
De Redaktie van Konkreet wenst u hele
fijne kerstdagen en een gezond 2008.

Voor
iedereen

door Anoniem

Voor iedereen
die met de kerst alleen is.

Voor iedereen
waarvoor geen tafel is gedekt.

voor iedereen
die voor zich uit moet staren.

voor iedereen
die zich eenzaam voelt, net als de

rest.
voor iedereen

die hunkert naar wat liefde
naar wat warmte in het nest.

Derhalve aan iedereen gericht,
schrijf ik speciaal dit kerstgedicht.

Vesela Koleda i chestita nova godina

Natale hilare et Annum Faustum

Stastne a vesele vanoce a stastny novy rok

Natale hilare et Annum FaustumMbung Mbung Krismie & Mbung Mbung Ngouh Suiie

‘n Geseënde Kersfees en ‘n Voorspoedige Nuwe Jaar
Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo

Bethlehem
door: Drs. P

We stonden nietsvermoedend in de stal,
toen kwam dat jongehuwde stel er aan

en was er prompt een zuigeling geboren.

Er werd kortom, van alles aan gedaan
om onze nachtrust grondig te verstoren.

Het kraambezoek gedroeg zich niet
beschaafd.

Er waren herders met hun toebehoren.
Uitheemse types kwamen opgedraafd

en engelen… het leek wel carnaval.

Wij dieren zijn toch altijd weer de klos
Wie komt er ons bevrijden?

Ezel
Os

Kerst in de wijk
Brengt deze Kerst vrede op aarde?
In elk geval verbondenheid, gezelligheid en die extra dimensie!
De tedere kwetsbaarheid van het kindje Jezus in de stal.
Hij zal uitgroeien tot iemand die echt iets belangrijks te vertellen heeft
voor wie even stilstaat in het drukke leven en luistert. De Agneskerk aan
de Beeklaan is zo’n kerk waar iedereen van harte welkom is en waar je
terecht kunt voor bemoediging.

Op zondag 23 december a.s. is er ’s middags KerstInn in de Agneskerk aan de
Beeklaan. Vanaf  14.00 uur staan in de versierde kerk lange tafels klaar
en worden, vooral oudere, mensen uit de wijk getrakteerd op o.a.
koffie, thee en kerstbrood. Verschillende koren zingen kerstliederen
en ook alle gasten zingen mee. Een feestelijke en vooral warme en
gezellige midwintermiddag in huiselijke kerstsfeer.

heus kerstspel en zet de
stoet zich om 18.30 uur in
beweging. Dan trekt de
stoet door de Weimarstraat
en de Beeklaan naar de
Agneskerk, waarvan de
klokken welkom luiden. De
kerk is van binnen vrijwel
geheel donker. Alleen bij de
kerststal branden licht en
kaarsen.

Maandag 24 december brengt een
lampionoptocht in de wijk. Tussen
18.00 en 18.25 uur verzamelen kinde-
ren en (groot)ouders zich rond de
kerststal op het Regentesseplein (bij de
Regenvalk) en warmen zich met
chocolademelk en kerstliederen. Om
18.25 uur wordt begonnen met een

Het kerstspel komt tot een eind en opnieuw galmen de liederen door de ruimte.
Na afloop is er nog warme chocolademelk, glühwein en een verrassing voor de
kinderen. De afsluiting is om 19.45 uur.

De altijd drukbezochte Nachtmis in de Agneskerk wordt die avond gehouden
vanaf  21.00 uur (zie ook www.sintagnes.com voor alle vieringen en activiteiten).
Op Eerste Kerstdag is de Hoogmis om 11.00 uur.
Staat u met Kerst ook even stil in uw drukke leven om even op adem te komen,
te luisteren en de kracht te vinden weer verder te gaan?

Jean-Marie Bosch van Drakestein

Oud en Nieuw
door Jacqueline

We eten ons het oude jaar uit,
En drinken ons het Nieuwe jaar in.
Jaar na Jaar na Jaar.
“Kom we maken met elkaar”
Een heel nieuw jaar.
Proost

Een zoentje
door Anoniem

Het nieuwe jaar is weer daar.
Huperdehug,wat gaat het jaar
toch vlug!!!
En nu een zoentje hier
en een zoentje daar,
En dan ben ik nu met al
mijn zoentjes klaar!!!

Selamat Hari
Natal & Selamat
Tahun Baru
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Van de
revaktie

december 2007

K n  i  p  s  e l s

Colofon
Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie Regentes/Valkenbos en
verschijnt 7x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Emily V. Prudencia, Gerard
Tettero, , Ed Dusschoten,  Xander Stalenhoef, Martine Cloosterman(+fotografie).
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, fax: 365 00 46, e-mail:
konkreet@boreva.nl t.a.v. Susanne Daenen. De volgende Konkreet wordt bezorgd
in februari 2008. Als u de krant in die week niet ontvangen heeft, stellen wij het zeer
op prijs als u dit aan ons meldt. U krijgt dan alsnog een exemplaar. Mensen die
KONKREET niet ontvangen vanwege een sticker of  anderszins, kunnen  deze bij de
winkel ophalen. Kopij voor Konkreet 186 uiterlijk 18 januari 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.  Advertenties: voor
informatie of  plaatsing kunt u contact opnemen met de redactie, tel.: 365 00 02.

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.:
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

Opleveren, inrichten en
verhuizen!
De verhuizing van de Elout van Soeter-
woudeschool naar haar nieuwe school-
gebouw in de Copernicusstraat is bijna
rond. Het gebouw werd op 12 november
j.l. opgeleverd en is al ingericht met onder
meer schoolmeubilair en computer-
apparatuur. Zowel kinderen en ouders als
leerkrachten en buurtbewoners reageerden
enthousiast op het splinternieuwe gebouw.
De school verhuist op 19 december, waarna
het gebouw op 20 en 21 december verder
voor gebruik wordt klaargemaakt. Na de
kerstvakantie gaan alle Eloutkinderen op
maandag 7 januari 2008 in optocht naar de
Copernicusstraat, om feestelijk aan de eerste
schooldag te beginnen. Het echte openings-
feest wordt gehouden op 7 maart 2008.
Ouders die een leuke school voor hun
kind(eren) zoeken en geïnteresseerde buurt-
bewoners hoeven niet zo lang te wachten.
Vanaf  7 januari 2008 is iedereen van harte
welkom om de school te komen bekijken.
De nieuwe naam van de school wordt
‘Basisschool de Elout’.

Mediteren in Eenvoud
Over mediteren bestaat veel verwarring.
Mediteren is simpelweg een praktische
vaardigheid die iedereen in elke situatie van
het dagelijks leven met succes kan toepassen.
Het is een eeuwenoude methode om
mentale stoorzenders op te ruimen en met
alledaagse problemen om te gaan.

Op maandag 14 januari start een introduc-
tiecursus van 8 lessen. Voor de cursus, op
maandag 7 januari van 19.30 tot 21.30 is er
een gratis kennismakingsavond.
Die avond wordt informatie gegeven over
de cursus alsmede een korte zitinstructie.
Ook is er dan gelegenheid het cursus-
materiaal in te zien. De technieken die wij
aanbieden zijn voor een ieder beschikbaar en
staan los van een specifieke religieuze traditie
of spirituele achtergrond.
Meer informatie over deze cursus en andere
activiteiten kun je vinden op http://
www.mediteren-in-eenvoud.org. Mailen naar
carucha@schwencke.org of bellen met 070-
3255919 kan ook.

Mensen met angstklachten
kunnen nu zelf aan de slag
met succesvolle methode
Zelfhulpgroep Angst ,Dwang en
Fobie

Rondlopen met onbehandelde
angstklachten belemmert je in het
dagelijks leven. Daarom is het belang-
rijk dat je op tijd actie onderneemt,
maar dat hoeft niet meer ingewikkeld
te zijn. Medio januari start in Wijk- en
Dienstencentrum De Regenvalk een
serie groepsbijeenkomsten voor
mensen met angstklachten. Deze
serie van tien bijeenkomsten is voor
mensen met angstklachten zoals
paniekstoornis en sociale fobie.
Josine van Hamersveld, directeur van
de ADF Stichting: ‘Veel mensen die
angstklachten hebben, komen hier
niet meteen voor uit. Er heerst nog
steeds een soort van taboe, alsof je
minder zou kunnen presteren en niet
voor vol wordt aangezien. Daarom
is de stap naar een therapeut niet
altijd even gemakkelijk. Als mensen
dan uiteindelijk in therapie zitten,
heeft deze lang niet altijd kans van
slagen. Het komt nog zeer regelmatig
voor dat mensen er niets mee op-
schieten, omdat de verkeerde me-
thode wordt gebruikt.’
De zelfhulpgroep gebruikt het boek
dat voor de Teleac-serie ‘Fobieën’
geschreven is. Deelnemers bepalen
zelf welke oefeningen te doen, het
programma heeft zowel een begin
als een eind en binnen een relatief
kort tijdbestek is verbetering van de
klachten mogelijk. Voorwaarde is
uiteraard dat deelnemers de discipline
om de oefeningen te doen op kunnen
brengen.
Aanmelden voor de groep kan tussen
3 en 10 januari 2008. Aan de training
gaat een intake vooraf. De kosten
bedragen voor leden €30,- en voor
niet-leden €60,-.
Informatie/aanmelding:
E-mail: m.van.nispen@adfstichting.nl
Site: www.adfstichting.nl
Telefoon: 0900 - 2008 711 (ma-vr,
9.00-13.30u)

Beste lezer,
Zie ginds gaat de stoomboot naar
Spanje…… M.a.w. “de Koning is
dood,Leve de Koning” want inmiddels
is de Sint afgelost door de Kerstman.
Naast alle drukte, koopstress het vele
(dure) eten en drinken is er voor mij nog
een hoogtepunt. De top 2000! Niet
omdat ik het eens ben met de samenstel-
ling van deze muzikale lijst der (pop)lijs-
ten, alhoewel er zich vooral in de onder-
ste regionen wel wat persoonlijke fa-
vorieten bevinden. Nee het luisteren van
muziek voor mij altijd een aangename
reis door “memory lane” betekent. En
dat staat los van mijn muzikale voor-
afkeur. Zo sta ik bij het horen van
“Major Tom” van Bowie weer midden
in mijn jongenskamer toen in het hoge
Noorden en voert “We are the
Champions van Queen” mij weer terug
naar het trainingskamp van Papendal.
Zelfs de kerst evergreens kan ik dan
plots even verdragen, “Driving home
for Christmas” van Chris Rea bijvoor-
beeld of “Simply having an wonderfull
….van Paul Mccartny. Er wordt ergens
een snaar geraakt die in de andere 11
maanden niet lijkt te bestaan. Om het bij
de wijk te houden; bij de klanken van de
Buena vista Social club sta ik druk mee
te doen met de dansworkshop tijdens
een straatfeest in de Columbusstraat.
Kortom ik verheug mij absoluut op de
komende; alhoewel de nummer 1 van
de Top 2000 ook dit jaar helaas alweer
bekend is  en ....Bohemian Rapsody van
Queen is.

Ook deze editie van de Konkreet is een
reis, maar dan een door de veelkleurig-
heid van Reva. Enkele voorbeelden; een
verslag van de jaarvergadering. Onver-
mijdelijk; Kerst in de wijk en twee
lekkere kerstrecepten. Niet overslaan, een
nieuwe rubriek “wie wonen er achter die
deur. En last but not least.... Tips van de
politie om de feestdagen veilig door te
komen.
Ik wens u namens de redactie weer hele
fijne en veilige  feestdagen en zie u graag
terug in 2008! Perry Lehmann

Kerstbomen & vuurwerk-
afval opgeruimd?
Van 2 t/m 5 januari 2008, organiseert
de gemeente Den Haag weer de
jaarlijkse kerstbomen- en vuurwerk-
afvalactie “Opgeruimd? Straat net-
jes!”. Door met z’n allen vuurwerk-
afval en kerstbomen op te ruimen, is
de stad na Oud & Nieuw snel weer
schoon en veilig. Bovendien zijn er
mooie cadeaus mee te verdienen!
De actie werkt net als vorig jaar met
een spaarsysteem. Nieuw is deze keer
dat het sparen voor cadeautjes via
internet verloopt. Wie een boom of
zak inlevert krijgt een cadeautje én een
coupon met daarop een unieke code.
Door deze code in te voeren op de
speciale actiewebsite krijg je spaar-
punten. Hoe meer bomen en zakken
je inlevert, hoe meer codes je verza-
melt waarmee verschillende cadeau-

tjes te bestellen zijn. B.v. vrijkaartjes of
games.
Behalve sparen voor cadeautjes valt er
dit jaar ook weer vanalles te winnen. Er
zitten namelijk enkele speciale codes
verstopt tussen de coupons. Wie een
van deze speciale codes invoert in het
spaarsysteem, ziet direct dat hij of zij
winnaar is van een prijs. Hoofdprijs is
een Xbox 360! Kijk vanaf half decem-
ber voor meer informatie op:
www.denhaag.nl/oud&nieuw.
Inleveren: Van woensdag 2 t/m
zaterdag 5 januari 2008.van 11:00 tot
16:00 uur.  De inleverpunten zijn:
Laan van Eik en Duinen, Valkenbos-
kade (bij kruising Hanenburglaan),
Newtonstraat (t/o Kepplerplein – De
Verademing)
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Van 2 t/m 5 januari 2008, organiseert de 
gemeente Den Haag weer de jaarlijkse 
kerstbomen- en vuurwerkafvalactie 
“Opgeruimd? Straat netjes!”. Door met 
z’n allen vuurwerkafval en kerstbomen 
op te ruimen, is de stad na Oud & 
Nieuw snel weer schoon en veilig. 
Bovendien zijn er mooie cadeaus mee te 
verdienen!

De actie werkt net als vorig jaar met een 
spaarsysteem. Nieuw is deze keer dat 
het sparen voor cadeautjes via internet 
verloopt. Wie een boom of zak inlevert 
krijgt een cadeautje én een coupon 
met daarop een unieke code. Door 
deze code in te voeren op de speciale 
actiewebsite krijg je spaarpunten. Hoe 
meer bomen en zakken je inlevert, 
hoe meer codes je verzamelt waarmee 
verschillende cadeautjes te bestellen 
zijn. B.v. vrijkaartjes of games.

Behalve sparen voor cadeautjes valt er 
dit jaar ook weer vanalles te winnen. Er 
zitten namelijk enkele speciale codes 
verstopt tussen de coupons. Wie een 
van deze speciale codes invoert in het 
spaarsysteem, ziet direct dat hij of zij 
winnaar is van een prijs. Hoofdprijs is 
een Xbox 360! Kijk vanaf half december 
voor meer informatie op: www.denhaag.
nl/oud&nieuw.

Inleveren: Van woensdag 2 t/m 
zaterdag 5 januari 2008.van 11:00 tot 
16:00 uur. De inleverpunten zijn:

Laan van Eik en Duinen, Valkenboskade 
(bij kruising Hanenburglaan), 
Newtonstraat (t/o Kepplerplein – De 
Verademing)
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Van het DB

De Werkgroep
ContraDriehoek

Woonoverlast
De gemeente helpt.
Heeft u aanhoudende last van…..
*lawaai van de buren?
*teveel mensen die in één woning wonen?
*buren die het wonen in uw huis onveilig maken?
*buren die uw directe woonomgeving vervuilen?

Heeft u al van alles gebrpobeerd om het op te lossen, zoals…
*praten met de veroorzakers van de overlast?
*praten met de verhuurder of eigenaar van de woning?
*de politie bellen?

En komt u er nog steeds niet uit?
Dan is er sprake van woonoverlast. De gemeente pakt samen met u het pro-
bleem aan. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente Den Haag
helpt bij het vinden van een oplossing bij woonoverlast, als u er zelf niet uitkomt
en zorgt ervoor dat uw probleem bij de juiste instantie(s) terecht komt.
Vervolgens houdt het in de gaten of  uw probleem wordt opgepakt.
Het meld- en steunpunt informeert u over de voortgang.
Hoe geef ik mijn klacht door?
*Ga naar www.DenHaag.nl/woonoverlast en vul het digitale formulier in.
*Bel het gemeentelijk Contactcentrum 353 30 00, maandag t/m vrijdag tussen
8.00 en 20.00 uur.
Binnen vijf  werkdagen belt een medewerker van het Meld- en Steunpunt Woon-
overlast u terug om de behandeling van de klacht te bespreken.

De Contradriehoek is het gebied tussen de Fahren-
heitstraat, Valkenboslaan en Loosduinseweg. In dit gebied
is een aantal woningeigenaren met hun Vereni-ging van
Eigenaren (VvE) actief om het achterstallig onderhoud
aan hun woningen weg te werken met de nieuwe PWV
subsidie van de gemeente. Wg Contra  driehoek bestaat uit
een enthousiaste groep buurtbewoners die over de PWV
Contradriehoek regelmatig over-leg voert met Dienst
Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en Tresfa Consult
(voormalig Woningbeheer). Deze wg heeft een belangrijke
bijdrage geleverd in het voor el-kaar krijgen van de nieuwe
subsidieregeling en zal het verloop van de uitvoering dan
ook nauwlettend blijven volgen.De werkgroep houdt
belanghebbenden op de hoogte van de voortgang via
www.contradriehoek.nl.
Voor veel eigenaren blijkt de financiering van
achterstallig onderhoud lastig te regelen.
Daarom is er vanuit Tresfa een extra aanbod
gekomen om eigenaren daarbij te helpen.
Hierover is begin november een nieuwsbrief
verspreid. In dit artikel treft u een kort over-
zicht van de zaken waarmee woningeigena-
ren, wat betreft hun bijdrage voor onder-
houd, rekening dienen te houden. De door
de VvE bepaalde bijdrage voor onderhoud
dient door de leden gestort te worden.
Meestal wordt voor de financiering van het
onderhoud een lening aangevraagd aan de
hand van de bedragen die in het bouwkundig
opname rapport (BOR) worden genoemd.
Wie bij de eigen bank geen financiering rond
krijgt, kan terecht bij de Gemeentelijke Kre-
dietbank, voor financieringsmogelijkheden
waarbij rekening wordt gehouden met de te
verkrijgen subsidie. De termijn waarbinnen
van de subsidieregeling gebruik kan worden
gemaakt is echter beperkt. Een VvE heeft na
het vaststellen van het BOR 2,5 jaar de tijd
om het onderhoud uit te voeren. Voor de
Contradriehoek betekent dat, dat woning-
eigenaren in 2008 moet zijn begonnen aan de
uitvoering van het onderhoud.
Voordat opdracht aan een aannemer kan
worden gegeven, moet de financiële bijdra-
ge van alle eigenaren op de rekening van de
VvE gestort zijn. Indien eigenaren niet beta-
len, start het bestuur van de VvE een proce-
dure om de financiering rond te krijgen. In
het uiterste geval komt daar een deurwaarder
aan te pas, waardoor bij DSO alarmbellen
gaan rinkelen. Als blijkt dat sprake is van een
wetsovertreding, kan DSO een zogeheten
last onder dwangsom aan de VvE uitvaardi-
gen. De last onder dwangsom kan worden
opgelegd in verband met bouwkundige
gebreken volgens de Woningwet en het
Bouwbesluit. Afhankelijk van de te herstellen
bouwkundige gebreken kan de dwangsom
oplopen tot duizenden euro’s. Als een last
onder dwangsom wordt opgelegd en de
bouwkundige gebreken niet binnen de
gestelde termijn worden hersteld, wordt de
dwangsom ingevorderd op de VvE. Dat
betekent dat de eigenaren die de VvE vor-
men, een evenredig deel van de dwangsom
moeten betalen.

Heeft u vragen, wilt u actief deel uitmaken
van de werkgroep of uit belangstelling een
bijeenkomst van de werkgroep bijwonen,
meldt u zich dan bij Carol Berg van Stichting
BOOG. U kunt ook terecht bij de Wijk-
winkel aan de Beeklaan 266, 070 - 365 00 02.
Site: www.contradriehoek.nl.
E-mail: berca@boog.nl of
werkgroep@contradriehoek.nl
Telefoon: 070 - 312 12 82 (ma t/m do)

Den Haag Woonstad. NL
Den Haag doet zijn ‘uiterste’ best om het zijn inwoners naar de zin te maken
en zich op woongebied zich zo breed mogelijk te profileren.

Jaarvergadering
Bewoners-
organisatie

Op dinsdag 20 november jl. heette
voorzitter Ed Dusschoten 45 aanwezi-
gen welkom op de jaarvergadering van
de Bewonersorganisatie.
Daarna gaf de heer Russchenberg,
Chef Handhaving van Bureau Seg-
broek, een overzicht van de gang van
zaken in onze wijk. Aan de hand van
die cijfers concludeerde de vergadering
dat het in onze wijk eigenlijk wel goed
gaat. De gezamenlijke inspanning van
politie en inwoners (o.a. Nachtpreventie
en Straatvertegenwoordigers) werpt
merkbaar vruchten af.
Er zijn en worden tal van activiteiten
opgestart om de wijk leven in te blazen
en de oude glorie wederom zichtbaar
te maken. De Weimarstraat wordt
weer gezien als een straat waar je met
plezier inkopen kunt doen en ook wijk-
park De Verademing komt positiever
in beeld. Met het uiterlijk en imago van
het park op de werklijst, zullen activitei-
ten worden georganiseerd. Er wordt
gestreefd naar het organiseren van o.a.
een Boerenmarkt en marktkramen die
door ondernemers uit de wijk worden
geëxploiteerd.
Met uitzondering van Leo van Velzen,
die om gezondheidsredenen moet af-
haken, stelden alle leden van het Dage-
lijks Bestuur zich weer beschikbaar. De
oproep om bestuursleden in de vorige
KonKreet leverde geen nieuwe kandi-
daten op. De dranghekken voor de
wijkwinkel zijn daarom weer wegge-
haald. Ook ondergetekende heeft zich
kandidaat gesteld en werd geaccep-
teerd. Hiermee is het bestuur weer op
minimaal werkbare sterkte. Tijdens de
informele nazit meldde Roy Piarelal
zich als geïnteresseerde, zodat we ho-
pelijk weer wat sterker in de bestuurs-
schoenen komen te staan. Dat mag
ook wel, want hoewel het gaat goed
met ReVa, is er nog een boel te realise-
ren. Zie voor de exacte cijfers over
onze wijk de site
www.hoeveiligismijnwijk.nl.

Gerard L. Tettero

Om hier handen en voeten
aan te geven, heeft Wethou-
der Norder op de
negenentwintigste etage van
‘Het Strijkijzer’ (ook bekend
als De Fluitketel) de nieuwe
gemeente-site
denhaagwoonstad.nl in
werking gesteld. Deze site
geeft een rondleiding langs
alle woonprojecten in Den
Haag. Waar zou u willen
wonen: hoog, laag, veel

groen of liever dicht bij het centrum? Bestaande bouw of liever nieuw-
bouw? Wat mag het kosten? Aan de hand van de door u ingevoerde gege-
vens helpt de virtuele gids Sam u zoe-ken en wijst de weg naar eventuele mo-
gelijkheden. Wie Den Haag wil verlaten en elders in ons land woonruimte
zoekt, kan terecht op de site niki.nl. Niki staat voor Nieuwbouw Kiezen en
biedt een overzicht van wat projectontwikkelaars, bouwers en woningbeleg-
gers te bieden hebben. Met dit initiatief denken deze organisaties de woning-
markt transparanter en meer toegankelijk te maken.
Zie voor woonprojecten in Den Haag: www.denhaagwoonstad.nl.
Zie voor woonruimte buiten Den Haag: www.niki.nl.

Gerard L. Tettero
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Weer een jaar voorbij…
Ongeveer een jaar geleden ben ik
begonnen met schrijven voor Konkreet
en dat doe ik met enorm veel plezier.
Terwijl ik een nieuw stukje zit te schrij-
ven, realiseer ik me dat er dus al weer
een jaar voorbij is. Wat is dat toch? Als
kind had ik het gevoel dat de tijd
langzaam voorbij kroop, maar tegen-
woordig is een week helemaal niks
meer en vliegt een jaar ook om voor je
het weet.
Vorig jaar schreef  ik dat we dit jaar
kerst in Noorwegen zouden gaan
vieren. Helaas…onze auto ging kapot,
kon niet meer gemaakt worden en er
moest een andere auto gekocht wor-
den. De prioriteiten werden een beetje
bijgesteld en zo dus ook onze vakantie-
plannen. En als ik heel eerlijk ben, is het
niet zo dat ik dat heel erg jammer vind,
want ik vind de maand december toch
de leukste maand van het hele jaar. Dat
we dit jaar lekker thuis blijven, vind ik
hartstikke gezellig. Met de kinderen ben
ik al flink aan het knippen, plakken en
knutselen geweest voor Sinterklaas en
nu doen we dat voor de Kerst.
Wij hebben het hele jaar thema’s op de
schoorsteenmantel. Met Pasen is de
schouw versierd met paaseieren, papie-
ren kuikentjes en Paastakken. In de
herfst komen er ladingen beuken-
nootjes, dennenappels en kastanjes om
poppetjes en spinnenwebben van te
maken. Met Sinterklaas staat de schouw
vol met zwarte pieten, een stoomboot,
een pietenhuis. Voor de Kerst maken
we zelf kerststukjes en staan er van die
Charles Dickens huisjes met lichtjes en
nepsneeuw.
De eettafel is al dagenlang niet te
gebruiken voor zijn oorspronkelijke
doel, maar dat maakt het juist zo
gezellig. Terwijl we knutselen, heb ik
vaak de meest leuke gesprekken met
mijn kinderen. Maar ook onderling
kunnen ze geweldige conversaties
voeren. Er zijn van die dagen dat de
tranen over mijn wangen lopen van het
lachen om hun kinderlogica. Floor is
bezig om een Sinterklaas uit te knippen
en vraagt opeens aan mij: “Mama, hoe
komt het eigenlijk dat wij vroeger apen
waren?” Ik: “Hoe bedoel je dat wij
vroeger apen waren?” Floor: “Nou wij
waren toch eerst apen en daarna zijn we
mensen geworden?!” Ik vertel haar dat
er mensen zijn die geloven dat wij
vroeger apen waren en daarna lang-
zaam in mensen zijn veranderd, maar
dat er ook mensen zijn die het verhaal
van God geloven en dat Adam en Eva
de eerste mensen op de wereld waren.
Floor: “Nou, dan ben ik mooi voor
God, hoor. En jij, Melle?” Haar broer-
tje vraagt: “Wie is God?” Floor: “Dat
weet je toch wel, dat is de papa van
Jezus, Jozef en Maria!” Melle: “Ooooh,
dan ben ik ook voor God hoor!”

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

Waxine-roos
Wat heb je nodig:
Lege waxinecupjes (15 stuks), oude
CD, lijm, deegroller.

Van lege waxinelicht cupjes kun je een
leuke roos maken waarin weer nieuwe
cupjes gebrand kunnen worden. Haal
eerst het restje lont en eventuele restjes
kaarsvet uit de cupjes. Neem daarna
een cupje en vouw twee tegenover
elkaar liggende kanten naar elkaar toe.
Duw ze samen in het midden en maak
het cupje dan zo plat mogelijk. Dat kan
met je vingers, maar gaat een stuk
makkelijker met bijvoorbeeld een
deegroller. Meestal gaan ze al vanzelf
een beetje rond staan . Dit is de bedoe-
ling en kan je zo laten. Nu neem je de
lege CD met de glimmende kant
boven en daar lijm je de cupjes op. Een
lijmpistool werkt hier erg goed, als de
cupjes tenminste niet vettig zijn van het
kaarsvet. Eerst 6 stuks netjes in de
rondte verdelen. Het opplakken doe je
alleen met een puntje van het cupje,
zodat het grootste deel gewoon los
blijft. Dan nog een keer 6 cupjes
opplakken en deze precies tussen al
twee eerder opgeplakte cupjes plakken.
Als laatste nog 3 cupjes plakken. Weer
tussen twee anderen en steeds één plek
overslaan.  Als de lijm goed vast zit,
kun je de blaadjes van deze roos nog
iets gaan buigen, zodat alle blaadjes een
mooie vorm hebben. De laatste drie
moeten zo staan dat een nieuw cupje er
goed tussen past.

Tijdens het werken is het handig om
steeds de ondergrond schoon te
houden. Als je werkt op een onder-
grond waar restjes kaarsvet op zitten,
worden de geplette cupjes vet en zijn
ze veel moeilijker te lijmen!

Tip: De onderkant van de CD kan je
eventueel beplakken met een rond
stukje stof of papier om een mooiere
afwerking te hebben.

Roos of ster?
Daar wordt met regelmaat over gekib-
beld. Maar er is wel degelijk een erg
groot verschil. De kerstroos is een plant
die alleen in de tuin thuishoort en bo-
vendien giftig is. Afblijven dus. Maar de
kerstster, nee niet de BoBo’s die zeker
deze periode van het jaar, met hun wel-
gedane verschijningen de bladen vullen.

Nee, het zijn ook niet die lichtpuntjes die tussen de wolken door piepen. Nee, het
is die plant die de aankondiging van de donkere maar vaak sfeer volle dagen doet.
Als de bloemisten, supermarkten en andere profiteurs van valse sentimenten hun
kassa’s wijd openzetten. Zij zijn de aankondiging van veel interne verbouwingen
die kennelijk horen bij het Kerstfeest of de zonnewende (wat u zelf wilt). De
mensheid wordt onrustig bij het zien van deze toch erg mooie plant. Ze gaan
vanzelf  massaal aan de slag met lampjes glitter en schitter. De sfeer wordt er
ingeramd.
Maar toch, de kerstster is een mooie en zeer decoratieve uit Mexico stammende
plant die terecht een ereplaats in uw woning verdient. Hij is een dankbaar onder-
deel van veel Kerstdecoraties. Maar let op, de plant behoort tot de groep
Wolfsmelkachtigen en dat wil zeggen GIFTIG. Als u de bladeren in de salade
verwerkt krijgt u beslist problemen. Hou de plant dan ook buiten de grijpgrage
kinderhandjes, dat is beter voor de plant maar zeker beter voor de kinderen.
Geef hem een leuk plaatsje in uw kamer en geniet van zijn schoonheid.
Fijne feestdagen.

Gerard L. Tettero

Felize
Navidade

 Het verhaal van de vier kaarsen
  Heel langzaam brandden eens vier kaarsen. De omgeving was zo rustig dat men
  ze kon horen spreken.
  De eerste kaars zei: “Ik ben de VREDE. Ik deed zolang mijn best opdat men
  sen geen ruzie zouden maken, dat ze geen wapens zouden gebruiken, dat ze niet
  zouden slaan voor een meningsverschil. Maar er blijft oorlog overal, en waar
  mensen in groepen samenkomen blijven er twisten ontstaan.
  Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand? Niemand, kan mij beletten dat ik
  uitdoof.” Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

  De tweede kaars zei: “Ik ben het VERTROUWEN. Meestal kan ik gemist
  worden. Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf  branden. Want ik leer mensen
  om te geloven in het leven zelf  en in elkaar. Ik leer hen dat ze samen iets moois
  kunnen maken, maar ze luisteren niet. Hun vertrouwen is zo klein. Ze geloven
  alleen wat simpel is en in dromen die wegvliegen als een veertje. Mensen
  vertrouwen niet eens meer hun eigen hart, en geloven niet in het waarom van
  hun bestaan.” Wanneer ze stopte met praten blies ze zichzelf  met een laatste
  zuchtje uit.

  Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars:
  “Ik ben de LIEFDE. Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden.
  De mensen negeren me. Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen. Ik had zo
  gehoopt dat ik mensen kon helpen om elkaar warmte te geven, en het gevoel
  dat er altijd Iemand ook van hen hield - zelfs al wist men dat niet.”
  Ze wachtte niet langer en doofde uit.

  Plots kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen.
  Het keek naar de vrede waarvan het licht verdwenen was, en naar het vertrou
  wen dat het nodig had om groot te worden en om moedig te zijn, en naar de
  liefde omdat het kind niet alleen wilde zijn. “Waarom branden jullie niet langer?”
  riep het kind vol onzekerheid uit. De drie kaarsen spraken en vertelden hoe
  slecht het met hen ging. Nadat dit allesgezegd was begon het kind te wenen.

  Toen zei de vierde kaars: “Wees niet bang, mijn kind. Nu ik nog brand kunnen
  we de andere kaarsen weer aansteken. Want ik ben de HOOP!”
  Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de andere
  kaarsen weer aan. Het vlammetje van de hoop wilde het kind nooit uit het leven
  laten verdwijnen. Laten ook wij allemaal de HOOP, het VERTROUWEN, de
  VREDE en de LIEFDE bewaren en koesteren!!!
  Dan groeit het grote licht dat Kerstmis is voor vandaag, voor morgen en altijd!

COLUMN

Oud jaar … Nieuw jaar

Na een storm kan je
Nooit de bloesems terug
brengen aan de takken
hoe hard je het ook probeert.
Het oude jaar versleten
Het nieuwe jaar geboren
De bloesems komen terug.

 Jacqueline

December 2007
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De kalkoen
Met de Kerst krijgt deze vogel veel
aandacht, vooral op menukaarten.
Maar waar komt deze vreemde vogel
eigenlijk vandaan? Oorspronkelijk uit
de bossen van Noord- en Centraal
Amerika, werden getemde wilde kal-
koenen (‘Indiaanse kippen’) na de ont-
dekking van Amerika door de Span-
jaarden bij de Indianen aangetroffen. 
Ze brachten ze in 1520 mee naar
Europa.
De kalkoen is een grote vogel op hoge
poten, met een krachtig, naar de staart
aflopend lijf, een brede borst en een
kale, met wratten beklede kop. Ze
vliegen niet veel, maar zoeken op de
grond naar allerlei plantenmateriaal,
insecten en wormpjes. Ze slapen in
bomen en leven in kleine groepjes van
een haan, twee of drie hennen en
enkele jongen. Er is een rangorde in de
groep. Voor de paring gaat de haan
pronken en vertoont hij een uitgebreid
baltsritueel. De hen maakt een eenvou-
dig nest op de grond waarin zo’n
twintig eieren worden gelegd. De hen
leert de kuikens voedsel te zoeken en te
eten en ze leert hen sociaal gedrag. Een
wilde kalkoenhaan kan zeventien kilo
worden en een hen zeven.

Gevulde Kerstkalkoen
Met de kerst een gevulde kalkoen op tafel is een feestelijk gezicht. Maar het valt
niet mee om een lekkere en goed gebraden kalkoen te serveren. Vaak is het
moeilijk omdat b.v. de poten wel gaar zijn, maar het borstvlees te droog. Of  de
kalkoen is bruin van buiten, maar niet gaar van binnen. De oorzaken zijn meestal
een te hoge oventemperatuur en het onvoldoende bedruipen van de kalkoen (met
het braadvocht). Aantal personen: 4, 1 kalkoen van ca. 2,5 kilo, 150 gram boter, 4
tl paprikapoeder, 5 el sherry, 1 bekertje crème fraîche, 2 el verse groene peperkor-
rels
Voor de vulling: gehakte hazelnoten, gewelde gedroogde abrikozen, gewelde
rozijnen, ca. 2 tl kaneelpoeder
De hoeveelheden voor de vulling zijn niet precies aan te geven. Deze zijn mede
afhankelijk van de grootte van de kalkoen.
-Verwarm de oven voor op 200° C.
-Verwarm 75 gram van de boter in een pannetje en meng er het paprikapoeder, 1
theelepel zout en peper door. Bestrijk hiermee de kalkoen aan binnen- en buiten-
kant. Meng alle ingrediënten voor de vulling en vul de kalkoen hiermee.
Steek de buikholte dicht.
-Giet de eventueel overgebleven gesmolten boter in een braadslede of grote
ovenschaal, vul dit aan met de resterende boter en leg de gevulde kalkoen hierin.
Plaats de braadslede midden in de voorverwarmde oven en braad de kalkoen 1
uur. Bedruip hem regelmatig met het braadvocht.
-Zet daarna de thermostaat van de oven terug op 175° C. Voeg de sherry toe aan
het braadvocht. Keer de kalkoen en braad hem, voortdurend bedruipend met het
braadvocht, nog ca. 45 minuten. Bij een kalkoen van meer dan 2,5 kilo moet u
uiteraard beide oventijden verlengen. De kalkoen is gaar wanneer er helder vocht
uit komt.
Neem de kalkoen uit de oven, dek hem af met aluminiumfolie en laat hem zo
even ‘rusten’. Roer de crème fraîche door het braadvet en kook dit enigszins in.
Voeg de groene peperkorrels en wat zout naar smaak toe.
Lekker met b.v. gebakken aardappelen en cranberry- of  tuttifrutti compote.

Tip: Leg vóór het braden reepjes katenspek of ontbijtspek op de kalkoenborst
om uitdrogen te voorkomen of bedek de borst en eventueel de pootuiteinden
met aluminiumfolie (glimmende kant naar binnen). Eet smakelijk.

Veilig vuur-
werk afsteken
Harde wind, overdadig alcoholgebruik,
baldadigheid en onvoorzichtigheid
kunnen tijdens de jaarswisseling voor
vuurwerkslachtoffers zorgen. Door de
wind vallen vuurpijlen om, waardoor
soms niet alleen vuurwerkafstekers,
maar ook omstanders gewond raken.
Vaak wordt de gebruiksaanwijzing niet
goed gelezen of  is men overmoedig.
Vorig jaar werden tussen de 600-700
vuurwerkslachtoffers op de EHBO
behandeld. Ruim 45% van de slachtof-
fers liep letsel op door vuurwerk dat
door iemand anders is afgestoken. Let
daarom altijd op omstanders! Verder
gebeurt maar liefst één op de vijf
ongelukken op Nieuwjaarsdag. Kinde-
ren gaan dan op zoek naar blind-
gangers; vuurwerk dat tijdens het af-
steken niet is afgegaan. Ruim daarom
direct na het afsteken de resten op en
dompel blindgangers in water.
Alvorens vuurwerk af te steken is
het belangrijk te weten wat u moet
doen. Lees eerst de gebruiksaanwijzing
goed en neem de volgende tips in acht:
-Steek vuurwerk altijd buiten aan,
gebruik een aansteeklont en steek het
nooit in de hand af. Neem voldoende
afstand, minstens 6 meter. Steek vuur-
werk één voor één aan.
-Let op de windrichting en de mensen
en dieren om je heen. Draag geen
capuchon of  synthetische kleding.
-Zet siervuurwerk stevig en recht in de
grond en vuurpijlen in een met zand of
water verzwaarde fles. Bundel vuur-
werk nooit en bewaar het nooit in je jas
of broekzak.
-Steek weigeraars nooit opnieuw aan.

Brandwonden:
-Ga nooit rennen, want zuurstof
wakkert de vlammen aan. Probeer niet
in paniek te raken. Doof de vlammen
door over de grond te rollen of ge-
bruik een stevig en zwaar stuk textiel,
een jas of een (blus)deken om het vuur
te doven. Werk vanaf  het gezicht naar
de voeten, zodat vlammen het gezicht
niet kunnen bereiken.
-Koel daarna gedurende 20 minuten,
liefst onder zacht stromend lauw water.
Bij kinderen is het belangrijk dat u de
wond koelt en niet het hele lichaam.
Onderkoeling is levensgevaarlijk.
Verwijder tijdens het koelen de kleding,
tenzij deze aan de huid gekleefd zit.
-Waarschuw de huisarts als er blaren
zijn, de huid er aangetast uitziet, Smeer
niets op de wond, maar verzorg deze
door hem af te dekken met steriel
verband, schone doeken of  lakens.
Neem niets te eten of te drinken.
-Zorg ervoor dat het slachtoffer
zittend wordt vervoerd. Het hoofd
moet altijd hoger zijn dan de rest van
het lichaam in verband met mogelijke
oedeemvorming (vochtophoping).
-Neem bij twijfel altijd contact op met
een arts of bel 112.
Tot slot een belangrijk weetje:
Sterretjes zijn geen koud vuur; zij
bereiken een temperatuur van 1500
graden. Let dus goed op als je kind
ermee speelt!!

Kerstrecept

Tips van de politie voor vrolijke
en plezierige feestdagen.
* Pas op voor zakkenrollers, ze winkelen mee.
* Zorg dat de verlichting van (brom/snor)fiets en auto in orde zijn.
* Koop niets aan de deur (stroopwafels, kerstkaarten, etc.) als u ongenodigd
bezoek krijgt.
* Steek vuurwerk alleen af als het legaal is aangekocht. Afsteken mag tussen 31
december vanaf  10.00 en 01 januari tot 02.00 uur.
* Zorg dat de schoorsteen, geiser en kachels zijn schoongemaakt en voorkom zo
koolmonoxidevergiftiging en brand.
* Maak uw stoep sneeuw- en ijsvrij als de weersomstandigheden daarom vragen.
-Deze tips worden gegeven omdat de politie, brandweer en GG&GD elk jaar in
de maand december hun handen vol hebben aan ongevallen en diefstallen.
-Als iedereen in de wijk een steentje bijdraagt en we elkaar een beetje helpen, gaan
we allemaal vol goede moed en geluk het nieuwe jaar in. Maak er wat moois van
en voor iedereen een goed en gezond 2008.
De wijkagenten van Reva.

Pastina con vico (vijgentaartje)
Aantal personen: 4, nagerecht

Ingrediënten :450 gr bladerdeeg (10 plakjes), ontdooid  4 verse vijgen,
ongeschild, 2 rijpe peren, geschild, klokhuis verwijderd, 40 gr boter,  1/2
vanillestokje,  10 anijszaadjes- fijngewreven,  Poedersuiker

Bereiding: Oven voorverwarmen op 200 graden,  Deeg dun uitrollen tot lap van
32 x 42 cm , Inprikken, In midden van oven in 12-16 minuten goudbruin bakken,
Laten afkoelen, 12 rondjes (doorsnede 10 cm) uitsteken ,Vruchten in dunne plakjes
snijden In 20 gr boter vijg met opengesneden vanillestokje ± 2 minuten bakken, in
rest van boter peer met anijs ± 2 minuten bakken,  Laten afkoelen
-4 stapeltjes maken van deegrondje, vijg, deegrondje, peer, deegrondje, Bestrooien
met poedersuiker Kerstvakantie-

programma
2007-2008
In de kerstvakantie geven kunstenaars
van het Haags Kinderatelier in verschil-
lende ateliers creatieve en kunstzinnige
workshops voor kinderen van 2 t/m
14 jaar. Aardewerk beschilderen, een
totempaal maken of portretschilderen,
dat en nog veel meer kan tussen
zondag 23 december en zondag 6
januari.

Reserveringen:
Adres: Van Speijkstraat 153a
Telefoon: 070 - 363 37 45 (9.30–
13.30u)
E-mail: reserveer@haagskinderatelier.nl
Site: www.haagskinderatelier.nl
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Werelden
Verbinden
Op donderdag 8 november jl. werd het
fundament gelegd voor de realisering
van een interreligieus ontmoetings-
centrum.
Deze ‘reli-hangplek’ zal gebouwd wor-
den binnen het renovatiegebied Jonker
Frans, Heilig Hartschool & Agneskerk.
Burgemeester Deetman opende de dag
in de Agneskerk met een indrukwek-
kende voordracht en na een prikkelende
inleiding door prof. dr. Anne van der
Meiden was er een foruminterview met
o.a. wethouder Rabin Baldewsingh.
Ook werden er ‘proeflessen’ gegeven in
de lokalen van de Heilig Hartschool. De
dag werd, na een boeiende presentatie
door een drietal architecten, afgesloten
met een receptie in Jonker Frans.
Het aanzienlijke binnenterrein zal in de
komende jaren ruimte gaan bieden aan
een zorgcentrum, een basisschool en een
veelheid aan functies die er voor zorgen
dat dit gebied, pal achter de Agneskerk,
een dynamisch centrum in onze wijk
wordt. Onze wijk is kleurrijk aan cul-

tuur, traditie en religie. Er zijn al veel
gebedshuizen en talloze activiteiten.
Het gaat hier echter om een ‘bindende
factor’, een permanente, neutrale plek
waar ‘de ontmoeting’ centraal staat.
De Kerngroep Interreligieus Ontmoe-
tingscentrum streeft naar een wijk
waarin de bewoners zelfbewust en
zelfverzekerd vanuit de eigen culturele
of religieuze traditie openstaan voor
wijkbewoners met een andere cultuur,
religie, traditie en levensbeschouwing.
Een wijk waarin die contacten als
waardevol worden gezien, kennis
wordt gedeeld en onderlinge verschil-
len niet worden gezien als een bedrei-
ging, maar juist als mogelijkheden om
samen verder te komen. Niet vanuit
slappe tolerantie, maar juist vanuit een
krachtige houding die zegt: ‘Wij, be-
woners van deze wijk, halen het beste
uit onze cultuur, religie en traditie
boven, om samen een menswaardige
samenleving te vormen waarin wij
samen gelukkig, gezond en veilig
kunnen wonen en werken.’ De Kern-
groep Interreligieus Ontmoetings-
centrum roept alle wijkbewoners op
óók mee te bouwen aan de toekomst
van hun kleinkinderen.

Zie voor meer
informatie
www.werelden
verbinden.nl.

Jean-Marie Bosch
van Drakestein
Kerngroep Inter-
religieus
Ontmoetings-
centrum

Nieuwe Rubriek:

Wie wonen er achter
die deur???
Als je over het Koningsplein loopt in de richting van de Weimarstraat, zie je aan je linkerhand
een onopvallende deur op de hoek. Achter deze deur is al zo’n 15 jaar een huis van de Regionale
Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW) gevestigd. Daar verblijven mensen die
begeleiding en toezicht bij het wonen nodig hebben.

Het pand op het Koningsplein telt 20
bewoners en huisvest het kantoor van
de begeleiding, dat zicht geeft op een
terras. Verder zijn er panden op de Paul
Krugerlaan, de Laan van Meerdervoort
en de Newtonstraat. RIBW Den Haag
huisvest 30 bewoners, die door een
totaal van 15 begeleiders (m/v) worden
bijgestaan. Op het Koningsplein is de
begeleiding zowel overdag als ‘s avonds
aanwezig, maar in de andere panden is
de begeleiding van de bewoners minder
intensief.
Bewoners worden gemotiveerd om
naar buiten te gaan, indien mogelijk te
werken en mee te doen aan de activitei-

ten die georganiseerd worden. Te
denken valt hierbij aan dagjes uit naar
bijvoorbeeld Blijdorp, de Japanse
Tuin en Sealife, een familiedag en ook
vakanties in of buiten Nederland.
Ook in de buurt is er vanalles te
beleven: de voorstellingen in Theater
Zwembad De Regentes, de jaarlijkse
braderie in de Weimarstraat en alle
feestdagen worden gevierd. Ook telt
het pand op het Koningsplein een
drietal groepen die zelfstandig koken.
In de volgende KonKreet leest u
over een andere ‘onbekende deur’.
.
Muurschildering op het terras.

Weimarstraat weer op de
kaart
Wijkcommissie ‘MAFUGANOVA’
bestaat uit bewoners van de
Marconistraat, Fultonstraat, Galileistraat,
Noorderbeekdwarsstraat en een deel
van de Valkenboslaan. In samenwerking
met een aantal betrokken winkeliers uit
de Weimarstraat, is deze groep actief
bezig om dit deel van de wijk op te
stoten in de vaart der volkeren.
‘De Weimarstraat moet weer op de
kaart, de straat moet zijn grandeur terug
krijgen. Het moet een trekpleister
worden waar de Hagenaar met veel
plezier kan vertoeven. Het moet weer
de straat worden waar, door alle gele-
dingen van de bevolking, breed gewin-

keld en gerecreëerd kan worden.
Kortom er liggen nogal wat wensen
en ideeën’, aldus de commissie. Dit
wensenpakket wordt breed gedragen:
PvdA, VVD en Groen Links steunen
dit initiatief.
Dinsdag 30 november j.l. was het dan
zover. Een kleine delegatie van de
commissie kreeg de gelegenheid om
de ideeën en wensen aan Stadsdeel-
wethouder Klijnsma en Stadsdeel-
directeur De Bruijne aan te bieden. Zij
namen de tijd om met grote aandacht
naar de begeleidende woorden van de
commissie te luisteren. Tot slot werd
een prent met de nostalgie van de

Weimarstraat
overhandigd. Met
de toezegging
van de Stadsdeel-
directeur dat de
prent een waar-
dige plek in het
stadsdeelkantoor
zou krijgen, werd
de sessie gesloten.
De eerste stap is
gezet.
Gerard L. Tettero

Klein
Leed

Karloers…
Links inhalen, rechts inhalen, bellen… niets
helpt. Boos worden kan ik niet, want die kids
in de bak zien er zo onschuldig uit.
Het is alweer een tijdje een rage. Waar vroeger
de bagagedrager met voetsteuntjes en rugleu-
ning volstond, zijn nu de bakfietsjes versche-
nen. In allerlei varianten tot aan volledige
huifkarretjes gevuld met kind en… hond?
Lange fietsen met vreemde uitsteeksels vor-
men een andere variant. Leuk allemaal en
natuurlijk inclusief een hoog “kijk mij“ gehalte.
Maar zijn de fietspaden wel op deze karren-
rage berekend? Niet dus! Eén zo’n kar neemt
de plaats van twee fietsen naast elkaar in en
dat geldt ook voor het parkeren. Probeer je
normale fiets maar eens naast zo’n kar te
persen. Dat alles geldt natuurlijk nog erger
voor de auto, daar gaat mijn punt. Een
gewetensvraag. Zou ik een aantal jaren geleden
ook zo’n kar hebben gekocht? Ik denk het
wel. Dus toch… ja, u heeft gelijk, gewoon een
beetje jaloers! Perry  Lehmann

Bon Nadal i un
Bon Any Nou
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Helaas zijn in de vorige editie de laatste
regels, en dus de clou, van het verhaal
van Kokkie weggevallen. Hiervoor
onze excuses, dus hierbij:

Zijn naaktheid viel ons daardoor bijna
niet op. Toen hij zijn eigen naaktheid
doorkreeg, zakte hij in en kregen wij
medelijden met hem. Zo zie je maar:
kleding maakt niet altijd de man.

Het zal je maar gebeuren. Zit je iedere
week op wacht achter de klep van de
brievenbus op je wijkkrant te wach-
ten, maar tevergeefs… Dat heeft een
flink aantal inwoners van het Westland
enige tijd geleden meegemaakt. Wat
was er namelijk gebeurd?

Herinnering
Het is bij de politie altijd maar de vraag of je met de feestdagen thuis bent.
Meestal heb je wel een van de kerstdagen vrij, maar de avond of nacht van Oud
en Nieuw is altijd een loterij die je meestal verliest. Het thuisfront en de rest van de
familie weet dat en is vaak gewend de feestdagen te vieren zonder de echtgeno-
ten/tes van de handhaving. Een paar jaar geleden reden mijn collega en ik op 3
januari rustig door de wijk en praatten na over de afgelopen feestdagen. Beiden
hadden we op Eerste Kerstdag en in de nacht van Oud en Nieuw gewerkt. De
feestdagen waren echter voorbij en rust en dagelijkse bezigheden waren weer in de
wijk teruggekeerd.
Ons gesprek werd onderbroken door de portofoon van het bureau. Of we naar
een mevrouw wilden gaan die de kluts kwijt was. De vrouw zou binnen zijn bij de
buurvrouw die de politie had gebeld. We kregen het adres en reden naar een
ouderenflat. We werden aangesproken door de buurvrouw: “Ze is weer helemaal
overstuur. De feestdagen hebben haar helemaal van slag gemaakt”. Ik vroeg de
vrouw alleen woonde. “Ja, ze woont al twintig jaar alleen, maar wordt regelmatig
opgehaald door haar dochter en kleinkinderen. Ook met de kerstdagen, maar dit
was helemaal niet goed gegaan. Ze zag haar eigen dochter, haar man en kleinkin-
deren voor vreemden aan en wilde de hele tijd naar huis. Ze is uiteindelijk maar
naar huis gebracht en loopt vanaf die dag te roepen om haar zoon. Haar zoon is
twaalf  jaar geleden overleden, maar dat weet ze niet meer.” In plaats van een
gewone bevestiging, kreeg ik het hele levensverhaal van de vrouw te horen. Ik
vond het niet erg, want hoe meer info hoe beter.
Ik besloot de mevrouw aan te spreken. “Dag mevrouw, ik ben Kokkie van de
politie. Wie bent u?” De vrouw keek me met grote ogen aan en zei: “Dat weet ik
niet, maar mijn zoon wel, mag ik die even bellen?” Om verdere paniek te voorko-
men speelde ik met de vrouw mee. Ik vroeg of haar zoon wel thuis was en of het
misschien beter was om haar dochter te bellen. “Nee, ik wil mijn zoon bellen”,
schreeuwde de vrouw. De buurvrouw, mijn collega en ik keken elkaar aan en
haalden onze schouders op. Ik draaide de portofoon en terwijl ik hem aan de
vrouw gaf zei ik: “Hier, gaat u uw zoon maar bellen. Ik heb zijn nummer al
gedraaid.” Een trucje dat ik al eens eerder had gebruikt. De vrouw pakte de
portofoon en hield hem tegen haar oor. Ik hoorde de vrouw om haar zoon
roepen: “Jacob ben je daar? Jacob hier je moeder”. De vrouw kreeg natuurlijk
geen gehoor en gaf  mij de portofoon terug. “Hij is niet thuis, hij is ook zo druk
met zijn werk”.
De vrouw begon hierna in één stuk door over haar zoon te praten. Binnen vijf
minuten wist ik alles van haar zoon, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn hobby’s, zijn
werk en de kerstdagen die, in haar verhaal, gisteren hadden plaatsgevonden. Ze
bleef maar doorpraten over de geweldige kerstdagen die haar zoon en zijn vrouw
hadden georganiseerd. Ze begon steeds meer te stralen en de namen van de
kleinkinderen, het gerecht, de muziek en zelfs het televisieprogramma van die
dagen kwamen er vloeiend uit. In overleg met haar buurvrouw hebben wij haar
dochter en huisarts gebeld om een passende oplossing te vinden voor deze zwaar
dementerende vrouw. De komst van de huisarts en dochter hebben we niet
afgewacht, maar daar trok de vrouw zich niets van aan. We hoorden dat ze bleef
vertellen hoe haar prachtige kerstdagen waren geweest.
Ik weet niet wanneer die kerstdagen uit het verhaal van de vrouw echt hebben
plaatsgevonden, maar een ding is zeker; in tegenstelling tot veel anderen heeft deze
vrouw beide dagen met haar familie doorgebracht en er een hele mooie herinne-
ring aan over gehouden.

Prettige feestdagen,  Kokkie.

Expositie lichtobjecten
Een aantal edities geleden is het werk van Arjen Zandbergen in de Konkreet
uitgelicht. Nu worden zijn kunstwerken in Galerie BCOM in de Weimarstraat
geëxposeerd.

Van 1 december tot 2
januari 2008 zijn organi-
sche beelden en
lichtsculp-turen van zijn
hand te bewonderen,
voornamelijk vervaar-
digd uit materialen die uit
zee zijn aangespoeld.
Het strand en de natuur
zijn voelbaar aanwezig.
Omdat hij in zijn kunst-
werken vaak van licht
gebruik maakt, krijgen ze
met name in het donker
een extra dimensie
waardoor ze een serene
rust uitstralen. Arjan
maakt gebruik van
weerbestendige materia-
len, waardoor zijn werk
zowel binnen als buiten
te plaatsen is.

Door hergebruik en gebruik van organische materialen probeert hij tegenwicht te
geven aan de hedendaagse verbruiksmentaliteit
Openingstijden: do/vr van 15 tot 19 uur, za/zo van 13 tot 17 uur.
In de maand december zullen verschillende etalages van galeries en ondernemers
in de Weimarstraat tussen Koningsplein en Regentesse-plein in het teken staan van
het licht.

Galerie BCOM, Weimarstraat 24a
Site: www.stichtingbcom.nl Mele

Kalikimaka &
Hauoli
Makahiki Hou

Klein
Leed

Een bezorger/ster, waarschijnlijk enorm gebukt
onder pakken kranten, was de weg kwijtgeraakt en
op de Valkenboslaan terecht gekomen. Steun zoe-
kend tegen een boom bij de middenberm, of
misschien hangend tegen de geparkeerde auto’s of
fietsen om bij te komen van de zoektocht naar de
juiste bezorgadressen. Daar gleden op 18 oktober
drie pakken kranten van zijn of  haar schouders. Ja,
kranten bezorgen is een zware baan… Dus dan maar
de zoektocht naar huis voortgezet, zonder de kranten
gelukkig een stuk lichter en blij met de wetenschap
dat het bezorggeld toch wel op de bankrekening
wordt gestort!
Alleen jammer dat deze bezorger even was vergeten
dat we als wijk niet zo blij zijn met zulke acties. Over
zwerfvuil gesproken… Het viel mij op toen ik met
de auto daar langs reed. Het heeft weken geduurd
voordat de pakken opgeruimd waren, dat zal alleen
niet gebeurd zijn door de diegene die ze “verloren”
heeft!

Vragen
staat vrij

Ook Segbroek heeft in de RegenValk (hoek
Weimarstraat-Regentesseplein) zijn eigen informatie
centrum gekregen. U kunt daar terecht met vragen op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en daarbij ho-
rende zaken. Edith van Agt van de infobalie kan
(bijna) al uw vragen beantwoorden en wijst u de weg
in het woud van mogelijkheden. Bovendien kunt u in
de RegenValk onder het genot van een kopje koffie,
soep of een andere consumptie, uw wijkgenoten
ontmoeten. U bent van harte welkom in de RegenValk
bij deze I-Shop nieuwe stijl.
I-Shop RegenValk, Weimarstraat 68, tel.: 3469542.
Openingstijden: ma t/m vr, 09.00-16.30u
Gerard L. Tettero

Er is iets nieuws gekomen in de Haagse stadsdelen. De
Informatieshop (I-Shop) is geïnstalleerd. Elk stadsdeel heeft zijn
eigen informatiepunt gekregen. Deze informatiepunten werkten
vroeger in stilte, maar zijn gemoderniseerd, geactualiseerd en goed
herkenbaar geworden. Kortom, ze hebben smoel gekregen.
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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 










