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Haagse Hopje ten prooi

Nog in 2007 was het gebouwtje op het
Newtonplein een punt van waaruit
jongere kinderen elkaar ontmoeten en
gebruik konden maken van het speel-
goed dat in deze ruimte stond. Het
gebouwtje fungeerde als vertrekpunt
van vele activiteiten voor en door
kinderen. Helaas vormt de nieuwjaars-
nacht voor een kleine groep brand-
stichters aanleiding tot het in de as
leggen van dit gebouwtje.

Stoer? Ongetwijfeld als je aan je
vrienden via Youtube kunt laten zien
tot welke grootse daden je in staat
bent.

Stom? Ja natuurlijk. Als je beseft
dat je alleen maar kinderen en buurtbe-
woners dupeert en dat wij met zijn
allen voor de kosten van herbouw
opdraaien.
Nu maar hopen dat de Gemeente
ondanks dit staaltje zinloze vernielzucht
snel besluit het gebouw opnieuw te
plaatsen. Voorlopig rest slechts de
trieste aanblik van de gevolgen van een
“rustig” verlopen Nieuwjaarsnacht.

Perry Lehmann

foto: internet (buurtbewoner)

De vreedzame wijk

Voorlichting van de GGD op 4 maart in
dienstencentrun Copernicus
Teveel vocht in huis kan uw gezondheid aantasten. Om dit te voorkomen organi-
seert de GGD in samenwerking met de bewonersorganisatie ReVa en stichting
Boog een serie voorlichtingsbijeenkomsten. De eerste zal zijn voor de  bewoners
van Valkenbos Noord (het gebied tussen Beeklaan, Weimarstraat, Valkenboskade
en Laan van Meerdervoort) op dinsdag 4 maart om 20.00 uur (zaal open om
19.45 uur) in het dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16. Tijdens de
bijeenkomst krijgt u op een speelse wijze informatie. Hoe kan ik het beste ventile-
ren? Waar moet ik op letten? Hoe bespaar ik stookkosten?
Ook gaan we aandacht besteden aan het zeer gevaarlijke koolmonoxide. Kom
naar deze bijeenkomst als u nog oude(re) gaskachels en geisers in huis heeft.

Het klinkt als vroeger, je weet wel, als je de fiets vergat op slot te zetten kon er uren later gewoon
nog mee naar huis fietsen. Kinderen die altijd hun huis in konden omdat het touwtje uit de brieven-
bus hing. (Vroeger was echt niet altijd beter maar soms heb ik heimwee)

Nu zwerven veel kinderen doelloos over straat want
de ouders zijn er nog niet. Om ook die kinderen een
zinnige bezigheid te bieden, zijn er in de stad op
verschillende plekken speelruimtes (playgrounds)
aangelegd. De Richard Kraijcek foundation is daar een
groot initiator van. Als veel mensen op een relatief
kleine plek bij elkaar zijn, is de kans op spanningen dik
aanwezig. Kinderen vormen daar absoluut geen
uitzondering op, ze kunnen behoorlijk in elkaars
vaarwater zitten en verdraag-zaamheid zit (nog) niet in
de routine. Hoe jong ze ook zijn, cultuurverschillen
komen soms erg ongunstig tot uiting.

En respect voor anderen is in veel gevallen
een keuzevak geweest, dat zat niet in hun
pakket. Daar sta je dan, als sportbegeleider
op een speelplek met kinderen die elkaar
eens lekker te lijf willen gaan of er bewust
een troep van maken. Politie bellen? Er
zelf tussen springen? Of ????
Om de medewerkers die op speelplaatsen,
pleinen, scholen, verenigingen actief zijn, te
wapenen is er een cursus georganiseerd
onder de titel “De Vreedzame wijk”. Een
aantal enthousiaste deelnemers hebben
geleerd hoe om te gaan met onderlinge
problemen die te vaak tot agressie leiden.
Ze hebben de tools gekregen, maar ook
van elkaar geleerd, hoe om te gaan met
conflicten en ze op een goede manier de
wereld uit te helpen. Mensen motiveren,
samen werken en elkaar te respecteren.
Daar moet je zo jong mogelijk mee begin-
nen en speelplekken zijn de aangewezen
plaatsen voor. Na vijf  bijeenkomsten
hebben de deelnemers een welverdiend
certificaat mogen ontvangen. De vraag:
heb je er echt wat aan gehad, werd door
drie van de 21 deelnemers en trotse be-
zitters van het certificaat, positief beant-
woord. We hebben geleerd dat onder
andere, eenheid van aanpak, het helpen
opbouwen van zelfrespect en dezelfde taal
spreken belangrijke zaken zijn. Wat op de
ene plek verboden is mag op een ander
terrein ook niet worden geduld. Niet
allemaal het wiel uitvinden maar, weten dat
de collega’s dezelfde methodiek hanteren.
Het zijn grote stappen op de goede weg.

Gerard L. Tettero

aan brand
stichting
tijdens de
nieuw-
jaarsnacht

Blow- en stopverbod
in Weimarstraat
Eind vorig jaar werd in de pers aangekondigd dat voormalig Burgemeester Deetman in de
Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier een verbod op het gebruik van softdrugs op de
openbare weg zal afkondigen. Ook wil de burgemeester daar een stopverbod voor automobi-
listen.
Overlast?
Het verbod zou moeten gaan gelden
voor diegenen die in de Weimarstraat
op de openbare weg blowen. Ook
tegen de overlast van auto’s die met
knipperlichten ‘even’ dubbel gepar-
keerd staan, zodat de eigenaar een
voorraadje wiet kan halen, moet
worden opgetreden. Een herkenbaar
probleem dat vooral ’s avonds op-
treedt. Daarnaast zijn er klachten dat
bewoners worden aangesproken door
minderjarigen met het verzoek om
voor hun een portie wiet te halen. Ook
emotionele overlast spelt een rol: “Ik
woon vlak bij een drugshop. De buurt
gaat achteruit door de drugshops.
Overal lopen junks”, zijn vaak ge-
hoorde kreten. Sommige wijk-bewo-
ners menen dat het aantal inbraken in
auto’s 1 op 1 in relatie staat met het
aantal coffeeshops. De politie kan dit
echter niet bevestigen.
Tijdens een overleg over de Weimar-
straat, gaf de heer Deetman in de loop
van 2007 aan dat uit de diverse contro-

les bleek dat alle coffeeshops (op
één na) zich strikt aan de regels
houden. Zou deze aangekondigde
stap van onze oud-burgemeester
inderdaad de door sommige bewo-
ners ervaren overlast kunnen ver-
minderen? Momenteel bevinden
zich, over korte afstand, vijf
coffeeshops in de Weimarstraat. Het
aantal van negen coffeeshops in
REVA levert een concentratie op, die
opmerkelijk hoger ligt dan elders in
Den Haag. Het is met name deze
concentratie die overlast veroor-
zaakt. Immers, staan voor drie
coffeeshops een auto dubbel gepar-
keerd, dan wordt het al snel slalom
rijden. Maar het dubbel geparkeerd
staan komt ook bij cafés voor.
Momenteel ondervindt de wijk
meer overlast door dronken perso-
nen die luid schreeuwen, wildplassen
en vernielen, dan van mensen die op
de openbare weg blowen.
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Nuttige
telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten Valkenbos:
Bert Feenstra, 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

Gemeente stimuleert activi-
teiten voor ouderen
De gemeente Den Haag geeft ook dit
jaar een subsidie van maximaal €250,-
aan Hagenaars die activiteiten voor
ouderen organiseren. De gemeente
wil op deze manier ouderen stimule-
ren zo lang mogelijk actief en zelf-
standig te blijven.

Vorig jaar deden 156 clubs en vereni-
gingen aanvragen voor de subsidie. Er
zijn toen activiteiten georganiseerd
zoals zang, sport, biljart, jeu de boules,
klaverjassen en bridgen. De subsidie-
aanvraag wordt getoetst aan een
aantal criteria. Er moeten bijvoor-
beeld minimaal twintig 65-plussers
meedoen aan de activiteit. De activi-
teiten moeten gericht zijn op ontspan-
ning en ontwikkeling van ouderen in
Den Haag. De activiteit is niet eenma-
lig, maar wekelijks of een aantal keren
per jaar. Hagenaars en ouderen-
organisaties die al subsidie krijgen via
andere regelingen, komen niet in
aanmerking.

Meer informatie over de subsidie-
regeling en alle voorwaarden staat op
de website www.denhaag.nl onder
Digitaal Loket/Zorg en Welzijn/
Ouderen/Ouderensociëteiten. Het
aanvraagformulier is ook te krijgen
via telefoonnummer 070 - 353 26 89.
Het indienen van een aanvraag kan tot
30 september 2008.

Beste lezer,
Tijd voor een verse editie van de
Konkreet. De kerstversieringen zijn
weer naar zolder verdwenen en de
laatste snipper vuurwerk opgeveegd.
Het lijkt alweer even geleden maar het
moet mij toch van het hart dat het Den
Haag weer is gelukt om tijdens de
jaarwisseling de andere grote steden de
loef af te steken. In negatieve zin
helaas, door een record aantal
(auto)branden en vernielingen. Zo ook
in de wijk, getuige een tot de grond
toe afgebrande keet van het Haase
Hopje op het Newtonplein. Een trieste
aanblik en stille getuige van de verniel-
zucht van een aantal trieste figuren.
IJdelheid wint het gelukkig soms van
verstand, want steeds meer jongeren
filmen hun wandaden om ze vervol-
gens op Youtube te plaatsen. En
daarop kijken niet alleen hun “coole”
maatjes. Op die manier zijn al een
aantal aanhoudingen verricht. Positief
nieuws is er gelukkig ook, het lijkt er
op dat het Popmuseum eindelijk van
de grond komt in Scheveningen! En…
de nieuwe burgermeester is bekend:
Jozias van Aartsen, alhoewel ik per-
soonlijk liever een wat progressiever
gezicht had gezien, een zeer ervaren
bestuurder.
Wat treft u in deze aflevering van de
Konkreet zoal aan?
Veel aandacht voor de verkeerspro-
blematiek en de parkeerdruk in de
wijk. Verder bezochten wij maar liefst
twee restaurants. Opmerkelijk nieuws;
aandacht voor het komende blow-
verbod in de Weimarstraat en tenslotte
wat Haagse architectuur in de vorm
van “Het Haagse Portiek”.
Ik wens u namens de redactie ook
deze keer veelleesplezier en zie u graag
terug bij de  volgende editie.

Perry lehmann

Meer eigen verantwoordelijk-
heid burger in 2008?
Tijdens de jaarvergadering van het Alge-
meen Bestuur gaf Ben Russchenberg,
hoofd van de wijkagenten, een blik op
2008. Bij een klacht van overlast zal altijd
worden gevraagd: “en wat heeft u er al
aangedaan?”. Hierbij wil de politie het
initiatief en verantwoordelijkheid meer bij
de burger leggen. Zo zal het gooien van
afval op straat u, in het kader van ‘Den
Haag schoon’, binnenkort €75 kosten. Al
is het maar een broodkorst, sigaretten-
peuk of een kauwgompje. De burger
moet ‘de openbare ruimte als het verleng-
stuk van zijn eigen woonkamer zien’.
Onze wijk loopt daarin nu al voorop!
Menig wijkbewoner zet zijn gebruikte TV,
bankstel, tuinstoel en wandmeubel in de
achterkamer… Nee, op straat. Hoe komt
het dat als er een nieuwe platte TV wordt
gekocht, de oude zo snel mogelijk weg
moet en dus op straat wordt gedumpt?
 ’s Avonds staan de gordijnen wijd open
om de nieuwe aanwinst te laten zien. De
buren die langslopen breken hun nek over
de grote gedumpte TV die midden op de
stoep staat en reeds half is vernield. Het is
ongelooflijk hoeveel huisraad je ’s avonds
en in het weekend aantreft. Reuze gezellig,
maar helaas zijn er geen stopkontakten
voor de TV en de half kapotte staande
lamp. Een enkele keer wordt er wel eens
gepoogd stroom af te tappen, maar dan
gaat het om een illegale hennepkwekerij.
Die lampen worden angstvallig binnen
gehouden. Ook de drankvoorraad
beperkt zich slechts tot lege flessen. En of
het nu echt zo gezellig is met dit weer…
Of  u ziet die brede, gure buurman aan de
overkant met zijn grote Labrador-
Pitbullachtige hond midden op de stoep
een enorme hoop storten. Kordaat stapt
u op hem af  en zegt “Hé, buurman.
Zoiets doe je toch niet?”.  Waarop de
brede, gure buurman glimlachend zegt:
“Oh excuus, buurman, u heeft helemaal
gelijk. Ik zal er wat aan doen.” En met
een handbeweging schept hij in één keer
een hele grijze vuilniszak vol. Nee, dit is
een utopie.
Het probleem zit wellicht dieper. De
betrokkenheid met de straat is in de loop
de jaren afgenomen. De straat is een
stukje niemandsland geworden. In plaats
van dat de straat (en ook wijk) een stukje
van onze leefomgeving is, waar je volop
kan spelen en elkaar ontmoet, is de straat
verworden tot een verzamelplaats van
auto’s waar nauwelijks nog ruimte is om

te spelen of je stoep te vegen. Op de
locaties waar het wel kan, zie je
meteen een veel hechtere sociale relatie
ontstaan. Denk hierbij aan bijvoor-
beeld het Koningsplein, de Blauwe
Pannenbuurt en gelukkig nog veel
meer locaties in de wijk.
Dit is geen protest tegen auto’s. Dat
zou te eenvoudig zijn. De auto’s heb-
ben ons welvaart en plezier gebracht.
En om nu toch weer een situatie als
voorheen terug te krijgen, is het uit-
delen van boetes en vragen of u zelf
de dronken bewoners hebt aange-
sproken, kort door de bocht. Het
gaat hier om de betrokkenheid met
de leefomgeving. “Wat levert het mij
op en wat moet ik daarvoor doen (en
laten!)”, is een terechte vraag. In deze
vraag ligt ook de oplossing. Laat de
bewoner zich niet alleen gebruiker,
maar ook bezitter van de straat
voelen.
Het creëren van betrokkenheid zou de
gemeente meer opleveren. Hoe? Ach,
laten we komend voorjaar bijvoor-
beeld beginnen met een mooi terras
op het Regentessenplein. Wedden dat
die brede gure buurman daar ook
graag zit en dan niet met zijn knieën in
de stro… Ed Dusschoten

Tango in de buurt
‘Tango in de buurt’ is een initiatief  om
lokale activiteiten rondom tangodans
en tangomuziek te organiseren. Voor
veel Argentijnen is het dansen in de
salon vaak een terugkerend onderdeel
van de week. In Buenos Aires vind je
op de meest verrassende locaties en
buurten dansgelegenheden en salons.
Mensen gaan in het weekend ergens
dansen of naar muziek luisteren en
komen elkaar daar tegen. Tango in de
buurt  is een uitnodiging aan Hagenaars
en ook expats om elkaar te ontmoeten.
Wie wil komt dansen. Wie wil komt
kijken en luisteren. Begin maart starten
de nieuwe lessen voor beginners.
Iedereen is van harte welkom.
Proeflessen: 4 maart, 19.30 uur, toe-
gang gratis. Tango lessen: dinsdagen
van maart en april, 20.00 uur
6 lessen € 60,00 per persoon
Locatie: Koningin Emmakade 133,
Informatie: Anne Marie Scheffel
06 17 33 48 05
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Van het DB

We hebben het allemaal
weer overleefd
Misschien een beetje mosterd na de
maaltijd. Maar toch.
Alle lezers die ik gemist heb, een stevige
poot of  een warme pakkert (door-
halen wat niet gewenst is), haal uit 2008
alles wat er voor jou in zit en geniet er
ook van.
Er hebben in de afgelopen maanden
weer een boel leuke, en ook zinnige
dingen plaats gevonden. Verschillende
organisaties boden hun medewerkers
en relaties de gelegenheid om elkaar in
een informele sfeer alle goeds voor
2008 toe te wensen, de laatste nieuwtjes
uit te wisselen maar vooral de onder-

De Valken-
boslaan is een
ramp voor
fietsers

De plannen voor fietspaden liggen al
klaar, maar de dilemma’s zijn groot.
De Valkenboslaan is, vooral gedurende
de ochtend- en avondspits, een nacht-
merrie voor fietsers. Met name tussen
de Edison- en de Weimarstraat is er
enorm ruimtegebrek voor fietsers.
Fietsers manoeuvreren moeizaam
tussen een ononderbroken rij gepar-
keerde auto’s en twee smalle rijstroken
waar het verkeer voortraast. Ook rijdt
er vrij veel vrachtverkeer en stadsbussen
13 en 14. In gemeentelijk stukken
wordt al lange tijd gerept van een
“onveilige verkeerssituatie”en kreeg de
Valkenboslaan een plekje op de project-
lijst van het meerjarenprogramma Fiets
van Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
Inmiddels ligt er een compleet her-

inrichtingsplan- inclusief  vrijliggende
fietspaden – klaar, maar fietsers zijn
nog steeds hun leven niet zeker. Het
grote probleem is de beperkte
breedte van deze weg. Fietsers
kunnen alleen voldoende ruimte
krijgen als het autoverkeer op de
Valkenboslaan een rijstrook inlevert,
en tegen zo’n voornemen lopen
hulpdiensten te hoop. De brandweer
kan dan niet garanderen binnen 6
minuten aanwezig te zijn.
Ook in het zwartboek verkeer
Regentes Valkenbos, aangeboden aan
de toenmalige wethouder in juli 2006,
staat deze situatie al aangegeven..
Maar het zal nog wel een tijd duren
voordat de eerste schop de grond in
zal gaan. AD/HC 16-1-2008

parkeren in ReVa
Het college van burgemeester en wet-
houders van Den Haag heeft een aantal
woonwijken geselecteerd waar betaald
parkeren zal worden ingevoerd. Hiermee
wil het college parkeeroverlast aanpakken
en de leefbaarheid en veiligheid in woon-
wijken verbeteren. Om de parkeerpro-
blemen in Den Haag in kaart te brengen
zijn in 30 wijken auto’s geteld.

Uit onderzoek blijkt dat negentien buur-
ten een parkeerprobleem hebben. Naar
verwachting verbetert in veertien buurten
de parkeersituatie door betaald parkeren
in te voeren. In vijf buurten moeten
naast betaald parkeren meer parkeer-
plaatsen aangelegd worden. Het college
wil het betaald parkeren gefaseerd
invoeren.
De volgende criteria zijn gebruikt bij de
selectie van de wijken:
*gebieden met de hoogste parkeerdruk.
*gebieden waar geen aanvullende investe-
ringen noodzakelijk zijn om de parkeer-
druk te verlagen.
*gebieden die een zoveel mogelijk
aaneengesloten gebied met betaald
parkeren opleveren.
Dit heeft geleid tot het volgende voor-
stel:
*Cluster 1: Om een aaneengesloten
gebied te creëren rondom Rustenburg-
Oostbroek wordt in oktober 2008
begonnen met betaald parkeren in delen
van de Heesterbuurt en Leyenburg en de
wijk Eykenduinen.
*Cluster 2: In februari 2009 wordt
betaald parkeren ingevoerd in het
Valkenboskwartier, het deel van
Scheveningen Bad waar nu nog geen
betaald parkeren is en de Visserijbuurt.
*Cluster 3: In juli 2009 volgt invoering
van betaald parkeren op en rond het
Sweelinckplein, op en rond het Konings-
plein en rond de Energiecentrale.
*Cluster 4: In september 2009 wordt
betaald parkeren ingevoerd in Transvaal
Noord, Midden en Zuid.

Dit voorstel wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd. Naar verwachting wordt het
voorstel in maart/april vrijgegeven voor
inspraak. De gemeenteraad neemt
waarschijnlijk in juni een besluit. Bewo-
ners van de geselecteerde wijken worden
nog geënquêteerd over de definitieve
vorm van betaald parkeren.

Bron: www.denhaag.nl

Februari 2009 betaald

Het lijn 11 tracé.
Regentes Zuid. -  De Verademing.
Het lijn 11 tracé is een inspraakmakende bezigheid, dat staat wel vast. In
het kort: lijn 11 voert ons voor een deel langs de minst fraaie stukjes van
zowel Transvaal als ook Regentes Zuid. Een route van kommer en kwel.
Daarom komt het college met een voortvarende structuurvisie. “Den Haag
2020” waar-van genoemd tracé een niet te verwaarlozen deel van uit maakt.
Op 16 januari is gepraat over de toekomst van de E-ON hal. Een grote
hal die niets staat te doen op het terrein van de elektriciteitscentrale.Een heel goed en gezond 2008!

linge banden aan te halen. Onder het
genot van een hapje en een drankje zijn
er weer plannen gesmeed afspraken
gemaakt en daar varen we allemaal wel
bij.
Ook onze bewonersorganisatie ReVa
heeft haar deuren opengezet om de
vrijwilligers, die zich voor een goed
leefklimaat voor u en mij hebben
ingezet, een gezellig momentje te
bieden. Alles was in het werk gesteld
om er een plezierig moment van te
maken. Daar werd dan ook druk
gebruik van gemaakt. Dat onze wijk er
bij de gemeente goed opstaat bleek uit
het feit dat verschillende wethouders en
raadsleden, ondanks hun drukke agen-
da’s, toch nog even de tijd namen om
de wijkwinkel aan te doen. “Ik kom
maar éven langs” was de binnenkomer,
maar ze namen echt ruim de tijd om te
vragen en vooral te luisteren en dat
laatste is o zo belangrijk. Het, deels
kakelverse, bestuur kan tevreden zijn ze
hadden het prima voor elkaar. We gaan
er samen met u een puik jaar van
maken. Gerard L. Tettero.

Dit onderwerp trok een volle aula in het
Magazijn. Roept u maar, was de strek-
king van de bijeenkomst. Wat gaan we
met deze ruimte doen. Wat zijn uw
wensen. De ideeëngolf liep van kleine
winkeltjes tot een “evenementenhal”.
Verschillende kleine sportverenigingen
zouden eindelijk van hun schopstoelen
af kunnen en daar een vast honk in
kunnen krijgen. Kortom, een gigantische
hoeveelheid ideeën. Alles was bespreek-
baar, alles werd genoteerd en wordt
meegenomen in de besluitvorming.

28 januari kwam de Verademing aan
bod. Ligt dat dan in het tracé? Niet
helemaal. Op deze bijeenkomst waar de
opkomst rond de 150 echt
geïnteresseerden betrof,  bleken de oud
gediende van de werkgroep, het Buurt-
park, in grote getalen aanwezig. En met
hen, ook de vele frustraties waar het
toenmalig zittende college de buurt mee
heeft opgezadeld. De pre-sentatie van
het Haags Ingenieursbureau gaf een zeer
acceptabel beeld van hetgeen er met het
park kon worden gedaan. Veel plannen

die als nieuw werden opgevoerd zijn
in het verleden wegbezuinigd. De
reactieronde op de presentatie was
voor de nieuwe projectleiding dan
ook even  slikken. Het vertrouwen is
er in het verleden vakkundig uit-
geramd. Toen de vraag naar het
beschikbare budget met “geen”
moest worden beantwoord ,met
aanvulling dat – als de plannen rond
zijn komt geld er vanzelf – deed de
vele ervaringsdeskundigen het hoofd
schudden. Er stonden verschillende
flip-overs opgesteld met elk een eigen
thema. Schrijf  uw ideeën er maar op,
geef  uw mening. Alles wordt meege-
nomen en gewogen. Waar mogelijk
komen de ideeën in het definitieve
plan naar voren. Als zaken niet
mogelijk zijn, zal er ook duidelijk
worden aangegeven waarom iets niet
is in te passen.
Een wel erg heet hangijzer, het alles
overheersende sportcomplex, werd
met bijna algemene stemmen op de
transferlijst gezet. Opvallend was de
afwezigheid van de gebruikers van

dat sportcomplex. Niet belangrijk?
Ik vind deze afwezigheid getuigen van
grote minachting voor de buurt.
Wordt beslist vervolgd.
Gerard L. Tettero

Vervolg van Pag. 1
Blow en stopverbod Weimarstraat
Vraag en aanbod
Wanneer de wet van vraag en aanbod
wordt losgelaten op het aantal coffee
shops, is er kennelijk een enorme vraag
naar wiet. En gelet op het aan-tal jaren
dat deze shops zich in de Weimarstraat
bevinden, floreert deze handel blijkbaar.
De klanten komen echter niet allemaal
uit REVA. Met het klakkeloos sluiten
van coffee-shops wordt het probleem
niet opge-lost. De vraag blijft. Alleen

verplaatst deze zich naar een illegaal en
daardoor duur circuit. Met alle moge-
lijke gevolgen van dien.

Hoe nu verder in REVA?
Burgemeester Deetman heeft ook
aangekondigd dat het totaal aantal
coffeeshops in Den Haag moet wor-
den terug gebracht van 40 naar 31.
Hierbij wordt gekeken hoever de shop
zich van een school bevindt. Vreemd
genoeg heeft dit, voor zover nu be-

kend, geen invloed voor REVA.
Deetman wordt hierbij gesteund
door de PVDA, D66, Groenlinks en
de SP. De VVD en ChristenUnie-
SGP willen dat een groter aantal
coffeeshops worden gesloten. Het
verplaatsen van de coffeeshops zien
alle partijen wel als een oplossing.
Zo’n operatie is echter wel kostbaar.
Al met al is het van belang hoe het
merendeel van de bewoners omgaat
met het fenomeen coffeeshop.

Het is opvallend dat vooral oudere
wijkbewoners zich meer storen aan de
coffeeshops dan jongere wijkbewoners.
De bewoners organisatie is een voorstan-
der van het reduceren van het aantal
coffeeshops. Ook het verplaatsen van
deze shops uit deze gevoelige omgeving
is een oplossing. Echter het geheel
verbannen uit de wijk is een utopie;
menig wijkbewoner haalt zijn voorraad
wiet in een van de (te) vele shops.

Ed Dusschoten

Van het DB
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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

COLUMN

Verjaardagen

Als klein meisje keek ik al weken van
tevoren uit naar mijn verjaardag. Ik had
ruim op tijd een verlanglijstje gemaakt,
de voorbereidingen voor mijn kinder-
feestje waren in volle gang en ik telde
de dagen af tot het zover zou zijn. De
nacht voor mijn verjaardag kon ik nooit
slapen en ging ik ’s nachts stiekem naar
beneden om te kijken of ik iets van de
cadeautjes kon herkennen aan de
verpakking. Daarna kon ik van alle
opwinding helemaal niet meer slapen en
lag ik in bed te wachten tot de klok
zeven uur aangaf zodat ik eindelijk naar
beneden mocht. Het hele huis was
versierd met slingers en ballonnen en ik
voelde me altijd echt jarig. Ik ben bijna
in de lente jarig en ik herinner me dat
het heel vaak zonnig weer was op mijn
verjaardag. Ook de verjaardagen van
mijn ouders vond ik geweldig leuk.
Dan zat het hele huis (of tuin) vol met
familie en vrienden. Maar naarmate de
jaren verstreken werd er aan hun
verjaardagen steeds minder aandacht
besteed. We gingen dan wel met zijn
vieren (mijn ouders, broer en ik) uit
eten, maar meer werd er niet aan
gedaan en ik begreep dat niet. Mijn
moeder zei toen dat “als ik later groot
zou zijn waarschijnlijk ook steeds
minder aan mijn verjaardag zou gaan
doen” en ik geloofde haar natuurlijk
niet. Zoals ik in die tijd mijn ouders
maar zelden geloofde. Nu ben ik zelf
moeder en vier de verjaardagen van
mijn kinderen ook uitgebreid met alles
erop en eraan. Taart, slingers, feestvisite,
de hele mikmak. Maar die van mijn lief
en mijzelf sla ik inderdaad het liefst
over. Ik heb er geen zin meer in en mijn
lief gelukkig ook niet. Je loopt de hele
dag de benen uit je lijf te rennen met
hapjes en drankjes. Je hebt nauwelijks
tijd voor een goed gesprek en voor je
het weet is de dag voorbij en zit je met
een keuken vol afwas. Ik begrijp nu pas
wat mijn moeder bedoelde. Ik ben
ieder jaar heel blij en dankbaar dat ik
weer een jaar ouder ben geworden,
maar ik “vier” dat liever in het klein met
kinderen, man, ouders en schoonou-
ders. Het grappige is dat nu mijn
kinderen niet begrijpen waarom ik mijn
verjaardag niet zo nodig hoef te vieren,
net als ik vroeger. Andermans verjaar-
dagen zijn trouwens ook niet aan mij
besteed en ik kan me er maar met
moeite toe zetten om naar een verjaar-
dag te gaan. Gezellig met z’n allen in
een kring zitten… nee bedankt! Laten
we gewoon eens in de zoveel jaar een
knalfeest geven zonder dat er een
speciale aanleiding is. Bandje, dansen,
hapje, drankje…ik ben helemaal voor!

din 26 februari 2008, 15.00 uur
Kleine zaal. Kleine Moek THEA-
TER KOEKLA Kleine Moek is
alleen op de wereld. Op een dag gaat
hij op zoek naar geluk. Als hij honge-
rig de stad bereikt, hoort hij een oude
vrouw roepen dat het eten klaar
staat…Dat is het begin van zijn
zoektocht naar geluk. En daar is
moed voor nodig.       Vanaf  4 jaar

5, 8, 9 maart 14.00 uur
6, 7, 8 maart 20.15 uur
Kleine Sophie en Lange Wapper
TONEELGROEP WEER-
SCHIJN. Sophie is een ernstig ziek
meisje, die in de nacht van haar dood
ontdekt dat haar poppen tot leven
komen. Samen gaan zij op een reis
waarin de avonturen de grote thema’s
van het leven raken. Vanaf  8 jaar.

woe 19 maart 2008, 15.00 uur Kleine
zaal  Ik voel, ik voel DE NOTEN-
BAKKER  Wat hoor je als je blij bent
of juist heel erg boos? Kan je door
een liedje verliefd worden? Ben je wel
eens bang en ken je griezelige muziek
waar je kippenvel van krijgt?  Je mag
meezingen, meeklappen en als je daar
geen zin in hebt dan blijf je lekker op
je stoel zitten. Vanaf  5 jaar

zat 22 maart 2008, 15.00 uur Grote
zaal. De Reisgenoot DIKICI. Nadat
zijn vader is gestorven gaat de jonge
Yunus op reis, met een paar goud-
stukken en frisse moed om de wereld
te gaan zien. Tijdens zijn reis ontmoet
hij allerlei mensen en beleefd hij veel
avonturen.               Vanaf  6 jaar

maa 24 maart 2008, 15.00 uur Kleine
zaal Verfmannetje DE LA MAR
POPPENTHEATER
Dat is leuk: je tekent iets en die teke-
ning gaat leven! Het is net alsof je
steeds wensen mag doen, en die ko-
men dan nog uit ook!  Vanaf  3 jaar

woe 26 maart 2008, 15.00 uur Kleine
zaal. Berenpicknick PIRON
Een muzikale poppentheatervoorstel-
ling. Wolf  gaat vaak slapen bij zijn opa
Opi, noemt Wolf  hem. Opi is imker
en verkoopt zijn honing op markten.
Van Opi mag Wolf  mee naar zee, om
honing te verkopen. Vanaf  3 jaar

zat 29 maart 2008, 15.00 uur Grote
zaal. Stoere Broer BRANDAAN
COTTERINK. Op een dag, toen ik
nog een kleutertje was, ging mijn
broer het bos in om de tovenaar te
zien. Bij de tovenaar vond hij een
groot rood boek. Het boek viel open
op bladzijde driehonderddrieën-
zeventig. Vanaf  4 jaar

Theater de Regentes
Theater Zwembad De Regentes,
Weimarstraat 63. Reserveren:
363 77 98 of  www.deregentes.nl

Opgeruimd staat netjes!

Stoere broer
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Nieuwe openingstijden
Bibliotheek Segbroek
Sinds 2 januari j.l. is de Openbare
Bibliotheek Segbroek langer geopend.
De nieuwe openingstijden zijn:
ma, di, do: 11.00 - 18.00 uur
wo, vr: 11.00 - 20.00 uur
za: 11.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Segbroek,
Weimarstraat 353

Daar kreeg je voor elke ingeleverde zak
vuurwerkafval of kerstboom een leuke
en zinnige beloning. Nee dit keer geen
bonnen voor gratis Big Vetmakers of
een andere, niet al te gezonde, beloning.
Deze keer bracht elke boom of vuilnis-
zak een leuke attentie en een bon van 10
waardepunten op. Via een speciale
website kon je daar leuke cadeaus voor
uitzoeken.
Dat deze actie aansprak bleek wel. De
tweede dag was de oogst in de
Newtonstraat, zo rond het middaguur,
46 zakken vuurwerkafval en 48 bomen
en de aanvoer liep lekker door. Uitein-
delijk werd er 7.5 ton vuil ingeleverd.
Prima actie dus.
Dat het koud, ja erg koud, was mocht
voor de medewerkers op inzamel-
punten de pret niet drukken. De heren,
de Held, Haneveld en Ranijiawan deden
hun werk met zichtbaar plezier.
Het zou het uiterlijk van de stad ten
goede komen als dit soort acties, maar
dan voor zwerfvuil, wat vaker werden
georganiseerd.
Gerard L. Tettero

We hebben met zijn allen 2008 uitbun-
dig verwelkomd en voor een vermo-
gen aan vuurwerk letterlijk de mist in
zien gaan. Ook de kerstbomenhandel
deed goede zaken. Maar dat resul-
teerde de eerste dagen in een giganti-
sche berg rotzooi. Dat moet wel
opgeruimd worden en dat gebeurde
ook. Er is door de gemeentelijke
diensten geveegd, geruimd en afge-
voerd.
Zoals elk jaar kreeg de jeugd de
mogelijkheid een handje mee te
helpen. In de ons stadsdeel werden
een drietal inleverpunten geïnstalleerd.

MACARONI VLINDER
Wat heb je nodig:
Macaroni, papier, lijm, verf.
*Je neemt het papier en tekent daar
een dier op. Een beetje ruim tekenen
met grote vlakken. Bijvoorbeeld een
vlinder. Daarop plak je de macaroni in
allerlei vormen. Je kan het kunstwerk
daarna verven met verschillende kleu-
ren. Eventueel kan je het dier uitknip-
pen. Tip:  Je kan ook een willekeurig
figuur maken en verschillende vormen
van macaroni gebruiken.

In het kader van Internationale
Vrouwendag 2008 organiseren
Stichting Hindustani, St. Manggar
Megar en St. Gehiem Geweld een
bijeenkomst met als thema:
“Het kind als Getuige”
Deze bijeenkomst staat vooral in het
teken van kinderen die getuige zijn van
huiselijk geweld en de gevolgen die zij
daarvan ondervinden.
Zaterdag 8 maart, Dienstencentrum
Copernicus,
Daguerrestraat 16.
Aanvang 16.00 uur met een inloop en
versnapering. Om 18.00 start de bingo
en om 19.40 Shi-Rag.
Rond 20.30 inleiding over huiselijk
geweld gevolgd door een toneelstuk
hierover om 20.50 uur. Na het toneel-
stuk, rond 21.45 start de discussie met
pannelleden gevolgd door een gezellig
samenzijn tot 23.15 uur.
Entree gratis.

Het Kind als
Getuige
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Uit de keuken geklapt

Oost-Afrikaans eethuisje Djebena
In februari bestaat het eethuisje Djebena in de Weimarstraat twee jaar. Hoog tijd om een kijkje in de keuken te nemen, een gerecht met de
eigenaars te maken en te vragen hoe het met ze gaat. De ontvangst is heel hartelijk. We treffen elkaar ongeveer tijdens de lunchtijd. De tijd
waarop zij hun voorbereidingen treffen voor de avond.
Djebena is, naast een aantal snackbars
en pizzeria’s, een van de weinige restau-
rants in de Weimarstraat. Eigenaar
Tedros en zijn vrouw Aster komen uit
Eritrea, een land aan de kust van Oost-
Afrika. Tedros woont al meer dan 20
jaar in Nederland, heeft lang in de
Newtonstraat gewoond, maar is nu
verhuisd naar Zoetermeer. Hij is
geboren in Asmara, de hoofdstad van
Eritrea. Asmara is voor Eritrea net als
Amsterdam voor Nederland: het is er
druk en je kunt er van alles krijgen.
Aster is sinds 11 jaar in Nederland en
samen hebben ze een zoontje van 1 ½
jaar, Edom. Zij bezitten tevens een
goedlopend restaurant in Leiden dat al
veel langer bestaat.

De gerechten zigni, dorho en siga
beghe (met respectievelijk rundvlees,
kip/ei en lamsvlees in pittige rode saus)
zijn hun specialiteiten. Met Aster ga ik

tebsi maken, een gerecht van gebakken
rundvlees met een milde smaak). Elk
gerecht op de menukaart wordt
geserveerd met indjera en diverse
groenten. Indjera is een sponsachtige
pannenkoek gemaakt van gist, water,
tarwe en maismeel.

De pannenkoek wordt met de
(rechter)hand gegeten. Men breekt er
stukjes vanaf  en pakt daarmee steeds
een beetje van een gerecht en wat saus.
Alles wordt geserveerd op een grote
platte schaal, die traditioneel wordt
aangeboden in een mosob. Dat is een

meterhoge rieten mand met een deksel
zodat het eten warm blijft. Alle gerechten
zijn rond de tien euro. Er staan ook een
paar vegetarische gerechten op de menu-
kaart.
Het grootste probleem dat Tedros ervaart,
is dat de gemeente geen alcoholvergunning
voor het restaurant afgeeft. Traditioneel
drinken Eritreërs bier uit een kalebas. Als
Tedros dat die manier kan aanbieden, zou
het restaurant meer toeloop krijgen. Het
feit dat hij geen bier of wijn mag verko-
pen, doet bezoekers wel eens teleurstellen
of niet terugkomen. In zijn restaurant in
Leiden schenkt hij wel alcohol, want hij
heeft er de juiste papieren voor. De buren
en de winkeliersvereniging zijn positief
over zijn komst en aanwezigheid.

Djebena, Weimarstraat 52-A, tel:: 06-
27366231 (of 071-5136833), geopend:
dinsdag t/m zondag vanaf 1800 uur
(keuken open: 1700 uur, keuken gesloten:
2200 uur)

Man San, hemels genieten.
Sinds eind oktober 2007 is de uit Hong Kong afkomstige familie Tang de nieuwe eigenaar van
het Chinese restaurant Man San. Voor de overname van dit restaurant was de familie al mede-
eigenaar van een restaurant in Wassenaar, samen met een vriend. Mr.. Tang, al 25 jaar werkzaam
als chef-kok, vond het wel tijd voor een eigen restaurant. Zodoende deze grote stap. De familie
Tang is erg blij met de locatie. Mevrouw Tang zegt hierover: ”Dit is een goede buurt met veel
leuke mensen. Wij zitten aan de Laan van Meerdervoort en er is hier een goede doorstroom,
waardoor ons restaurant ook opvalt.”

Man San, want staat voor “het betere”
in het Chinees, maakt deze naam zeer
zeker waar. Na het proeven van de
heerlijke kip Hong Kong (Sichuen Kip),
de ossenhaas in zwarte peper (Hak
Tjiew Auw Lau), de gebakken banaan
met sesamzaadjes (Passie Heung Thiew)
en het gebakken ijs (Tjaa Suut Ko) zijn
wij helemaal om. De kip Hong Kong
heeft een heerlijke zoete smaat door de
tomaten saus waar het in gebakken is
en de lekkere peultjes en sesamzaadjes.
De ossenhaas in zwarte pepersaus is
heel apart en pittig. De gebakken ba-
naan is ook op Kantonese wijze bereid
en heeft een laagje stroop met sesam-

zaadjes om het deeg heen, wat de
gebakken banaan een ander, heerlijk en
apart smaakje geeft. Als dessert hebben
wij het gebakken ijs aangeboden ge-
kregen om te proeven. Normaliter zit
er bij het gebakken ijs cake en andere
koekjes. Bij Man San krijgt u een bol-
letje gebakken ijs met kokos erin en
met heerlijke vruchtjes erom heen
gegarneerd.
Deze nieuwe Kantonese specialiteiten
van de familie Tang staan nog niet op
de menu lijst, maar is al wel te bestellen.

Door de snelle overname van het
restaurant voor de drukke periode van

de kerst en oud & nieuw, is er nog
geen tijd geweest om het nieuwe menu
op te stellen en de specialiteiten in het
menu op te nemen. Deze nieuwe
menukaart zal eind februari aanwezig
zijn, zodat u kunt kiezen uit de heerlijke
gerechten. Ook is er aan het interieur
van het restaurant nog niets veranderd.
Maar daar komt omstreeks de zomer
verandering in. Wel is de keuken
verbouwd.

Heeft u trek in een Chinese maaltijd,
dan raad ik u aan om naar Man San te
gaan. Man San is te vinden op de Laan
van Meerdervoort 286 en is ook
telefonisch te bereiken op het nummer
070-3651979. Het restaurant is maan-
dag tot en met zondag open van 15.00
uur tot 22.00 uur en op zon- en feest-
dagen van 12.00 tot 22.00 uur.

Mariella Calia

Een dagelijks probleem in de wijk, parkeren……

Groot
Klein
Leed

Het zal je maar gebeu-
ren, kom je ’s avonds
laat terug van een af-
spraak en wil je de auto
parkeren, liefst een
beetje in de buurt van
je huis. Dat is vaak al
een probleem, maar als

er alleen de middenberm op de Val-
kenboslaan overblijft als alternatief, is
dat een dubbel probleem. Een deel
was ooit een grasstrook, maar door het
parkeervergunningbeleid in de naast
gelegen wijk zijn er veel automobilisten
die, om niet te hoeven betalen, de auto
maar op de Valkenboslaan parkeren.

Dan blijft er voor de bewoners van de
Valkenboslaan geen andere keus dan de
auto te parkeren op de middenberm,
ooit grasstrook, nu een modderpoel
met diepe kuilen.

situatie is gewezen en de vraag daar
ook is gesteld wanneer er nu eens met
de beloofde herinrichting van de
Valkenboslaan wordt begonnen. Maar
tot nu toe zonder reactie………..
Laten we eens vragen of onze nieuwe
burgemeester de wijk komt bezoeken,
dan kan zijn dienstauto op deze fraaie
middenberm geparkeerd worden, wie
weet helpt dat wel………

Martine Cloosterman

Als het lukt om de auto daar te parke-
ren, mag je eerst laarzen aantrekken om
de auto te verlaten, zuigend door de
modder verlaat je dan de midden-
berm, maar je schoenen heb je in ieder
geval niet in de modder achtergelaten!
De volgende dag volgt er weer een
geweldige uitdaging om de auto te
bereiken (met laarzen) en daarna maar
hopen dat het lukt om die modderpoel
met de auto te verlaten.
Toen ik deze foto nam, kwam er een
buurtbewoner naar mij toe met de
vraag of er eindelijk wat ging gebeu-
ren. Hij vertelde mij dat de gemeente al
enkele malen op deze onhoudbare
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GEZOCHT  KUNSTWERKEN
Voor het project “RAAK AAN!
contact maken is een kunst”

Stichting BCOM en kunstenares
Mathilde Kuper organiseren dit
voorjaar een tentoonstelling waar
kunstwerken aangeraakt mogen
worden. Deze tentoonstelling en
tevens sociaal project heeft als doel
bewoners in de wijk contact te laten
maken met het onbekende, met
hetgeen verboden aan te raken is.
Waardoor we meer en makkelijker
contact gaan maken met elkaar.
De opening is op donderdag 24 april
en zal 3 maanden duren.

Meedoen of  informatie? Bel of  mail
Mathilde Kuper 06-41821033 /
info@dekaart.nl.

Poëzie in de wijk
Een van de nieuwe Konkreet-redacteu-
ren, Xander Stalenhoef, schrijft sinds een
aantal jaren voor de lol en als uitlaatklep
kleine gedichten. Op het Crossing
Border festival van afgelopen november
was de bedenkster van het poëzieproject
Precies160, Sofie Cerutti, aanwezig.
Precies160 staat voor de maximale
lengte van een sms die precies 160
tekens (inclusief  spaties) is. In niet meer
of minder dan die 160 tekens moet een
gedicht worden gemaakt. Xander dacht:
Dat kan ik ook en plaatste direct dage-
lijks een aantal van zijn (ingekorte of
verlengde maar zeker flink gehusselde)
gedichten op de website
www.precies160.nl. Op weekdagen
wordt dagelijks een gedicht van deze
website geplukt en geplaatst in nrc.next.
In de week na Crossing Border Festival
werd op 27 november Xanders vol-
gende gedichtje geplaatst:

Blijf voor mij een mysterie
Al verdwaal ik in de eenzaamheid
Al schuurt de afstand mijn ziel
Al vervreemdt het onbegrip mij van jou
Al verbrandt mij deze liefde

Xander deed ook mee aan de tweede
editie van het gedichteninzamelings-
project Poëzie op Pootjes.  In totaal
hebben bijna 493 Hagenaars en –ezen
een bijdrage achtergelaten op
www.poezieoppootjes.nl. Bijna alle
gedichten zijn gebundeld in een boek
dat vanaf eind 31 januari te koop is
voor 12,95 euro. Op 31 januari mocht
Xander zijn gedicht voordragen in de
Centrale Bibliotheek. Het gaat als volgt:

Droomduinen
in Scheveningse strandtuinen
poseert de maan door de bomen
als door een lijst omkaderd

door middernachtzwart omringd
danst een friszilte witte roos
op de warme wind uit het zuiden

maar wat zijn dat voor geluiden
wees niet bang, er is niets loos
het is een prachtegaal die zingt
en daar een vos die nadert

wil je straks in mijn dromen
een eindje met mij verderstruinen

Het project Poëzie op Pootjes eindigt op
donderdag 21 februari 2008 met een
slotvoorstelling in Theater Zwembad
De Regentes in de Weimarstraat.
Wilt u een gedichtje geplaatst hebben in
Konkreet? Stuur die dan
konkreet@boreva.nl of geef het af bij
Wijkwinkel ReVa aan de Beeklaan 266

De Verademing was en zou nog steeds
ten dienste van de wijkbewoners staan.
In een keurig verzorgde folder geeft het
programma vanaf half mei 2007 daar
de speelmogelijkheden en de bijbeho-
rende tijden aan. Veel van de geboden
sporten worden in teamverband ge-
speeld dus Daar deel je je dag op in,
daar maak je met je speelpartners
afspraken over, toch?
En dan zonder enige voorinformatie
verschijnt er een nieuwe folder waarin
alle speeltijden, zonder enig vooroverleg
sterk zijn gewijzigd. Je moet als gebrui-
ker dan maar hopen dat je medespelers
zich kunnen aanpassen.
Ook wordt de Jeu de Boulesgroep in
de avonduren met regelmaat in het
donker gezet. Kantine dicht, licht uit Jeu
de Boules of niet jammer dan.
De organisatie zou iets klantvriendelijker
kunnen werken.

Straat
vertegen-
woordigers,
de ogen van de straat.
Overal zijn ze actief in de wijk, de
straatvertegenwoordigers. Zij houden
hún straat in de gaten. Gebeuren er
ongebruikelijke dingen, geven zij het
door aan het contactcentrum of de
politie. Elke melding die zij doorgeven
krijgt een apart registratienummer,
waarmee het makkelijker is om een
melding terug te vinden. Nettie Baak,
bestuurslid ReVa en ondersteuner van
de straatvertegenwoordigers vertelt:
“Het is gebruikelijk dat een melding
binnen ongeveer drie werkdagen
verholpen is. Mocht dit niet zo zijn,
kunnen de straatvertegenwoordigers
terecht bij de wijkwinkel. Daar wordt
dan geprobeerd de melding alsnog zo
snel mogelijk te verhelpen. Hierbij is
dan het registratienummer nodig.”
Waar het bestuur van de straatvertegen
woordigers erg blij mee is, is het feit
dat de straatvertegenwoordigers steeds
actiever worden en dus steeds meer
meldingen maken.
”Een aantal malen per jaar wordt er
een bijeenkomst georganiseerd voor

Ingezonden Brief

Invoering betaald
parkeren. 
De gemeente is van plan om in een
aantal wijken, waaronder Regentes-
Valkenbos, betaald parkeren in te
voeren. Hiervoor heeft de gemeente
onderzoek uitgevoerd waarmee de
“parkeerdruk” in kaart is gebracht.
De gemeente concludeert een hoge
parkeerdruk en ziet daarin reden tot
invoering van betaald parkeren over
te gaan. Het is de vraag of de
parkeerdruk te hoog en of betaald
parkeren de juiste maatregel is om
dat probleem aan te pakken. 
In het voorstel van de gemeente
ontbreekt de informatie om als
bewoner vast te kunnen stellen of er
een probleem is en zo ja of betaald
parkeren dat probleem gaat oplossen.
Wat mankeert er aan het verhaal van
de gemeente?
Er is niet overal een probleem voor
de bewoners, er zijn klachten. En een
deel van het probleem kan worden
opgelost door betere handhaving van
het huidige parkeerbeleid: het illegaal
parkeren. Daarmee wordt een veel
belangrijker probleem aangepakt,
namelijk de vrije doorgang voor de
brandweer. De gemeente moet direct
aan de slag met handhaving in het
kader van veiligheid en niet wachten
op dit plan!
Dat deze maatregel leidt tot verplaat-
sing van de parkeerdruk naar andere
wijken noemt de gemeente wel maar
doet niets met die conclusie. Dat is
dus vooral een reden om geen
betaald parkeren in te voeren. 
In het onderzoek komt naar voren
dat in een groot aantal wijken geen
klachten van bewoners bekend zijn.
En de grens voor lage parkeerdruk
ligt bij 75%, dat is 25% vrije parkeer-
plaatsen. Voor wie doet de gemeente
dit? Voor de bewoners toch?
Het zou ook wel correct zijn de tekst
te beginnen met “Voorstel”, het lijkt
er nu op dat de invoering al gepland
is, pas bij verdere lezing blijkt het een
voorstel te zijn aan de gemeenteraad. 
Kortom een slecht onderbouwd
voorstel waar eerst gekeken moet
worden naar handhaving van het
huidige parkeerbeleid. Want, ook het
nieuwe beleid vraagt om handhaving.
Als de gemeente nu niet handhaaft,
dan doet ze dat straks ook niet en is
nieuw beleid alleen verspilling.
Een verzoek aan de gemeente:
Evalueer eerst het betaald parkeren in
andere delen van de stad met een
vergelijkbare situatie, bijv. Rusten-
burg- Oostbroek.
En als het toch wordt ingevoerd, heb
ik dan zeker een parkeerplaats?

Wijkbewoner Regentes-ZuidBob Marley’s Reggae Night
Op vrijdag 22 februari 2008 wordt Bob Marley her-
dacht door middel van een Reggae Night in  Theater
Regentes. Het is immers alweer 26 jaar geleden dat deze
legende is overleden. De gelegenheidsformatie
Tribute2Bob Marley zal deze avond verzorgen door
het levenswerk van Bob Marley zowel akoestisch als
bombastisch groot neer te zetten. Tribute2Bob Marley,
onder leiding van Philip ‘Junior’ Tecla, bestaat uit de
muzikanten Van Benny Sings, Tasha’s World en Van
Velzen. Aanvang 20.30 uur

Klein
Leed

alle straatvertegenwoordigers om de
voorgaande en de komende periode te
bespreken. Elke eerste donderdag van
de maand is er een spreekuur in de
wijkwinkel”, aldus Nettie Baak. De
werkgroep overlegd regelmatig met de
gemeente voor een directe koppeling.
Elk jaar wordt afgesloten met een feest.
Nettie Baak vertelt: “Wij organiseren elk
jaar een feestje om alle straat-vertegen-
woordigers te bedanken voor de goede
inzet van het afgelopen jaar.” Dit jaar
had het feest het thema ver-wennerij.
“Elke straatvertegenwoor-diger mocht
een gast meebrengen die het minder
hebben. Zij verdienen ook een leuke
avond”, aldus Nettie Baak. Ook vertelt
zij: ”Het was een geslaagde avond.
Iedereen genoot van het heerlijke eten
en had veel plezier bij de meezingavond
verzorgd door Frans de Leef.” Wilt u
ook deel uitmaken van de straat-
vertegenwoordigers? Loop dan gerust
binnen bij de wijkwinkel voor meer
informatie of  om u aan te melden.

Mariella Calia

Rijp op de vlinderstruik in mijn tuin

zich afzetten op gras, begroeiing en
voorwerpen aan het aardoppervlak,
geven deze een witte tint. Soms daalt de
temperatuur pas onder nul als er zich al
dauw heeft gevormd. De dauwdrup-
pels bevriezen dan en krijgen daarbij een
witte tint; het verschijnsel heet witte
dauw. De waterdruppeltjes die de mist
vormen zijn bij een luchttemperatuur
onder nul gewoonlijk onderkoeld.
Ze bevriezen pas als ze in aanraking
komen met voorwerpen. In dat geval

spreekt men van ruige rijp.
De ruige rijp groeit verder aan
naarmate de situatie met onderkoelde
mist langer voortduurt; de aangroei-
richting is tegen de wind in.
Het was een prachtig gezicht, waar
we een paar dagen van konden
genieten.     Martine Cloostermann

Op 21 december vorig jaar zag de
wereld er ineens heel anders uit toen ik
naar buiten keek. Overal prachtig wit,
het was geen sneeuw, maar rijp…..
Maar wat is dat eigenlijk die rijp?

Rijp, ruige rijp en witte dauw
Mist en dauw kunnen zich ook
vormen bij temperaturen onder het
vriespunt. In dat geval zet er zich geen
dauw af, maar rijp. De ijskristallen die

Bob Marley’s Reggae Night
Op vrijdag 22 februari 2008 wordt Bob Marley 
herdacht door middel van een Reggae Night 
in Theater Regentes. Het is immers alweer 26 
jaar geleden dat deze legende is overleden. De 
gelegenheidsformatie Tribute2Bob Marley zal deze 
avond verzorgen door het levenswerk van Bob Marley 
zowel akoestisch als bombastisch groot neer te zetten. 
Tribute2Bob Marley, onder leiding van Philip ‘Junior’ 
Tecla, bestaat uit de muzikanten Van Benny Sings, 
Tasha’s World en Van Velzen. Aanvang 20.30 uur
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Surveilleren met ski’s
Toen ik bij de politie kwam, was het nog de gemeentepolitie van Den Haag.
Recherche, wijkagenten, surveillance, mentoren, ploegchefs en de mensen van de
Marechaussee maakten allemaal deel uit van een ploegensysteem. In heel Den Haag
waren dezelfde ploegen in dienst en zo kwam je dus bijna altijd dezelfde collega’s
tegen. Ik werd in het begin gekoppeld aan een soldaat, zo noemde ik Bob, die als
Marechaussee aan ons bureau geplaatst was. De Marechaussee was vooral in de
grote steden geplaatst voor extra ondersteuning bij de gemeentepolitie.
Bob was naast soldaat en politieman ook nog eens een echte scharrelaar. Hij zag
overal geld in, ook tijdens werktijd. Vooral als de volgende ochtend het vuilnis
werd opgehaald. Bob speurde dan naast de misdaad ook op goederen die te
gebruiken waren voor de rommelmarkt. Hij verkocht alles waar maar geld mee te
verdienen was. Zo waren we eens met de hele ploeg bij Bob op visite geweest,
nadat hij een nieuwe woning had betrokken.Toen we hem complimenteerden met
zijn meubels, konden we die zo overnemen. Bob speurde de hele wijk af en
regelmatig leek onze surveillancewagen op een transportvoertuig. Tafels, kastjes,
speelgoed en ander goed hadden we al achterin het voertuig gehad. Bob kwam
altijd met een busje naar zijn werk, zodat alles meteen tijdens of na de dienst
overgeladen kon worden.
We hebben wat afgelachen. Zo ook toen Bob een paar ski’s vond bij het grofvuil.
De ski’s waren zo lang dat ze niet vervoerd konden worden in ons voertuig. “Laat
toch liggen, man. Het past niet”, probeerde ik nog, maar Bob wilde er niets van
weten. “Ik kan er toch gauw 5 gulden voor krijgen”, hoorde ik hem nog zeggen,
toen hij de ski’s pakte en een oplossing zocht voor het vervoer. Al snel kwamen
we op het idee de ski’s op het dak te vervoeren. Onze zwaailampen waren toen
nog geplaatst op een smalle imperiaal, waaronder tussen het dak en de lampen
nog ruimte was. Dus de ski’s onder onze zwaailampen en maar weer verder
surveilleren. Het was een grappig gezicht, met de ski’s die aan de voor- en achter-
zijde uitstaken. We hadden de grootste schik met die ski’s op het dak en probeer-
den zoveel mogelijk collega’s tegen te komen om de pret met ons te delen. Ieder-
een wist hoe Bob was en moest lachen als ze ons zagen rijden.
We reden dus bijna de hele nacht rond met de ski’s, toen we naar een man werden
gestuurd die tegen een auto zou hangen. Ter plaatse troffen wij de man aan. Hij
had duidelijk te diep in een glaasje gekeken; kon bijna niet meer op zijn benen
staan en ook niet meer uit zijn woorden komen. Maar hij was er zelf van over-
tuigd dat hij bijna thuis was en dat hij nog wel kon lopen. Bob had alle geduld met
de man, maar vertelde deze toch dat hij té dronken was en voor zijn eigen veilig-
heid naar huis gebracht moest worden. De man sputterde hevig tegen toen hij
ineens helemaal stil werd en met grote ogen naar de ski’s op het dak van ons
voertuig keek. “Jullie hebben ski’s op het dak van een politieauto???” hoorden wij
de man drie maal achter elkaar zeggen. Hij stotterde niet eens toen hij het zei. Bob
en ik moesten hard lachen om de opmerking van de man en Bob zei hem: “Ziet u
wel, meneer. U bent vreselijk dronken. U ziet dingen die er niet zijn. Snel instap-
pen, we brengen u direct naar huis”. De man stapte zonder protest in en heeft de
hele rit naar zijn huis niets meer gezegd. We hebben de man bij zijn woning afgezet
en daar zagen we hem nog heel lang onze surveillancevoertuig nakijken toen wij
met onze ski’s weer in de nacht verdwenen.

Agent Kokkie.

de portiekwoning
Struinend door de  boekwinkel stuit  ik
op een klein handzaam imitatie notitie-
boekje met de titel Het Haagse Portiek,
geschreven door Hans Pars.  Door het
onderwerp en de bescheiden prijs kan
ik het niet laten staan. De bijna 100
pagina’s op klein formaat en rijkelijk
voorzien van foto’s lees ik bij thuis-
komst in één keer uit in mijn eigen
Haagse portiekwoning. De vraag  wat
een portiek is wordt beantwoord door
P. Bakker Schut (directeur stadsont-
wikkeling vanaf 1918).”een stenen
buitentrap die toegang geeft tot een
bordes ter hoogte van de eerste verdie-
ping, waarop vier buitendeuren uitko-
men. Dit principe is veel en in allerlei
varianten met wisselend succes  toege-
past. Ondanks de vele voordelen ten
opzichte van een binnentrap (iedereen
een eigen voordeur, afname onzin-
delijkheid en minder brandgevaar) was
niet iedereen even enthousiast. Vooral
het vele steile klimwerk voor leveran-
ciers en postbodes en de niet altijd even
fraaie architectuur kregen kritiek. Nu
leveren vooral de half open portieken
gelegenheid aan drugsgebruikers en
vrijende paartjes om zich aan het
gezicht te onttrekken.

Grappig te lezen dat in Den Haag
vrijwel geen vierde woonlaag gebouwd
is, omdat men  geen woonkazernes
wilde laten ontstaan en tegen het
stapelen van bewoners was. Wel weer
typisch voor Nederland; er werden
meteen regels opgesteld voor het
schoonhouden van de portieken.
Kwam je er niet uit dan kon de
woninginspecteur dwingend regels
voorschrijven. Tijdens de eerste We-
reldoorlog heerst er een water-
schaarste  en mocht er alleen droog
geveegd worden of gesopt met
hemelwater. Ook in de recente historie
zijn ondermeer door de Porrtugese
architect Alvaro Siza tussen 1985 en
1989 aan de Vaillantlaan nog portiek-
woningen gebouwd en ondanks alle
scepsis bekroond met de Berlageprijs
in 1994. Voor iedereen die geïnteres-
seerd is in de ze typisch Haagse archi-
tectuur of iets meer wil weten over de
historie en achtergrond van het Haagse
portiek kan ik dit kleinnood van harte
aanbevelen.
Bron; Het Haagse portiek uitgegeven
door uitgeverij de Terugreis.
ISBN 90-809811-1-7 en geschreven
door Hans Pars.

Vragenlijst voor omwonenden voor een mogelijke
aanpassing aan de speelplek in de Copernicuslaan.
Valkenbos-Noord kent weinig speel-
plekken voor kleine kinderen terwijl er
wel veel kinderen wonen. De speel-
plekken op de Copernicuslaan worden
dan ook goed bezocht. Om de speel-
plek te verbeteren voor de kinderen
doet een aantal wijkbewoners het
voorstel een gedeelte van de struiken te
veranderen in een grasveld, waarop
alleen de kinderen mogen spelen.
Honden zullen worden geweerd door
een hoger hek, afsluitbare toegang en
verbodsborden. Immers, de gehele
Valkenboskade is onlangs heringericht
om de hondenbezitters tegemoet te
komen. Nu de “kinderbezitters” nog!

Graag willen wij hierover uw mening
peilen d.m.v. deze enquête. Het invullen
hiervan kost u nog geen 5 minuten. Na
verwerking van alle enquêtes zal het
resultaat aan de gemeente worden
aangeboden. Ook zal er natuurlijk
verslag worden gedaan van de resulta-
ten in de wijkkrant de Konkreet.

Daadwerkelijke aanpassingen aan de
Copernicuslaan zijn afhankelijk van het
beschikbare gemeentelijk budget.
Let op: alleen invullen indien u woont
in het deel van Valkenbos omgrensd
door :Valkenboskade, Weimarstraat,
Fahrenheitstraat en Laan van Meerder-
voort: in genoemde straten en Govert
Bidloostraat, Frederik Ruyschstraat,
Nicolaas Tulpstraat, Hendrik van
Deventerstraat, Anton de Haenstraat en
Thomas Schwenckestraat.

1. Wilt u aangeven in welke straat u
woont?
........................................................................................................................
1a. Indien u in de Copernicuslaan
woont, heeft u direct zicht op het
plantsoen?
0 ja
0 nee

2. Wat vindt u van het voorstel om een
gedeelte van het plantsoen, grenzend
aan de speelplekken, in de Coperni-

cuslaan te veranderen in een grasveld
met een hoger hek eromheen om de
honden te weren?
0 ik wil dat er niets veranderd

wordt
0 een verandering mag van mij, als

ik er maar geen last van heb
0 een verandering is inderdaad

nodig om het spelen voor kleine
kinderen te verbeteren

0 anders nl.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2a. Wat vindt u van het voorstel om
een deel van struiken, grenzend aan de
speelplekken,  te vervangen door
grasveld op de Copernicuslaan?
0 Het is een slecht voorstel omdat
…………………………………………………………………………………...
0 Het is een goed voorstel omdat
…………………………………………………………………………………...
0 anders nl.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2b. Indien er veel animo bestaat voor
het veranderen van struiken in gras  aan
welke kant van de speeltuin zou u dat

graag zien:
0 aansluitend aan de speel

plekken, richting midden van
het plantsoen

0 op een andere plek nl………..
0 ik ben tegen  een verandering

van het huidige plantsoen
0 geen mening

Heeft u nog andere opmerkingen of
commentaar met betrekking tot de
speelplek en het plantsoen op de
Copernicuslaan?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
U kunt de ingevulde enquete (geen
postzegel nodig) sturen aan:
Stichting BOOG
Antwoordnummer 10893
2501 WB  DEN HAAG
 of inleveren bij de Wijkwinkel van
de bewonersorganisatie Regentes/
Valkenbos aan de Beeklaan 266 .
GRAAG voor 10 maart 2008!!
Bij voorbaat hartelijk dank.

Haagse Architectuur:
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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

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 Fax: 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:

Informatie: Cokkie van Santen, Suzanne Thijssen (sportmassage)
Conradkade 49, 2517 BP  Den Haag, Telefoon (070) 346 66 54
goedbewegen@planet.nl www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

FIRAT SUPERMARKT 1+2
Voor al uw levensmiddelen, brood, kaas, groenten en fruit, vleeswaren en
Halalvlees. Dinsdag gesloten, verder alle dagen geopend, ook op zondag van 8
uur tot en met 19.30 uur. Weimarstraat 84 + 268 Den Haag. Tel. 070-345 49 52.

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

f

Laan van Meerdervoort 175, 2517 AZ  Den Haag, tel.: 3616790, fax: 3616792, E-mail: bartbonarius@yahoo.com

Service Station

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

motorbrandstoffen

alle reparaties

A.P.K. keuringen

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

Neem dan eens contact op met

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