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“Kom naar
Het ReVa
CAFE”

ZATERDAG 12 JULI
OpTennisvereniging Breekpunt
Heeft u wat minder te besteden?
Heeft u vragen over gezondheid of
vraagt u zich af wat de bewonersorganisatie Regentes-Valkenbos doet
voor de wijk? Op zaterdag 12 juli
organiseert de bewonersorganisatie
Regentes-Valkenbos een 'ReVa Café'
op het terrein van Breekpunt,
Teijlerstraat 128.
Tijdens het 'ReVa Café' zullen veel
organisaties zich presenteren of hun
activiteiten toelichten. Heeft u vragen
over gezondheid, zoekt u informatie
over energiebesparing of andere
mogelijkheden om te besparen op uw
uitgaven? Wilt u meer weten over
activiteiten die in de wijk georganiseerd worden voor jong en oud, wilt u
kennismaken met andere bewoners uit
de wijk, of eens meer te weten komen
hoe de politiek werkt en wat u er
eigenlijk aan heeft? Benut u de regelingen die voor u van toepassing zijn,
zoals zorgtoeslag, heffingskortingen,
tegemoetkoming schoolkosten etc?
Kom dan met uw vragen naar het
ReVa Café op 12 juli.
Om 15.00 uur starten we. Dan zijn er
stands met informatie en ander materiaal aanwezig, maar heeft u tevens de
gelegenheid om uw vragen neer te
leggen. Dit doen we aan de cafétafel
waar deskundigen zitten, die werkzaam zijn in en voor de wijk. Later op
de dag kunt u hen ook persoonlijk
aanspreken, maar aan tafel zit u
samen met mensen die soortgelijke
vragen hebben, soms al ervaring, en
hun oplossingen met u kunnen delen.
Om 16.00 uur kunt u aan een tweede
cafétafel deelnemen.
Na de informatie rondes kunt u in het
ReVa Café napraten en genieten van
een gezamenlijke maaltijd.
Uiteraard zijn uw kinderen ook welkom. Zij kunnen o.a. kennismaken met
de tennissport door middel van een
gratis tennisles en andere activiteiten.
Tenslotte is Breekpunt de tennisvereniging binnen de wijk.
.

Burgemeester
Jozias van
Aartsen maakt
kennis met
ReVa

De nieuwe burgemeester oriënteert
zich op Den Haag. Dus een bezoekje
aan onze wijk hoort daar ook bij. Eerst
ging hij op bezoek bij de bewoners van
het Willem Dreeshuis in de Morsestraat. Hij werd daar opgewacht door
buurtbewoners en het Handhavingsteam. Van daaruit fietsend kwamen
ze in ReVa. Als fietsend heeft de
burgemeester kennis gemaakt met het
werk van het Handhavingsteam. Op
het Newtonplein werd hij ontvangen
door actieve buurtbewoners en mensen van de Krajicek Foundation. De
burgemeester was zeer geïnteresseerd
en onder de indruk van wat er allemaal op het plein gebeurd. Daarna
werd er doorgefietst naar de Verademing. Na een bezoekje aan Paard
Klep & Co is onze nieuwe burgemeester met winkeliers en politie door
de Weimarstraat gegaan. Het was een
kort maar flitsend kennismakingsbezoek.
Nettie Baak

Wordt beste
bezige buurt
2008

Woont u naar uw zin? Of kan het
beter? In dat geval wordt u uitgenodigd om mee te doen aan Bezige
Buurten 2008. Veel bewoners hebben
goede ideeen over hun eigen straat,
wijk of buurt. Een keertje alle zwerfvuil te lijf gaan, een feest organiseren
voor de buurt, een ontmoetingsdag
tussen diverse culturen op touw
zetten. Door deze en andere initiatieven is het nog plezieriger wonen bij u
in de buurt. Als u ook zo’n idee heeft
of al activiteiten organiseert, dan kunt
u meedoen met de actie. U mag zelf
inzenden, u mag meedoen met een
groepje buurtbewoners of met de hele
straat. Als het maar een initiatief is dat
helpt om de leefbaarheid in uw wijk
verder te verbeteren. Want u woont
toch ook graag in een buurt waarin het
schoon en netjes is, waar bewoners
plezierig met elkaar omgaan en voor
elkaar klaar staan en waar iets te
doen is?
Behalve de titel staat er nog meer op
het spel: 5.000 euro voor uw project
en veel tv aandacht van TV-West.
Genoeg om eens goed na te denken
over dat ene gouden idee...
Kijk snel op www.bezigebuurten.nl

Foto: Hans Pronk

Hoe staat het met de nieuwbouw bij verademing?

Even bijpraten.
Bewoners van het eerste uur weten wel wat zoal gaande is in de directe omgeving van de Verademing. Na het verdwijnen van de gemeentereiniging bleef er
nogal wat grond braak liggen en heeft inmiddels plaats gemaakt voor het buurtpark “de Verademing”. Langs de Tripstraat, aan de kant van de Verademing
vordert de bouw van een schoolgebouw met een opbouw van zes woonlagen in
de vrije huursector. De onderbouw is bestemd voor de Pleysierschool. Een
school die zich op leerlingen richt die speciale begeleiding nodig hebben. De
school en de woonappartementen zullen dit jaar worden opgeleverd.
Aan de Loosduinseweg/Tripstraat begint het tweede complex ook gestalte te
krijgen. Het wordt een spiegelbeeld van het eerder genoemde gebouw. De
Varonschool die zich daar gaat vestigen, is bedoeld als vervanging voor de
school aan het Veluweplein en richt zich op Hindoestaans basisonderwijs. De
beide gebouwen zijn qua architectuur en bestemming zeker een aanwinst voor
de wijk en de omgeving. Ook het wasserijcomplex aan de Asmanstraat nadert
zijn voltooiing.Het zorgcomplex voor de stichting Eykenburg, zal hopelijk medio
oktober van start gaan. Het wordt een uiterst modern gebouw dat onderdak gaat
bieden in huur- maar ook in de koopsfeer. Tel daar de snel groeiende nieuwbouw
aan de kop van de Beeklaan bij op, dan heeft onze wijk heel wat te bieden.
Gerard L. Tettero

EK Voetbal 2008

Samen voetbal kijken in Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16.
Op maandag 9 juni 18.00 Roemenie - Frankrijk, 20.45 Nederland - Italie
Van 19.45 - 20.45 Cultureel programma in Surinaamse sfeer
Op Vrijdag 13 juni 18.00 Italie - Roemenie, 20.45 Nederland - Frankrijk
van 19.45 - 20.45 Cultureel programma in Turkse sfeer
Dinsdag 17 juni 20.45 Frankrijk - Italie, 20.45 Nederland Roemenie
19.00 - 20.30 Cultureel programma in Marokkaanse sfeer
Dresscode: Oranje. Toegang Gratis
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Nuttige
telefoonnummers

Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. Wijkagenten: Bert Feenstra,
Paul Oudshoorn, 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:
379 55 10
Consultatiebureau Hanenburglaan:
360 09 66
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 1212
Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte,
openbare straat, riolering, straatverlichting (nr. paal noteren) etc.:
Contact centrum: 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
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AFVALBRENGSTATIONS
LANGER OPEN
Vanaf 2 mei zijn de Haagse afvalbrengstations langer open. Wie snel van zijn
afval af wil kan op maandag tot en met
zaterdag van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht
bij de afvalbrengstations aan de
Plutostraat 1 (Binckhorst), de Vissershavenstraat 2 (Scheveningen) en De Werf
13 (Zichtenburg).
Op een afvalbrengstation mogen alle soorten afval afkomstig van Haagse huishoudens worden aangeboden, met uitzondering van dakbedekking, zand, aarde. Voor
sommige afvalsoorten moet worden betaald, zoals voor puin, bielzen, grind, gewapend en draadglas. Asbest mag alleen
dubbel verpakt in speciaal verpakkingsmateriaal gratis worden ingeleverd op het afvalbrengstation aan de Plutostraat. Meer
informatie over wat wel en niet op een afvalbrengstation mag worden aangeboden
staat op www.denhaag.nl/afval. Informatie is ook te verkrijgen via het gemeentelijk
ContactCentrum op tel. 14 070.
SPECIALE AKTIE VOOR KATTEN
IN REGENTES-VALKENBOS
Gedurende de maanden mei en juni kunt u
een beroep doen op de vereniging kattenzorg voor het volgende:
-Financiele steun indien uw kat een
medische verrichting dient te ondergaan
en u daar niet de financiele middelen voor
heeft.
-Bijdrage in de kosten voor sterilisatie/
castratie om zo onnodig dierenleed te
voorkomen. Een gereduceerd tarief voor
het laten “chippen”van buitenkatten.
Als u voor dit speciale project een beroep
op onze verenging wilt doen, bel dan in
mei en juni naar 070 - 345 79 85 op
werkdagen, ‘s avonds tussen 19.00 en
21.00 uur.
Vereniging kattenzorg is er voor katten!

OPENING VVE BALIE
Vanaf 1 mei 2008 is het verplicht
om een VvE op te starten met je
buren. Dit voor een goed onderhoud van uw pand. Een Vereniging
van Eigenaren bestaat uit de
eigenaren van de woningen onder
één kap. Een nieuwe eigenaar is
automatisch lid van deze VvE. Met
deze VvE onderhoudt u een
spaarpot die geraadpleegd kan
worden wanneer er schade is of
andere (onverwachte) reparaties
moeten worden uitgevoerd aan uw
woning of om uw woning te
onderhouden. Een VvE heeft ook
een bestuur. Dit bestuur moet
minstens eenmaal per jaar vergaderen om te overleggen over
onderhoud en de financiële situatie
door te nemen.
Omdat er in Den Haag ondertussen al ongeveer 20.000 Verenigingen van Eigenaren bestaan, is er
een VvE-balie geopend waar u
met al uw vragen naar toe kunt.
De opening vond plaats op 8 april
2008 bij de dienst stedelijke ontwikkelingen in Den Haag. Minister
Vogelaar en wethouder Norder
waren aanwezig om de eerste
VvE-balie te openen. Ook stelde
zij ons voor aan de klankbordgroep. Nadat beiden iets verteld
hadden over de opbouw van de
balie en hun persoonlijke trots
hierover, openden minister Vogelaar en wethouder Norder de balie
officieel door de steiger weg te
halen. Na deze officiële opening
was er tijd voor een hapje en een
drankje waarbij gesproken en
vragen gesteld konden worden aan
de minister, de wethouder en de
oprichters van de VvE-balie.
De gemeente start halverwege mei
met een grootschalige
voorlichtingscampagne onder de
naam Onderhoud met je buren.
Wilt u meer informatie over uw
Vereniging van Eigenaren of wilt u
meer informatie over het activeren
van uw VvE kunt u terecht op de
site www.onderhoudmetjeburen.nl
of kunt u langs bij de balie. Deze is
gevestigd op de Loosduinseweg
13-17.

Opening VvE balie

Colofon
Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie Regentes/Valkenbos en
verschijnt 7x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Gerard Tettero, Ed Dusschoten, Martine Cloosterman, Mariella Calia, Xander Stalenhoef Ondersteuning en Lay-out: Susanne Daenen. Grafische begeleiding: Rene Knijnenburg
Producties. www.rkproducties.nl Bezorgers: Simon, Mandy, Simon S, Bram.
Oplage: 10.500 exemplaren Redactieadres: Wijkwinkel, Beeklaan 266, tel.:
365 00 02, e-mail: konkreet@boreva.nl t.a.v. Susanne Daenen. De volgende
Konkreet wordt half juli bezorgd. Kopij voor Konkreet 189 uiterlijk 16 juni
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.

Verademing “by night”
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Van de
Van de
revaktie

revaktie

Beste lezer,
een zeer korte “Van de Revactie” deze
keer. Let u op de aankondiging van het
ReVa Cafe. U kent missachien mensen
in uw omgeving die ervoor in aanmerking komen. Op 1 juni kunt u meedoen
aan een gezellige wandeling (pag. 7) en
verder kunt u lezen over allerlei dingen
waar de bewoners organisatie mee
bezig is. Veel leesplezier met nr. 188.
Susanne Daenen
DE ONAFHANKELIJK
ARBEIDSADVISEUR
Wellicht heeft u vanuit uw werk dagelijks met mensen te maken die met
verschillende vragen omtrent werk,
uitkering en reïntegratie bij u terecht
komen. Dan is het handig om te weten
dat u deze mensen kunt doorverwijzen
naar een onafhankelijk arbeidsadviseur.
Daar krijgen ze dan onafhankelijk,
vrijblijvend en gratis advies. Wat kan
de arbeidsadviseurs aanbieden:
- informatie die helpt betrokkene de
touwtjes steviger in handen te nemen.
- helpt bij het onderzoeken van mogelijkheden en die van de arbeidsmarkt.
- adviseert, geeft tips en maakt betrokkene wegwijs in de regels, regelingen
en mogelijkheden.
-is onafhankelijk: neemt geen beslissingen over uitkeringen, reïntegratie en is
niet verbonden aan CWI, UWV of
gemeente. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en informatie wordt niet doorgegeven.
-heeft de tijd om de situatie rustig door
te spreken.
De functie wordt gefinancierd door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is gesteld op advies van
de Landelijke Cliëntenraad (LCR).
Indien u een afspraak zou willen maken
voor een kennismaking dan kunt contact opnemen met één van de arbeidsadviseurs in uw regio. Voor u zijn dit:
Hayat Omaaza (06-11516274)
John Rahman (06-11516238)
Voor het bestellen van informatiefolders
(op weg naar werk) kunt u ook terecht
bij de arbeidsadviseur in uw regio.
Voor meer informatie:
www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl.
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Zal het geen lente zijn?
Hoera wij hebben huurder!

De Contradriehoek is het gebied tussen de
Fahrenheitstraat, Va-kenboslaan en Loosduinseweg. In dit gebied worden inmiddels
alle woningeigenaren met hun Verenigingen van Eigenaren geconfronteerd met de
noodzaak het achterstallig onderhoud
aan hun wo-ningen weg te werken. Hierbij
kan de nieuwe PWV subsidie van de gemeente behulpzaam zijn. De werkgroep
Contradriehoek wordt ondersteund door
stichting BOOG en heeft een belangrijke
bijdrage geleverd om de nieuwe subsidieregeling voor elkaar te krijgen. Nu worden
inspanningen verricht om het project PWV
goed te laten slagen. De werkgroep tracht
het verloop van de uitvoering dus nauwlettend te volgen voor en namens de bewoners. Kijk ook op www.contradriehoek.nl.

Van het DB
Van het DB
Als bestuurslid kom je nog
eens ergens!
Woensdag 14 mei.
Een groot aantal vertegenwoordigers
had gehoor gege-ven aan de uitnodiging van een grote politieke partij om
eens nader kennis te maken en een
blik achter de schermen te werpen.
Zinnig? Ja!
Dus ondergetekende samen met
medebestuurslid Nettie Baak naar het
stadhuis. Daar mochten we, na een
prettige ontvangst een kijkje in het
gemeentearchief nemen. In die ruimte
staat werkelijk alles wat ook maar iets
met Den Haag te maken heeft en had
vakkundig geordend en volledig
beschermd tegen de tand aller tijden
opgeborgen. Het is imponerend stukken van eeuwen geleden te zien en
niet een maar honderden. Foto’s,
platen, prenten en persoonlijke gegevens van onze verre voorvaderen, ze
hebben het en u mag daar gebruik van
maken. Nee, u kunt niet even binnen
wandelen en vragen “doe mij even iets
van mijn opoe” dat gaat niet lukken.
Maar wie goed gefundeerd, met zinnige vragen komt, loopt een grote kans
een stuk wijzer de deur uit te gaan.
Maar het was niet alleen feest die
middag. De groep werd opgesplitst en
verschillende onderwerpen werden ter
tafel gebracht. Gezamelijk werden de
resultaten nog eens doorgepraat.
Informeel werd er door verschillende
wijkvertegen- woordigers veel nuttige
informatie uitgewisseld.
Het werd een verrassend zinnige
middag..
Gerard L. Tettero

Nettie Baak in het gemeente archief

Werkgroep ContraDriehoek

VOCHT EN
VENTILATIE

Er zijn vier voorlichtingsavonden in
de wijk geweest over vocht,
ventilatie en koolmonoxide.
Vocht is een veel voorkomend
probleem. Dit vooral omdat wij
veel last hebben van regen en water. In de herfst en winter komt dit
probleem vaker voor dan in de
zomer omdat extra vocht dat van
buitenaf komt voor extra vocht
binnenshuis zorgt. In de zomer is
het gemiddeld warmer en verdampt het vocht voordat het in huis
kan komen.
Kenmerken die aantonen dat u last
heeft van vocht in huis zijn: de
ramen gaan beslaan, last van
schimmel en uw huis kan muf gaan
ruiken. Ook kunt u last krijgen van
ongedierte.
Als er gele kringen of plekken op
de muren komen, is er sprake van
vocht van buitenaf. Dit kan inhouden dat er ergens een lekkage is of
een gaatje of scheurtje in de buitenmuur.
Wanneer er sprake is van zwarte
plekken of witte bolletjes op de
muren of condens op de ramen
komt het vocht van binnen uit. Dit
vocht wordt veroorzaakt door koken, douchen, het drogen van kleding binnenshuis en het vocht wat
door onszelf afgescheiden wordt.
Door veel te ventileren en te
luchten kan het overtollige vocht
naar buiten. Ook het plaatsen van
vochtvreters zorgt ervoor dat er
veel vocht uit de lucht gehaald
wordt. Zorg alleen wel dat u de
vochtvreter regelmatig leegt,anders
heeft u alsnog last van vocht verschijnselen in uw huis.
Ook voor het bestrijden van koolmonoxide zijn er enkele manieren
om dit te bestrijden. Zo moeten de
gaskachels minstens één keer in
het jaar gecontroleerd worden of
deze niet lek zijn en is het ophangen van koolmonoxide melders ook
erg belangrijk.
Mocht u meer informatie willen
hebben over vocht in uw huis, kunt
u kijken op de site
www.denhaag.nl/binnenmilieu .

De tijd gaat dringen; geen subsidie
na1 juli 2009
U heeft recht op de subsidie, als uw
opgeknapte woning bij de gemeente
gereed gemeld wordt uiterlijk voor 1 juli
2009. Voordat het zover is moet er nog
veel gebeuren.
Mislopen van subsidie
Om geen subsidie mis te lopen moeten
een aantal zaken op tijd in gang gezet
worden. Voor iedere woning is inmiddels een onderhoudsplan gemaakt met
een begroting. (BOR). Het bedrag van
de begroting is bepalend voor de subsidieaanvraag én voor de reservering
van het benodigde geld voor het onderhoud. Erg wrang is het om subsidie mis
te lopen, als het onderhoud (net) niet op
tijd is uitgevoerd. Pas nadat de financiering geregeld is kunnen er opdrachten
aan aannemers gegeven worden door
(de be-stuurder van) de VvE . Intussen
zal de VvE dienen te beschikken over
een aanvaardbare offerte om een
goede keuze voor een aannemer te
kunnen maken.
Voorbereiding en uitvoering
De aannemer kan vaak niet direct beginnen en heeft tijd nodig om het werk
voor te breiden en in te plannen. Om
het werk gereed te melden bij de gemeente vóór 1 juli 2009 moet het onderhoud naar volle tevredenheid van de
VvE zijn uitgevoerd.
Uitkering subsidie
Voor het uitkeren van de subsidie is
echt nodig dat het onderhoud volgens
het bouwkundig rapport is uitgevoerd.
Het is dus belangrijk dat er voldoende
tijd is om het zover te krijgen.In de
meeste gevallen betekent het dat de
opdracht aan de aannemer uiterlijk in
januari 2009 gegeven moet zijn.
Onderhoudsplicht
Als voor 1 juli 2009 het onderhoud aan
de woningen in uw VvE nog niet is uitgevoerd én gereed gemeld zal de gemeente gaan eisen dat u de woning
opknapt. Maar dan is het recht op
subsidie al vervallen.
Aarzeling door wantrouwen, onbekendheid, onwil, onmacht, onkunde?
Welke gevoelens bij sommige eigenarenbewoners een rol spelen weet de
werkgroep niet. Er zijn vage aanwijzing-en, dat er leden van VvE’s zijn die

de gang van zaken bij hun VvE niet (kunnen of willen) ondersteunen. Die leden
wachten met de financiering of het storten van het geld op de onderhoudrekening van hun VvE.In dergelijke gevallen
stagneert de uitvoering en is de kans
groot dat straks geen subsidie kan worden uitgekeerd. De gemeente zal de
VvE’s, die nog niet het onderhoud hebben uitgevoerd, aanschrijven en dwingen
het onderhoud te plegen. Aarzelende
leden van VvE’s benadelen ook de
overige leden van de VvE.
Aarzelt u ook ?
Heeft u het bestuur van uw VvE uitbesteed? De nieuwe subsidieregeling
voorziet er in dat de eerste 2 jaar een
bestuurder gratis het bestuur van uw
VvE verzorgt. Aanvankelijk gebeurde dat
door Tresfa Consult, maar door overname en reorganisatie is dat nu Mééus.
Uw VvE kan natuurlijk ook een andere
bestuurder hebben gekozen. Als u of
andere leden van uw VvE vragen hebben over (het uitstellen van) de uitvoering
van het onderhoud aarzel dan niet uw
bestuurder te raadplegen.
Zelfbestuurders
Er zijn een aantal VvE’s die het onderhoud in eigen beheer (willen) uitvoeren
zonder begeleiding van professionele bestuurder. Er is bij de gemeente geen zicht
op of de aanpak van het onderhoud goed
verloopt. Indien er problemen zijn bij
deze eigenaren, wil de werkgroep graag
helpen een oplossing te vinden.
Seintje
Ondervindt u problemen met de uitvoering? Wacht niet, geef een seintje. Doe
dat via e-mail, een kort briefje, per
telefoon, of wandel naar de wijkwinkel.
De werkgroep reageert.
Compensatieregeling vervalt volgende
maand. (voor eigenaren met de oude
subsidieregeling)De werkgroep helpt als
je wilt weten wat er gedaan moet worden om de subsidiebetaling te bespoedigen. LET OP: Na 30 juni 2008 vervalt
het recht op deze compensatieregeling !
Belangrijkste nadeel van de oude regeling is dat er lang gewacht moet worden
op de uitkering van de subsidie. De nieuwe regeling kent dat nadeel niet. De eigenaren, die destijds het onderhoud vlot
ter hand hebben genomen, voelden zich
ten opzichte van de nieuwe regeling niet
gelijkwaardig behandeld. Die eigenaren
hebben voor een langere periode geld
geleend, terwijl een gedeelte van dat geld
op gaat aan te betalen rente. Veel eigenaren hebben geprotesteerd tegen
ongelijke behandeling. De werkgroep
heeft met succes bemiddeld en er is
recht verkregen op eerdere uitkering van
de subsidie van de oude regeling. Een
flink aantal eigenaren heeft tot nu toe
echter nog geen gebruik van deze regeling. Het scheelt ze toch rente.De gemeente draait op 30 juni 2008 echt de
kraan dicht.
Carol
Carol Berg,
Berg,Stichting
StichtingBOOG,
BOOG,telefoon
telefoon
3121282
3121282(dinsdag,
(dinsdag,woensdag
woensdagof
of donderdonderdag)
of perop
email
op berca@boog.
dag) of per email
berca@boog.nl
of
nl
of
werkgroep@contradriehoek.nl.
werkgroep@contradriehoek.nl.
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COLUMN
Mijn naam is Aswintha Menk –van
Hoorn, getrouwd met Dennis en
trotse moeder van 3 kinderen
Karlijne (12), Floor (6) en Melle (5)
Ik schrijf graag columns over de
(on)-gewone dingen uit het leven.
Tijd
Hoe komt het toch dat tijd steeds
sneller lijkt te gaan? Als kind lijkt de tijd
een stuk langzamer te gaan, al is dat
natuurlijk niet zo. Waarom voelt het
dan wel zo? Toen ik veertien was
wilde ik zestien zijn en toen ik eindelijk
zes-tien werd, wilde ik achttien zijn.
Het was nooit goed en het ging allemaal veel te traag. Is het zo dat je als
kind een ander tijdsbesef hebt? Nu ik
zelf moeder ben, weet ik niet waar ik
de tijd vandaan moet halen. En dat is
echt niet omdat ik het zo druk heb met
3 kinderen, want ik heb al eens als
experimentje een dag helemaal niks
uitgevoerd. Echt helemaal niets, alleen
maar languit op de bank met een paar
tijdschriften gehangen en nog steeds
ging de tijd razendsnel. Als kind kon ik
me soms vreselijk vervelen en dan
duurde zo’n dag nog veel langer, er
leek maar geen eind aan te komen. Nu
heb ik zo’n “Verveel”-dag al jaren niet
meer gehad, maar ik begrijp niet waar
het ‘m nou in zit… Een maand is niets
meer en ook een jaar is tegenwoordig
zo voorbij. Ieder jaar als we de kerstspullen van zolder halen zeg ik tegen
mijn lief “ik heb het gevoel alsof we dit
een paar weken geleden ook al gedaan
hebben” en hij heeft precies hetzelfde.
Wat is dat toch? Een vakantie van drie
weken in Frankrijk leek vroeger eindeloos lang en tegenwoordig ben je
terug voor je het weet en sta je uit te
pakken wat je net voor je gevoel in
diezelfde koffers hebt staan inpakken.
Ik merk aan mijn oudste dochter Karlijne dat voor haar de tijd juist veel te
langzaam gaat. Ze gaat dit jaar naar de
middelbare school en kan bijvoorbeeld
niet wachten tot ze zestien is. Dat is
na-tuurlijk een magische leeftijd. Ik zie
haar, bij wijze van spreken, iedere dag
groter groeien. Waar is dat schattige
kleine baby’tje wat ik in mijn armen
kreeg na mijn bevalling? Het is al weer
ruim twaalf jaar geleden, maar het
voelt als gisteren. Ik weet nog dat mijn
moe-der vaak zei “ik voel me nog
steeds 25.” Dat vond ik toen maar raar
en toch hoor ik mezelf steeds vaker
exact dezelfde dingen tegen mijn eigen
kinde-ren zeggen. Ik ben nu 38 en ik
voel me ook niet ouder dan tien jaar
geleden. En ook al is niets vanzelfsprekend voor mij, geniet ik iedere dag van
mijn kin-deren (ik ren ook continu met
foto of filmcamera achter ze aan) het
is gewoon niet bij te houden!
Ze worden zo snel groot…zucht…veel
te snel!

Vrijdag 16 april was er in de Weimarstraat een mini ARTour voor de
ReVa-Racers georganiseerd. Via het
project ReVa-racers maken kinderen
o.a.via spel en activiteiten kennis met
kunst, cultuur en muziek uit de wijk.
Vandaag kwamen de kinderen van
de Klimopschool.
De middag werd de opening verzorgd door rapgroep Nuclear Family
in de kledingzaak 0-16 maanden,
waarbij de kinderen van de Klimopschool mee konden doen. Na deze
opening werd de klas opgesplitst in
drie kleine groepjes. Zo ging een
groepje naar BCOM waar de
kinderen kennis maakten met klassieke muziek die gespeeld werd op
twee violen.
De andere twee groepen gingen naar
Theater de Regentes. Een groepje
maakte kennis met de piano. De
pianist liet blues, jazz en de rag time
laten horen en vertelde wat over al
deze stijlen.

Bij elke uitleg liet hij ook horen hoe de
genoemde stijl klinkt en mochten de
kinderen ook meezingen en klappen.
Hij stelde de kinderen vragen over
deze stijlen en of zoij deze (her)
kenden.Een aantal kinderen herkenden
wel enkele stukjes uit de populaire
muziek van tegenwoordig.
Het derde groepje ging naar de
percussie. Deze man en vrouw liet ons
kennis maken met Afrikaanse muziek.
De vrouw komt zelf uit het zuiden van
Marokko en zong een paar liedjes in
het marokkaans. Ook zong ze een
liedje uit een zuidelijker deel uit Afrika.
Met dit liedje moesten de kinderen
meezingen wat een behoorlijke klus
was, aangezien Afrikaans niet een
makkelijke taal is.
Hierna rouleerde de kinderen zodat ze
allemaal kennis hebben gemaakt met 3
stijlen muziek.
Het was een leuke en geslaagde
middag waar iedereen een hoop van
geleerd heeft.
Mariella Calia

Dierenbescherming
Poppentheater
Woensdag 2 juli, 13.30 en 15.00
uur: Poppentheater op het Zeeheldenfestival
Vrijwilligers van de Haagse Dierenbescherming spelen op het Zeeheldenfestival twee keer de poppenkastvoorstelling ‘Wilde dieren de tent uit!’:
Leeuw en aap zijn het zat. Ze willen
geen kunstjes meer doen. Ze willen
niet meer terug naar hun hokken. Ze
willen weg, naar het bos! Dat vindt de
circusdirecteur natuurlijk niet goed.
Lukt het leeuw en aap om te ontsnappen? Kom kijken!

Op zoek naar avontuur?

Bij Zeeverkennersgroep Macdonald in
de Bosjes van Pex is genoeg te
beleven!Ben je 5 of 6 jaar oud? Kom
dan eens kijken bij de bevers! Bevers
spelen elke zaterdag van 14.00 tot
15.30 uur in de fantasiewereld van
Hotsjietonia. Een groot huis met vele
kamers en spannende geheimen.
Samen met de verschillende bewoners
van het huis beleef je elke zaterdagmiddag een spannend avontuur. Wat
dacht je van schat zoeken, hutten
bouwen, knutselen of ontdekkingsreizen in het bos of in de duinen? Ook
mogen bevers, samen met papa en
mama wel eens kanoën of zeilen. Op
deze manier maken ze vast kennis met
het water.
Nieuwsgierig?
Maak gratis een proefopkomst mee bij
Zeeverkennersgroep Macdonald, Daal
en Bergselaan 5. Voor meer informatie:
Daniëlle van Dijk 06-41696017 of
www.macdonaldgroep.nl
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Valkenbos

Haagse ontOnze Straat
Antilliaans
moeting over
Voorop
restaurant
u iets doen met en voor uw
Hoffelijkheid Wilt
“Dilira”
straat? Wilt u uw buren beter leren
kennen, een probleem aanpakken of
Uniek De Haagse Bibliotheek organiseert gewoon iets leuks organiseren in uw
straat? Bijvoorbeeld fleurige gevelelke maand, telkens in een ander
tuinen aanleggen, de boel eens helestadsdeel, een Haagse Ontmoeting
in
maal schoonmaken, graffiti verwijdetussen mensen uit verschillende
of een leuke middag organiseren
culturen.Het
thema
is
Hoffelijkheid
in
Den de Hofstad: hoe gaan we met elkaar ren
met de jeugd? Dan kunt u meedoen
met “Onze Straat Voorop”. In de
om, met onze buren, met de overheid
Haag en de autoriteiten: hoe zijn onze
Regentes/ Valkenbos kunnen nog
manieren, hoe begroeten wij elkaar?
Het antwoord op die vragen zal voor
Hagenaars uit verschillende culturen
ook verschillend zijn, afhankelijk van
hun eigen gebruiken en afkomst.

Eigenaar Carlos Lira vestigde zich in
september 2007 in het pand aan de
Fahrenheitstraat 204. Voordat Carlos
zich er vestigde, stond de zaak zeven
jaar leeg. Voor zover Carlos en ik
weten, bestaat er geen ander Antilliaans restaurant in Den Haag en verre
omstreken. Ja, misschien wel een
Chinees-Antilliaanse versie, maar die
hebben ook weer hun eigen gerechten.
Traditioneel Antilliaans of
biefstuk met patat
Specifiek aan de Antilliaanse keuken is
dat je verse producten direct van het land
kan halen die hup de pan in kunnen. Je
slacht bijvoorbeeld een geit uit je eigen
tuin, je kruidt die en eet hem op. Zo gaat
dat gaat althans op de Antillen. Daar eet
men wat er voorhanden is.Dilira is een
restaurant met een basic interieur en een
tuintje achter. Daar staat overigens geen
levende geit die rijp is om geslacht te
worden en op je bord zal belanden. Graag
maakt Carlos een terras in het tuintje,
maar dat is lastig want er grenzen woonhuizen aan zijn restaurant.
Carlos vertelt dat het nationale gerecht
van de Antillen “Jambo” is. Dat is een
soort soep met okra-bonen, zout vlees
(gezouten rundvlees), varkensstaart,
diverse soorten vis, garnalen. Dat is een
lekker stevig gerecht waarbij Funchi
wordt gegeten. Dat is een soort gekookte
griesmeel die ook al behoorlijk maagvullend is. Bij de gerechten wordt traditioneel niet zoveel groenten gegeten, maar
er hoort wel avocado en banaan bij. Dat
wordt bij ieder gerecht geserveerd. Ook
op de kaart staat Carco. Dat is een speciale vis uit het Caraïbische gebied die
heel dun wordt gesneden en pittig wordt
gebakken. Een echte delicatesse. Het
verschil met Surinaams eten is dat Antillianen iets minder scherp eten.
Dilira trekt niet alleen Antillianen, maar
ook Nederlanders. Carlos heeft zelfs
Zweedse, Maltese en Servische bezoekers gehad. Want er staat ook gewoon
biefstuk met patat en andere, meer
reguliere gerechten op de menukaart. Die
menukaarten zijn van de week wel gejat.

Carlos weet niet wie ze heeft
meegenomen, maar hij kan er wel
om lachen. Dat is toch raar? Wie
gapt er nou menukaarten? Hij
heeft alweer nieuwe in de maak.
Carlos komt zelf van Curaçao en
woont sinds 1979 in Den Haag.
Toen hij op zijn vijftiende op
vakantie was in Nederland is hij
hier voorgoed gebleven. Soms
denkt hij dat als hij op Curaçao
gebleven was hij het misschien
toch beter had gehad. Hij heeft
altijd gewerkt, maar Dilira is zijn
eerste eigen zaak. Dat idee kwam
omdat hij het tijd vond om een
puur Antilliaans restaurant te
beginnen.
Geheim recept satésaus
Na een gesprek aan tafel gaan
we de keuken in. We gaan kipsaté
met patat en carco klaarmaken.
Terwijl de grote brokken kipsaté
op een spies knisteren in de hete
olie, slaat Carlos de carco plat met
een moker. Het is een vis, die net
zo taai is en smaakt als haai of
inktvis. De saus voor de saté is
zeer bewerkelijk om te maken.
De bereidingstijd is dan ook een
uur. Er gaan wel dertig ingrediënten
in. Eigenlijk is het een geheim
recept, maar hij wil wel kwijt dat de
saté-saus een combinatie is van
pinda-saus en kerriesaus. Deze
satésaus is dan ook veel zachter en
kruidiger dan die in de Indonesische
keuken wordt gebruikt. Terug aan
tafel drinken we er een glaasje Pop
bij, een soortgelijk drankje als
Fernandes dat even mierzoet is. De
lunch smaakte mij goed! Gaat dat
proeven!! Bij een goeie, warme
zomer hoort toch ook een exotische
maaltijd?
Dilira, Fahrenheitstraat 204, telefoon: 06-10640203. Afhalen en
laten bezorgen is mogelijk.
Openingstijden: dagelijks van 13.00
tot 21.00 en 's maandags gesloten.

Het gesprek tijdens deze ontmoeting
wordt geleid door Alexander Burgers
van den Bogaert, oud directeur van de
Haagse Bibliotheek. Als deskundige is
aanwezig Reinildis van Ditzhuyzen.
Zij heeft onder andere het standaardwerk over etiquette Hoe hoort het
eigenlijk? van Amy Groskamp-ten
Have herzien. Deze is verkrijgbaar als
De Dikke Ditz
U bent van harte welkom op
dinsdag 24 juni om 10.00 uur in:
Bibliotheek Segbroek
Weimarstraat 353
Reserveren via: Tel: 070-3250812 of
reserverensegbroek@dobdenhaag.nl

Weimarstraat.nl
stopt!
Na 7 jaar aanwezigheid op het internet lijkt de website van de Weimarstraat er mee te moeten stoppen.
Als belangrijkste reden voert webmaster Eduard Bekker op de site zelf
aan “dat de nieuwe leden van de
winkeliersvereniging het nut niet inzien
van een site voor de Weimarstraat.De
mening van de huidige straatmanager
wijkt daar niet van af. Tevens hebben
wij mogen vernemen, dat de winkeliers - àls ze al een site zouden willen,
ze die zelf willen onderhouden.”
Toch jammer juist nu de Weimarstraat
juist uit het dal aan het klimmen is.

twee straten deelnemen, dus wees er
snel bij.
Stichting BOOG, een organisatie voor
samenlevingsopbouw en bewonersondersteuning, helpt om eventuele
benodigde gelden, materialen etc. bij
elkaar te krijgen, ondersteunt u bij het
verkrijgen van publiciteit en de organisatie en uitvoering van de actie.
Spreekt u dit aan, neem dan contact
op met de
bewonersorganisatie:konkreet@boreva.nl
of reva@boreva.nl
Ter inspiratie een korte beschrijving van de straatactie in de de
Gevert Bidloostraat:
Op zaterdag 15 september 2007
hebben wij de straatactie ‘Onze Straat
Voorop’ ( stichting BOOG) gehouden
in de Govert Bidloostraat in de wijk
Valkenbos. Na een korte inleiding van
een medewerker van BOOG gingen
de bewoners aan de slag. Gewapend
met bezems en onkruidgereedschap
gingen ze het vuil te lijf, en met resultaat. Ook de jeugd uit de straat leverden een zeer positieve bijdrage aan
het schoonmaken van de straat. Zij
werden hiervoor beloond met een set
krijtjes en een wijkspel ReVa Racers.
Na het vegen was het de hoogste tijd
de groene vingers te masseren; de
straat werd mooi opgefleurd met
hangplanten, klimopplanten, boomcirkels en tuingeveltjes. Het resultaat
van deze actie in de Govert Bidloostraat leverde naast een schonere en
fleurige straat veel meer op. Bewoners zijn samen na deze actie ook
gaan kijken wat zij verder willen
veranderen aan de straat zoals meer
groen, ontmoeting en minder snelle
auto’s in de straat.
Op zaterdag 31 mei komt “Onze
straat voorop”naar het Newtonplein. Van 11.00 tot 14.00 uur
staat de klussenbus op het plein.
Kom even langs en help mee!
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Wandelen in
Regentes/
Valkenbos.
Zondag 1 juni.
Natuurlijk, iedereen loopt wel eens
een rondje door de wijk, even de
benen strekken, winkeltjes kijken en
dat is het dan vaak ook wel.
Maar de wijk kent ook zijn fanatieke
lopers, die gaan niet voor een ommetje de deur uit, nee die gaan “lopen”.
Ton Bosch is zo iemand, hij hoeft
maar te ruiken dat er ergens een
wandeltocht is georganiseerd of hij
staat aan de start. 10, 20, 30 kilometer of meer, het maakt hem als doorgewinterde loper niets uit. Dit bracht
hem op het idee dat zijn eigen woonwijk voldoende potentie heeft om
daar trots medewandelaars voor uit te
nodigen om ook eens door ons mooie
ReVa te stappen.
Samen met mede wandelfanaat
Bert van Niel zijn ze aan het lopen
geslagen.
Het resultaat is vastgelegd in een route
van ongeveer 10 kilometer. De
wandelaar komt langs bijna alle mooie
pleinen en plaatsen waar een rechtgeaarde ReVa bewoner trost op kan
zijn. Na de zaak op papier te hebben
gezet kwam het andere werk aan
bod. Er moeten formulieren komen, er
moet reclame gemaakt worden, er
moet een startruimte komen waar
mensen zich kunnen inschrijven en
afmelden. Daar moet ook de mogelijkheid zijn om, met een hapje en een
drankje even bij te komen.
We kunnen met gepaste trots melden,
dat is prima gelukt. Met financiële en
administratieve ondersteuning van het
stadsdeel Segbroek en de bewonersorganisatie ReVa, is alles tot in de
puntjes voorbereid.
Alleen het weer, dat is natuurlijk een
zaak van boven. We zien u graag op
stevige stappers en voorzien van een
goede bui bij het startpunt.
Het Dienstencentrum Copernicus aan
de Daguerrestraat 16.
Veel plezier
Gerard L. Tettero

Leuke tip voor mensen met
mierenoverlast.

Nu het weer voorjaar is komen ook die
kleine kruipertjes weer te voorschijn.
Dat loopt maar je huis in en uit!
Van een schoonzusje uit Drenthe heb
ik ooit de tip gehad om in het looppad
van die griezeltjes de schillen van een
komkommer te leggen.
Vraag me niet waarom maar U zult
verbaasd staan van het resultaat.
Jacques Rijnsent

Sportieve tip
Wist u dat u gratis op kunstgras kunt tennissen op de Verademing?

Theater Zwembad De Regentes,
Den Haag, Weimarstraat 63
Reserveren: 070 – 363 77 98 of
www.deregentes.nl

Het vijfde boek van
madrigalen van
Monteverdi

Zo 1 juni, 12.30 uur
In 2006 werd het vierde boek
madrigalen van Monteverdi opgevoerd in de Grote Zaal, die toen was
omgetoverd tot een groots restaurant.
Nu is het vijfde boek aan de beurt. En
vooraf kunt u aan lange tafels genieten van een heerlijke Italiaanse lunch.

De 3e Zomerstek,nu nog meer activiteiten
In de zomer van 2008 gaat de derde editie van Zomerstek van start. Na twee
succesvolle jaren kun je wederom bij de verschillende instellingen van Stek –
voor stad en kerk – terecht om leuke en gezellige activiteiten te doen. Dit jaar is
de keuze groter dan ooit! Vele vrijwilligers en Stek-medewerkers zullen hun
beste beentje voor zetten om alle deelnemers fijne zomerdagen te bezorgen.
Zomerstek is in het bijzonder voor mensen die niet op vakantie gaan, maar
uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom bij de activiteiten
van Zomerstek. Het overgrote deel van de activiteiten is gratis, voor een aantal
zal een kleine bijdrage worden gevraagd.
Er is dus niemand die zich thuis hoeft te vervelen deze zomer, Stek zorgt ervoor
dat je toch leuke dingen kunt doen! Inschrijven kan tot 7 juli. Door grote
belangstelling is het aantal plaatsen beperkt, dus geef je snel op!
Programma Zomerstek 2008
Juli:
21
Vissen met Baars
22/29 Wenskaarten maken
22
Liedjes van ‘toen’ zingen
24/31 Den Haag Sculptuur
25
Lezen van religieuze gedichten
26
Afrikaanse middag
28
Speksteen bewerken
30
Pannenkoekenlunch
31
Groene vingers, groene lunch

Augustus:
1
Bijbel anders beleven
20
Oud-Hollandse liedjes
4-6,11-13 Socialsofa
22
Film (Rooie Sien)
4
Marokkaans koken
22
Waar ben je op je levensweg?

Bel bewust
Mobiele telefoons zijn een gewild
object. Een nietsvermoedende beller
op straat wordt van achteren benaderd door twee personen op een
fiets of een scooter die het slachtoffer
in het voorbijgaan de GSM uit de
hand rukt. Wees daarom bewust van
de risico’s van het bellen op straat.
Wat kunt u zelf doen om veilig te
bellen op straat?
Wat
Watveel
veelmensen
mensenniet
nietweten,
weten,isisdat
dat
iedere
mobiele
telefoon
is
voorzien
iedere mobiele telefoon is voorzienvan
een
code,code,
de zogenaamde
IMeivanunieke
een unieke
de zogenaamde
code.
Deze code
mogelijk
IMei-code.
Dezemaakt
codehet
maakt
het
een
gestolen
telefoon
te
blokkeren,
mogelijk een gestolen telefoon te
waardoor
deze
waardeloos
voor
blokkeren,
waardoor
dezewordt
waardede
dief.
Deze
unieke
code,
de
IMeiloos wordt voor de dief. Deze unieke
code bestaat altijd uit 15 cijfers. U kunt
code, de IMei-code bestaat altijd uit
uw IMei-code van uw mobiele telefoon
15 cijfers. U kunt uw IMei-code van
achterhalen

uw mobiele telefoon achterhalen
door *#06# in te toetsen. De code
door *#06# in te toetsen. De code
staat ook op de aankooppapieren
staat ook op de aankooppapieren
van de telefoon. Registreer uw
van de telefoon. Registreer uw GSMGSM-gegevens en de IMei-code op
gegevens en de IMei-code op de GSMde GSM-registratiekaart van de
registratiekaart van de politie.
politie.

Tips
Wat kunt u nog meer doen? Straatroof
is helaas niet helemaal uit te roeien,
maar het de potentiële daders moeilijker maken kan wel:
·Draag daarom uw GSM niet zichtbaar
aan uw riem.
·Bel zo min mogelijk op straat.
·Belt u toch op straat houd uw GSM
dan aan de kant van een muur.
·Wees op straat alert op drukke
plaatsen en bij naderende personen.
·Vul de GSM-registratiekaart volledig
in en bewaar hem zorgvuldig.
·Bel bij vermissing van uw GSM uw
netwerk provider en geef uw IMeicode door. Het toestel wordt geblokkeerd en is direct onbruikbaar voor
anderen.
De GSM-registratiekaart is verkrijgbaar bij het politiebureau aan de
Fahrenheitstraat 192 of op te vragen
via 0900-8844
De wijkagenten ReVa
Bert Feenstra, Willem
Koopmann , Paul Oudshoorn.

Het Ensemble Le Nuove Musiche
presenteert nu deze schitterende
muziek. Eerder voerde ze met succes
het zesde boek op. De tekst is de
leidraad en doet samen met de kunstzinnige klankpatronen als een kort
operaatje aan.

New Exciting Work

Opera binnen & buiten
Zo 1 juni, 15.00 uur
Theater de Regentes heeft opdracht
gegeven aan enkele jonge componisten om kleine opera’s van 10 minuten
te maken. De eerste twee resultaten
hiervan kunt u deze middag zien,
eentje binnen en eentje buiten het
theater.
Componisten: Sander Breure en Jinsin

OPEN HUIS
HAAGS
GITAARCENTRUM
Het HAAGS GITAARCENTRUM houdt een OPEN
HUIS op 28 JUNI aanstaande van
15.00 tot 18.00 uur.
Wekelijks volgen hier ruim 100
leerlingen van alle leeftijden gitaarles, individueel of in kleine groepen.
Ook worden er workshops georganiseerd op de zaterdag.
Zaterdag wordt zeker een leuke dag:
Leerlingen van het Centrum zullen
de middag opluisteren met gitaarmuziek. Om ongeveer 15.30 en
16.30 uur zal het ensemble van de
zaterdag workshop een mini-concertje geven van ongeveer een
kwartier. Onder het genot van een
hapje en een drankje kunt u daarvan
genieten. Verder kan men terecht
voor informatie over de lessen,
aanschaf van een gitaar of kan er
vrijblijvend een praatje gemaakt
worden met de gitaardocenten.
Informatie: Marijke Haasdijk, tel.:
015 –256 6605/: 0641 852 835 Email: hgc@haasdijkmuziek.nl
Website :www.haagsgitaarcentrum.nl
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De Klokkenluiders

Soms krijg je bij de politie meldingen over illegale personen. Deze mensen
komen overal vandaan (Azië, Afrika of zelfs Europa) en hebben allemaal een
reden om illegaal in Nederland te verblijven. In de grotere steden zijn meer
illegalen omdat ze daar redelijk anoniem kunnen blijven. Vaak worden zij
uitgebuit door malafide werkgevers, huisjesmelkers en andere personen of
organisaties.
Op een keer werd ik samen met een collega naar een woning gestuurd. Daar
zouden twee Zuid Amerikaanse dames verblijven die mogelijk in de illegale
prostitutie werkten. Mijn collega en ik trokken eerst op het bureau het adres
na, maar werden er niet veel wijzer van. We kwamen alleen een melding tegen
waarin stond dat er twee dames woonden, die vrijwel dagelijks om ongeveer
23.00 uur werden opgehaald door een taxi. Dit was gemeld door een buurtbewoner. Het waren lichtgetinte dames en gingen, zo stond vermeld, meestal
luchtig gekleed. Ja, deze dingen vallen op in een woonwijk. Ook bij de
vreemdelingendienst hadden wij geïnformeerd, maar deze kon ons niets meer
vertellen. Zo vertrokken wij rond etenstijd naar het opgegeven adres. Daar
aangekomen belde ik aan en keek naar boven. De meeste mensen kijken
namelijk eerst uit het raam als er aangebeld wordt. Ik zag even het gordijn
verschuiven en iemand kijken. Dit ging zo snel dat het leek of die persoon
schrok van politie bij de voordeur. Omdat wij niet voor een gat te vangen zijn,
belden wij ook aan bij de andere buren. Er werd door iemand opengedaan en
wij konden de gang in en de trap op naar de eerste etage. Daar gekomen
hoorden we een drukke bedrijvigheid achter de deur en een keukenraam dat
geopend werd. Door een lichte duw tegen de voordeur, stonden wij direct in
de gang van de woning. Wij zagen nog net dat een vrouw omhoog klom. Via
het keukenraam was zij naar buiten geklommen en ging wijdbeens klimmend
via de muren omhoog. Dat deed ze zo snel dat ze al vier meter hoog was. Ik
rende naar het keukenraam om te kijken of ik haar achterna kon gaan. Ik was
bijna bij het keukenraam toen ik de vrouw hard hoorde vloeken en kreunen.
Het vloeken was in de Spaanse taal en het kreunen was van inspanning om het
terugglijden tegen te gaan. Ze gleed namelijk net zo snel naar beneden als dat
ze naar boven was gegaan. Ik probeerde nog de glijdende vrouw af te remmen omdat ze erg snel naar beneden gleed. Toen ik mijn arm uit het keukenraam stak om haar te helpen, werd ik opgeschrikt door een omhoog waaiend
kort rokje met daar onder een klokkenspel waar menig man jaloers van zou
worden. De vrouw die ik te hulp schoot, was een zwaar geschapen man. Hij
kwam gelukkig ongeschonden op de begane grond terecht waar wij hem
hebben aangehouden als vreemdeling. Een andere man, ook als vrouw gekleed, werd in de woning onder een bed aangehouden. Ze waren door ons
gestoord toen ze zich aan het verkleden waren. Aan het bureau kwam het hele
verhaal. Beide mannen werkten in de illegale prostitutie en spaarden voor een
operatie. Beiden hadden zich al een fraai stel borsten laten aanmeten. Deze
heren waren naar Nederland gekomen om hun droom waar te maken, namelijk een vrouw worden. Ik weet niet wat de vreemdelingen dienst met ze heeft
gedaan.
Agent Kokkie.

Lijn 11
En wat er zoal omheen gebeurde.
Donderdag 15 mei was een toch wel
memorabele dag.
De Samenspraak over “Wereldstad
aan zee” is afgerond. Wijkbewoners
hebben hun zegje gezegd en het is nu
aan de politiek om te beslissen wat er
verder moet gebeuren. Tijd om de
resultaten samen te vatten en in de
openbaarheid te brengen.
Dat gebeurde dus op die mooie donderdag in de kantine van de Verademing. Het eerste exemplaar van een
prima verzorgd drukwerkwerk werd
aan de uitverkorene Ton Bosch, ReVa
bewoner en enthousiast meeprater in
de samenspraak cyclus, overhandigd.
Dit ceremonieel gebeuren zou, volgens
aankondiging, door wethouder Norder
worden voltrokken. Maar helaas zoals
dat vaker bij belangrijke mensen
voorkomt, hij nóg iets belangrijker te
doen. En zo mocht dhr Pieter van der
Heijde (projectleider Lijn 11 zone) het
eerste boekwerk overhandigen. Dat
boekwerk was niet het enige dat de
heer van der Heijde naar de verademing voerde.

Klein
Klein
Leed
Leed

Ton Bosch had in de afgelopen
bijeenkomsten nogal wat kritiek geuit
op de zitbaarheid van het meubilair in
de Verademing. Uiteindelijk tijdens
de laatste bijeenkomst in de Julianakerk ging de wethouder om, hij beloofde Ton een eigen en zeer comfortabele bank op de bomenweide.
En ja hoor, als een wethouder iets
belooft dan doet dan doet hij dat
(soms) ook. Dus werd Ton uitgenodigd plaats te nemen op een wel zeer
comfortabele (dat moet echt gezegd)
bank.
Met zichtbaar genoegen nam hij
plaats en liet zich vanuit alle hoeken
en standen fotograferen met echtgenote en de ambtenaren die hem deze
vreugde hadden bereid.
De bijeenkomst werd in de kantine,
onder het genot van erg lekkere
hapjes en drankjes beëindigd.
Wij wachten met spanning op het
vervolg.
Gerard L. Tettero

Ik ga dagelijks om de files voor te zijn
redelijk vroeg van huis met de auto naar
mijn werk (Amsterdam). Op de snelweg
kom ik juist op dat vroege tijdstip veel
slachtoffers van het dagelijkse verkeerslegioen tegen.

Stille getuigen, meestal in de berm en soms op de rijbaan,onherkenbaar, bloederig of platgewalsd. Katten, eenden, meeuwen, vossen en ga zo maar door. En
niemand die er aandacht aan lijkt te besteden, ook ik niet. Kortgeleden werd ik
s’ochtends op de Groot Hertoginnenlaan verrast door een fladderende duif en
wat ik ook deed om het dier te ontwijken, het dier leek vastberaden om hard
tegen mijn auto aan te vliegen. Dat lukte ook en van de schrik bekomen liep ik
naar het dier dat “gelukkig” dood bleek, zodat verder leed werd bespaard. Ik
heb het dier onder een dun laagje zand “begraven” in de bosjes bij de vijver,
maar sindsdien laat de vraag wat het dier toch bezielde mij niet meer los, want
iets klopt er niet…
Perry Lehmann

Weetjes over de wijk

De Regentes
Het ontwerp van de wijk Regentes is
gemaakt door Cornelis Goekoop.
Voordat deze architect begon met
bouwen heeft hij een bestemmingsplan opgezet waarin stond welke
stukken grond voor wat voor soort
huizen en panden gebruikt zouden

worden.De bouw is begonnen met de
aanleg van het Koningsplein, Weimarstraat, de Regentesselaan en is uitgebreid met de aanleg van alle andere
hoofd- en tussenstraten. In de wijk
waren vooral gesloten woningen te
zien aan het noordelijk deel van de
Regntesselaan richting Koningin

Emmakade. Deze huizen zijn gesplitst
in een boven en onderverdieping. In
de tijd dat deze huizen werden gebouwd kende men nog geen portieken
en werden er automatisch meerdere
woningen binnenshuis gemaakt. Bij
het laaatst gebouwde stuk rond de
Constant rebequestraat zijn er wel
portieken, die waren in deze periode
uitgevonden en toegepast. In het Zuid
oostelijke deel van de wijk is een
industriegebied gevestigd. Hier werd
in 1871 een vuilverbranding en in 1875
een gasfabriek opgericht. In 1904 is
de electriciteitsfabriek aan de Con-

stant Rebequestraat gebouwd.
Ook is er altijd aandacht geweest
voor kunst en cultuur in de wijk. Op
het Regentesseplein herinnert “de
naald”, opgericht ter ere van de
populaire koningin Emma, hier nog
aan.
Tegenwoordig bouwen wij modernere kunst zoals het beeld op het
Koningsplein
“Paardenkracht”genoemd. Dit als
parodie op het klassieke ruitersstandbeeld. helaas is deze paardenkracht bezweken onder de storm.
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Regentesse Apotheek
Homeopathie Regentesse
Sinds

Tevens verhuur/verkoop
van borstkolven en
babyweegschalen

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