging tot
een dansje waagden. Vaak stond één
of twee dozijn mensen langs de kant,
maar dat had niets met de kwaliteit
van de artiesten te maken. Van wat ik
gezien heb, verdienden zij en de
uitgevoerde muziek meer publiek.
Zou het liggen aan het mooie, maar
koude weer van het weekend waar-
door bezoekers niet op been de
kwamen? Of het mooi ogende fes-
tivalboekje waarin de plattegrond en
adressen van de locaties mistte? Of
de programmering met optredens
rond zes uur, het tijdstip waarop de
gemiddelde Hollander aan de aardap-
pelen, rijst, roti of couscous zit? Of
had revARTour teveel concurrentie
van de Bijzondere Maten Beurs in de
Rijswijkse Evenementenhal, het Cul-
turalis Korenfestival in de Grote Kerk
of Circus Renz op het Malieveld?

Succesvol vervolg in 2008
Sylvia Pillen zelf vindt het aantal
bezoekers verspreid over de verschil-
lende locaties (ca. 2.000) tijdens het
festival ook onder de maat. Aan de
promotie zal het echter niet gelegen
hebben. Niet alleen in de wijk hingen
posters in winkels, maar er werd tot

in Rijswijk en Voorburg geflyerd.
RevARTour werd ook aangekondigd
in diverse Haagse media. Helaas
kregen Sylvia en haar team pas zes
weken voor de start te horen dat de
gemeente met geld over de brug
kwam. Daardoor werd de voorberei-
ding- en promotietijd erg kort. Op
maandag de 23ste werd het evene-
ment spontaan doorgesproken met
een groot aantal muzikanten en
vrijwilligers. Die waren het eens over
de jammerlijk lage opkomst. Positief
vonden zij de goede sfeer tussen de
deelnemers, technici en andere
vrijwilligers, alsmede de bijzonder
goede organisatie die in handen lag
van Julius Douwes. Er is ook al een
aantal samenwerkingsverbanden
gesmeed. Zo heeft een zangeres
nieuwe muzikale contacten gevonden,
en vonden er op de maandag jam-
sessies plaats. Velen waren het er
roerend over eens dat dergelijke
ontmoetingen tussen muziekmakers
uit de wijk vaker georganiseerd
moeten worden en dat revARTour
volgend jaar weer moet plaatsvinden.
BCOM heeft plannen om in 2008 een
revARTour voor verschillende kunst-
disciplines op zetten, nu met een
extra hoeveelheid enthousiaste

vrijwilligers.

De revARTour-website blijft
nog een paar maanden in de
lucht. Geïnteresseerden kun-
nen zien wat ze hebben gemist
of nog eens kijken welke band
hun favoriet was.

Meer informatie:
www.revartour.nl,
www.stichtingbcom.nl,
www.triotincho.nl,
www.straightaheadmusic.nl.

      Xander Stalenhoef

Een nieuw geluid in de wijk
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Het Stadsdeelkantoor Segbroek telt
ongeveer honderd werknemers voor
een wijkgebied van circa 59.000
inwoners. Dit zorgt voor een behoor-
lijk pakket werkzaamheden in dienst
van en voor de burgerij. Desgevraagd
laat Annita weten dat verschil tussen
haar functie van stadsdeelcoördinator
en die van directeur vooral op het
gebied van verantwoordelijkheid ligt.
Waar zij vroeger acties of oplossin-
gen coördineerde en vervolgens
doorgaf aan de verschillende direc-
ties, is zij nu zelf verantwoordelijk
voor de onderdelen leefbaarheid,
welzijn, jeugd en burgerschap in het
wijkgebied. Uitzonderingen hierop
zijn activiteiten op het gebied van
bouwen, burgerzaken, sociale zaken
en werkgelegenheid. Deze liggen op
het gebied van onder andere de
wethouders.

Terug nu naar Reva, onze wijk,
onderdeel van stadsdeel Segbroek.
In de afgelopen vijftig jaar is bijvoor-
beeld de Weimarstraat erg veranderd.
Voorheen was de straat vergelijkbaar
met de Frederik Hendriklaan zoals we
haar nu kennen. Dat is wel een tijd
anders geweest, maar langzaam maar
zeker herstelt de Weimarstraat zich.
Ook de invloeden van wat in de wijk
gebeurt, zijn duidelijker zichtbaar.
Getuigen daarvan zijn de braderie
met al zijn eigen bijzonderheden en
bakkerij Aksu Firi, waarover bijvoor-

Annita de Bruijne
Sinds een paar maanden is Annita de Bruijne de nieuwe stadsdeel-
directeur van ons stadsdeel. Annita brengt als stadsdeeldirecteur vanuit
haar eigen familiegevoel een goed gevoel voor burgerschap mee.

Geboren en getogen in Scheveningen, rondde deze 42-jarige haar rechtenstudie
af in Groningen en vervulde voorheen diverse functies bij de gemeente. Zij is
gehuwd en heeft twee kinderen resp. 4 en 6 jaar oud. Gezien het feit dat zij
gedurende drie jaar in de Marconistraat heeft gewoond, is onze wijk haar niet
onbekend. Het favoriete vakantieland van Annita’s gezin is, gebakken aan
Annita’s echtgenoot, Marokko. De echtgenoot van Annita is vooralsnog het
enige familielid in Nederland; het aanhouden van familiebanden is dus reden te
meer om Marokko op te zoeken. Daarnaast worden er regelmatig bergachtige
gebieden zoals de Pyreneeën bezocht.

.

Stadsdeeldirecteur met goed gevoel voor burgerschap

beeld het Haagse deel van het
Algemeen Dagblad regelmatig
bericht.
Verder meent Annita dat, nu het
gedeelte tussen het Regentesseplein
en het Koningsplein een helderder
beeld van artistieke begaafdheid
krijgt, het aantal koffieshops een
nadelig punt vormt. Het zou de
gelegenheid van in de wijk te wonen
aantrekkelijk verbeteren wanneer
daarvan afstand kan worden geno-
men.

Want de wijk trekt wel degelijk.
Zo ontstaat er vanuit de wijk
Scheveningen, met daarin het Staten-
kwartier, een stevige stroom woning-
zoekenden. Daarnaast wordt onze
wijk opgezocht door studenten en
(studerende) medelanders afkomstig
uit circa vijftig landen. Verder is er
nu een nieuwe groep van Poolse
afkomst die zich aandient. De buurt
telt twee Poolse winkels, een Pools
café, en een hoog aantal Poolse
werknemers. Zaak is om voor al deze
mensen van verschillende nationali-
teiten en geloofsovertuigingen een
goede woongelegenheid te vinden,
evenals de noodzaak ze ook in hun
vrije tijd bezig te houden.
Voor Annita de Bruijne een bijzonder
aantrekkelijke functie, met een hoog
gehalte burgerschapszin.

Leen Rijkers Meinen

Verkort verslag van een
werkbezoek

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de
Nederlandse grenzen voor werkne-
mers uit Polen of één van de andere
nieuwe EU-lidstaten geopend. Dit
heeft geleid tot een sterke toename
van het aantal tijdelijke arbeids-
migranten uit deze landen in Neder-
land. Ook Den Haag is de afgelopen
‘overspoeld’ met de Polen. Vooral de
Haagse wijken Regentes-Valkenbos
en Rustenburg-Oostbroek hebben met
de gevolgen hiervan te maken.
Vrijdag 14 september bracht de
PvdA-fractie een werkbezoek aan
ReVa dat geheel in het teken stond
van ‘de Polen’.

Samen met bewoners, wijkagenten,
de vers aangestelde stadsdeel-
directeur Annita de Bruijne en een
vertegenwoordiger van een arbeids-
bemiddelingsbureau trok de PvdA-
fractie de wijk in en sprak met o.a.
een eigenaresse van een Poolse
supermarkt (Polsky Delicatesy) en
met Polen in het Poolse café. Deze
ondernemers hebben zich permanent
in Nederland gevestigd en spreken de
Nederlandse taal.

Keihard werken
Het grootste deel van de Poolse
arbeidsmigratie is tijdelijk. Zij komen
hier om in korte tijd veel geld te ver-
dienen en gebruiken dit om in Polen
een eigen huis te kunnen bouwen of
een bedrijf te beginnen.

Dit leidt tot specifieke behoeftes op
het gebied van huisvesting.

Huisvesting
Er is een groot tekort aan zoge-
naamde ‘short-stay’ voorzieningen in
de stad waardoor nog steeds veel
Polen zijn aangewezen op commer-
ciele kamerverhuur in de stadswijken.
De PvdA-fractie zou graag zien dat er
in en om Den Haag speciale ‘Polen-
hotels’ worden geopend die een grote
groep Polen kan huisvesten.

Over het algemeen zijn de Poolse
arbeidskrachten keiharde werkers.
Maar helaas zitten er ook rotte appels
tussen die voor flink wat overlast
zorgen.
Vooral in de weekenden, als de Polen
ontspannen in de cafés, zorgen ze
voor flink wat overlast in de wijk.
Omdat de meeste Polen slechts
enkele maanden in Nederland zijn,
hebben ze weinig binding met de
wijk.

De PvdA-fractie brengt regelmatig
werkbezoeken in Den Haag. Wilt u
ons eens uitnodigen of heeft u een
suggestie voor een thema waar we
aandacht aan zouden moeten beste-
den? Neemt u dan contact op met de
fractie: pvda@denhaag.nl of
070-3533724

Kinderraad
ReVa
Jonge kinderen vormen een belang-
rijk deel van de wijk, zijn een onder-
deel van het dagelijkse straatbeeld en
zorgen voor de nodige input in de
wijk. Gelukkig op een positieve
manier, echter heeft de wijk ook last
van jongeren die het niet zo nauw
nemen met de omgeving en in ver-
schillende gradaties voor overlast
zorgen.
In het kader van leefbaarheid is een
voorstel gedaan om in ReVa een
kinderraad op te zetten, ondersteund
en geadviseerd door Stichting Boog,

De Polen in Den Haag

waar kinderen van 5 t/m 12 jaar aan
kunnen deelnemen. Hiervoor wordt
elke school in de wijk benaderd voor
een afvaardiging van max. 3 kinderen
per school uit groep 5 t/m 8. Vanuit
deze kinderraad kunnen inspraak,
samenspraak, verantwoordelijkheids-
besef en zorg voor de eigen omgeving
ook gekoppeld worden aan kinderen.
Gestreefd wordt om in januari 2008
de eerste vergadering van de kinder-
raad te houden waarin het reglement
en het jaarplan besproken zullen
worden.
Wij zullen u op de hoogte houden.
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Muzikaal ‘fesa, fiësta,
FEESSIE’ met zangeres
Denise Jannah
Tijdens het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 november
a.s. belooft het in Theater Zwembad de Regentes een swin-
gende boel te worden. Met medewerking van zangeres Denise
Jannah, verhalenverteller Winston Scholsberg, T.O.M.Together
Small BigBand en slagwerkgroep zOOTcAT bouwt Harmonie-
vereniging TAVENU een muzikaal feestje. Iedereen is uitgeno-
digd om mee te genieten van dit ‘feessie’ in jazz- en Kasekost-
ijl (Surinaams), want volgens TAVENU komt de smeltkroes
van culturen in een (jazz)stad als Den Haag in niets zo goed tot
uitdrukking als in muziek.
De concerten vinden plaats op zaterdag 24 november om 20.00
uur en zondag 25 november om 14.00 uur.
Kaarten €17,50. Theater Zwembad de Regentes, Weimarstraat
63, telefoon: 070 - 363 77 98.
Zie ook de site: www.deregentes.nl.

Mijn naam is Paul Cornelissen. Ik
ben de nieuwe makelaar wijkcultuur
in Den Haag. De komende tijd pro-
beer ik in uw wijk nieuwe dingen te
organiseren op het gebied van kunst
en cultuur. Dit kan ik niet alleen. Het
lukt alleen samen met u en de kunst-
instellingen in de stad!
De gemeente Den Haag wil graag dat
jong en oud geniet van kunst en
cultuur. Kunst en cultuur dichtbij de
Hagenaars. Het moet makkelijker
worden om overal in de stad van
mooie dingen te genieten.
Dat vraagt om actie!
Als makelaar wijkcultuur zal ik
helpen bij het organiseren van nieuwe
activiteiten in Haagse wijken. Denk
bijvoorbeeld aan kunstprojecten,
exposities of een theatervoorstelling.
Ik probeer mensen met goede ideeën
bij elkaar te brengen. Zo kunnen ze
aan de slag met vrolijke en spannende
nieuwe kunstprojecten. Ik zoek ook
nieuw talent, want het is belangrijk
en leuk dat zoveel mogelijk mensen
uit de wijk meedoen. Heeft u goede
ideeën, vragen of wensen betreffende
kunst en cultuur in uw wijk?
Stuur dan een mail naar
makelaar@wijkcultuur.nl Op de
website www.wijkcultuur.nl kunt u
precies volgen wat ik doe. U kunt op
de website ook een reactie achterla-
ten. Graag hoor ik van u!

Paul Cornelissen

Thomas Ross
in Bibliotheek
Bomenbuurt
Op donderdag 15 november a.s.
bezoekt Haagse thrillerschrijver
Tomas Ross, een van Nederlands
succesvolste misdaadauteurs, biblio-
theek Bomenbuurt. Hij wordt geïnter-
viewd door journalist Gijs Korevaar.
Zijn handelsmerk is faction: span-
nende fictie gebaseerd op onderzoek
en feiten, op doorgaans politieke
doofpotten en affaires.

Ross werd drie keer bekroond met De
Gouden Strop, de prijs voor de beste
Nederlandstalige spannende roman.
Hij heeft inmiddels al zo’n vijftigtal
boeken en scenario’s voor tv-series en
films op zijn naam staan. Het boek
‘De zesde mei’ vormde de basis voor
de film 06/05 geregisseerd door Theo
van Gogh. In 2006 verscheen het
derde, afzonderlijk te lezen, deel van
de oorlogstrilogie ‘Voor Koningin en
Vaderland’, een oorlogsthriller
waarin feiten, fictie en speculaties tot
een mooi geheel zijn verweven.

Zijn laatste boek ‘Tranen van Mata
Hari’ komt in deze maand uit. De
beeldschone Friezin, die met haar
oosterse, erotische dansen furore
maakte, is wereldwijd een legende
geworden. Haar leven en dood zijn
altijd een mysterie gebleven.

Donderdag 15 november 2007,
19.30-22.00u.
Toegang: €3,50 (leden) € 5,-
(niet leden).
Reserveren:
reserverenbomenbuurt@dobdenhaag.nl
Informatie: 070 - 345 23 37
Website: www.tomasross.nl

Poëzie op Pootjes:
Den Haag schrijft gedichten over het Haagse Gevoel

De R.G. Ruijs Stichting organiseert dit jaar voor de tweede
keer het gedichteninzamelingsproject Poëzie op Pootjes,
waaraan alle Hagenaars kunnen meedoen. De eerste keer -
in 2004 - was een groot succes en leverde toen 252 nieuwe
Haagse gedichten op.

Iedere Hagenaar heeft wel een eigen
verhaal over zijn of haar leven in de
stad, danwel zijn of haar beleving van
de stad. Den Haag staat dus centraal,
maar niet zozeer de stad alswel
hetgeen de bewoners van Den Haag
zelf voelen over hun leven in de stad.
Het gaat bij Poëzie Op Pootjes
nadrukkelijk niet om een wedstrijd.
De bedoeling is simpelweg om op
deze manier zoveel mogelijk gedich-
ten over de persoonlijke Haagse
beleving te vergaren. Wel zal er
nadrukkelijk worden gezocht naar
(potentiële) kwaliteit en nieuw talent.
Er kunnen nog tot 1 december 2007
gedichten worden ingezonden.
Iedereen kan meedoen aan Poëzie op
Pootjes. Alles mag. Spel en type-
fouten zijn geen bezwaar.
In december kan er tijdens een aantal
workshops onder begeleiding van
professionele auteurs aan het gedicht
worden gewerkt. Alle gedichten

worden vervolgens gebundeld in een
nieuw boek dat op de Nationale
Gedichtendag (31 januari 2008) zal
worden gepresenteerd. In de weken
daarna zijn de honderden dichters te
zien en te horen op de radio, tv,
exposities en in de krant. De grote
slotvoorstelling is op 21 februari
2008 in Theater Zwembad de Regen-
tes aan de Weimarstraat waarbij een
selectie van nieuwe dichters op zal
treden naast bekende auteurs en
muzikanten.

Meer info:www.poezieoppootjes.nl
Op deze site zijn alle reeds ingezon-
den gedichten geplaatst.
Gedichten insturen kan naar:
R.G. Ruijs Stichting
t.a.v. Poëzie op Pootjes
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
EMAIL: info@poezieoppootjes.nl
WEBSITE: www.poezieoppootjes.nl

Pasar Klilling
Op zaterdag 17 november a.s. van
13.00 tot 20.00 uur, organiseert
Manggar Megar de 3e editie van
Pasar Klilling in Dienstencentrum
Copernicus.
Thema van deze dag is
“Reik elkaar de hand”.

Wandel gezellig binnen op de Pasar
en geniet van de kleurrijke culturele
ontmoetingen en reik hier elkaar de
hand. Er zijn kraampjes, gamelan
muziek, Surinaams/Javaans eten.
Er zijn optredens en een modeshow.
Toegang is gratis.
Daguerrestraat 16.

vri 23 november 2007, 19.30 uur
Grote zaal (volwassenen)

Daggoedays door rZpkt
“Daggoedays” is een bittere komedie
over twee jongens die alleen maar een
bank ingingen om er een rekening te
openen. Maar de anderen in de bank
waren er van overtuigd dat ze hem
kwamen overvallen. En binnen de
kortste keren zijn de twee hoofdperso-
nen de daders in een gijzelingsdrama,
moeten ze onderhandelen over pizza’s
en vluchtauto’s en wordt hen min of
meer een buit opgedrongen. Wat ze
ook schreeuwen, wat ze ook melden...
niemand gelooft dat ze geen boeven
zijn.

Theater Zwembad de Re-
gentes, Weimarstraat 63, tele-
foon: 070 - 363 77 98.

De nieuwe voorstelling van Fouad
Mourigh & Farhane El Hamchaoui .
Een hilarische zedenkomedie met een
bittere bijsmaak, geschreven door
Dick van den Heuvel in nauwe
samenwerking met de acteurs.

Cultuur in
de wijk
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Op visite De huismus

OVERLAST PARKEREN
OP DE HOEK(EN)

Die hele week was het al lekker tropisch 
geweest. Het was een mooie warme 
zomernacht toen mijn collega en ik als 
noodhulpsurveillance
waren ingezet. Het werd al bijna licht en we
hoorden enkele vogels fluiten. We reden stap-
voets en genoten van de rust. We zagen een vos,
die vast op zoek was naar eten. Slim hoor, net
als meeuwen weten ze wanneer het huisvuil
buiten wordt gezet. Overal langs de weg 
stonden
vuilniszakken klaar om door de reinigingsdienst
te worden opgehaald. Opeens zag ik 
halverwege
een zijstraat iets wat op een persoon leek bij 
een
voordeur staan. Om er zeker van te zijn dat er
echt iemand stond, reden we de zijstraat in. 
Daar troffen we een lange man van ongeveer 
45 jaar aan, die rustig op onze komst reageerde. 
Hij was helemaal naakt. Wij waren een beetje 
verbaasd en vroegen de man de reden van 
zijn aanwezigheid. In beschaafd Nederlands 
antwoorde hij: ‘Ik ben op zoek naar mijn zuster, 
ze moet hier ergens wonen.’ Ondanks zijn 
naaktheid stond de man daar kaarsrecht en 
zeker van zichzelf. ‘Weet u wel hoe laat het is 
en weet uw zuster dat u komt?’, vroeg ik de 
man. ‘Nee, ik heb mijn zuster al lang niet gezien 
en ik ben al de hele dag op zoek naar haar.’ 
Toen ik de man vroeg waarom hij naakt bij zijn 
zuster langsging, veranderde er opeens iets aan 
zijn houding. Hij zakte wat in en zijn spraak 
veranderde in een onzeker gebrabbel. ‘Ik weet 
niet meer waar ik op de trein ben gestapt. Ik 
ben uitgestapt toen de trein niet meer verder 
ging.’ We lieten hem weten dat hij in Den Haag 
was en vroegen of zijn zuster daar woont. 
‘Ik weet het niet, maar deze huizen lijken er 
wel op.’ sprak de man nu bijna nederig. Ik zag 
aan mijn collega dat hij net als ik een beetje 
medelijden met hem kreeg. ‘Waar zijn uw 
kleren en waarom bent u naakt?’, vroeg ik de 
man, nadat wij hem hadden beloofd zijn zuster 
te gaan zoeken. ‘Ik heb de hele dag gezweet en 
mijn kleren waren vies, daarom heb ik ze maar 
uitgetrokken. Ik wil niet vies bij mijn zuster op 
visite komen.’ We gaven hem gelijk en vroegen 
hem waar hij zijn kleren had gelaten. Hij wees 
naar een paar vuilniszakken aan de overkant 
van de straat: ‘Daar ligt mijn broek.’ Wij liepen 
met de man naar de vuilniszak, waar een keurig 
opgevouwen pantalon en onderbroek op lagen. 
Even verderop zagen wij een eveneens keurig 
opgevouwen overhemd liggen. Zijn schoenen 
en sokken had hij keurig onder een bankje in 
een voortuintje achtergelaten. We hebben hem 
zijn kleren laten aantrekken en overgebracht 
naar het bureau voor verder onderzoek. De 
man had op zijn kleding na niets bij zich. Geen 
identiteitsbewijs, geld, vervoersbewijs of ook 
maar iets waaruit bleek wie hij was. Hij wist 
wel zijn naam te vertellen. Gelukkig kregen 
we via de meldkamer te horen dat de man in 
Gelderland thuishoorde en dat hij sinds de dag 
ervoor als vermist was opgegeven. Hij woonde 
in een verzorgingstehuis voor mensen met 
hersenletsel of psychiatrische stoornissen. Hij 
was op een willekeurige trein gestapt en in 
Den Haag uitgekomen. Zijn zuster woont ver 
van Den Haag en was blij dat haar broer niets 
was overkomen. Op het bureau hebben we 
het nog even gehad over die keurige naakte 
man. Deze man, ontwikkeld en beschaafd, 
stond daar als een zeker persoon toen wij 
hem naakt aantroffen. Zijn naaktheid viel ons 
daardoor bijna niet op. Toen hij zijn eigen 

Naar buiten kijkend zag ik tot mijn grote 
verbazing mussen in mijn tuin. De huismus 
(Passer domesticus) is de bekendste vogel van 
het land, maar is in de stad een bijna bijzondere 
verschijning geworden. Nieuwsgierig geworden, 
ging ik op zoek naar informatie. Huismussen 
zijn oorspronkelijk rotsbroeders, maar hebben 
onze huizen geadopteerd als broedplaats. Ze 
maken hun, van losse strootjes (en allerlei 
materiaal dat wij weggooien) in elkaar gestoken, 
bolvormig nest onder daken en in spleten van 
onze woningen en gebouwen. Omdat ze in de 
omgeving van mensen verblijven, noemen we 
ze cultuurvolgers. Ze eten mee van ons voedsel 
en dat van onze huisdieren. Als het ze goed 
gaat blijven ze jarenlang op dezelfde plaats en 
trekken niet. Hun voedsel vinden ze op straat en 
het omringende platteland.
Het voedsel van de grotendeels vegetarisch 
etende
huismus bestaat vooral uit zaden als van tarwe,
gerst, haver en maïs. In de stad stelt de huismus
zich ook tevreden met zaden van allerlei andere
planten. Bovendien vult hij dit dieet aan met
tafelrestjes, weggeworpen lunchpakketten en
eetbare inhoud van vuilnisbakken. Afhankelijk 
van het seizoen komen daar nog knoppen van 
allerlei planten, crocusbloemen of uitvliegende 
mieren bij. Tijdens en vlak voor het broedseizoen 
verandert hun eetpatroon wel enigszins: dan 
proberen ze veel meer dierlijk voedsel te vangen. 

Zodoende worden veel jongen grootgebracht 
met larven van kevers en motten.
Opvallend is echter dat in de stedelijke omgeving
de jongen van de huismus toch hoofdzakelijk
plantaardig voedsel krijgen, namelijk 
broodresten!
Huismussen zijn kolonievogels die een duidelijke
hiërarchie kennen. Er wordt niet alleen in 
groepsverband gefourageerd, gebaltst, genesteld 
en
gebroed, zelfs het in bad gaan wordt een 
groepsgebeuren, waarbij ook de rangorde een 
rol speelt. De dominante vogels mogen het eerst, 
de anderen moeten op hun beurt wachten. Een 
ongeduldige vogel die te vroeg aan het ritueel 
deelneemt, wordt vinnig afgestraft. Mussen zijn 
ook echte na-apers. Als één vogel bedenkt dat 
het wel lekker is om een stofbad te nemen, dan 
willen ze het opeens allemaal. Heel leuk is het 
om in de wintermaanden eens op de voedertafel 
te letten. Daar zie je dat gedrag heel duidelijk: 
voedsel met een ongewone vorm of kleur (zoals 
bamirestjes of saffraanrijst) wordt eerst met 
argwaan bekeken. Maar als er één dappere mus 
heeft geproefd, en besloten dat het eetbaar is, 
zit binnen twee tellen de hele kolonie gretig aan 

Al geruime tijd wordt er in de wijk door 
de politie en gemeente opgetreden tegen 
parkeeroverlast. Dit
omdat er veel klachten over het parkeergedrag 
van
buurtbewoners bij eerder genoemde instanties
binnenkomen. Het betreft met name het 
parkeren op hoeken van straten en het zodanig 
parkeren op het trottoir, dat voetgangers van de 
rijbaan gebruik moeten maken.Voor ouderen met 
een rollator en mensen die zijn aangewezen op 
een invalidenvoertuig, levert dit grote problemen 
op. Het trottoir is er immers voor hen, zodat ze 
zich veilig en ongehinderd kunnen verplaatsen.
Ook van de zijde van hulpdiensten als Brandweer 
en GGD komen verzoeken om meer aandacht 
te besteden aan het parkeren in woonstraten. 
Het is voor met name de Brandweer soms 
bijna onmogelijk snel de plaats van een brand 
te bereiken. Het zal jouw huis maar zijn dat in 
de brand staat en 
de brandweer kan 
er niet komen. Het 
zal jouw gezinslid 
maar zijn dat met 
spoed medische hulp 
nodig heeft maar de 
ambulance kan er 
niet komen vanwege 
het parkeergedrag 
van
buurtbewoners. Het 
is intussen bekend 
dat er in bepaalde 
straten weinig 
parkeerplaatsen 

zijn, maar dat kan en mag geen reden zijn tot 
het lukraak neerzetten van voertuigen. In de 
buurt van hoeken waar geparkeerd wordt, is 
vaak binnen een straal van 50 tot 100 meter wel 
een parkeerplaats te vinden. Indien je je auto 
ergens parkeert, kijk dan gewoon eens kritisch 
naar de plaats en vraag jezelf af of iemand in een 
rolstoel hier normaal zijn weg kan vervolgen of 
de brandweer de straat in of uit kan rijden. De 
politie is al langere tijd bezig streng op te treden 
tegen de overlast die het parkeren op de hoeken 
oplevert en gezien de vele positieve reacties van 
wijkbewoners wordt dat gewaardeerd.
Daarnaast besteedt ook de gemeente de nodige
aandacht aan dit probleem door b.v. het parkeren
fysiek onmogelijk te maken of het plaatsen van 
b.v. gele strepen. De wijkagenten hopen op 
medewerking van alle wijkbewoners.

 Paul Oudshoorn
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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 


