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Vocht en
ventilatie

ReVa Kinderraad
Al weer iets nieuws in de ReVa? Ja!

En ook dit keer iets om trots op te zijn.

De bewonersorganisatie ReVa
en stichting Boog organiseren in
samenwerking met de GGD
voorlichtingsbijeenkomsten
over een gezond binnenmilieu

Onze wijk wordt bewoond door een dikke 25.000
mensen van verschillende pluimages, daar zitten
behoorlijk veel kinderen bij.
De wijk heeft een goede bewonersorganisatie waar de volwassenen hun
stem kunnen laten horen en wensen
mogen uiten. Maar hoe zit met de
kinderen in de wijk? Goed we hebben
de ReVa-racers, prima hoor, maar daar
bestaat niet echt de mogelijkheid om je
wensen naar voren te brengen. Het
wordt dus hoog tijd dat onze kinderen
ergens hun stem kunnen laten horen en
zonodig een vuist kunnen maken.
Vandaar de Kinderraad.
Woensdag 20 februari was voor de
kandidaten de eerste kennismaking.
Afgevaardigden van De Klimopscholen, de Heilig Hartschool en de
Elout van Soeterwoudeschool, maakten kennis met elkaar en wisselden de
eerste vragen en wensen uit. Er was
serieus over nagedacht en er kwamen
zinnige zaken aan de orde. Dus op
naar de officiële start: woensdag 12
maart, de Kick Off voor de kinderraad. In een feestelijk versierde zaal,
onder het genot van prima hapjes en
lekkere drankjes kwamen de kersverse
raadsleden en genodigden bij elkaar
om kennis te maken en het startschot te
lossen.

Tussendoor konden we genieten van
de optredens van Xclusive met rap,
dans en zang. Nadat de leden van de
raad zich hadden voorgesteld was het
woord aan voorzitter Mayam.
Zij kwam met een tiental vragen,
wensen en opmerkingen die bij de
kinderen van het Regentes- Valkenboskwartier voor op de tong blijken te
liggen. Het varieerde van veilige
oversteekplaatsen, meer goede speelmogelijkheden zonder pesterijen door
oudere jeugd, tot de alom verafschuwde hondenpoep. Kortom zij
hebben de ogen en oren goed open.
Jammer dat de politiek het af liet
weten. Zeker belangrijker dingen te
doen, hoewel ik me daar weinig bij kan
voorstellen. Ook de opkomst van de
ouders vond ik aan de magere kant.
Maar de jeugd laat zich niet ontmoedigen en heeft er zichtbaar zin in.
Begeleid door Nabil ben Allouch van
de stichting Boog, met medewerking

van de bewonersorganisatie ReVa en
de genoemde scholen zal deze raad
zonder meer een welkome aanvulling
op het streven naar een leefbare wijk
worden. De Raad is er en zal zeker nog
veel van zich laten horen.
Gerard L. Tettero

Officiële opening
basisschool de Elout

Tijdens de bijeenkomsten informeert
de GGD u over wat u kunt doen om
het klimaat in huis te verbeteren. Er
wordt aandacht besteed aan vocht en
aan het zeer gevaarlijke koolmonoxide. Een slecht binnenmilieu heeft
gevolgen voor de gezondheid. Wat is
het effect van het branden van kaarsen, roken en klussen in huis? Waar
kunt u zelf op letten? Heeft u een
geiser of open haard in huis? Veel
mensen weten al dat goed ventileren
belangrijk is. Maar wat kunt u nog
meer doen om het binnenmilieu te
verbeteren?
Er komen in Regentes-Valkenbos
drie (3) inloop-bijeenkomsten:
- Donderdag 10 april,
Wijkcentrum De Steeg, Kepplerstraat
301-303 (voor Valkenbos-Zuid)
- Donderdag 8 mei, Buuthuis,
Gaslaan 175, (voor Regentes-Zuid)
- Donderdag 22 mei, wijkcentrum
Copernicus, Daguerrestraat 16
(voor Regentes-Noord)
Aanvang 20.00 uur (zaal open
19.30 uur)
Wilt u meer weten bel of mail Josje
Adriaansen tel. 3121244 email
aadjo@boog.nl of kijk op de website
www.gezondbinnen.nl

Op 7 maart jl. was het dan zo ver!
Na jaren van voorbereidingen, de bouw van de school met de vele tegenslagen en de inrichting
van de school, ging basisschool de Elout officieel open. Onder genot van een hapje en een
drankje vertelde Pim Immerzeel over het moeizame proces en hoe blij en trots iedereen met het
eindresultaat is. Ook wethouder van Onderwijs, Jeugd & Sport , Sander Dekker, sprak een
woordje en zei zeer onder de indruk te zijn van het prachtige schoolgebouw en de fraaie
faciliteiten van de naschoolse opvang.
Hij opende de school officieel met een spannend potje tennis en nam het hierbij op tegen
bekende topsporter Troy Douglas. De Elout is de eerste basisschool die een kunstgras sportveld heeft op het
schoolplein.
Dit staat in het teken “Meer Bewegen”
voor en met de kinderen. Na de wedstrijd
was er nog tijd voor een leuke rondleiding
door de school waar het hele proces van
de bouw van de school te zien was op
foto’s en andere documenten. Kortom, het
was een hele geslaagde middag.
Mariella Calia

Wethouder Dekker slaat een forehand
tegen Troy Douglas
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Nuttige
telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192, tel.: 424 13 11
Wijkagenten Valkenbos:
Bert Feenstra, Frank de Koning
Koningsplein eo en Regentes:
Willem Koopmann
Spreekuur wijkagenten in de wijkwinkel,
Beeklaan 266: Donderdag 14 – 15 uur
HandHavingsTeam:
Fahrenheitstraat 192, tel.: 3533000
Brandweer:
Alarmnummer: 112
Sector Segbroek: 359 15 76
Gezondheid:
Ambulance: 112
Nachtdokter 19.00 – 7.00 uur: 346 96 69
Inl. dienstdoende apotheken: 345 10 00
Azivo apotheek dag en nacht: 385 01 03
GG&GD, Thorbeckelaan 360: 353 71 85
Thuiszorg, Acaciastraat 178: 379 54 45
Bejaardenzorg Meavito: 379 50 00
Ouderenadviseur Segbroek: 346 95 43
Alg.Maatschappelijk Werk: 365 68 18
Consulente Steunpunt Mantelzorg:
368 39 47
Consultatiebureau Hanenburglaan 339:
379 55 10
Opvoed Steunpunt: 379 54 45
Meldpunt Kindermishandeling:
0900 - 123 12 30
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 12 12
Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare
straat, riolering, straatverlichting (nr. paal
noteren) etc.:
Contact centrum: 353 30 00 /14070
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

Colofon

K n i p s e l s
R.G. RUIJS STICHTING
ORGANISEERT
5 MEI FESTIVAL

De R.G. Ruijs Stichting organiseert in
nauwe samenwerking met de Gemeente
Den Haag het 5 Mei Festival op het Spuiplein en in het Theater aan het Spui.
De op dit moment bevestigde acts voor de
buitenprogrammering van het festival zijn
Skatalites uit Jamaica, songfestivalzangeres
Hind, reggae/hiphopgroep Postman, meidenband Mellow Yellow, rapper Brainpower, raïband Kasba, kinderact Djumbo,
popgroep Shane Shu en The Deaf, de hobbyband van gitarist Spike van van Di-rect.
In het Theater aan het Spui wordt tegelijkertijd een programma geboden met
debatten, lezingen, Haagse wijkcultuur,
muziek, dans, literatuur en poëzie. Een
festivalmarkt, een expositie en een groot
sportterrein maken het festival compleet.
Maandag 5 mei - 13.00 tot 21.00 uur,
Spuiplein en Theater aan het Spui, Gratis
entree. Voor meer informatie, zie de
website http://www.5meifestival.nl

VAKANTIE: WAAR GAAT DE
HOND NAARTOE?
De zomervakantie lijkt nog ver weg, maar
veel mensen zijn nu al bezig hun vakantie te
regelen. Helaas worden elk jaar veel dieren
de dupe van de vakantie van hun baas. Dat
blijkt wel uit de grote hoeveelheid zwerfdieren en vondelingen waar de Dierenbescherming en de asielen in vakantieperioden
mee te maken krijgen. Uit onderzoek blijkt
dat 60 procent van de huisdierbezitters te
laat is met het regelen van de vakantieopvang van hun huisdier.
Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer
70.000 honden en katten opgevangen. Na
de zomer is het aanbod altijd erg groot. De
voorbeelden van honden vastgebonden aan
een boom of achtergelaten nestjes jonge
katjes zijn bekend. Om deze vorm van
dierenmishandeling te voorkomen, dringt de
Dierenbescherming er op aan tijdig een
oplossing te regelen voor de huisdieren
tijdens de vakantie. Of het huisdier nu
meegaat of niet, er valt voor een vakantie
altijd van alles te regelen. Het zoeken naar
onderdak bij vrienden, familie of in een
pension, het uitzoeken van verplichte inentingen, huisregels van campings, het chippen en
het vervoer - het zijn allemaal zaken waar
ruim van tevoren rekening mee moet
worden gehouden.

Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie Regentes/Valkenbos en
verschijnt 7x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Gerard Tettero, Ed Dusschoten,
Mariella Calia, 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 de week van 28 mei. 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 188 uiterlijk 24 april 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 tel.: 365 00 02.

Mocht het huisdier niet mee kunnen
op vakantie, dan is professionele
opvang een goede oplossing. In
Nederland is een groot aantal
asielen en particuliere pensions die
honden, katten en soms ook andere
dieren opvangen. Met het oog op
de zomerdrukte is het erg belangrijk
dit een paar maanden voor vertrek
te reserveren.
Huisdieren, zoals katten, cavia’s,
hamsters, vogels en vissen, kunnen
thuis blijven. Familie, vrienden of
buren zijn dan de ideale oppas.
Lukt dit niet, dan kan de Landelijke
Oppas Centrale bemiddelen. Geef
altijd duidelijke instructies en laat het
vakantieadres, het adres van de
dierenarts en een foto van het dier
achter. Honden zijn echte gezelschapsdieren en kunnen slecht alleen
achterblijven. Soms is het mogelijk
de hond mee te nemen op vakantie.
Men moet ook in dit geval vroegtijdig naar de mogelijkheden informeren: inentingen en eventuele
bloedtesten moeten enkele maanden voor de vakantie geregeld zijn.
De Haagse Dierenbescherming
adviseert om honden en katten te
laten chippen. Met een chip wordt
het dier geregistreerd in een databank. Mocht een huisdier na
vermissing worden gevonden, dan
zorgt het unieke nummer van de
chip ervoor dat dier en baasje weer
herenigd kunnen worden.
Meer informatie over dierenpensions, reisdocumenten, vaccinaties, chippen en oppascentrales is te
vinden op
www.haagsedierenbescherming.nl.

Hondenpoepzakjes
gratis verkrijgbaar
Hondenbezitters kunnen vanaf
begin maart dit jaar gratis hondenpoepzakjes verkrijgen bij alle
stadsdeelkantoren en een aantal
uitgiftepunten in Den Haag.
De gratis verstrekking van hondenpoepzakjes sluit aan bij de campagne
Den Haag Schoon! en stimuleert
hondenbezitters de uitwerpselen van
hun hond op te ruimen.
Het gaat om papieren, biologisch
afbreekbare zakjes met een ingebouwde schepvoorziening.
Het opruimen van hondenpoep is
sinds mei 2006 verplicht in Den
Haag. Met de gratis verstrekking van
de hondenpoepzakjes wil de gemeente hondenbezitters extra
stimuleren de poep op te ruimen.
Op het niet opruimen van hondenpoep wordt gecontroleerd door de
gemeentelijke handhavingsteams. De
gemeente plaatst de gemeente op
verzoek van bewoners, waar mogelijk, extra hondenpoepbakken.
Hagenaars kunnen een hondenpoepbak aanvragen via
www.denhaag.nl/honden.

Van
Vandede
revaktie
revaktie

Beste lezer,
Als u dit leest heeft nr. 187 van de
Konkreet u weer bereikt. Waarom ik
dit een beetje benadruk zal ik u uitleggen.
De Konkreet verschijnt al bijna 30 jaar
in papieren vorm en in de tussentijd is
de wereld om ons heen drastisch
verandert. Veel nieuws bereikt ons
tegenwoordig via internet en het
tempo waarin nieuwsfeiten elkaar
afwisselen is explosief toegenomen en
zelfs vluchtig te noemen. Ondanks het
feit dat wij als redactie ons niet klakkeloos willen aanpassen aan deze ontwikkelingen, vinden wij de tijd rijp om
naast de papieren editie te onderzoeken of er ook draagvlak is voor een
digitale versie van de Konkreet. Deze
laatste variant biedt namelijk een aantal
voordelen, zoals het veel beter kunnen
inspelen op actualiteiten binnen de
wijk, interactiviteit met de lezer, u dus,
en meer aantrekkingkracht op het
jongere publiek in de wijk, om er maar
een paar te noemen. Naast de voordelen zijn er natuurlijk ook nadelen,
waarvan het niet bereiken van die
mensen die niet over internet beschikken de grootste zorg is. De komende
tijd zullen wij samen met het bestuur
van ReVa onderzoeken of er een
goede tussenvorm mogelijk is. Bij zo’n
ingrijpende wijziging gaan wij natuurlijk
niet over één nacht ijs, dus zullen wij
ook u in de discussie betrekken door
bijvoorbeeld een korte enquête aan u
voor te leggen. (zie pag.
Heeft u nu al ideeën,suggesties of
bezwaren die u aan ons kwijt wilt, laat
het ons weten via konreet@boreva.nl
of loop eens binnen bij de Wijkwinkel
aan de Beeklaan 266.
Wat kunt u tenslotte van ons in deze
aflevering verwachten? Een goedgevulde editie met onder andere
aandacht voor vocht en voorlichtingsavonden, de kick-off van de kinderraad, ouderen en natuurlijk ruim
aandacht voor de verkeersproblematiek. Ook dit keer weer een culinaire
bijdrage van Xander en een inkijk in de
Chinese accupunctuur door Mariella.
Martine belicht exotische vogels in de
wijk en natuurlijk nog veel meer…
maar daar komt u al bladerend snel
genoeg zelf achter.
Ik wens u in ieder geval weer veel
leesplezier en ontmoet u graag bij de
volgende editie.
Perry Lehmann
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Betaald parkeren in mijn
wijk?
Daar willen we allemaal wel iets over zeggen.
Van het DB
Van het DB
Wie kent niet het Centraal bureau voor
de statistiek? Onlangs kwam dit bureau
met de uitkomst dat “Half Nederland
vindt dat zijn woonbuurt verloedert”.
Hondenpoep, rommel op straat, vernieling van bus- en tramhokjes, bekladding van muren en gebouwen behoren
tot de meest irritante zaken. In het bijzonder stadsbewoners irriteren zich
hier over. Geen wonder dat dit ook
naar voren kwam in een door de
bewonersorganisatie gehouden enquête
een aantal jaren geleden. Een hieruit
voortkomende werkgroep van de bewoners organisatie heeft zich over deze
problematiek gebogen.
Ook graffiti is een probleem. “Gekken
en dwazen schrijven hun naam op
muren en glazen” zegt het spreekwoord en kennelijk hebben we een
aantal gekken en dwazen in onze wijk.
Denk hierbij aan dat in de Constant
Rebecquestraat het KPN gebouw
onder de graffiti zat. ‘Zat’ want gelukkig is dat weggehaald.
Het artikel ademt uit dat het slechter
wordt. Maar, het aantal honden in onze
wijk is niet sterk toegenomen. Toch is
er kennelijk meer irritatie. Zou dit aansluiten op het korte lontje? En graffiti
bestaat (helaas) ook al een aantal jaren.
Het gevoel/beleving is hier een duidelijke graad meter. Hoe komt het dan
dat we met z’n allen onze verwachtingen zo hoog leggen? Dit is iets wat bij
ons zelf ligt en niet bij onze omgeving.
Integendeel, de feiten tonen iets anders.
Tijdens de jaarlijkse algemene bestuursvergadering werd door de politie
aangegeven dat op bijna alle gebieden
de criminaliteitcijfers zijn gedaald. Het
aantal vernielingen daalt. REVA behoort tot een van de wijken waar de
huizenprijzen het meest zijn gestegen.
Blijkbaar wil men graag in REVA
wonen. Het is dus zo slecht nog niet.
Natuurlijk zijn er irritatie factoren. Wat
wil je? We wonen met zoveel mensen
bij elkaar. We proberen dit als georganiseerde bewoners zo goed mogelijk
aan te pakken. Dit kan alleen met hulp
van U, als participant in een van onze
werkgroepen.
Belangrijk is wel hoe we zelf tegen
dingen aankijken. De lente komt eraan.
Laten we proberen de zaken van de
zonnige kant te bekijken. Straks zitten
we weer op ons balkon of in onze tuin
in de zon. Laten we kritisch zijn en toch
relativerend. Het glas kan half leeg zijn
en half vol. Ik hou het op half vol.
Kan ik nog even genieten.
Proost.
Ed Dusschoten

Dat bleek uit de presentielijsten, 175 bezoekers stonden geregistreerd en daarmee was beslist niet elke bezoeker geteld.

Het onderwerp leeft, dat bleek.
De zaal zat overvol en de meningen
waren aardig verdeeld.
Als inleiding gaf Ed Dusschoten, voorzitter van de bewoners organisatie, een
samenvatting over de gang van zaken.
Het gemeentebestuur heeft het plan om
betaald parkeren over de hele stad in te
voeren. Men gaat uit van de avondregeling: dat wil zeggen: betaald parkeren tussen 18.00 uur en 24.00 uur, elke
dag van de week, zoals in Rustenburg/
Oostbroek. Dat sluit mooi aan vindt
men.
De kosten voor de eerste vergunning
bedragen € 8,89 euro per maand. De
tweede en volgende vergunningen gaan
€ 26,27 per maand kosten en voor uw
bezoekers betaald u € 17,52 per jaar.
Dat geeft u recht op 70 uur bezoekerstijd. Dit komt neer op 11 minuten per
dag. Langer mag ook maar dan kost
het € 1,50 per uur. Anders gezegd:
koffie aan de deur en wegwezen.
U kunt uw bezoek natuurlijk ook de
fiets of het openbaar vervoer van harte
aanbevelen. Het is hoe je tegen het
sociale verkeer aankijkt.
De werkgroep Verkeer heeft na lang en
goed overleg de volgende standpunten
ingenomen:
-Betaald parkeren is vervelend maar
een niet te voorkomen regel. De
parkeerdruk neemt met de dag toe en
de straten slibben dicht. Het is natuurlijk
ook een manier om de Hagenaar op de
fiets of in het openbaar vervoer te
krijgen.
-Een avondregeling is niet voldoende.
Als het parkeerprobleem breed moet
worden aangepakt zal door de hele
stad een gelijke discipline moeten
gelden. Vergunning parkeren is alleen
zinnig als overal dezelfde tijd (tussen
09.00 en 23.00 uur) wordt gehandhaafd. Bovendien is het niet correct als
in verschillende stadsdelen verschillende
tarieven worden gehanteerd. Dat geeft
weer parkeerverschuivingen in de
grensgebieden, de lage tariefzones zullen sneller vollopen. Een (1) tarief, dan
betaalt elke parkeerder mee en is een
laag tarief mogelijk.

-Het tarief voor de eerste parkeervergunning kan beslist lager. € 6,- is
reëler de tweede en volgende vergunningen mogen best flink duurder
worden.
-Bezoekers moeten via een parkeerkaaart of bezoekersvergunning worden geregeld en bedrijven die hun
werkplek in de wijk hebben moeten
voor de nodige bedrijfsauto´s een
vergunning kunnen krijgen.
- Mensen van buiten Nederland zullen een vergunning via hun werkgever
moeten aanvragen en die vergunning
mag best wat kosten.
Na deze inleiding was het de beurt
aan de aanwezigen.
Wijkgenoten van de meest uiteenlopende bloedgroepen luisterden met
aandacht naar de mening van anderen. De bedoeling van de avond
bleek ook goed begrepen, alleen
“tegen” roepen lost niets op en een
groot aantal opmerkingen gingen
gepaard met goede suggesties om
het parkeerprobleem anders aan te
pakken en op te lossen.
Suggesties waren:
Haal eerst de niet betalende auto´s
met vreemde, niet geregistreerde,
kentekens van de weg. Caravans,
aanhangers en bedrijfsauto´s moeten
ook strenger worden bekeken. Het
moet ook mogelijk zijn om parkeerruimte te winnen door de huidige
parkeermogelijkheden efficiënter in te
delen en ook asociaal geparkeerde
auto´s kunnen strenger worden
benaderd.
Is de situatie in Rustenburg al geëvalueerd en hoe liggen de problemen
daar op dit moment?
Op de vraag wie vóór en wie tegen
betaald parkeren is kwam het toch
tot een 80% tegen en 20% voor. Met
een andere vraagstelling:“als de eerste
vergunning gratis wordt hoe denkt u
er dan over, “ zakte het percentage
tegenstemmers naar zo´n 60% .
In de slotronde werden nog enkele
kritische noten gekraakt. Maar de
algemene opvatting bleef toch: als de
gemeente iets in de kop heeft zit het
ook nergens anders.
Gerard L. Tettero

De Werkgroep
ContraDriehoek

De Contradriehoek is het gebied tussen de
Fahrenheitstraat, Valkenboslaan en
Loosduinseweg. De werkgroep Contradriehoek
bestaat uit een groep buurtbewoners. Sinds enige
tijd is STEEDS de naam die in de plaats is
gekomen voor Tresfa Consult In dit gebied
worden inmiddels alle woningeigenaren met hun
Verenigingen van Eigenaren geconfronteerd met
de noodzaak het achterstallig onderhoud aan
hun woningen weg te werken. Hierbij kan de
nieuwe PWV subsidie van de gemeente behulpzaam zijn. De werkgroep Contradriehoek heeft
een belangrijke bijdrage geleverd om deze nieuwe
subsidieregeling voor elkaar te krijgen en verricht
inspanningen om het project PWV goed te laten
slagen. Het verloop van de uitvoering tracht de
werkgroep dus nauwlettend te volgen voor en
namens de bewoners. De werkgroep wil daarom
op de hoogte gesteld worden als er iets mis dreigt
te gaan om tijdig te kunnen bemiddelen. Via de
Konkreet houden we u op de hoogte. Kijk ook
op de website www.contradriehoek.nl.
De nadelen van de oude
subsidieregeling.
Belangrijkste nadeel van de oude regeling
was dat er lang gewacht moest worden
op de uitkering van de subsidie. Er
moest voor een veel langere periode geld
worden geleend, terwijl een gedeelte
daarvan op ging aan te betalen rente. De
werkgroep heeft er voor geijverd, dat de
nieuwe regeling dat bezwaar niet kent.
Veel eigenaren hebben achteraf geprotesteerd tegen ongelijke behandeling ten
opzichte van de nieuwe regeling. Ook
daarbij heeft de werkgroep met succes
bemiddeld om de eigenaren tegemoet te
komen.
Merkwaardig is het, dat ondanks publiciteit, een flink aantal eigenaren tot nu toe
toch geen gebruik maakt van hun recht
om de subsidie van de oude regeling
eerder uitgekeerd te krijgen. De werkgroep helpt als je wilt weten wat er
gedaan moet worden om de subsidiebetaling te bespoedigen. Per 1 juli
vervalt het recht om beroep te doen op
deze compensatieregeling.
Vertragingen in uitvoering van het
woningonderhoud
De voortgang van het woningonderhoud gaat niet vlot genoeg. Dat kan nadelig uitpakken. Om geen subsidie mis te
lopen moeten een aantal zaken op tijd in
gang gezet worden. Als de financiering
geregeld is moeten er offertes aangevraagd worden door de VvE of de beheerder. De offertes moeten beoordeeld
worden en aan een aannemer moet de
opdracht verstrekt worden en afspraken
gemaakt over de planning van de uitvoering. De beheerder heeft hierin een
belangrijke rol.
De werkgroepleden hebben regelmatig
overleg met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en de uitvoeringsorganisatie bureau Steeds (voorheen
Tresfa Consult) over de voortgang.
Het blijkt dat er bij een behoorlijk aantal
Verenigingen van Eigenaren nog problemen zijn om tot uitvoering te komen van
het onderhoud. De oorzaak daarvan
wordt al enige tijd onderzocht .
VERVOLG PAG.8 Kolom 4
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Cursus Weerbaarheid 6 t/m 8 jaar in Segbroek
Als ouders en opvoeders maak je je vaak zorgen. Je wilt dat je kind zich goed
voelt, voor zichzelf kan zorgen, voor zichzelf opkomt, samen speelt en rekening
houdt met anderen en zichzelf kan beschermen. De weerbaarheidstraining is
bedoeld voor kinderen met een laag zelfbeeld en zelfvertrouwen, met problemen
ten gevolge van pesten, kinderen met sociale angst en onzekerheid en kinderen
met faalangst.
De training leert de kinderen op een speelse manier de basisregels en vaardigheden die nodig zijn om zich in sociale interacties weer sterk en veilig te voelen.
Weerbaarheid wordt niet gevormd door het simpelweg volgen van een training.
Weerbaarheid is een sociaal gebeuren. Het geleerde moet worden toegepast en
moet geoefend worden in de praktijk. Ouders en verzorgers worden uitgebreid
betrokken bij de training en zijn verplicht de ouderavond bij te wonen.
De cursus start woensdag 16-04-08 t/m 18-06-08 van 15.30 tot 17.00 uur en
kost 40 euro voor 8 lessen (30 % korting met Ooievaarspas) en wordt gegeven in
’t Buuthuis, Gaslaan 175.
U kunt zich aanmelden bij het cursusbureau van Stichting Voor via de website
www.voorwelzijn.nl of door het invullen van een inschrijfkaart, te verkrijgen bij
de buurtcentra. Heeft u nog vragen? Bel ons: Cursusbureau Voor, tel 304.73.60
(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 14.30 uur)

Dolfjes dolle
vollemaannacht
Door: Paul van Loon en Hugo van
Look
Dolfje is een leuk klein jongentje die bij
volle maan een weerwolfje wordt.
Omdat hij denkt dat Noura, zijn beste
vriendinnetje, boos op hem is, gaat hij
alleen de nacht in. Dan beleeft hij
allemaal spannende dingen.
Dit boekje is heel leuk en spannend
geschreven. Er zijn ook hele leuke
tekeningentjes bij gemaakt die het
verhaaltje extra leuk maken.
Het boekje is gemaakt voor kinderen
vanaf 4 jaar.

LUCIFERDOOSJE
WORDT AUTO
Wat heb je nodig Kleine luciferdoosjes, schaar., lijm, stevig karton, papier,
verf/stiften.
Begin met een doosje half uit de huls
te schuiven en plak er dan nog een
tweede doosje bovenop. De uitgeschoven huls kan ook beter even
vastgeplakt worden zodat hij niet meer
kan verschuiven. Je hebt dan al een
beetje de vorm van een autootje.
Beplak dit geheel nu met papier en
daar schilder je dan de deuren en de
ramen op. En vergeet de lampen niet!
Knip vier wielen van stevig karton en
plak ze op de plaats waar de wielen
horen te zitten. Als je nog een aanhangwagen voor de vrachtauto wilt kan je
die maken door alleen het doosje te
beplakken. Dan kan je er zelfs dingen
mee vervoeren.

KINDERCURSUSSEN in SEGBROEK
Woensdag 9 april start in wijkcentrum de Lijsterbes een cursus Streetdance van
15.00 tot 16.00 uur en een cursus Musical van 16.15 tot 17.45 uur, allebei voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. Bij Streetdance leer je na de warming-up allerlei passen
die uiteindelijk samen een dans vormen. Bij Musical wordt met zang, dans en
acteren gewerkt. Aan het eind van de cursussen wordt een presentatie gegeven.
De kosten zijn € 25 voor 10 lessen.
Op maandag 14 april van 15.30 tot 17.00 start ook in de Lijsterbes Koken voor
kinderen van 9 tot 12 jaar. Je leert de basis van koken en maakt allerlei lekkere
hapjes klaar uit bijvoorbeeld Italie, Japan, Spanje of Indonesië. De lessen worden
gegeven door een echte docent van de Kookschool. Kosten €30 voor 10 lessen.
Helemaal nieuw is de cursus Breakdance die start op donderdag 17 april van
16.30 tot 17.30 uur in de Lijsterbes. De cursus is voor kinderen van 9 tot 12 jaar
en kost € 25 voor 10 lessen. Zorg dat je makkelijke kleding en sportschoenen
aanhebt en kniebeschermers meeneemt! Voor alle cursussen geldt een Ooievaarspaskorting van 30 %. Voor informatie en aanmelding kan men van maandag tot
en met donderdag tussen 9.00 en 14.30 uur contact op nemen met het Cursusbureau Vóór, tel 070 304 73 60 of website www.voorwelzijn.nl

COLUMN

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

TOPDAG

POEP AAN JE
LAARS

door Rode Purk
Een familievoorstelling met ritme,
muzikaliteit, vaart… en humor, vanaf 6
jaar. Zondag 13 april 2008, 15.00 uur,
Kleine Zaal, De Regentes
Mario en Ludo zijn twee clowns die
ruziën over een plastic spaarvarken. Er
zitten al veel euro’s in het spaarvarken.
Mario houdt van het varken alsof het
zijn huisdier is. Ludo wil alleen maar
geld uitgeven en het varken slachten.
Wordt het sparen of slachten? Geld of
Liefde? De strijd tussen Mario en Ludo
heeft een verrassende ontknoping. Zoals
een goede clownvoorstelling kenmerkt
heeft ‘Poep aan je laars’ ritme, muzikaliteit, vaart en humor. Het is een enerverende voorstelling met weinig woorden en veel actie. Er wordt gezongen,
Latijn gesproken en geknoeid met
pindakaas.
Extra: Schminken voorafgaand aan de
voorstelling!
Prijs: Kind € 6,- Volwassene € 8,Theater Zwembad De Regentes,
Weimarstraat 63, Den Haag
Reserveren: 070-3637798 of via
website: www.deregentes.nl

Krijg jij geld terug
van de Belastingdienst?
Het is weer tijd om geld terug te
vragen. Als je een bijbaantje hebt gehad
in 2007 dan kun je geld terugkrijgen van
de Belastingdienst. Dit kun je doen
door een Tj-biljet in te vullen en op te
sturen.
Heb je hulp nodig bij het invullen, heb
je vragen of wil je een Tj-biljet ophalen,
kom dan naar het JIP en neem je
jaaropgaaf mee. Het Jongeren Informatie Punt is geopend op maandag tot
en met vrijdag van 12.00–17.00 uur en
zit op de Amsterdamse Veerkade 17a.
Kijk voor meer informatie op
www.jipdenhaag.nl

Het is vandaag een prachtige lentedag
en samen met mijn goede vriendin
Jennifer besluiten we om een dagje
Rotterdam te doen. Onze mannen
blijven thuis bij de kids en samen
pakken we de trein naar Rotterdam.
Waar ik trouwens een bloedhekel aan
heb en wat ik werkelijk iedere keer
onbegrijpelijk vind, is als ik eens een
dagje weg ga, dat ik steevast de vraag
krijg “Past je man op de kinderen?”
PARDON??? “Nee, hij past niet op de
kinderen, hij is namelijk de vader van
diezelfde kinderen dus hij is gewoon
thuis!” Als ik namelijk thuis ben en hij is
weg vraagt er niemand “Pas jij op de
kinderen?”
Maar goed ik dwaal af, Rotterdam de
stad waar ik geboren ben, maar niet
getogen. De stad waar ik op school
zat, maar toen niet woonde. De stad
met de vele gezichten. De stad met de
prachtige skyline. De stad waar ik
dolgraag een tijdje wilde wonen. Ik
kreeg er een baan en vlak daarna ook
een huis waar ik een paar jaar met heel
veel plezier heb gewoond. Ik had er
een heerlijke 3 kamerflat met een groot
balkon waar regelmatig volop de zon
scheen en met een geweldig uitzicht op
een park. Ik hield van de drukte en de
gezelligheid. Ik kon zo genieten als ‘s
avonds buiten de straatverlichting
langzaam aan ging en ik op mijn
balkonnetje alles en iedereen kon
bekijken. Ik woonde op de derde etage
en ik ging regelmatig als het een beetje
schemerig werd even beneden staan.
Dan ging ik gewoon staan kijken naar
mijn huis en voelde mij heel gelukkig.
Vandaag dus even een dagje terug naar
“mijn stad” en wat heb ik genoten. De
zon, de vele mensen, de terrasjes en de
winkels. We hebben voornamelijk van
het ene terrasje naar het andere terrasje
geslenterd, want we hadden geen zin
om kledingwinkels in te duiken en
allerlei moeilijke capriolen uit te halen
om iets te passen. Ik heb toch al zo’n
hekel aan pashokjes. Ze zijn meestal te
klein, gordijnen te kort of ze willen
helemaal niet meer sluiten. Heb je met
heel veel gedoe eindelijk je nieuwe
broek of jurk aan, hangt er natuurlijk
geen spiegel in het pashokje. Dus moet
je er wel uit met je hele hebben en
houwen op zoek naar een spiegel zodat
iedereen kan zien (voordat je zelf hebt
kunnen kijken) dat die broek of die
jurk eigenlijk helemaal niet staat en sta je
lekker voor paal voor de rest van het
winkelend publiek. Nee, dank je wel. Ik
hou ervan om naar mensen te kijken in
plaats van bekeken te worden en de
terrasjes zijn bij uitstek de plek om dat
te doen. Dus een koffie hier, een ijsthee
daar, croissantje kaas erbij en een lekker
zonnetje...mijn dag was helemaal top!!!

april 2008

Re VaNomics

Vino Vero in de Weimarstraat is open!
Heerlijke én eerlijke wijn.

Dit is het motto van Vino Vero, de
wijnhandel, die sinds half november
gevestigd is in de Weimarstraat 48A.
Vino Vero verkoopt alleen ecologische
en natuurzuivere wijnen, en daarvan
hebben we meer dan honderd verschillende soorten.
Uit een steeds groeiend aanbod van
ecologische en natuurzuivere wijnen
selecteren we op kwaliteit, smaak en
zuiverheid. En natuurlijk op diversiteit:
van licht tot robuust, van boers tot
complex, elegant, en van strak droog
tot weelderig zoet.
De wijnen worden gemaakt van
druiven die zijn verbouwd op natuurlijk
bewerkte wijngaarden. Bij de kweek
van de druiven gebruikt de wijnboer
geen kunstmest en geen chemische
bestrijdingsmiddelen.
Dat is beter voor het milieu én beter
voor de wijn. In de kelder maakt de
wijnboer zo min mogelijk gebruik van
kunstgrepen, zo krijgt de wijn zijn
kenmerkende, unieke geur en smaak.
De wijnen die wij verkopen zijn niet
duurder dan gangbare wijnen. Daarvoor staat onze inkoop garant.

Kleinschalige
bedrijvigheid in
Regentes
Valkenbos

Kom dan gerust eens langs om gezellig
iets te proeven.

En we selecteren altijd op kwaliteit of
op een goede verhouding tussen prijs
en kwaliteit.
De wijnen van Vino Vero komen uit
Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland,
Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Binnenkort komen de steeds populairder
wordende Oostenrijkse wijnen in het
assortiment.
De zelf geïmporteerde wijn uit de
Elzas en Bourgogne is een aanrader!
Het merendeel van onze wijnen heeft
een officieel keurmerk. Als er geen
keurmerk is, staat het persoonlijke

contact van de importeur met de
wijnboer garant voor de ecologische
kwaliteit van de wijn. Het is eigenlijk
heel simpel: als het niet verantwoord is,
verkopen wij het niet.
U kunt bij ons ook advies krijgen over
wijn voor een speciale gelegenheid, een
bepaald gerecht, wijn voor een feest
enz. Ook organiseren we proeverijen,
informeer er naar in de winkel.
Bestellingen vanaf zes flessen worden
gratis thuisbezorgd. Op zaterdagmiddag staan er altijd wel een paar
flessen open.

De Weimarstraat is bezig is een straat te
worden met een gevarieerd aanbod
aan leuke winkels en daar werken wij
graag aan mee.
Samen met onze nieuwe collega’s in de
Weimarstraat werken we aan een aantal
initiatieven voor aktiviteiten in de buurt.
Daar hoort u binnenkort meer van.
Kortom alle reden om eens langs te
komen.
Openingstijden: Dondag 11.00-19.30,
vrijdag: 11.00-19.30, zaterdag: 10.0018.00 uur. En op afspraak.
Tot ziens in de winkel,
Peter van Huisstede, Irene Goinga
Weimarstraat 48A, 2562 GZ Den
Haag. Tel: (070) 346 8709 / 06 2752
3324 Email: info@vinovero.nl
Internet: www.vinovero.nl

Uit de keuken geklapt
Traditionele kookkunsten van
Thai Style
Ik ben een Indohagenaar en heb een Thaise tante in de familie. Ik weet daarom
een beetje hoe de Aziatische keuken moet proeven. Nu ik zo’n zes jaar in Den
Haag woon, ken ik zo onderhand alle Indische toko’s en Thaise eethuisjes in heel
Den Haag. Zo ontdekte ik drie jaar geleden het Thaise eethuisje Suksiri in de
Marconistraat. Het is mijn favoriete Thai in Den Haag. Niet alleen omdat het bij
mij om de hoek is en de keuze ruim, maar juist ook omdat hun gerechten superlekker zijn tegen een redelijke prijs. Zou dat veranderen nu de eetgelegenheid van
eigenaar is gewisseld?

Verborgen parel

Sinds begin dit jaar zijn Richard en zijn
Thaise vrouw Kran eigenaar van het
afhaalrestaurant Thai Style, dat voorheen Suksiri heette. Gelukkig kunnen
liefhebbers zoals ik nog steeds een
Thaise maaltijd afhalen, laten bezorgen
of gebruiken in het restaurant. Thai
Style bezorgt als enige Thaise restaurant
in Den Haag aan huis. Dat is natuurlijk
een groot voordeel. Het restaurant ligt
niet aan een doorgaande weg, maar is
verscholen op de hoek van de Marconistraat met de Galileistraat bij de
Edisonstraat. Je moet weten dat ze er
zitten, maar die kennis is goud waard.
Qua scherpte variëren de gerechten van
mild, een klein beetje tot zeer pittig.
De zeer pittige gerechten komen vooral
uit de geboortestreek van Kran. Zij
komt uit Prachinburi (regio Isan, 200
km ten oosten van Bangkok). Naast de
superpittige schotels uit die streek
kookt ze net zo goed de kokoscurrygerechten uit het zuiden en de

zoetere spijzen uit Bangkok en wijde
omgeving. Kran heeft haar kookkunsten geleerd van haar moeder die het
weer van haar moeder leerde. Horecaen keukenervaring deed Kran op bij
andere Thaise restaurants in Den Haag.
In 2000 ontmoetten zij en Richard
elkaar in Chiang Mai in het noorden
van Thailand. Richard heeft een ICTachtergrond en bood zijn hulp aan een
lokaal internetcafé waar Kran werkte.
Sinds 2003 woont Kran in Nederland
en ze hebben een zoontje van zes jaar.

Bel de brandweer!

Bij Thai Style worden de gerechten op
traditionele wijze en vers klaargemaakt
met verse ingrediënten zonder toevoeging van smaakversterkers. De menukaart is zeer uitgebreid en de prijzen
variëren van 3,50 tot 9,00 euro voor
een voorgerecht en van 6,25 tot 11,50
euro voor een hoofdgerecht.

De populairste gerechten zijn kipfilet
met cashewnoten (kai pad med mamuang), vis in rode curry en kokosmelk (pla choe chie) en de viskoekjes
(thod man pla) en de al dan niet
vegetarische loempiaatjes.
Een aanrader volgens Richard is de
pikant-frisse papayasalade (somtam).
De ingrediënten daarvan zijn onder
andere geraspte, groene papayavrucht,
wortel, een soort kouseband, vissaus,
limoen, tomaat, pinda’s en veel of
weinig pepertjes: Op de menukaart
staat dat de brandweer voor deze
salade moet uitrukken (indicatie: drie
pepertjes!). Maar omdat het vers wordt
gemaakt, kun je minder pepertjes laten
toevoegen.
Binnenkort gaat de website www.thaistyle.nl in de lucht. Mensen kunnen dan
via de website hun bestelling doorgeven. Naast buurtbewoners zitten er
medewerkers van het Internationale

Hof, van de Haagse ziekenhuizen en de
Scheveningse bajes in het klantenbestand. De Thaise gemeenschap komt
graag een hapje eten bij Thai Style en
dat zegt ook veel over de kwaliteit en
de authenticiteit van wat er uit de
keuken komt. Dat ze het goed doen,
blijkt ook uit feit dat een aantal mensen
achteraf belden om te zeggen het eten
zo lekker was. Een geweldige opsteker
voor de nieuwe eigenaren en voor mij
een zekerheid dat ik gauw weer in hun
menukaart duik.
Thai Style, Galileistraat 160,
telefoon: 3562139, openingstijden
dinsdag t/m zondag van 16.00 tot
22.00 uur. Bezorging in de omliggende
wijken van 17.30 tot 21.00 uur.
Bezorgkosten 2 euro.
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OUDER(EN NIET)DOM
“Snijbonen en puree met een blinde vink en als vooraf een paprikasoepje met kip.”
Dat is wat op het menu van woensdagmiddag staat in de dagopvang bij wijkcentrum Regenvalk.
Ongeveer 15 van de aanwezigen die komen eten is tussen de 55 en 90 jaar. Deze senioren sprak
ik in het kader van het onderwerp van de Boekenweek ‘Ouderdom’. Bernlef schreef het
boekenweekgeschenk. Zijn markante hoofd was overal in de media te zien. Hij is 71 jaar en riep
bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door dat hij zich helemaal niet oud voelt.
Voelen de oudjes in de dagopvang zich jong of oud? Wat doen ze om jong te blijven?
Dat is wat ik aan hen vroeg.

Dagopvang
Activiteitenbegeleidster Fimla heeft mijn
komst al aangekondigd. Aan een grote
tafel zitten mevrouw Alkema (“75 jaar
oud… eh jong!”: corrigeert ze zichzelf),
Hanna (57), Loes (62), Lenie (89),
mevrouw Nuijten (79), Rita (87), Jo
(77), Miep (78), Henk (80), mevrouw
Saïda, mevrouw de Vries (18) en
Connor (zegt 16, maar is eigenlijk 79).
De laatste twee zijn de prettige dwarsliggers van het gezelschap: altijd in voor
een geintje.
Sinds 3 september 2007 is deze dagopvang gestart voor mensen die wonen
in de aanleunwoningen van De Regenvalk en verzorgingshuis Jonker Frans.
Vier keer per week (behalve op dinsdag) is er voor deze mensen dagopvang
tussen tien en drie uur en wordt om
half een een warme maaltijd geserveerd. Sommigen komen een keer per
week, anderen vier keer. Na dik een
half jaar hebben ze de grootste lol met
elkaar.

Kwaaltjes
De senioren voelen zich nog jong,
vooral geestelijk, maar ouderdom komt
ook met gebreken en kwaaltjes. De een
heeft last van reuma in de polsen, de
ander van een evenwichtstoornis. Een
heer heeft artrose en kreeg eerder een
infarct. Ook voelen sommige aanwezigen zich soms eenzaam, vooral nadat
hun partner is overleden.
Een voordeel is dat niets meer hoeft.
Sex ook niet.
Ze hebben veel steun bij elkaar in de
dagopvang en voelen zich er heerlijk.
Connor die zich het jongst voelt heeft
niet meer de bijbehorende idealen die
een jongeman kan hebben. Hij is dankbaar voor elke dag dat hij mag leven.
Wel heeft hij last van de steeds hogere
zorgkosten die een aanslag plegen op
zijn pensioenuitkering.
Als voordelen van ouder worden,
wordt genoemd dat niets meer moet.
De zorg van werk en voor kinderen is
er niet meer. En sex hoeft ook niet
meer (hier wordt keihard om gelachen)
Het krijgen van een scootmobiel is een
ander voordeel. Veel ouderen hebben
moeite met het gedrag van jonge mensen. Die hebben geen geduld wanneer
ouderen even iets niet begrijpen omdat
ze misschien slechter horen. Jongere
mensen kunnen nu meer studeren dan
oudere mensen. Daardoor kunnen
jonge mensen meer bevatten, maar ze
begrijpen niet dat mensen op hoge

leeftijd misschien niet alles kunnen
begrijpen.
Oudere mensen vinden dat ze niet
meer vol worden aangezien, voelen
zich ondergewaardeerd en krijgen
nauwelijks nog respect. Terwijl ze toch
hun hele leven hard hebben gewerkt en
hebben meegeholpen aan de opbouw
van onze maatschappij. Dat vinden zij
wel bitter. (Inmiddels gaan de toastjes
met lekkers erop rond) De belastingdienst maakt het er ook niet makkelijker op voor oudere mensen. Al die
formulieren.

Ouder worden gaat van zelf
Om jong te blijven, maakt een dame
haar geld op, een ander doet mee aan
bingo. Weer anderen wandelen, proberen onder de mensen te blijven,
puzzelen, cryptogrammen, doen mee
aan gymnastiek en de crea-club. Het
beste medicijn om jong te blijven is
van het leven blijven houden.
Geen van de oude garde merkte op
een bepaalde dag dat die ouder werd,
dat gaat namelijk vanzelf. Lichamelijk
wordt de ouderdom wel gevoeld,
maar in veel mindere mate geestelijk.
Op een gegeven moment vond
mevrouw de Vries het onverstandig
op een trap te gaan staan om zelf de
gordijnen eraf te halen (mevrouw
Alkema wordt opgehaald voor een
afspraak met de masseur) De meeste
senioren in de groep vinden niet dat
alles vroeger beter was, maar wel
veiliger en gezelliger. Je kon je fiets of
je deur nog open laten staan. Het was
vroeger toch ook eigenlijk wel gezelliger onder de mensen. Mensen hadden
meer oog voor elkaar. “Nu zijn
mensen meer op zichzelf gericht”,
merkt een van de dames op. Als zij bij
haar zoon van 59 jaar langsgaat kruipt
hij doodleuk achter de computer.

een feit. De heer Lapré voelt zich niet
eenzaam. Hij maakt een kalme indruk
en zegt dat als mensen zich niet teveel
illusies over het leven maken je dat heel
gelukkig kan maken.

Henk had vroeger een eigen
makelaarskantoor en daarna een
horecaonderneming. Miep was
cheffin in een kruidenier in de Reinkenstraat en deed dat altijd met
plezier.

Alles uit de kan halen

Na afloop vertelt Fimla dat de opvang in principe bedoeld is voor
mensen ouder dan 55 jaar uit de
aanleunwoningen van Jonker Frans
en De Regenvalk. Groter dan 20
personen kan de groep niet worden,
want dan zou het chaos worden voor
haar en Rob, die als vrijwilliger
meedraait. Dat het dan een chaos zou
kunnen worden, heb ik wel gemerkt.
Ondanks dat ik het een superleuke
middag vond, was het moeilijk om
orde te houden in het kippenhok en
het gesprek enigszins in banen te
leiden. Fimla kan ze gelukkig allemaal
aan en gaat op een prettige manier
met iedereen om. Daarom wordt ze
door de groep op handen gedragen.
De middagactiviteit heet nu nog
dagopvang, maar de groep gaat
binnenkort brainstormen over een
nieuwe naam.
Meer informatie:
Wijkcentrum De Regenvalk,
Weimarstraat 69,
tel 070-346 9543
Xander Stalenhoef

Doordat gezinnen vroeger groter en
ook armer waren, konden een aantal
dames uit de groep niet studeren. Als
ze dat wel hadden kunnen doen, had
Rita graag op kantoor gewerkt en iets
met haar talenkennis gedaan. Maar dat
is helaas nooit doorgegaan, want ze
moest hard werken. Eerst als diensmeisje en later in de horeca. Lenie was
een boerendochter en kent niet anders
dan dat haar ouders en zij zelf later
een eigen zaak hebben gehad: een
kolenhandel en later een schoenenzaak.
Loes werkte bij KPN en zorgde 30
jaar lang voor haar ouders. Nu ze sinds
twee jaar met de VUT is, heeft ze
eindelijk een beetje het gevoel dat ze
voor zichzelf kan leven. Ze zegt: “Er
kunnen nare dingen in het leven
gebeuren, maar daar moet je als mens
steeds wijs naar handelen. Probeer alles
uit het leven te halen. Elke dag is mooi
meegenomen, want het kan zomaar
afgelopen zijn of je leven kan in
kwaliteit achteruitgaan.” Hanna heeft
een opleiding tot verpleegster gevolgd,
maar is daarna op kantoor gaan
werken. Met haar leven is ze altijd dik
tevreden geweest. Mevrouw Saïda had
ook wel de verpleging in gewild. Dat
ging helaas niet, want ze kreeg zeven
kinderen en is altijd huisvrouw geweest.

Nietsvermoedend speelde de
reportagemaker voor koppelaar
Als ik vraag naar het hoogtepunt van
hun leven noemen de meeste aanwezigen het moment dat ze trouwden en
kinderen kregen. Van een dame is de
zoon nog steeds heel attent. Die belt
zijn moeder nog elke avond op.
Connor was superblij toen hij met
pensioen mocht. En hij wil weer trouwen, want hij voelt zich eenzaam.
Waarop Rita direct roept: “Ik voel me
ook eenzaam en ik wil ook wel
trouwen!” (hierbij komt iedereen los,
men heeft het niet meer) Het eerste
huwelijk van de dagopvanggroep is

dhr. Connor en mevr. de Vries
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Tennisvereniging
Breekpunt
Er zijn maar weinig sporten die mensen tot op hoge leeftijd kunnen doen.
Tennis is zo’n sport.
En dat kan in onze buurt!
Tennisvereniging Breekpunt is gevestigd
aan de Teijlerstraat, vlakbij de kruising
van de Beeklaan en de Loosduinseweg.
Een klein tennisparkje met vier hardcourtbanen, een minibaan voor de
jeugd en een prettige kantine waar
natuurlijk een kop koffie kan worden
gedronken. Er kan het hele jaar door
worden getennist.
Ook ‘s avonds met kunstlicht.
Een jaarkaart kost slecht 170 euro per
jaar; mooi weer tennissers kunnen een
halfjaar kaart aanschaffen,van 1 april tot
1 oktober. Deze kaart kost 100 euro.
Zie ook voor meer informatie onze
site: www.tvbreekpunt.nl
Tennisvereniging Breekpunt wil graag
mensen interesseren voor de tennislessen die wij aanbieden. Zij beschikken
over goede trainers die u graag:
- met tennis laten kennismaken in een
van de kennismakingscursussen op
maandagavond 20.00 uur of zaterdagochtend 10.00 uur. Start op 7 april.
Deze kennismakingscursussen omvatten vijf lessen van 1 uur en worden het
hele jaar verzorgd en kosten 35 euro.
- gevorderden lessen op woensdagavond, vrijdagmiddag en zaterdagochtend. De kosten bedragen 80 euro
per 10 lessen
- privélessen op basis van afspraak.
Een half uur privéles kost 17,50.
Een groep bevat minimaal 3 personen
en maximaal 8. De lessen zijn gevarieerd en hebben tot doel u een goed
‘tennisgevoel’ te geven.
U kunt zich opgeven door te bellen
met de mensen van de Breekpunt
kantine tel.: 3458829. U kunt ook
mailen met de trainer:
Roelantvanboheemen@live.nl
De jeugd heeft bij Breekpunt de
toekomst. De vereniging wordt
gesponsord door de Richard Kracijek
foundation omdat zij met ons geloven
dat de nieuwe Wimbledonkampioen
natuurlijk uit Den Haag komt en bij
Breekpunt zijn of haar eerste stappen
heeft gezet. Zie voor het aanbod aan
lessen voor de jeugd ook de site
www.tvbreekpunt.nl Tennissen bij
Breekpunt? Gewoon doen!
Jur de Haan

Klein
Leed

Eén, twee, drie, vier….zo probeerde
ik vaak het aantal klokslagen van de
kerkklok te tellen in de hoop dat ik nog
een paar uurtjes kon doorslapen.

Bewegen bij K’dans
K’dans is een sport- en danscentrum waar voor veel
variatie wordt gezorgd. Zo kunt u de reguliere
sportschema’s volgen, maar is er ook een mogelijkheid om lessen te volgen van binnen- en buitenlandse
gastdocenten bij het onderdeel moderne dans.
K’dans heeft een uitgebreid lesprogramma wat
varieert van het basisprogramma tot en met yoga en
dansen. Onder het basisprogramma kan worden
verstaan de al bekende aerobics lessen, de BBBB- en
steplessen. Ook kan er bij K’dans verschillende
soorten yoga gevolgd worden. Zo kunt u er terecht
voor de reguliere yoga, maar ook voor Hatha yoga,
de meest bekende vorm van yoga, en Vinyasa
(power) yoga. Maar ook is er de gelegenheid om
leuke variërende danslessen te volgen.
Voor meer informatie over deze sportschool kunt u
terecht op de site van de sportschool www.kdans.nl
of kunt u telefonisch contact opnemen met het
nummer 070-3637014.

Heerlijk Relakz

zuigt en de zenuwen zonder
naalden toch wordt geprikkeld.
Deze twee behandelingen zijn
vaak effectiever dan een
massage, vertelt Aling.
Toch wordt er vaker om een
massage gevraagd dan om de
acupunctuur of cupping behandeling, dit omdat veel
mensen nog geen kennis
hebben gemaakt met deze
behandelmethodes en hier nog
een beetje bang voor zijn.
Naast de al genoemde behandelingen wil Aling ook vaker
gebruik gaan maken van de
kruidenthee behandelingen.
Zo vertelt zij:”Door middel
van de kruidenthee wordt het
lichaam van binnenuit op een
natuurlijke manier behandeld
waardoor de klanten zich al
sneller beter gaan voelen.

Om heerlijk te ontspannen en om

gebruik te maken van de alternatieve
geneeswijze van Chinese herkomst,
moet u zijn bij Health Center Relakz.
Aling Hou, de eigenaresse en opgeleid
in China, helpt mensen met behulp van
massages, acupunctuur en cupping. Met
acupunctuur wordt het lichaam als één
geheel gezien en wordt een probleem
van meerdere kanten benaderd.
Cupping is een andere manier van
acupunctuur, namelijk met een kleine
glazen bol gevuld met alcohol dat eerst
wordt aangestoken en op het lichaam
wordt gedrukt, waardoor het vacuüm
Vaak werd ik teleurgesteld, miste ik een
slag en bleek het al weer bijna tijd om
op te staan. Toch had het geluid iets
geruststellends en vertrouwds.
De laatste tijd hoor ik de vertrouwde
klokken steeds minder en al helemaal
niet meer regelmatig. Wat is er toch aan
de hand, hebben mensen geklaagd over
het lawaai of heeft de techniek het
begeven. Ik ga het proberen uit zoeken,
want ik mis het geluid van de beierende
klokken op het halve en heleuur en dat
terwijl ik niet echt gelovig ben.
Perry Lehmann

Op dit moment kan ik deze behandeling nog niet uitvoeren, dit omdat ik
hier alleen werk en de behandelingen en
voorbereidingen veel tijd kosten. Dit
wordt mogelijk wanneer er meerdere
mensen actief zijn binnen mijn praktijk
en mij kunnen ondersteunen.”
“In de praktijk zie ik allemaal verschillende mensen, van binnen en buiten de
stad. Er komen vooral Nederlandse
mensen. Zij zijn nieuwsgierig en willen
het graag iets nieuws uitproberen. Als
zij tevreden zijn over mijn behandeling
krijg ik hier vaak complimenten over
en komen zij terug.

Ook komen er wel eens mensen van
buiten de stad, die of hier in de buurt
werken en even snel in de lunchpauze
langskomen of mij speciaal via
internet opzoeken. Dit is toch een
groot compliment. Zeker omdat in
het centrum, waar ik eerst een periode heb gewerkt voordat ik mijn
eigen praktijk ben begonnen, meervan dere praktijken zijn die al langer
open zijn dan ik.
Mijn praktijk is net 6 maanden
geopend ” vertelt Aling trots.
Wat de volgende droom van Aling is,
is het uitbreiden van haar praktijk met
personeel en meerdere behandelwijzen. Ook vertelt ze:” In China is
het al gebruikelijk dat elk ziekenhuis
een afdeling heeft waar de alternatieve
behandelwijzen gebruikt worden
voor de patiënten met klachten die
niet verholpen kunnen worden met
medicijnen. Daar zou ik graag naar
toe willen werken, dat er meer
verwezen wordt naar de Chinese
behandelwijzen.”
Wilt u ook eens gebruik maken van
de alternatieve behandelingen van
Aling Hou? Of bent u gewoon
benieuwd of het iets is voor u?
Kijk dan op de site:
www.healthcenterrelakz.nl.tt of ga
een keer langs.
Health Center Relakz is gevestigd op
de Laan van Meerdervoort 312b.
Ook kunt u telefonisch contact
opnemen: 06-21597363.
Mariella Calia

BESCHRIJF ‘DE VREDE VAN DEN HAAG’
Het 5 MEI FESTIVAL zoekt verhalen over vrede en vrijheid. De beste verhalen
worden opgenomen in de bundel ‘De Vrede van Den Haag’.
In de bundel worden ongeveer vijftien persoonlijke verhalen opgenomen rond
het thema van bevrijdingsdag 2008 ‘Vrijheid maak je samen’, toegespitst op de
Haagse situatie en geschreven door Haagse auteurs.
De R.G. Ruijs Stichting roept álle Hagenaars op om hiervoor een kort verhaal te
schrijven van maximaal 1000 woorden. De beste verhalen komen in de bundel,
die op 5 mei officieel wordt gepresenteerd in het Theater aan het Spui. Een
selectie van de auteurs zal tijdens de presentatie hun verhaal mogen voordragen.
De inzendingen voor ‘De Vrede van Den Haag’ moeten uiterlijk op 18 april
2008 binnen zijn.
Insturen kan alleen via email naar info@stichtingruijs.nl, met vermelding van
naam (evt. pseudoniem), adres, emailadres en telefoonnummer.
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Ingezonden brieven:
Betaald parkeren?
Onderwerp:
Prachtige parkeergarage.

Onder het stadsdeelkantoor Segbroek
en de plaatselijke supermarkt bevindt
zich een prachtige parkeergarage die
iedere dag meer dan 100 vrije parkeerplaatsen heeft.
Na 20.00 uur staat de gehele garage
leeg. En in het weekend geldt hetzelfde.
Meer dan 130 lege parkeerplaatsen.
Het probleem is het toegangsgeld.
Door de week staan de voertuigen van
de medewerkers van de politie,
stadsdeelkantoor, bibliotheek, verdeelkantoor TNT en supermarkt geparkeerd in de wijk en vooral op de
Valkenboslaan. Daarnaast niet te vergeten de bezoekers van het stadsdeelkantoor, bibliotheek etc. Ook de
bezoekers van de supermarkt parkeren
voor 80% op straat en maken geen
gebruik van de parkeergarage, terwijl
deze voor hen het 1e uur vrij van
betaling is. Zelf heb ik geconstateerd
dat de bewoners van de Valkenboslaan,
tussen de Edisonstraat en de
Weimarstraat, gemiddeld nog niet 1
auto per woning hebben.
De gemeente kan de parkeerdruk
voorkomen:

De vve balie

- door in gesprek te gaan met de
eigenaar van de parkeergarage
-door te zorgen dat de bewoners uit
Rustenburg-Oostbroek in hun eigen
wijk kunnen parkeren. Die rare
parkeertijden in die wijk veranderen.
Daardoor kunnen wij ook weer groene
middenbermen (met bomen) terugkrijgen, zoals de middenbermen op de
Zuiderparklaan en niet die grote
modderpoel die het nu op de Valkenboslaan is.
Indien de gemeente geen oplossing
vindt met de eigenaar van de parkeergarage moeten zij er rekening mee
houden dat al s betaald parkeren
ingevoerd wordt de wijk unaniem zal
kiezen voor betaald parkeren tussen
9.00 en 22.00 uur.
Ik wil dan wel eens zien hoe alle
medewerkers van eerder genoemde
bedrijven gaan reageren.
Eindconclusie:
Wanneer de gemeente echt voor zijn
bewoners op wil komen hoeven wij
geen parkeerprobleem te hebben.
-

Wijkbewoner Valkenboslaan

Geachte wijkbewoners die te maken
gehad hebben met de PWV :
Er wordt vandaag de dag nogal
geadverteerd c.q. gemaild door Plan
Building B.V. i.v.m. het feit dat ook
kleine Verenigingen van Eigenaren per
1 Mei aanstaande verplicht worden
om een onderhouds fonds op te
zetten. Hierover heb ik gesproken met
Francine de Hoop van “DSO”, de
dienst stedelijke ontwikkeling. Die
jonge dame wist mij te vertellen dat er
per 1 maart j.l. door de gemeente een
nieuwe “balie”is ontwikkeld in verband met het verplichte onderhoudsfonds.
Die jonge dame gaat deze balie runnen
ze wist mij te vertellen dat met name
kleine Vve’s zelfstandig een pot kunnen
c.q. moeten vormen. Daarin komen
op een gezamenlijke rekening ten
name van de VVEde bedragen die wij
nodig zullen kunnen hebben voor
onderhoud. Ze was nog niet in het
bezit van een eigen bureau maar daar
wordt aangewerkt. Ze denkt per 1
april(geen grap) te kunnen starten er
komen ook vanuit de DSO nog
richtlijnen. Ik neem daarover nog wel
contact op.
Jacques Rijnsent

Ergernissen

Wat gaat er gebeuren met dit eens zo statige en nu uitgebrande pand op de hoek van de Marconistraat?

Contra Driehoek

Inmiddels is wel al gebleken dat er
eigenaren zijn die financiële problemen
hebben. Voor deze eigenaren is er een
goede mogelijkheid om via de gemeentelijke kredietbank een (tijdelijke) financiering aan te vragen. Bureau Steeds
benadert eigenaren om inzicht te
krijgen in hun situatie en ondersteuning
te bieden waar dat wenselijk blijkt.
Daarnaast zijn er eigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) die geen
financiële problemen hebben maar toch
niet tot uitvoering kunnen komen. Wij
krijgen signalen binnen dat het niet ligt
aan de financiering of besluitvorming
binnen de VvE. Veel VvE’s maken
gebruik van de diensten van bureau
Steeds. Er zijn bij de werkgroep aanwijzingen, dat er klachten zouden zijn over
de uitvoering en de begeleiding van
bureau Steeds.
Om klachten te helpen oplossen is het
nodig dat de werkgroep erg goed op
de hoogte wordt gesteld. Ondervindt u
ook problemen met de uitvoering?
Wacht niet, neem contact met ons op
via e-mail, een kort briefje, of per
telefoon, wandel naar de wijkwinkel.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel
vragen, meldt u zich dan bij Carol Berg,
Stichting BOOG, telefoon 3121282
(dinsdag, woensdag of donderdag) of
per email op berca@boog.nl of
werkgroep@contradriehoek.nl.
U kunt vanzelfsprekend ook terecht bij
de wijkwinkel aan de Beeklaan 266, tel
3650002.
Wilt u uit belangstelling een keer een
bijeenkomst van de werkgroep bijwonen ? Vraag even wanneer er een
bijeenkomst is. U bent altijd welkom.

Een grote groep wijkbewoners is regelmatig in de
weer om hun wijk leefbaar te maken en vooral te
houden. En kleine groep, die in sommige steden de
officiële term “ettertjes” hebben verdiend, is druk in de
weer om hun, dus ook onze, leefomgeving aan hun
mentaliteit aan te passen. En die mentaliteit is niet best,
een varken zou zich er voor schamen. Hondenpoep en
zwerfvuil, kijk maar om je heen het ligt overal. Troost
is dat die zaken redelijk simpel zijn te verwijderen.
Goed het kost veel geld maar het is te doen. Beroerder
zijn de graffiti-helden. Als ratten komen in de nacht uit
hun holen, sluipen rond en kledderen de boel onder.
Net als de gewone ratten verspreiden ziektes zoals
ergernis en overlast.
Daar zijn geen medicijnen tegen, de Hagenaar moet
maar accepteren dat een troep onop-gevoede ratten
s’nachts in het geniep en onherkenbaar verkleed, hun
spullen komen vernielen. Heeft het iets met kunst te
maken, nee echt niet het zijn gewoon stompzinnige
uitingen uit de onderste regionen van onze maatschappij. Gebouwen zijn nog niet eens uit de steigers of de debielenploeg is weer uitgerukt. Het wordt
tijd dat we daar, met zijn allen, paal en perk aan stellen. Als u ook maar het vermoeden van
spuitbusactiviteiten ziet bel de politie en geef een duidelijk signalement door. Dan komen we er
misschien ooit van af. Weet u wie deze smeerlappen zijn, bel de kliklijn en geef het anoniem door
tenslotte werken deze ratten ook in het geniep.
Gerard L. Tettero

R.G. RUIJS STICHTING ORGANISEERT 5 MEI FESTIVAL
De R.G. Ruijs Stichting organiseert in
samenwerking met de Gemeente Den
Haag het 5 Mei Festival op het Spuiplein en in het Theater aan het Spui. De
op dit moment bevestigde acts voor
de buitenprogrammering van het
festival zijn Skatalites uit Jamaica, Hind,
reggae/hiphopgroep Postman, meidenband Mellow Yellow, rapper Brainpower, raïband Kasba, kinderact
Djumbo, popgroep Shane Shu en The
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Deaf, de hobbyband van gitarist Spike
van Zoest van Di-rect.
In het Theater aan het Spui wordt tegelijkertijd een programma geboden met
debatten, lezingen, Haagse wijkcultuur,
muziek, dans, literatuur en poëzie. Een
festivalmarkt, een expositie en een groot
sportterrein maken het festival compleet. Gratis entree.
Maandag 5 mei - 13.00 tot 21.00 uur
Spuiplein en Theater aan het Spui

Uitnodiging aan woordkunstenaars
In het vervolg op de revARTour beeldende kunst, en revARTour muziek
organiseert BCOM een tweedaagse literatuurreis in de wijk Regentes Valkenbos
(REVA). Hiervoor is BCOM op zoek naar professionele en semi-professionele
schrijvers, dichters, singersongwriters, performers enz. die wonen en/of werken
in REVA of een sterke band hebben met REVA. De RevARTour literatuur zal,
op diverse locaties in REVA, plaats vinden in het weekend van 25 en 26 oktober
2008.
U kunt zich aanmelden per email: revARTour@stichtingbcom.nl
of per brief t.a.v. stichting BCOM, revARTour 2008, Weimarstraat 24a
Aanleveren van enig voorbeeldmateriaal (samples) vóór het eind van april 2008.
Voor meer informatie over revARTour literatuur en andere activiteiten BCOM
zie: www.stichtingbcom.nl en www.revartour.nl .
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POLITIE WAARSCHUWT I Shop
VOOR
BABBELTRUCS!!!!!!

Wat u buiten niet ziet, vraag dat binnen!

De laatste maanden zijn er in regio Haaglanden weer veel mensen het slachtoffer
geworden van een babbeltruc. Ook in de wijken Valkenbos en Regentes gebeurt
dit. De politie waarschuwt voor deze vorm van criminaliteit.
De daders zijn zowel vrouwen als mannen.
De daders die zich schuldig maken aan
babbeltrucs, werken heel vaak in
groepjes van twee of drie personen en
benaderen hun slachtoffer met een
smoesje.
De daders zijn altijd heel erg vriendelijk en soms gekleed in een werkpak
alsof ze bv. loodgieter zijn. Ze proberen met een smoes bij het slachtoffer
binnen te komen.
Voorbeelden van smoezen zijn:
-Ik kom naast u wonen, ik wil graag
de indeling van de woning zien
-Ik ben hier pas komen wonen en ik
wil even naar uw geiser kijken
-Er is bij u een lekkage in de gootsteen.
-Heeft u pen en papier, ik wil een
briefje schrijven voor de buren die niet
thuis zijn
-Zal ik de boodschappentas voor u
dragen en uw voordeur open doen
-Heeft u voor mij een glaasje water, ik
voel mij niet zo goed
-Er is een feestje, mag ik komen
luisteren hoe gehorig het is
Ook wordt er gezegd dat ze namens
de woningbouwvereniging iets komen
repareren, of dat ze een prijs komen
brengen die u of de buren hebben
gewonnen en soms doen ze zich voor
als politiemensen.
De bedoeling van de criminelen is om
snel het vertrouwen van het slachtoffer
te winnen en al pratend samen met het
slachtoffer in de woning te komen.
Vervolgens blijft bijvoorbeeld de
voordeur op een kier openstaan.
Eenmaal in de woning wordt het
slachtoffer afgeleid door een van de
daders, terwijl een mededader de woning ongezien binnenkomt. Hij of zij
doorzoekt vervolgens de woning en
weet veelal precies waar te zoeken en
doet dit snel en steelt vervolgens geld,
sieraden, cheques of andere spullen.
Of één van de daders lokt het slachtoffer mee naar de keuken waarop de
tweede persoon zijn slag kan slaan. Dit
alles blijkt vaak zeer snel te gebeuren.
Veel mensen denken dat het hen niet
zal overkomen. Toch loopt iedereen
de kans, jong en oud, om het slachtoffer te worden van een babbeltruc.

Slachtoffers doen lang niet altijd aangifte bij de politie omdat zij zich schamen om er-voor uit te komen dat zijn
toch slachtoffer zijn geworden van een
babbeltruc.
Het is dus zaak goed op te letten als
men wordt aangesproken door een
onbekende. Het advies is dan ook niet
zomaar een onbekende in de woning
toe te laten. Vraag een legitimatie en
controleer deze. Laat de onbekende
tijdens de controle buiten staan en doe
of laat de voordeur dicht. Als iemand
zegt namens de woningbouw, Eneco
of een andere instantie te komen.
Controleer dit door met die instantie te
bellen. Iemand die te goeder trouw is,
zal hier begrip voor hebben. Mocht u
toch besluiten iemand voldoende te
vertrouwen en een glaasje water, pen en
papier en dergelijke te geven, laat die
persoon buiten staan en sluit de deur als
u de spullen haalt.
Bel bij onraad altijd de politie, deze
mensen werken niet de hele straat af
maar gaan na één bezoek weer snel
weg. Voor de politie is het dus van
belang dat burgers een goed signalement snel doorgeven. Op deze manier
kan men voorkomen slachtoffer te
worden van een babbeltruc.
Paul Oudshoorn- Wijkagent

Medewerksters van I-shop:Asmae, Joke, Anja, Edith en Annemarie

In verschillende dienstencentra van
Den Haag zijn I(informatie) Shops van
start gegaan. Dat zijn punten waar,
naast folders van de meest uiteenlopende zaken en organisaties, ook
voorlichting op bijna elk gebied
wordt gegeven.
Ook in de Regenvalk is een dergelijke
“winkel” van start gegaan. In alle rust
heeft medewerkster Edith van Agt
haar zaken voorbereid. Waar nodig
hebben de medewerkers/sters hun
kennis opgedaan of opgefrist.
Woensdag 12 maart was de grote
presentatie. Alle ReVa bewoners
werden, via folders en raambiljetten
op de meest mogelijke en onmogelijke
plaatsen, uitgenodigd om langs te
komen. Een kopje koffie, thee of een
frisje, overal was voor gezorgd. Een
pianist zorgde voor een gemoedelijke
sfeer en de I Shop bemanning stand
op scherp. Om de ouders de mogelijkheid te geven zich rustig te oriënteren was voor de kinderen een luchtkussen met toezicht geregeld.

Het kon niet stuk. Tot de weerprofeten
zich ermee gingen bemoeien. Zij
voorspelden storm, regen en ander
vormen van rampspoed. Bovendien
riep de radio met regelmaat de mensen
op om lekker thuis te blijven. Het was
veel te gevaarlijk op straat. En daar sta
je dan met je goede gedrag, je wekenlange voorbereiding, je dozen met
kleine presentjes. Het luchtkussen werd
afbesteld, want om dat ding steeds
weer van de andere kant van het plein
te moeten halen leek een beetje te
gortig.
De mensen die alle berichte hebben
getrotseerd en even langs kwamen
waaien, konden in een gemoedelijke
sfeer kennis nemen van alles wat de I
Shop te bieden had. En dat is erg veel.
Vragen?
Ga eens langs bij de RegenValk.
Gerard L. Tettero

KonKreet en de toekomst
De Konkreet mag zich toch zeker wel
tot die bezoeker rekenen die door u,
met regelmaat graag wordt ontvangen.
Soms met veel interessante zaken, soms
achter de feiten aan hobbelend. Maar
altijd weer gemaakt door wijkbewoners
die hun uiterste best doen om er een
goed leesbaar stuk papier van te maken.
Wat is eigenlijk het doel dat de redactie
voor ogen heeft, gewoon een beetje
over de buurt kletsen, vertellen wat er
zoal veranderd in onze woonomgeving,
waar een nieuw eethuisje komt dat u
voor een redelijk bedrag goed toeven
biedt, of willen ze meer. Het is inmiddels 2008, de tijden zijn sterk veranderd
en uw redactie denkt dat het tijd wordt
mee gaan in de vaart der volkeren. De
maatschappij verandert met een snel-

Naam ___________________________________________________
Straat_____________________________________
huisnummer_________
Strook invullen, afknippen en afgeven of in de brievenbus van de wijkwinkel,
Beeklaan 266.

treinvaart, nieuws van de ochtend is in
de middag vaak al achterhaald.
De KonKreet op internet dat moet het
worden. Digitaal, dat is het toverwoord van deze tijd. Kinderen worden zowat met een computer geboren
en weten niet beter of die machine is
een stuk van hun leven. Maar vergis je
niet, ook veel ouderen hebben de
computer ontdekt en mailen er lustig
op los. Via allerlei cursussen worden ze
in sneltreinvaart rijp gemaakt voor de
IT maatschappij.
Het grote voordeel van de elektronische levering van uw periodiek is de
actualiteit. De redactie zal sneller en
actueler kunnen reageren. We kunnen
de ReVa-bewoners sneller op de
hoogte houden van alles dat groeit en

bloeit in ons mooie stadsdeel. We lopen
niet meer achter de feiten aan en u kunt
zelf het leesmoment bepalen. Helemaal
geen krantje meer? Toch wel, met een
grotere regelmaat wil de bewonersorganisatie via supermarkten, de bibliotheek, het stadsdeelkantoor en alle
plekken waar regelmatig publiek komt,
een papieren uitgave beschikbaar stellen.
U wordt dus beter, sneller, en actueler
geïnformeerd.
Nadeel kan zijn dat nog niet elk gezin
heeft internet mogelijkheden heeft.
Die zouden alleen via de uitgaven die
als genoemd worden aangeboden
worden geïnformeerd.
De Redactie en uw bewonersorganisatie
zijn er nog niet helemaal uit en willen
graag uw mening weten dus vult u aub
onderstaande bon in.

0 Ja, ik zie veel voordelen in de internetkrant laat maar komen.
0 Nee, ik wil graag de papieren krant houden. Internet ligt buiten
ons bereik.
0 Indien er gekozen wordt voor een internetkrant wil ik graag een
abonnement op de uitgaven die op diverse plaatsen wordt ver
spreid.
Doorhalen wat voor u niet van toepassing is
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Poezie in de wijk

KIJKEN DOE JE MET
JE HANDEN!
Kunst in BCOM om aan te raken
Donderdag 24 april opent mevrouw Jetta Klijnsma,
wethouder van Financiën en Cultuur, ´RAAK AAN!´
in galerie Bcom. RAAK AAN! is een kunstervaring
waarbij de toeschouwer echt contact maakt met de
kunstwerken, letterlijk door ze aan te raken.

Hallo ! Ook ik heb gepubliceerd in de
nieuwe Poezie op Pootjes en wel met
het volgende gedicht, gebaseerd op
mijn uitzicht (zie foto !):
ZOMAAR EEN DAG.....

Kunstenaars uit het Regentes- en
Valkenboskwartier hebben zich opengesteld naar hun omgeving door kunstwerken ten toon te stellen die je mag
‘ bekijken met je handen’.
Deze groepsexpositie omvat schilderijen, foto´s, beelden, objecten, installaties, keramiek en sieraden die je mag
aanraken, onderzoeken en vasthouden.
Deze expositie binnengaan betekent in
gesprek gaan met je omgeving. Elk
werk gaat met je in dialoog. Wil je het
aanraken? Ga je het aanraken? Met één

vinger of je hele hand? Hoe voelt het?
Waar wil je nog meer contact mee
maken? Wat wil je nog meer ervaren?
Initiatiefnemer kunstenares Mathilde
Kuper wilde een situatie creëren
waarin je op je eigen wijze contact
mag maken met je omgeving! Contact
maken op een manier die ongebruikelijk is en daardoor verrassend en
misschien ook wel eng. Kunst leent
zich hier bijzonder goed voor, want

De Haagse tieten,
de Hoftoren,
de St. Jacobskerk alsof
die in hun schaduw staat.

tussen mensen en kunstwerken is vaak
een afstand. Vanwege onbegrip, schijnbare nutteloosheid, de ingetogen sfeer
in galeries en musea. En in het bijzonder, omdat kunstwerken al van een
afstand roepen: ‘afblijven!’.
Bezoek RAAK AAN!
Galerie BCOM, Weimarstraat 24 a.
Open: van 24 april tot 23 juni, zaterdag
en zondag van 13.00 – 17.00 uur en op
afspraak de hele week, het weekend en
’s avonds via info@dekaart.nl /
06-41821033

BOMBAY -

EEN CO-PRODUCTIE VAN HUIS AAN DE
AMSTEL, TROPENMUSEUM JUNIOR EN PLAN
NEDERLAND
Beleef deze theatrale gebeurtenis en wordt onderdeel van de
megastad. Zaterdag 26 april 2008, 19.00 uur, Grote Zaal,
Zondag 27 april 2008, 15.00 uur, Grote Zaal,
Theater Zwembad De Regentes,Weimarstraat 63.

Sinds kort mijn imposante skyline...
negenhoog aan de Zamenhofstraat.
Misschien aardig om te publiceren.
M.h.d. en vriendelijke groeten, Judith
van Bommel-Günther

THE BLACK AND THE
BEAUTIFUL door XyniX Opera

Een krachtig drama over de televisiewereld vol opzwepende Turkse en Westerse muziek.
Vanaf 9 jaar , zaterdag 12 april 2008, 15.00 uur, Grote Zaal
The Black and the Beautiful is een swingende bewerking van Shakespeare’s Othello binnen de TVstudio’s van Holland TV. Zie hoe gemakkelijk het is om door manipulatie van videobeelden een
nieuwe werkelijkheid te creëren. XyniX Opera staat garant voor eigentijdse opera’s voor iedereen!
De voorstelling begint op het bruisende huwelijksfeest van de Turkse Othello de Moor en de
Nederlandse Desdemona Holland. Dan valt iedereen stil: De vader van de bruid is overleden. In zijn
videotestament laat hij zijn televisiezender Holland TV niet na aan zijn oudste zoon Jago, maar aan
Othello. Uit jaloezie verzint Jago een list om Desdemona en Othello tegen elkaar uit te spelen. Bij de
opnames van de nieuwe soap ‘Cassio’ zorgt hij voor een spannende scène. Jago knipt en plakt het
filmmateriaal tot een eigen aflevering.

Bombay: een overdonderende stad en een overdonderende
theaterbelevenis.
Bombay wordt voor iedereen vanaf 8 jaar gespeeld in een
loods, fabriekshal of groot theater. Dansers en spelers nemen
je mee van het ene naar het andere meeslepende verhaal. En
zo kom je terecht in het bonzend hart van Bombay, een stad
die nooit slaapt. Stad van tempels, ontelbare winkeltjes ter
grootte van een kast en kartonnen dozen als huis.
Bombay is het verhaal over mensen die dag en nacht in de
weer zijn met werk en het grijpen van kansen. Bombay gaat
over puur plezier en intens verdriet. Over mensen voor wie
leven het meervoud is van lef. Ervaar hoe het is om in de
stad Bombay te zijn! Speciaal voor deze voorstelling wordt de
Grote Zaal verbouwd en zit je in het decor van deze twee uur
durende theaterbelevenis. Bij binnenkomst wordt je door
dansers en spelers mee genomen naar Bombay. Je kijkt en
luistert naar verhalen van mensen en kinderen die naar
Bombay komen en dromen van een betere toekomst. Zoals
Nameeta die filmster wil worden. En Maula die wel 6 banen
tegelijk heeft.
Tijdens de voorstelling gaan jij en je ouders ook actief aan de
slag. Wat je gaat doen is nog een verrassing, maar dat het
resultaat bijzonder is staat vast. Er is plaats voor 120 ouders
en kinderen, dus wees er snel bij.
Prijs: Kind €10,- Volwassene €12,- (inclusief drankje)
Reserveren: 070-3637798 of via website: www.deregentes.nl

Marieke Cordesius bij BCOM,

foto: Ben van Duin

Solo expositie van Marieke Cordesius, bronzen beelden,
schilderijen en schetsen. De expositie is t/m 13 april te bezichtigen op do/vr van 15 tot 19 uur en za/zo van 13 tot 17 uur.
Achtergrond informatie is te vinden op
www.mariekecordesius.nl .
Vogels
De toeschouwer zal oordelen.
Muzikaal en vegetarisch.
Vogelmens of mensvogel.
Dat mensen iets dierlijks evenaren.
Marieke Cordesius
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EVEN APELDORN BELLEN...
Tijdens de nachtdiensten was ons bureau altijd aan een ander bureau gekoppeld.
’s Nachts waren we dicht. Wij hebben jarenlang samen met Scheveningen en
Loosduinen gedraaid. Regelmatig kwam het dan ook voor dat we naar incidenten
in die wijken werden gestuurd. Zo werden wij in de zomer naar camping Ockenburg. gestuurd. Het was toen nog een populaire camping bij de Duitsers. Zij
kwamen in grote getale naar Nederland voor het strand en bier.
De camping had een speciale doorgang naar de duinen en strand. Dit gaf wel eens
overlast en wij waren dan ook kind aan huis op de camping. De jongeren uit het
Westland hadden deze plek ook ontdekt en kwamen daardoor regelmatig in
conflict met de Duitsers, vooral als de drank in de man was. De conflicten werden
zelfs zo erg dat wij bijna elk weekend in de duinen stonden. Wij stonden daar de
feestgangers van de camping te beschermen tegen de jongeren uit het Westland.
Deze hadden het zogenaamde Germanenknuppelen bedacht. Hele groepen kwamen campinggasten uitdagen voor een gevecht. Wij stonden daar als de strandtenten gingen sluiten en de gasten naar de camping liepen voor de hoognodige
nachtrust.
In die nachten stonden we daar dan wortel te schieten. Zo was ik eens samen met
een collega van Loosduinen. Deze jongeman met een omvang van twee bij twee
meter en een jongenskop vol jeugdpuistjes, was een vreemde eend in de bijt bij de
politie. Niemand wist hoe met hem om te gaan. Zo groot en sterk als hij was,
iedereen van klein tot groot, vrouw, man of zelfs kind wilde met hem vechten.
Deze jongen kon zijn mond niet open doen of het was al oorlog op straat.
Reuzel, zoals wij hem noemden, was een jongen waar je niet graag mee op stap
ging. Met hem had je bijna altijd wel problemen tijdens de surveillance. Hij snapte
ook niets van stadsmensen. Hij kwam uit een klein dorpje en daar had hij beter
kunnen blijven. Zo gebeurde die nacht ook weer iets waarbij ik mijn twijfels had
over Reuzel. Terwijl we met zijn vieren in de duinen aan het posten waren stond
Reuzel alleen. Hij stond altijd alleen, want praten kon hij ook al niet en wat hij
vertelde wilde niemand horen. Plotseling ging Reuzel op een van de grote rotsblokken staan die in de duinen liggen om de doorgangen te markeren. Hij maakte zich
breed en keek richting Scheveningen. Geen van drieën vroeg aan hem waarom hij
op de rots ging staan. Zo stond hij nog geen 10 seconden of hij brulde: “daar
komen ze!”. “Wie?” Riepen wij in koor. “De Westlanders, ze komen met auto’s,”
brulde hij. Reuzel werd zichtbaar strijdlustig en maakte zich nog breder. Ik liep naar
hem toe en vroeg of hij van de rots kon komen. Reuzel had nog een paar keer
gebruld dat ze kwamen. “Reuzel, je kijkt naar Scheveningen en het Westland ligt
achter je en je mag ook niet met auto’s rijden in de duinen,” fluisterde ik.
Reuzel kon al dom kijken, maar nu keek hij dom met een zelfverzekerd gezicht.
“Ik zie ze toch aankomen, kijk zelf maar.” Hij wees daarbij naar een lichtbundel in
de duinen. De lichtbundel verdween steeds. “Zie je wel, ze rijden met hun auto
over de duinen en steeds als ze boven zijn zie je hun lichten,” probeerde hij mij
duidelijk te maken. “Reuzel, dit blijft onder ons. Nogmaals: het Westland ligt achter
je en de lichtbundel, die steeds onderbroken wordt, is de vuurtoren van Scheveningen. Vertel nooit iemand hierover!,“ probeerde ik hem aan zijn verstand te
brengen en voelde dat mijn gezicht rood werd. Ik schaamde mij voor mijn collega.
Reuzel is een paar maanden na dit voorval ontslagen, want ondanks alle lessen aan
onze opleidingsacademie in Apeldoorn, is hij het politiewerk nooit gaan begrijpen.
Hij was ongeschikt, of, op een maandagochtend aangenomen bij de politie. Even
Apeldoorn bellen.
Agent Kokkie.

De halsbandparkiet in Den Haag
Enkele weken geleden hingen er ineens 2 halsbandparkieten aan de vetbollen die ik in mijn tuin voor de vogels had opgehangen. Dit was de
eerste keer dat ik ze tegenkwam in mijn tuin en ze namen er ook ruim de
tijd ervoor om zich tegoed te doen aan deze voor hen lekkernij. Dat ze
voorkomen in Den Haag en omstreken dat was mij bekend, maar wat
voor vogel is het nu eigenlijk?
In Nederland leven verschillende
papegaaiensoorten in het wild. De
halsbandparkiet (Psittacula krameri) is de meest succesvolle
papegaaiachtige die in Nederland
leeft. Het is een middelgrote,
groene vogel met een lange staart
en een rode snavel. In de vlucht
heeft hij puntige vleugels, een lange
staart en een snelle, directe vliegwijze. Het zijn luidruchtige vogels
die veel in groepen te zien zijn.

In het oorsprongsgebied India worden ze gevonden in de jungle en nabij
boerderijen en tuinen.
·Waar kunt u ze zien?
Voornamelijk in de Randstad. Hoofdpopulaties zitten in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.
·Wat eten ze?
Fruit, bladeren, zaden, noten, bessen.
·Wat voor geluid maken ze?
Een schreeuwend ‘kie-ak kie-ak’ tijdens
de vlucht of wanneer ze gealarmeerd
zijn.
De halsbandparkiet is een van de meest
exotische en opvallende vogels in Nederland. Het is een tropische soort, en
komt alleen in Nederland voor door
menselijk ingrijpen. Van oorsprong
komt de vogel voor in het tropische
landschap van West-Afrika t/m het
zuiden van de Himalaya in India.

We hebben weer een
burgemeester!
Sedert donderdagmiddag 27 maart jl.
hebben we weer een burgemeester.
Eigenlijk was dat woensdagmiddag al
het geval maar dat was een treurspel
waar de kinnesinne vanaf droop.
Nee, donderdagmiddag toen Jetta
Klijnsma de ambtsketen van haar
schouders tilde (die veerde een heel
stuk op) en daar de schouderpartij van
dhr. Jozias van Aartsen mee belastte, ja,
toen was het pas echt. Ver voor het
vertrek van dhr. Deetman naar rustiger
water, draaide de zoektocht naar een
geschikte opvolger al op volle toeren.
Nee, geen referendum om het volk te
verlakken, maar ouderwets in stilte
zoeken wie van de kandidaten het best
aan het verlanglijstje van de commissie
voldeed. Met kop en schouders stak
daar Jozias van Aartsen boven uit en
kwam zo boven aan de lijst.

De lovende, dankende en bemoedigende woorden
vlogen over en weer
en dhr. van Aartsen
beloofde in een
politiek puntig
antwoord Den
Haag verder te
stoten in de vaart
der volkeren.
De wethouders
werden ook nog
verblijdt met de
conclusie van wethouder Jetta Klijnsma
dat, door de christelijke achtergrond van
haar en de Hr. van Aartsen, er toch weer
CDA in het college zat.
Na afloop van de officiële ceremonie
maakten nog veel aanwezigen gebruik
van de mogelijkheid de nieuwe burge-

meester de hand te schudden.
Hopelijk blijft dhr. Jozias van Aartsen
nog lang en vooral zinnig het college
van B&W leiden.
Wij, ReVa bewoners, zullen hem zo
spoedig mogelijk voor een kennismaking uitnodigen.
Gerard L. Tettero

Waar komen ze voor?
In het broedseizoen nabij parken,
landgoederen, boomgaarden en
tuinen met oudere bomen waarin
nestholten aanwezig zijn. Buiten
deze periode komen de vogels
ook elders voor.

Het is een aantrekkelijke, felgroene
vogel, met een enorme lange staart. Aan
de zwart-roze halsband van het mannetje dankt de soort zijn naam. Beide sexen
hebben een opvallende rode snavel. In
tegenstelling tot andere vogelsoorten
buigt het bovenste gedeelte van de
snavel naar beneden. Dit is een aanpassing voor het eten van fruit.
Het zijn echte groepsdieren en extreem
luidruchtig, vooral op de slaapplaats. In
de zomer zijn ze rustiger tijdens de
broedperiode. In deze tijd verblijft een
broedpaar op zichzelf of in kleine losse
groepjes en wanneer de jongen uitvliegen, vormen ze weer grotere groepen.
In de winter maken alle vogels gebruik
van gezamenlijke slaapplaatsen. De
grootste slaapplaats bevindt zich in
Voorburg. Hier verzamelen zich soms
meer dan 3.000 vogels voor de nacht.
Sommige vogels vliegen meer dan 20
kilometer om hier te overnachten.
Geschiedenis in Nederland
Halsbandparkieten komen al eeuwen in
Nederland voor, als kooivogels. Aangezien de vogels luidruchtige kooivogels kunnen zijn, werden zij in sommige
gevallen ‘vrijgelaten’. Deze vogels wisten zich te handhaven in het wild en
zorgden voor een levensvatbare populatie in talloze steden. In 1968 broedde
het eerste paartje op landgoed “Ockenburgh in Den Haag, op landgoed “De
Tempel in Rotterdam werd het eerste
broedgeval geconstateerd in 1973 en
Amsterdam volgde in 1976. Inmiddels
zijn ze niet meer uit het stadsbeeld van
verschillende steden weg te denken. In
sommige gevallen staan zij zij zelfs
symbool voor de multiculturele samenleving.Dus mocht u er een paar tegenkomen, dan weet u nu wat voor vogel
daar vliegt!
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Regentesse Apotheek
Homeopathie Regentesse
Sinds

Tevens verhuur/verkoop
van borstkolven en
babyweegschalen

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

Jj


Neem dan eens contact op met

STEUNPUNT MANTELZORG SEGBROEK

1897

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

ZORGT U VOOR EEN NAASTE MET ZIEKTE OF HANDICAP?

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

Praktijk voor gebitsprothese

Pot
Remmer&co
Weimarstraat 65
2562 GR Den Haag
Tel. 070-3466232
Van Alkemadelaan 307
2547 AJ Den Haag
Tel. 070-3284505
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Dé makelaar in het hart van onze wijk voor alle mooie, leuke of bijzondere huizen die gekocht, verkocht, verbouwd of ingericht moeten worden. Voor meer
informatie kun je kijken op www.bartbonarius.nl of anders gewoon even bellen.

Laan
van Meerdervoort
AZ Tel
Den Haag,
3616790, fax: 3616792,
E-mail:
bartbonarius@yahoo.com
Galileistraat
8, 2561 TE175,Den2517Haag,
 tel.: $Fax:
 $Email:
bartbonarius@yahoo.
com

  
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

f

FIRAT SUPERMARKT 1+2

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

FIRAT ONROEREND GOED

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

Winnaar ”Wijnkaart van het jaar”

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

Service Station

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

B.V.

motorbrandstoffen
alle reparaties
A.P.K. keuringen

glasservice

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

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