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Onzekere tijd voor
Bewonersorganisatie REVA!
De oplettende lezer moet het niet ontgaan zijn

dat er flink wordt bezuinigd op de Haagsche
bewoners organisaties. De kranten staan vol over
de problemen van de organisaties, zoals het wel
of niet op tijd ontvangen van de zogenaamde
basissubsidie en andere subsidies. Door het
uitblijven van de financiële zekerheid komen
banen van opbouwwerkers en administratieve
ondersteuners, welke direct met de bewoners
organisaties te maken hebben, op de tocht te
staan. Dit roept bij BoReVa de vraag op: hoe wij
nog continuïteit kunnen garanderen zonder aan
kwaliteit en kwantiteit in te tomen en volop voor
het belang van de bewoners op te komen?

De Ouderenwaaier

In het verleden kregen de bewoners organisaties
een vast bedrag welke min of meer vrij kon worden
besteed aan de organisatie en wijk. Van dit bedrag
werd bij ondersteunende organisaties (St. Boog)
administratieve ondersteuning en opbouwwerk
ingekocht. Aan het eind van het jaar verantwoordde
de bewonersorganisatie zich tegenover de
gemeente en wijkbewoners. Het is immers
belastinggeld.

Nu heeft de wethouder een minimale
basissubsidie toegekend aan de bewonersorganisaties. Hieruit moet huisvesting en
deels administratieve ondersteuning worden
gefinancierd. Deze karige basissubsidie wordt
de komende jaren verder afgebouwd. Over blijft
dan de projecten- subsidie waaruit alles bekostigd
dient te worden. In ieder project wordt dan een
deel ondersteuning, huisvesting etc. verwerkt.
Een flinke omschakeling.
De komende jaren moeten uitwijzen welke
kant het opgaat met de Haagsche bewoners
organisaties. Maar wees voorzichtig! Alsmaar
bezuinigen en verwachten dat meer vrijwilligers
het werk gaan doen kan wel eens verkeerd
uitpakken.
Luidt een goed Nederlands spreekwoord
niet: “Wie het onderste uit de kan wil hebben
krijgt de deksel op haar neus!”?! Het middel
(wegbezuinigen) kan wel eens erger worden
dan de kwaal (geen contact tussen burger en
gemeentelijke overheid)!
			
Ed Dusschoten

Tuin van de toekomst
aan de Constant
Rebecquestraat
De crisis in de woningbouw heeft soms ook zo
zijn voordelen. Bewoners van de door Staedion
gerealiseerde nieuwe huizen aan de Constant
Rebequestraat en de artistieke bewoners van
het DCR gebouw aan de overkant ( van Theater
Zeebelt en Nest) hebben de handen ineen geslagen
om van de resterende driehoek tussen het Oude
KPN gebouw en de nieuwe woningen, een
gezamenlijke tuin te realiseren.
Voorlopig zal de geplande nieuwbouw hier niet
plaats vinden en nu gaat een werkgroep bestaande
uit drie bewoners en twee medewerkers aan de
slag om hier wat moois van te maken. Het idee
hiervoor werd geboren tijdens een bijeenkomst
van Borrel met de Buren, een initiatief van Nest
en Zeebelt om wijkbewoners te betrekken bij het
culturele gebeuren in het DCR gebouw. Zie elders
in Konkreet.

Vanaf donderdag 5 april staan
wij in diverse straten. Let op
uw brievenbus! U ontvangt
een flyer met de datum. Op
5april starten wij op de hoek
van de Joseph Ledelstraat en
de Constant Rebequestraat.

De missie van de werkgroep luidt; het realiseren
van een mooie tuin door zelfwerkzaamheid van
de bewoners met optimale gebruikmaking van de
creatieve talenten.
Zo kan deze tuin wellicht uitgroeien tot een soort
buitenbroedplaats, een sociale ontwikkelingsplek
waar de buurt alleen maar beter van kan worden.
De straat is met die grote industriële gebouwen
erg stenig en de tuin zal hier een vriendelijk
tegenwicht kunnen bieden. In de werkgroep zitten
niet helemaal toevallig twee landschapsarchitecten.
Vanaf 1 april is de grond beschikbaar en deze zal
dan met een laag aarde bedekt worden opgeleverd.
De eerste 1000 Euro van het budget is binnen, via
de bewoners organisatie Reva en via aanvragen
bij onder meer Fonds 1818 zal dit budget worden
vergroot. Na de realisatie van het prachtige
Emma’s Hof ontwikkelt zich hier dus een tweede
groene plek in de wijk, een mooi bewijs van de
kracht van bewonersinitiatieven in onze wijk.
We gaan de ontwikkeling van dit plan nauwgezet
volgen vanuit de wijkkrant.		
				
Aad van Schie
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Nuttige telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. Wijkagenten: Bert
Feenstra, Paul Oudshoorn, Willem
Koopmann, Cindy van Leeuwen.
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
Stichting Mantelsorg Den Haag:
346 87 01
Consultatiebureau Hanenburglaan:
360 09 66
Opvoed Steunpunt centrum jeugd
en gezin: 752 69 00
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

Colofon

Konijnen gedumpt bij
de dierenarts.
Een Haagse dierenarts keek vreemd
op toen hij voor het begin van het
spreekuur bij zijn praktijk aan de
Beeklaan aankwam. Voor de deur
stond een klein verschrikkelijk vies
caviahokje met daarin twee konijnen.
Op het hokje was een excuusbriefje
geplakt, blijkbaar geschreven door de
‘verdrietige’ eigenaar.
De eigenaar zou door omstandigheden genoodzaakt zijn geweest om
zijn dieren te dumpen. Hoewel het
vrij veilig gebeurd is, zijn er veel
diervriendelijkere manieren om van
ongewenste dieren af te komen.
Overleg met een knaagdierenopvang,
de dierenarts en eventueel met
andere organisaties levert een voor
de dieren veel betere situatie op.
Bij controle van de konijnen bleken
ze beiden veel te lange nagels te
hebben. Een van de konijnen heeft
een beschadiging aan een oog en het
andere konijn is mogelijk zwanger.
De konijnen, door de dierenarts
inmiddels Jut en Jul genoemd, zijn
onderbracht bij stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ in Den
Haag, waar ze in verband met de
mogelijke zwangerschap van ‘Jut’
minimaal een maand herstellen van
hun avontuur.

Vrijwilligers tuinklus
sendienst gezocht
Voor de klussendienst zoeken
we enthousiaste vrijwilligers die
bereid zijn om af en toe wat tijd
vrij te maken om een tuinklusje
te doen voor ouderen, die hier
wegens omstandigheden (zoals
mobiliteitsproblemen, ziekte, of
herstel na operatie) zelf niet toe in
staat zijn. Het gaat om klusjes die te
klein zijn om een vakman voor in te
huren, zoals planten of bollen poten,
een heg maaien of onkruid wieden.
Een klus mag maximaal twee uur
duren. Interesse, naam dan contact
op met Buurtcentrum de Lijsterbes,
tel. 070-3600237.

Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie Regentes/Valkenbos en
verschijnt 4x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Gerard Tettero, Ed Dusschoten,
Mieke Vischer (+ fotografie), Aad van Schie.
Ondersteuning en Lay Out: Susanne Daenen,
Grafische begeleiding: Rene Knijnenburg Producties. www.rkproducties.nl
Bezorgers: Simon, Mandy, Simon S, Jerry.
Oplage: 10.500 exemplaren Redactieadres: Wijkwinkel, Beeklaan 266, tel.: 365 00
02, e-mail: konkreet@boreva.nl t.a.v. Susanne Daenen. De redactie aanvaardt geen
aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht voor
kopij te weigeren of in te korten.

Zoekt u een fysiotherapeut in de wijk?

In de Columbusstraat op nummer
282 heeft Ronnie Libanon sinds
januari een praktijk, gespecialiseerd
in manuele therapie, dit houdt in dat
er naast de reguliere fysiotherapie
nog meer mogelijkheden zijn van
behandelen. De praktijk beschikt
over een trainingsruimte van 36
vierkante meter, een behandelruimte
en een wachtruimte. Er is een
mogelijkheid om te trainen met een
groep, alleen of met een personal
trainer. De praktijk is open van 7:3018:00, tel.: 7523523 en is er niemand
aanwezig i.v.m. aan huisbezoeken,
dan is er gelukkig altijd nog het
antwoordapparaat. www.fysiolibra.nl
ronnylibanon@fysiolibra.nl

Klaaglied over
Segbroek!
De wedstrijd: schrijf een klaaglied
over Segbroek! is helaas al de
uiterste datim gepasseerd bij het
ter pers gaan van deze Konkreet.
De wedstrijd is uitgeschreven
ter gelegenheid van het
Lamententatieweekend in Theater
De Regentes op 31 maart en 1
april.
Of het nou over de liefde gaat, of
oorlog, verlies, of het miezerige
weer: overal en altijd valt er
wel iets te klagen. Niets is zo
opluchtend en zo verbroederend
als het samen uiting geven aan
ongerief. Poep op de stoep? Slecht
geregelde kinderopvang? Falende
wereldeconomie? Overal jeuk?
Schandalig cultuurbeleid? Een
zoon moeten afstaan aan de gehele
mensheid? Dit en nog veel meer
komt in Theater de Regentes aan bod
gedurende het Lamentatieweekeinde
met op zaterdag 31 maart een
concert van het Ensemble Tirana uit
Albanië en op zondagmiddag 1 april
een oratorium voor Maria van het
Nederlands Blazers Ensemble met
Calliope Tsoupaki.
Klaagkoor
Heb je ook zin om mee te zingen in
het klaagkoor op 31 maart (19.3020.00 uur), geef je dan op bij estherlara.walraven@deregentes.nl. Een
flinke dosis enthousiasme is nodig,
ervaring of het kunnen zingen met
hulp van bladmuziek is niet nodig.
Toegang gratis incl. korting op
het concert van EnsembleTirana/
Opgeven verplicht.
Workshop
Ben je ten slotte nieuwsgierig hoe die
Albanezen zingen? Zing dan met hen
mee tijdens de workshop op 31 maart
van 16.00 uur-17.00 uur. Bovendien
sta je dan na afloop van het concert
van Tirana nog gezamenlijk met hen
op het podium om je gedane kennis
in praktijk te brengen.

Als alles goed is gegaan ligt er weer
een nieuwe editie van de papieren
Konkreet voor u.
Een wat ongebruikelijke introductie
maar wel actueel. De bezuinigingen
en financiële ombuigingen die vanuit
de overheid aan gemeenten zijn
opgelegd bedreigen namelijk ook de
wijkorganisaties. Er is structureel
minder geld beschikbaar, de gemeente doet een sterk beroep op
vrijwilligers om de taken van nu nog
betaalde krachten over te nemen. Te
gemakkelijk en onrealistisch vind ik,
de meeste wijkactiviteiten draaien al
voor een belangrijk deel op vrijwillige
inzet, vaak door mensen die het
vrijwilligerswerk combineren met een
betaalde (onvrijwillige?) baan. Andere
vrijwilligers zien het vrijwilligerswerk
als opstap naar een betaalde baan en
moeten afhaken zodra ze die baan
hebben gevonden. Voor weer een
andere groep kwetsbare vrijwilligers
geldt dat zij juist structuur,
begeleiding en waardering nodig
hebben. Een goed vrijwilligersbeleid
staat of valt met de begeleiding
en ondersteuning van vaste en dus
betaalde (administratieve) krachten.
Sterker nog, deze structurele
ondersteuning is een van belangrijkste
factoren geweest voor het succes
van BOREVA. Dat geldt ook voor
de Konkreet die al lang niet meer
zou bestaan zonder de inzet van
vooral Susanne Daenen. Wat
steekt is dat er nu weer een beroep
wordt gedaan op vrijwilligers
terwijl de echte waardering voor
vrijwilligers uitblijft. Natuurlijk
worden er regelmatig mooie woorden
gesproken (kost niets) en af en toe
kortingsacties georganiseerd, maar
structurele waardering in bijvoorbeeld
de vorm van belastingaftrek of
(gedeeltelijke) ontheffing van
sollicitatieplicht ontbreekt nog
steeds. Dat er kritisch naar kosten
wordt gekeken is begrijpelijk,
maar breek niet zomaar af wat er
in de afgelopen jaren zorgvuldig is
opgebouwd. Vervang geen betaalde
spilfuncties door vrijwilligers. De
gemeente behoort onder andere
randvoorwaarden te scheppen voor
de verbetering van de leefbaarheid
in de wijken. Dat kun je niet alleen
in handen geven van vrijwilligers,
althans niet op de manier waarop
het “vrijwilligersbeleid” momenteel
is georganiseerd. De overheid zal
zich eens echt sterk moeten gaan
maken voor een visionair en eerlijk
vrijwilligersbeleid gebaseerd op de
erkenning van het niet te overschatten
belang van deze “vrijwillige” inzet
voor de samenleving.
Perry Lehmann
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De Beeklaan Bruist!
Heeft u het al gemerkt? Er is een verandering
gaande aan de Beeklaan!
Sinds een jaar is Stichting Boog in opdracht van de
gemeente bezig met een integrale aanpak Beeklaan.
De eerste resultaten worden merkbaar in deze buurt.

Bezuinigen deel 2
We moeten inleveren, de bomen groeien niet meer
tot in de hemel, de broekriem moet aangehaald.
Voor de argeloze particulier is er nog niet veel
realiteit te merken. De sint en zijn collega de
kerstman hebben uiteindelijk de kassa’s weer danig
doen rinkelen. Tot slot joegen we met zijn allen
voor vele miljoenen euro’s de lucht in.
Maar de realiteit voor sociale en maatschappelijke
instellingen is allang en zeer pijnlijk voelbaar.
Een stevige reorganisatie met als doel financieel
orde op zaken te stellen is, gezien de wildgroei
in het verleden, zinnig. Maar alles over een kam
scheren komt mij als een vorm van ’kindje met
het badwater weggooien” voor. Alle organisaties
worden geconfronteerd met een stevige korting
op de directe subsidies. De huisvestiging en de
administratieve ondersteuning zijn zwaar wegende
punten voor de gemeente. Maar het wegbezuinigen
van de professionele administratieve ondersteuning
is voor ReVa en verschillende andere organisaties
een behoorlijke dreun onder de gordel. Het
verdwijnen van deze belangrijke krachten zal het
bestaan van zeker onze bewonersorganisatie in
gevaar brengen. Het gepredikte alternatief “dit
werk moeten vrijwilligers maar doen” geeft aan
dat het stadhuis niet echt op de hoogte is van
het vrijwilligerspotentieel in de verschillende
wijken. Hoewel wij in de ReVa op een prima
functionerende groep vrijwilligers kunnen rekenen,
vormen de ingehuurde beroepskrachten toch de
rails waarop de ReVa-trein koers kan houden.
Haal dat weg en we krijgen het heel erg moeilijk.
Dit jaar hoopt uw bestuur de eindjes nog aan elkaar
te kunnen knopen.
Volgend jaar gaat zeker grijze haren kosten.
				
Gerard Tettero

Samenwerking
Er is vooral iets veranderd in de samenwerking
tussen ondernemers, bewoners,Toermalijnschool,
gemeente en BoReVa. Voorheen hadden winkeliers
en bewoners weinig tot geen contact met elkaar,
ook onderling. Inmiddels zijn er veel voorbeelden
van samenwerking. Zo is de ondernemersvereniging
Nieuwe Beeklaan opgericht (www.nieuwebeeklaan.
com) om als ondernemers de handen ineen te slaan
voor een betere en gezelligere straat met een beter
ondernemingsklimaat. Ook hebben bewoners,
ondernemers en de school samengewerkt om
het Beeklaanfeest in november te realiseren. De
samenwerking was een succes en het heeft geleid tot
een gezellig feest midden op de Beeklaan. En weet u
dat er momenteel al weer nagedacht wordt over een
feest in 2012?
Iedereen kan meedoen
In 2011 heeft Boog een aantal bijeenkomsten

Aanleg geveltuintje Toermalijnschool

HORECA OVERLAST
In de wijk Regentes Valkenbos is veel horeca aanwezig. We hebben hier veel restaurants, cafés, afhaaltoko’s
en een aantal coffeeshops. Het overgrote gedeelte geeft geen overlast en daar komen wij als politie slechts
langs voor een routine controle. Toch blijken er telkens weer een aantal gelegenheden te zijn die voor de
nodige overlast zorgen. Deze overlast bestaat uit: harde muziek, de deur open houden, overtreden van de
sluitingstijden, ruzie of feestjes. Daarnaast kunnen de klanten in de directe omgeving ook de nodige overlast
veroorzaken door op straat ruzie te maken, hard te praten of schreeuwen, met consumpties buiten staan en
telefoneren, vernielingen te plegen, natuurlijke behoefte op straat doen etc.
Als er uit de omgeving klachten komen wordt er in eerste instantie de surveillance-eenheid naartoe gestuurd.
Die geeft een waarschuwing en laat de overlast doen ophouden. Blijkt er vaker gebeld te worden (hetzelfde
weekend of later) gaan we direct over tot dossieropbouw. Dat houdt in dat er bijgehouden wordt welke
klachten er wanneer komen over de horecagelegenheid.
Afhankelijk van de aard van de overlast gaat bij drie keer een rapportage naar de gemeente (de vergunning
verlener). De gemeente kan besluiten om een waarschuwing te geven of voornemens te zijn tot een (tijdelijke)
sluiting.
De omwonenden vinden het niet altijd snel genoeg gaan maar we moeten nu eenmaal werken met
dossieropbouw. Uiteraard mag het duidelijk zijn dat een paar maal de sluitingstijd overtreden een andere straf
kan opleveren dan een paar vechtpartijen in de zaak.
Voor de politie en gemeente is het van groot belang dat omwonenden de overlast blijven doorgeven zodat we
weten wat er zich afspeelt. 1 of 2 keer bellen is meestal niet voldoende om het probleem op te lossen.
Als er echt sprake is van overlast, willen we dit graag doen ophouden maar dat kunnen we niet alleen.
Omwonenden moeten echt bellen en de overlast doorgeven. Houdt de overlast aan, worden er uiteindelijk
maatregelen getroffen. Het resultaat kunnen de bewoners, middels de gesloten horeca, zien in de wijk.
Als er in de wijk gekeken wordt blijkt dat er wel regelmatig overgegaan wordt tot een (tijdelijke) sluiting.
De wijkagent

georganiseerd voor alle buurtbewoners,
ondernemers en professionals die in de buurt
van de Beeklaan wonen en werken. In 2012 gaan
we door met deze bijeenkomsten. Bewoners en
ondernemers ontmoeten elkaar en wisselen met
elkaar informatie uit. Hier ontstaan vaak goede
ideeën. Zoals het aanleggen van geveltuinen
(een kleine tuin op de stoep die door de bewoner
zelf onderhouden wordt). Inmiddels zijn er al
verschillende aangelegd, zoals voor de school
Toermalijn en kijkt u eens op de hoek van de
Beeklaan en de Noorderbeekstraat! Ook het maken
van een wijkwandeling door bewoners samen
met ondernemers en het Handhavingsteam om
fietswrakken weg te halen was een idee dat naar
voren kwam. Dit staat in de planning voor deze
maand.
Iedereen is welkom voor de buurtbijeenkomsten,
ze worden aangekondigd via de mail en via
aankondigingen in de buurt. Dus houd het in de
gaten! (meld u aan via: wensa@boog.nl)
Professionele inzet
Ook de professionals die met de Beeklaan te
maken hebben zetten zich extra in. Zo zijn er
in 2011 verschillende malen handhavingsacties
uitgevoerd gericht op de horeca in dit gebied. Deze
acties zullen ook in 2012
doorgaan. Daarnaast is er
veelvuldig door bewoners en
ondernemers met de gemeente
gesproken. Zij hebben gezorgd
voor de geveltuinen en zij
gaan in maart samen met de
ondernemers ‘adoptiebakken’
plaatsen aan de Beeklaan.
Dit zijn extra prullenbakken
die door de ondernemers/
bewoners zelf geleegd worden,
zodat het zwerfafval in de
prullenbakken belandt.
En dat is nog niet alles
Inmiddels is er een
coachingstraject gestart voor
ondernemers.
Er is een werkgroep van deskundige bewoners
bezig om een lange termijnvisie voor de
Beeklaan te ontwikkelen (zie pagina 11).
Bewoners zijn bezig met een plan om ook
jongeren en kinderen via muziek en cultuur te
betrekken bij de Beeklaan.
Doet u mee?
Vindt u het leuk om betrokken te zijn en mee
te denken of heeft u een goed idee voor de
Beeklaan, dan kunt u contact opnemen met
Sabine Wensink van St. Boog, wensa@boog.
nl, 06 19 04 43 63

maart 2012

4

Schaatsen en groen in de
Hondiusstraat.

Familiespeeldag op zondag 22 april.

De afgelopen februarimaand was het druk op het speelterrein bij de
Hondiusstraat. Voor welzijn had er een ijsbaan ingericht, waar de kinderen
gratis konden leren schaatsen. Er waren 20 paar schaatsen beschikbaar, lang
niet genoeg voor de enorme groep kinderen die hier belangstelling voor had.
Heeft u dus nog schaatsen liggen? U kunt ze schenken aan Voor Welzijn, (in het
clubhuis bij de Hondiusstraat of afgeven bij de Bo reva, Beeklaan 266.) Het
was erg leuk dat veel kinderen zo hebben kunnen deelnemen aan de ijskoorts
die over Nederland was gekomen!

Samen leven, samen spelen op de Verademing!
De LLBS (Liever Lekker Buiten Spelen) organiseert op zondag 22 april een
Familiespeeldag. Binnen in de Verademing, de ingang is bij de Asmansweg
102/104. Het begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Op zaterdag 24 maart gaan jongeren en buurtbewoners uit de

Er is een spelparcours met 12 Oud Hollandse spelen. Verder: Survival baan,
luchtkussens, rodeo-stier, pony rijden, schmincken en Panna Knock Out (Onder
leiding van Mohamed Zarrad van Voor Welzijn!) Voor alle kinderen is er gratis
snoep, chips en limonade.

Hondiusstraat de vele bloembakken en boomkranstuinen een grote opknapbeurt
geven. Van 14.00 tot 16.00 uur. Stichting Boog en Voor welzijn organiseren dat
er materialen zijn, mooie planten en actieve jongeren, die aan de slag willen.
Samen met de bewoners uit de Hondiusstraat, die al jaren voor het onderhoud
van het uitbundige groen zorgen.

Wil u meewerken met de Familiespeeldag? Deel uit maken van de LLBS
(een heel leuke groep bewoners die meerdere speelmiddagen en ook het
Verademingfestival organiseert)? Of vrijwilliger zijn op de dag zelf?
Neem contact op met Andrée Ruting, Stichting Boog, T: 070 – 3121254 of
06 -19044347, E: rutan@boog.nl of met John Klep van Klep &Co op de
Verademing.

En: rond de zomer gaat Stadsdeel Segbroek (samen met de Krajicek
foundation) het gehele speelterrein en de speelplaats achter de Klimopschool
opnieuw inrichten. Er komt groen, nieuwe belijning en een voetbalveld met
kunststof vloer. Daarna komt er groot feest in de Hondiusstraat!

Eieren zoeken op Zaterdag 7 april

Wilt u ook een groene straat, wilt u een groenactie opzetten? Neem contact op
met Andree Ruting, T: 3121254 of 06 – 19044347 en E: rutan@boog.nl

		

Agenda Maart

Tip: neem een plastic tas mee.

Van Speijkstraat 153a
Reserveren tot twee werkdagen voor
aanvang vóór 13.30 uur door te bellen naar
070 36 33 745, te mailen naar
reserveer@haagskinderatelier.nl

zondag 18
11.00-12.00
uur
2 t/m 5 jaar met
volwassene € 8,00 (€ 4,00 met Ooievaarspas). Minimaal 8 peuters/ kleuters.
Workshop ‘Muizengang/muishuisje’; kokers + diertje op karton n.a.v. verhaal
‘Mol en Muis’.
zondag 18
12.30-14.00 uur
6 t/m 10 jaar. € 10,00 (€ 5,00 met
O-pas). Vrijwerken en ‘Sprookjeshuisje maken en versieren’ n.a.v. in het bos uit
‘Zip’ van Wim Hofman.
zondag 18
14.30-16.30 uur 5+. Groep op afspraak € 140,00 (€ 75,00
met Ooievaarspas) 5-6 jaar maximaal 10 deelnemers; 7-14 jaar maximaal 12
deelnemers. Onderwerp naar keuze in overleg
maandag 19 15.30-17.00 uur 5 en 6 jaar € 10,00 (€ 5,00 met Ooievaarspas)
Workshop ‘Collage van een bijzondere uil’ n.a.v. indiaanse sage ‘Hoe uil aan
z’n grote ogen kwam’.
dinsdag 20
15.30-17.15 uur 7 t/m 9 jr. € 12,00 (€ 6,00 met Ooievaarspas)
Workshop ‘Keltisch kruis; kartonreliëf van knopen, kralen…’ n.a.v. Keltische
tradities in Galicië, Bretagne, Wales en Ierland.
dinsdag 20
15.30-17.30 uur 5+. Groep op afspraak € 140,00 (€ 75,00
met Ooievaarspas) 5-6 jaar maximaal 10 deelnemers; 7-14 jaar maximaal 12
deelnemers. Onderwerp naar keuze in overleg
woensdag 21 13.30-15.00 uur 4+. Groep op afspraak € 125,00 (€ 65,00
met Ooievaarspas) 4-7 jaar maximaal 10 deelnemers; 8-14 jaar maximaal 12
deelnemers. Onderwerp naar keuze in overleg
woensdag 21 14.00-16.00 uur 5+. Groep op afspraak € 140,00 (€ 75,00
met Ooievaarspas) 5-6 jaar maximaal 10 deelnemers; 7-14 jaar maximaal 12

Samen leven, samen spelen op de Verademing!
De LLBS (Liever Lekker Buiten Spelen) organiseert – samen met Voor Welzijn
en Boog op zaterdag 7 april het Paasfeest met “Eieren zoeken”! Binnen in
de Verademing, op de tennisvelden en bij de speeltuin. De ingang is bij de
Asmansweg 102/104. Het begint om 14.00 uur. Van te voren opgeven!
Wilt u meedoen met het Paasfeest? Vrijwilliger worden bij de LLBS?
Neem contact op met Andrée Ruting, Stichting Boog, T: 070 – 3121254 of 06
-19044347, E: rutan@boog.nl of met Mohamed Zarrad, mohamed.zarrad@
voorwelzijn.nl of T: 06 - 43085383

Kunstenaars,
actief met en
voor de wijk!
Bent u een beeldend kunstenaar,
fotograaf, musicus, acteur?
Wilt u op zondag 24 juni iets
betekenen voor de kinderen en/
of jongeren uit de wijk? Dan is de
LLBS naar u op zoek.
Wij willen dan 20 workshops
aanbieden om kinderen hun eigen
cretiviteit te laten bevorderen, ze iets
nieuws te laten ervaren….Het hoeft
niet voor niets.
Heeft u ideeën?
Neem contact op met:
Andrée Ruting, T 070- 3121254 of
06 – 19044347, E: rutan@boog.nl
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Valkenboslaan
verrijkt met
boekhandel Rap
De laatste jaren bracht ik regelmatig een bezoekje
aan boekwinkel Rap in de Reinkenstraat. Tijdens
een van die bezoekjes hoorde ik dat de eigenaars
vanwege de hoge huurlasten van het winkelpand
besloten om de zaak te verplaatsen naar hun eigen
woonhuis aan de Valkenboslaan nummer 84.
Sinds enige tijd voeren zij dus het bedrijf uit op
dit adres in het hartje van onze wijk vlakbij het
Copernicusplein.
Boekwinkels staan onder heftige druk, zelfs
de grote keten Selexyz met die fraaie winkel
in de Passage heeft het moeilijk. De opkomst
van internetverkoop, de ontwikkelingen
rond het E-boek in combinatie met de hoge
huisvestingslasten veroorzaken ook in onze stad
de val van de onafhankelijke boekverkoper.
Zo verdwenen de afgelopen jaren de mooie
boekwinkels Houtschild en Buddenbrooks
uit de binnenstad. Gelukkig geeft boekhandel
Rap het nog niet zo snel op en zo is onze wijk
nu een boekwinkel rijk en dat is lang geleden
sinds de (school) boekenwinkel van Amerongen
verhuisde van de Laan van Meerdervoort naar de
Fahrenheitstraat.

Op een koude ijsdag in februari stap ik winkel
binnen en tref daar de eigenaars Peter Groenewoud
en Pia D’ Andrea aan samen met hun jongste
dochter. Ik mag plaats nemen in de gastenfauteuil
en we praten over geschiedenis, heden en de
ongewisse toekomst van de winkel. Peter wilde al
vroeg “iets met boeken”, volgde de Frederik Muller
Academie ( latere bibliotheekschool) in Amsterdam
en behaalde daarna zijn kandidaats in geschiedenis
en filosofie.
Zijn eerste boekhandel was in 1982 het Martyrium
in Amsterdam, gespecialiseerd in literatuur en
ramsj boeken. De specialisatie in ramsj boeken is
toen begonnen en zo langzamerhand kent hij die
markt op zijn duimpje vooral waar het Engelstalige
literatuur, geschiedenis en filosofie, kinderboeken
en kunstuitgaven betreft. Van 1997 tot 2001

Borrel met de Buren #4
12 februari 2012
Zeebelt, De Constant Rebecqueplein 20A
16:00 – 18:00 uur
Een verslag van buurtgenoot Ronald van Zantwijk
Eens in de twee maanden organiseert Zeebelt
aan De Constant Rebecqueplein een Borrel met
de Buren met een talkshow en muziek, waarmee
het theater probeert kunst en de wijk met elkaar
te verbinden. Zondag 12 februari jl. was een
nieuwe editie. Het thema was dit keer: ontmoet de
vreemdelingen, dat direct bij de openingsborrel zijn
opgeld deed. Onbekenden stelden zich aan elkaar
voor en gingen bij elkaar aan tafel zitten.
Voor de talkshow ging men er eens goed
voor zitten. Eerst keek de volle tribune naar
het videoverslag Gluren bij de Buren, waarin
wijkbewoners –jong en oud- uiteenzetten waarom
zij hier wonen. Serveerster Sanne van eetcafé De
Klap vertelt hoe iedereen in de buurt zijn of haar
koffie drinkt en ook werd ons een blik gegund in
het huis met de gele deur aan het Koningsplein. Na
luid applaus vertelde in de talkshow buurtbewoner
Aartie Rambaran Mishre, die nieuw is komen
wonen aan de Joseph Ledelstraat, hoe zij het
koffiebezoek bij de voor haar nog onbekende
buurvrouw Renée Santema heeft ervaren en
waarom zij in deze wijk is komen te wonen.

Daarna was het de beurt aan Eef van Breen die
vertelde over zijn muziek voor de Klingon opera
‘u’(spreek uit: oe), die op 17 februari in Zeebelt
te zien was. Eef vertelde over het proces van
muziekschrijven en hoe hij aan de slag ging met
het maken van buitenaardse muziek. De Klingon
zijn bekend van Star Trek. Dit oorlogzuchtige
volkje blijkt van opera te houden en is nu dus in
onze buurt te aanschouwen.
Na de talkshow werd de middag opgevrolijkt
door jonge kinderen en aan de toog werd nog
flink nagekaart. Zo werd dit een middag die mooi
liet zien in wat voor wijk we wonen. Net als haar
nieuwe bewoners, verwelkomt de buurt ook de
Klingons; open, gastvrij en multicultureel.

exploiteerde hij de toen gerenommeerde
boekwinkel Ulysses aan de Dennenweg.
Vervolgens werd hij chef verkoper bij
de al eerder genoemde firma Houtschild
aan de Papestraat, waarvan hij na sluiting
een deel van de voorraad meenam naar
boekwinkel Rap. Peter leerde in 1994 de
met een Erasmus beurs studerende Italiaanse
Pia D ‘Ándrea kennen in Amsterdam. Zij
trouwden in 1995 en kregen twee dochters.
De naam van de winkel Rap is afgeleid
van de eerste letters van de roepnamen van
de twee dochters en van de beide ouders,
waarbij de P zowel voor Peter als voor Pia
staat. Een dubbele P in de naam werd door
de Kamer van Koophandel niet toegestaan.
De voormalige huiskamer van het pand
Valkenboslaan 84 is nu dus de winkel. Dat
betekende inschikken in de rest van het
pand en de aanwezige dochter wijst me er
op, dat pa boven ook nog eens een slordige
3000 boeken in de woonvertrekken heeft
staan. Peter beaamt dat en vertelt dat het
hier vooral filosofie en geschiedenisboeken
betreft. In de winkel is een schat aan mooie
ramsj boeken aanwezig op het vlak van

literatuur ( restanten van de gebonden eerste
drukken van Engelstalige romans), geschiedenis,
filosofie kunst en fotografie, filmboeken,
kinderboeken en nieuwe titels uit de Franse
Italiaanse en Spaanse literatuur. Daarnaast is er
nog een behoorlijke voorraad aan Nederlandstalige
boeken, waaronder nog heel wat poëziebundels. Op
aanvraag kan elk boek besteld worden overigens en
ook met de boekenbon kan je gewoon terecht bij
Rap. Het heeft wel wat die huiskamerwinkel vol
boeken en dit past ook heel goed bij de architectuur
en de sfeer van deze woning. Naast de verkoop
van boeken doen zij ook aan reisbemiddeling
voor trips naar Italië. Dat gaat via het bedrijf
van Pia D’Andrea Maccione Case en het betreft
kleinschalige Reizen naar Napels, Friuli, de
Dolomieten en Toscane( een wijnreis).
Over de toekomst van de winkel durft het echtpaar
geen stevige uitspraken te doen, maar dat ze een
succes willen maken van deze zaak is duidelijk.
De Valkenboslaan is niet echt een winkelstraat
natuurlijk, maar met hun oude klantenbestand in
combinatie met nieuwe klanten uit onze wijk zou
er voldoende perspectief moeten kunnen zijn.
Ga eens langs bij Rap en snuffel in die mooie
boekenvoorraad. Het zou toch mooi zijn als een
boekwinkel kan blijven bestaan in onze wijk. Ik
heb met Peter en Pia afgesproken, dat elke klant die
na verschijning van deze Konkreet met dit artikel
in de hand de winkel bezoekt een boek uit de
ramsj met 10 % extra korting mag meenemen Rap
bezorgt overigens regelmatig een folder aan huis
met de nieuwe aanbiedingen uit de ramsj.
				
Aad van Schie
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Haags Milieucentrum gaat bijen
monitoren
Het Haags Milieucentrum (HMC) start binnenkort
met de Monitor Wilde Bijen. Doel hiervan is uit te
zoeken hoeveel exemplaren van twintig bijensoorten (nog) in Den Haag voorkomen en welk effect
het beheer van het groen daarop heeft.
Globaal worden er twee beheertypen onderzocht:
gebieden binnen en buiten de ecologische zones
van Den Haag. Zowel particuliere tuinen als
openbare parken, plantsoenen en natuurterreinen
worden gemonitord.
Het Haags Milieucentrum roept vrijwilligers
op om te helpen met het monitoren. In overleg
wordt een gebied vastgesteld, waarbinnen ze
hun eigen monitorplek bepalen. Die bezoeken
ze vervolgens in twee perioden in voorjaar en
zomer. Het HMC organiseert bijeenkomsten
om de deelnemers kennis en vaardigheden op
bijengebied bij te brengen, waarvan de eerste
plaatsvindt op woensdagavond 21 maart.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
info@haagsmilieucentrum.nl.
De Monitor Wilde Bijen is een van de activiteiten
die het HMC onderneemt in het kader van het Jaar
van de Bij. Dit jaar is uitgeroepen om aandacht
te vragen voor de bedreigingen waaraan deze
belangrijke bestuivers blootstaan.
Zie voor meer informatie www.
haagsmilieucentrum.nl > Natuur en water > Jaar
van de Bij.

PUK Hondenservice

De hondenuitlaatservice in de buurt!
Afgelopen zomer heeft Nicolle Bisschoff haar
vaste aanstelling als beleidsmedewerker bij het
Ministerie van Milieu opgezegd en is voor zichzelf
begonnen. Zij is afgestudeerd als gedragsbioloog
en is zich steeds meer gaan verdiepen in honden
sinds zij een eigen hond heeft en heeft inmiddels
een hondenuitlaatservice opgezet. Ook geeft zij als
kynologisch instructeur, privéles in de opvoeding
van de hond en binnenkort ook groepslessen.
Sinds afgelopen zomer loopt zij op werkdagen met
haar uitlaatservice met groepjes honden, haalt ze
thuis op, en na anderhalf uur lopen, spelen, rennen
brengt zij ze weer thuis.
Hoe gaat de hondenuitlaatservice in zijn werk?
Als iemand zijn hond wil mee laten lopen met
mijn uitlaatservice, kom ik eerst thuis langs voor
een uitgebreid kennismakingsgesprek, de intake.
Dan bespreken we het gedrag van de hond, hoe
hij zich met andere honden gedraagt en hoe hij
reageert in diverse situaties, hoe hij is opgegroeid
en opgevoed, of hij lichamelijke bijzonderheden
heeft of bijv. allergieën, ziektes heeft gehad of een
operatie, zijn conditie en gezondheid. Dit alles om
een zo compleet mogelijk beeld van de hond en
zijn gedrag te krijgen, voordat ik hem meeneem
op een proefwandeling. Tijdens de proefwandeling
kijk ik of hij geschikt is om in de groep mee te
lopen, of de hond zich op zijn gemak voelt en hoe
de andere honden op hem reageren. Vervolgens
maak ik afspraken met de eigenaren voor de dagen
en tijdstippen dat de hond meegaat op wandeling,
dit bevestigen we in een contract.
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De Zorgverklaring
Het ongeluk dat Prins Johan Friso is overkomen,
is een voorbeeld van een situatie waarbij het in
leven blijven of doodgaan van een patiënt in eerste
instantie niet door hem of haar zelf bepaald wordt.
De prins is omringd door familieleden die de
beslissingen voor hem nemen.
Het komt regelmatig voor dat mensen in een
ziekenhuis terecht komen en dat de situatie zo
ernstig blijkt te zijn dat men zich afvraagt of
doorbehandelen wel zin heeft. Met de huidige
medische kennis, apparatuur en middelen is
het mogelijk mensen in leven te houden terwijl
eigenlijk al vast staat dat ze nooit meer bij
bewustzijn zullen komen of nooit meer een
zelfstandig bestaan zullen kunnen leiden.
Echter zomaar de beslissing nemen om niet te
behandelen kan en mag niet.
Een dergelijk dilemma kan b.v. ontstaan na
een ernstig ongeluk, bij een levensbedreigende
ziekte of bij ernstig toenemende dementie. De
patiënt kan zelf de grenzen niet meer aangeven,
maar tegelijkertijd is de patiënt de enige die een
levensverlengende behandeling kan weigeren.
Voor dergelijke situaties is de Zorgverklaring
ontwikkeld; een wettelijk erkend document waarin
men kan aangeven wat de persoonlijke wensen
en grenzen zijn in zulke omstandigheden. Zo’n
verklaring is gebaseerd op de wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst. Als men een
Zorgverklaring heeft opgesteld, weten de mensen
om deze persoon heen wat hij/zij zou willen dat
er gebeurt, als hij/zij dat zelf niet meer zeggen
kan. Ook de artsen hebben er houvast aan, want
zij hebben de plicht om de in zo’n verklaring
aangegeven richtlijnen naar de letter uit te voeren.
Een Zorgverklaring biedt ook de gelegenheid om
gemachtigden aan te wijzen. Deze personen kunnen
dan namens de patiënt met artsen overleggen en
aangeven wat er gedaan moet worden. Vooral voor
alleenstaanden kan dat van groot belang zijn.

Een Zorgverklaring moet worden opgesteld bij
volledige wilsbekwaamheid.
De mee ondertekenende gemachtigden treden
tevens op als wettelijke getuigen daarvan. Het
is voor de geldigheid van de Zorgverklaring
weliswaar voldoende om alleen een eigen
exemplaar in te vullen, maar hoe meer mensen
ervan op de hoogte zijn, des te eerder zal men er
aan denken als het er op aan komt.
Het is een goed idee om fotokopieën te maken en
die bij verzekerings- en reispapieren te bewaren
en de huisarts en behandelend artsen ervan op
de hoogte te stellen en hen te verzoeken om een
fotokopie bij het medisch dossier te doen.
Aan een Zorgverklaring is een door de overheid
erkend Zorgverklaring Register verbonden,
opname in dit register is echter niet verplicht.
De stichting Zorgverklaring is verantwoordelijk
voor de inhoud van de Zorgverklaring die sinds
1997 wordt uitgegeven. De verspreiding en
de registratie ervan worden verzorgd door de
Stichting Consument en de Zorg/Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie.
Voor meer informatie over aanschaf en registratie
kan men terecht op de volgende websites:
www.npcf.nl; www.consumentendezorg.nl; www.
zorgverklaring.nl

Of men kan vragen stellen via het emailadres:
info@zorgverklaring.nl.
Een Zorgverklaring is te bestellen door €14,– over
te maken op gironummer 410 van de Stichting
Zorgverklaring te Utrecht, onder vermelding van
uw naam en adres. Binnen twee weken krijgt u
hem dan thuis gestuurd.
Voor registratie in het ‘Zorgverklaring Register’
moet u €5,– extra overmaken.
U krijgt dan een bevestiging van de registratie en
uw registratienummer toegestuurd.
		

Bron: folder Zorgverklaring

De eigenaar hoeft niet thuis
te zijn als ik de hond kom
ophalen.
De wandeling
Ik loop met groepen van
maximaal 8 honden, de
honden lopen los, in niet te
grote overzichtelijke groepen
dus. Op plekken die veilig
zijn en geschikt zijn voor
honden om los te lopen, bijv.
op het strand of in het park/
bos. We lopen ruim een uur,
meestal anderhalf uur. Ik
loop met een ochtendgroepje
en met een middaggroepje.
Na de wandeling breng
ik de honden thuis en
schrijf ik in het speciaal daarvoor bedoelde
‘hondenuitlaatschriftje’ bij de mensen thuis hoe
de wandeling was of dat er bijzonderheden met de
hond zijn.
Hoe kom je aan de honden?
Dierenartsen en dierenwinkels verwijzen
hondeneigenaren door naar mij en natuurlijk via
mond op mond reclame.
Waarom een hond in de uitlaatservice? De
concentratie aan honden is best hoog in deze
wijken. En er is een schrijnend tekort aan goede
uitlaatplekken in de buurt. Daarom biedt een

hondenuitlaatservice uitkomst, niet alleen aan
mensen die door werk of andere situaties niet in
de gelegenheid zijn met hun hond een uitgebreide
wandeling te maken. Ook is het voor veel honden
erg prettig en goed voor de sociale vaardigheden
om regelmatig met andere honden in contact te zijn
en samen te kunnen spelen, rennen en dollen.
Voor meer informatie:
www.PUK-hondenservice.nl

juni 2010
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Cora Beijersbergen van Henegouwen:’Mensen en hun
verhalen interesseren mij’
Cora Beijersbergen van Henegouwen:’Mensen
en hun verhalen interesseren mij’

Op de kruising van Beeklaan en Columbusstraat
is in een soort kleine vitrine al jaren een steeds
wisselend geschilderd portret te bewonderen. Enkele
jaren geleden stond daar maanden lang het portret
van de bekende Hagenees en actieve wijkbewoner
Frans de Leef. Hij keek ons vanachter het glas aan
met zo’n grappige blik van ‘wie doet me wat ?’. Ik
was toen al benieuwd wie dat portret geschilderd
had. Daarna waren mij onbekende vrouwen te zien,
maar ieder portret heeft iets bijzonders.
Tijdens de manifestatie Kunstproeven in Duinoord
van 8 en 9 oktober 2011 kon iedereen het atelier
waar de vitrine deel van is binnen lopen om te
kijken wie er achter die portretten zat. Ik ben er
ook gaan kijken. De kunstroute was een succes.
Gedurende het weekend kwamen er veel bezoekers.
Mensen liepen in en uit, bekeken het werk en
konden genieten van de hapjes die namens de kok
van Rakang Thai, een restaurant 100 meter verder
op de Beeklaan, gepresenteerd mochten worden.
Er was toen geen tijd voor een uitgebreid gesprek, nu
in 2012 kon dat wel.

De geboren en getogen Haagse kunstenares Cora

Beijersbergen van Henegouwen, haar wieg stond
tegenover het voormalige Staatsspoor, woont
en werkt daar op die hoek van Beeklaan en
Columbusstraat. Het atelier staat vol portretten en
aan de muur hangt een begin van nieuw werk. Het
is een verbeelding van de tragische Ophelia uit
Hamlet, zoals Cora haar ziet, geheel onder water,
overspoeld door vissen, uitgevoerd in o.a. potlood
en plexiglas. ‘Ik wilde mijn hele leven iets met
mijn handen doen, knutselen met allerlei materialen
en nu ben ik opnieuw aan het experimenteren. De
combinatie van schilderkunst met plexiglas en
uitgesneden hout ben ik aan het uitproberen.’
In haar jeugd liet hun vader Cora en haar broer
Peter proeven aan diverse culturele uitingen
zoals tentoonstellingen in het Gemeentemuseum,
theatervoorstellingen, klassieke concerten en
ballet. ‘Hij wilde heel graag dat zijn kinderen iets
in de kunsten gingen doen’ vertelt ze. Cora kreeg
haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten. Nadat ze van de middelbare
school kwam meldde ze zich aan en werd tijdens
die toelating door de toenmalige directeur verwezen
naar de NXI opleiding, waar men wordt voorbereid
op een baan als kunstonderwijzer, modeontwerper
of illustrator. Achteraf denkt Cora dat deze
verwijzing te maken had met het feit dat ze meisje
was, van een MMS kwam en te weinig wiskunde
had gehad. Zelf was ze liever naar de MO richting
gegaan.

Na haar afstuderen had ze
niet onmiddellijk werk en
is toen verder gaan studeren
aan de Vrije Academie, waar
ze de schilderkunst nog beter
onder de knie kreeg.
Hierna ging ze werken
in het Gemeentemuseum
bij het prentenkabinet. Ze
trouwde, werd moeder van
twee kinderen, zocht ook
ander werk en ging lesgeven in wijkcentra. Via
een vriendin kon ze terecht bij de toenmalige
‘Academie de Vlietsreek’, tegenwoordig
Volksuniversiteit Leiden in Voorschoten, waar ze
nog steeds portret- en modelschildercursussen aan
volwassenen geeft.
Hoewel ze ook wel stillevens en landschappen
heeft geschilderd, ligt haar voorkeur bij het
schilderen van portretten. ‘Er was vraag
naar, bovendien hebben mensen mij altijd
geïnteresseerd en doen dat tot op de dag van
vandaag nog steeds. Niet alleen opdrachten, ook
mijn vrije werk bestaat uit
portretten. Ik leg ze vast op
een schilderij of tekening.
Soms ontmoet ik personen,
die me om wat voor reden
dan ook intrigeren en die
nodig ik dan uit om voor
me te komen poseren. Zo
is o.a. ook het portret van
Frans de Leef tot stand
gekomen’.
De opdrachten voor
portretten lopen nog steeds.
Op een tekening moet men
een aantal dagen wachten,
op een schilderij ongeveer
6 weken. Over het vrije
werk doet Cora veel langer,
dat wordt soms weggezet
en pas veel later afgemaakt.

Het portret dat in oktober tijdens de kunstroute op de
ezel stond, blijkt nog steeds niet af te zijn. Voor een
foto wordt het weer even tevoorschijn gehaald.
Een interessant project van Cora heeft te maken met
reizen en kijken. Ze heeft ooit tijdens een eigen reis
in Spanje stukken steen meegenomen. Op een dag in
2008 toen een vriend haar vertelde dat hij naar Peru
zou reizen heeft ze op zo’n Spaanse steen een oog
geschilderd en aan die vriend gevraagd om deze steen
op een mooie, beschutte plek in Peru neer te leggen.
Hij moest haar dan van alles over die plek vertellen,
er foto’s van maken en weer een Peruviaanse steen
mee terug nemen. Als een vriendin vervolgens naar
Canada vertrekt krijgt zij de Peruviaanse steen, die
inmiddels van een geschilderd oog is voorzien mee
en moet deze op een bijzondere plek in Canada
leggen. Zo heeft Cora nu meer dan 50 verschillende
ogen op de wereld, in haar hoofd de verhalen en thuis
twee mappen met documentatie over de reizen en de
plekken.
De reizigers krijgen de steen mee in een speciaal
zakje en moeten ook een steen mee terug nemen die
in dat zakje past. Momenteel liggen er twee zakjes
met stenen die weer beschilderd zouden kunnen
worden voor volgende reizigers.
Cora woont sinds vijf jaar weer in onze wijk en voelt
zich er thuis . Ze heeft hier vroeger op de middelbare
school gezeten en kreeg zwemles in de Regentes.
Tegenwoordig kan ze er naar voorstellingen, geniet
ze met haar kleinkind van o.a. Emma’s Hof en van
de leuke restaurantjes in de buurt. Haar inspiratie
komt vooral van mensen, maar ook nog steeds
van het bezoeken van theater, muziek en musea.
In september/oktober van dit jaar heeft ze samen
met twee andere kunstenaars een tentoonstelling in
Wassenaar.
‘Dat is een stok achter de deur om lekker aan het
werk te gaan want dan moeten er toch minstens wel
zo’n tien werken getoond worden’.
Wie haar werk wil zien moet maar eens opletten
wanneer de volgende kunstroute plaats vindt of eens
gaan kijken op haar website:
www.corabeijersbergen.nl
Mieke Vischer

Te gast : Mark Mieras
Met een thema als ‘Vriendschap’ is de Boekenweek
(van 14 t/m 24 maart) bij voorbaat een succes.
Want er is bijna geen onderwerp dat meer mensen
aantrekt en bezighoudt. En waarover zoveel
geschreven is: over de zonnige, maar ook over
de minder vrolijke kanten van vriendschap. Het
thema is dan ook voluit Vriendschap en andere
ongemakken.
Op 20 maart van 20:00 – 22:00 uur is Mark Mieras
te gast in bibliotheek Segbroek. Mieras is bekend
van Ben ik dat? (2007) en Liefde (2010). Hij gaat
in op de zin van vriendschap.
Mark Mieras
Wetenschaps- en techniekjournalist Mark Mieras
onderzocht in Ben ik dat en Liefde vragen als
‘Wat is bewustzijn’ en ‘Waarom maakt liefde
gelukkig?’ Op 20 maart gaat het over vriendschap:
waar doen we het allemaal voor? Wat is de zin van
vriendschap?
Reserveren:
Wilt u deze avond bijwonen, dan kan dat door een
plaatsje te reserveren, en uw toegangskaart op te
halen bij de bibliotheek Segbroek, Weimarstraat
353 Prijs voor leden €2,50 en voor niet-leden €5,=
tel: 070-353 55 11 / segbroek@dobdenhaag.nl

Klein
Leed
Ontmoeting met een opmerkelijke buurtgenoot of
De droevige dichter die nooit zijn liefde hervond.
Sommige mensen hebben iets, op de één of andere
manier blijven ze je bij.
Zo ook deze mysterieuze buurtgenoot.
Daar liep hij weer, meestal aan aan de rand
van de dag, soms de vroege ochtend, vaker bij
avondschemering.
Omgeving Regentesselaan, het sjieke stuk, bij
Stephenson- en Columbusstraat.
Een licht gebogen oudere heer, met een vaste tred.
Onafscheidelijke sigaar in de mondhoek.
Een dartel zwart wit hondje aan zijn zijde. Veel te
jong voor z’n oude baasje eigenlijk.
Intrigerende verschijning.
Wat zou zijn verhaal zijn?
Ik besluit hem te vragen voor een interview en,
zowaar, hij stemt licht verrast toe.
Onder één voorwaarde.
Geen naam, geen foto, geen adres. Anoniem.
Zo komt het dat we op een kille februari-middag
tegenover elkaar zitten op een passende locatie.
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Vasten

ONTBIJT-JE?
Iedereen vindt het de gewoonste zaak van de
wereld dat je eerst benzine in je tank gooit
alvorens te kunnen rijden. Maar wat doen wij
zelf?? We haasten ons de deur uit, de kinderen
naar school, de jongste naar de opvang,
onderweg naar het werk met 10-tallen lijstjes in
het hoofd….
De verleiding is groot om zonder een (volledig)
ontbijt van huis te gaan. Niet zelden zie ik ’s
morgens een kind op de fiets nog half slapend
zijn boterhammetje opeten.
Onderzoeken wijzen uit dat we ons met het
overslaan van een ontbijt onszelf letterlijk tekort
doen. Hieronder nog even de voordelen voor u
op een rij:
-een vezelrijk ontbijt zorgt ervoor dat uw
bloedsuiker gedurende de rest van de dag op peil
blijft, zodat u minder neiging/verleiding heeft om
tussendoor te snoepen/snacken
-kinderen die het ontbijt overslaan hebben
hierdoor vaker te maken met overgewicht
hierdoor kunt u dus ook calorieën sparen; voor
diegenen die wensen af te vallen is dit een
slimme tip!
-kinderen die de dag starten met een goed ontbijt,
presteren op school beter!
-een stevig en verantwoord ontbijt activeert uw
stofwisseling waardoor u zich fitter zult voelen.
Maar wat is nu een gezond ontbijt?
In ieder geval een graanprodukt met vezels à
-volkoren brood, muesli, ontbijtgranen, cereals,
-volkoren maaltijdcrackers
-melk en melkprodukten, kaas
-een zachte dieetmargarine voor de vit D
-fruit of een klein glaasje vruchtesap
-koffie / thee
Ontbijttips:
Dek ’s avonds alvast de tafel om ’s morgens
rustig samen te ontbijten met je kind (geef het
goede voorbeeld).
Zoet beleg bij het ontbijt is een goed begin van
een energieke dag: jam, appelstroop, honing
een tosti smaakt niet alleen lekker met wit brood,
maar probeer ook eens volkoren brood met een
beetje ketchup voor de extra bite!
Hou je van vers? Brood op een ander moment
gekocht en ingevroren, is ’s morgens op een bord
zo ontdooid.
Voor moeilijke ontbijters: probeer eens vers
geroosterd brood, eet makkelijker weg.
Voor de echte moeilijke ontbijters: een vloeibaar
ontbijt (bijv. Goedemorgen), volkoren crackers
of een banaan en later uitbreiden als je eenmaal
gewend bent.
Diétique | praktijk voor voedings- en
dieetadviezen
Regentesselaan 111 – 113
2562 CR DEN HAAG
T 070 – 220 7133 | M 06 - 2282 0255
E info@dietique.nl | www.dietique.nl

Het Verademing
festival!
De LLBS (Liever Lekker Buiten Spelen,
een werkgroep van Paard Klep en Co en de
Bewonersorganisatie, Bo Reva) organiseert
dit jaar op zondag 24 juni het derde grote
Verademingsfestival. Het festival is bereikbaar
via de ingang van het Wijk- en sportpark aan de
Asmansweg 102/104. Van 12.00 tot 18.00 uur.
Er is van alles te doen voor kinderen, jongeren en
hun ouders. Een spelparcours voor de kinderen,
Survivalbaan, luchtkussens, skelters, oud Hollandse
spelen en gratis snoep, chips en limonade voor
kinderen tot en met 12 jaar.
Verder Panna Knock Out, Bungy jumpen, rodeo
stier, draaiende hoed en natuurlijk pony rijden!
Er komen kramen met workshops, zoals kleimaskers maken, bloemschikken, nagels versieren,
henna versieringen, groentespies maken etc.
Op het podium een programma met dans en
muziek. Optredens die nu al bekend zijn: Martha
and friends, Faya….
Verder zijn er 2 terrassen, lekker eten en drinken
tegen betaalbare prijzen.
Wil u meewerken aan de opzet van het festival of
vrijwilliger zijn op de dag zelf?
Wilt u optreden met uw muziek- en of dansgroep?
Wilt u een workshop of informatie geven in een
kraam? Er zijn nog kramen beschikbaar. Over een
vergoeding kan worden gesproken.
Neem contact op met Andrée Ruting, Stichting
Boog, T: 070 – 3121254 of 06 -19044347, E:
rutan@boog.nl of met John Klep van Klep &Co
op de Verademing.
				
Andrée Ruting

Old Skool

Apenkooi voor volwassenen en een Rocky training zijn beschrijvingen van de trainingen door
deelnemers aan de lessen. Rennen, springen,
duwen, trekken, tillen, klimmen, gooien, vangen,
mikken, balanceren en vooral veel samenwerken.
Vertrouwen in eigen kunnen en vertrouwen op
elkaar. Functionele fitness in kleine groepen met
twee enthousiaste en creatieve instructeurs die
kwaliteit voorop hebben staan.
Niet alleen kwaliteit maar ook verantwoordelijkheid! Bewegen zoals het bedoelt is.
Bij Old Skool gaan we er vanuit dat men op zoek
moet gaan naar zijn/haar passie en die, eenmaal
gevonden, in dienst hoort te zetten van anderen.
Op die manier draagt iedereen zijn/haar best mogelijke steen bij aan de samenleving.
Echter in deze financieël lastige tijd is niet iedereen het geld om te genieten van de Old Skool
passie.

We zitten middenin de vastentijd, het is maar dat u
het weet.
Afkomstig uit een gedegen katholiek gezin, heb
ik daar van huis uit het nodige van meegekregen.
Met name de rituelen eromheen, niet onbelangrijk
in het Katholieke leven. De diepere betekenis ervan
werd me als kind niet altijd duidelijk. Zo heb ik
jaren geloofd dat Aswoensdag, de woensdag voor
de vastentijd waar je in de mis een askruisje op je
voorhoofd krijgt, te maken had met ‘aanstaande
woensdag’, afgekort dan.
Tegenwoordig zie ik meer de waarde en de
betekenis van het vasten. Vasten om je lichaam te
zuiveren bijvoorbeeld. Het is ook bij uitstek een
tijd om eens stil te staan bij de gewoontes die je er
zo al op na houdt. Én na te gaan welke van deze je
goed doen, gezond voor je zijn en welke je liever
kwijt bent dan rijk.
Oude gewoontes loslaten is echter moeilijker dan
het lijkt. Dat is de reden dat er zoveel boeken en
trainingen op het gebied van diëten en afvallen
zijn. Het is niet het voedsel dat het probleem is, het
moeilijkste is het om je gedrag te gaan veranderen.
En dan met name om dingen te láten. De zak chips
bij de TV, het koekje bij de thee.
Hoewel, laatst werd ik verrassend geïnspireerd.
Mijn zoontje is drie jaar en tot voor kort was hij
verknocht speen zabbelaar. Bij het slapen was het
z’n vaste attribuut om rustig en vredig in slaap te
vallen. Sterker, het ontbreken van de speen mondde
uit in een heuse rampspoed. Zijn moeder en ik
vonden het nu echter tijd om een einde te maken
aan het tijdperk met de speen. Op een dag was
het moment daar om de speen naar de tandarts te
brengen. Die had daar namelijk een mooi ritueel
voor dat effectief scheen te zijn. Ik had er nog
mijn bedenkingen bij, maar het was het proberen
waard. De assistent van de tandarts heeft de speen
aangenomen, stopte hem in een envelop en deze
werd zogenaamd opgestuurd naar Spanje, naar
de baby-pieten. Daarna mocht hij een cadeautje
uitzoeken uit de bak bij de tandarts, als blijk van
waardering voor deze stap richting een speenloos
leven. Warempel hij heeft er geen moment meer
naar getaand. Het verhaal van de speen die naar
Spanje is gestuurd werd in geuren en kleuren
verteld aan tantes en oma’s, en iedereen was
natuurlijk vol met complimenten voor hem.
Zo kan het dus blijkbaar ook. Dat heeft me ook
hoop gegeven op het gebied van veranderen van
enkele gewoontes waar ik zelf vanaf wil. Zo wil ik
stoppen met snoepen. De kunst is nu om een goed
ritueel te bedenken waarin ik afscheid neem van
de zakken chips en die verschrikkelijke chocolade
koekjes die altijd in de bonus zijn. Ik ga de laatste
zakken chips verbranden in mijn tuin, de koekjes
stuur ik in een enveloppe naar Zaanstad. O ja, en
de cadeautjes en complimenten achteraf natuurlijk.
Ben benieuwd of het werkt.
		
Gert-Jan Lieffering

We zien het als onze verantwoordelijkheid om ook
hen een mogelijkheid te bieden zich sportief
uit te leven en daarom staat bij Old Skool op elke
donderdag van 18-19 uur een gratis les op het
rooster. Slaat het aan dan kan er heel goed een
tweede gratis training volgen. Misschien een leuke
uitdaging; welk bedrijf volgt.
De Old Skool visie - Wie goed doet, goed ontmoet!
www.oldskooldenhaag.nl, Mient 351.
facebook.com/oldskooldenhaag
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Groen theater de Regentes lichtjaren
Vrijdag 20 januari bezoek ik op uitnodiging
Theater de Regentes voor een speciale bijeenkomst
rond de officiële ingebruikname van de nieuwe
Led verlichting. Ik kom graag in het fantastische
wijktheater aan de Weimarstraat: mijn drie zoons
hebben er hun zwemdiploma gehaald en ik bezoek
al sinds het moment, dat dit historische bad
evolueerde tot een flitsend theater toch zeker een
keer of drie per seizoen een voorstelling. Als je
maar vijf minuten hoeft te lopen wordt de drempel
wel heel laag en dan krijg je als buurtbewoner ook
nog korting.
Ik herinner me nog heel goed de voorstellingen
van het Nationaal Toneel in de Regentes tijdens
de verbouwing van de Schouwburg. Een mooie
Hamletvoorstelling met Gijs Scholten van Aschat
in de hoofdrol en een waanzinnige uitvoering van
het spektakel Lulu van Frank Wedekind met Ariane
Schluter als naakte hoofdrolspeelster. Tijdens het
normaliter nooit gespeelde vierde bedrijf werd
na de pauze het zwembad open gedraaid. Dat
kan nu niet meer, maar daarentegen is het oude
wedstrijdbad nu een van de zeer aparte ruimtes van
het theater. Sinds de Regentes officieel wijktheater
is zag ik daar tweemaal Chris Cameleon, de
buitengewoon taalvaardige Zuid-Afrikaanse
singer-songwriter en onder meer Spinvis, Maarten
Roozendaal wel drie keer en voorts Jeroen Zeilstra
en nog vele wereldmuziekacts op het vlak van
tango, flamenco en allerlei mengvormen.
De laatste jaren is de programmering wat
avontuurlijker geworden en dat moet ook kunnen
in deze kunstenaarswijk. Ik hoop dat ook in het
huidige kunstonvriendelijke klimaat althans vanuit
de landelijke overheid, de Regentes overeind blijft.
Efficiënt met de middelen omgaan is dan een
vereiste en vandaar ook de klimaatvriendelijke,
CO2 reducerende koers die nu door de Regentes
wordt ingeslagen.
Tijdens de bijeenkomst in het “oude wedstrijdbad”
gaf de voorzitter van de Raad van Toezicht, tevens
directeur van het Klimaatfonds, aan dat met het
realiseren van de Led verlichting de eerste grote
stap naar een groen theater is gezet. Later volgt

ook de ombouw van de verwarming richting groen.
Maar nu draait het om het licht. Een theater als de
Regentes gebruikt vooral tijdens de voorstellingen
een ongekende hoeveelheid stroom: dat loopt echt
in de tienduizenden Watt en hierop kan nu zeker tot
een factor dertig worden bezuinigd. De technische
man Ron van Dijk laat even zien hoe er met dit
nieuwe lichtsysteem met kleuren getoverd kan
worden. Later zal hij dat ook nog in de zaal zelf
tonen.
Terug naar de bijeenkomst. De Wethouder van
Cultuur Den Haag Marjolein de Jong doet de
officiële aftrap door middel van het openen van
het groene gevelcertificaat. Zij geeft nadrukkelijk
aan, dat het door op deze wijze terugbrengen van
het energiegebruik de Regentes zich meer op haar
kerndoel van het maken van theater kan richten Dat
zijn dus twee vliegen in een klap. Andere Haagse
theaters zullen zeker volgen, maar voorlopig is de
Regentes koploper.
Aansluitend een avontuurlijke muziekvoorstelling

gezien en gehoord van Zapp4 & Afra
Mussawisade, een Nederlands strijkkwartet samen
met een gast percussionist uit Iran. Van tevoren
zou ik niet bedacht hebben dit concert te bezoeken,
maar ik krijg er geen moment spijt van. Wat
kunnen die gasten spelen en wat een spannende
combinatie met die drummer uit Iran. Er komen
bewerkingen voorbij van nummers van Radiohead,
een band die mij doorgaans niet aan staat en van
eigen composities die alle kanten opgaan en soms
ook op de lachspieren werken. Afra heeft een
ongelooflijk scala aan slaginstrumenten waaronder
allerlei natuurlijke materialen van bomen en
struiken. De zaal was maar beperkt gevuld. Zij
hadden meer publiek verdiend. Voor mij was deze
voorstelling een bewijs van de stelling dat je je
door het bezoeken van een willekeurig voorstelling
in de Regentes niet snel bekocht zult voelen.
Kortom probeer het eens uit en houd de Regentes
alive and (green) kicking!
				
Aad van Schie

PAASTIJD IN DE AGNESKERK
De Paastijd, die begint met de vasten is een periode
van bezinning. Het overdenken van je eigen leven
en de diepte daarvan. Het nadenken over goed
en fout. Alle negatieve energie afschudden, de
negatieve spiraal doorbreken. De dood overwinnen
door te kiezen voor een positieve instelling, door
te kiezen voor het goede. Ondanks het lijden, de
tegenslag in het dagelijkse leven toch de kracht
vinden te kiezen voor het positieve. De Paastijd
is een periode van overgang, van de overwinning
van het leven op de dood, van het goede over het
kwade. Een overgang van uitzichtloosheid naar een
leven met perspectief, hoop en vertrouwen.

brengen wij, meestal met ruim 50 kinderen, deze
stokken naar de bewoners van het zorghuis Jonker
Frans en het Hofje van Boheemen. De Goede
Week, de week voorafgaand aan Pasen, begint op 5
april met Witte Donderdag, viering om 19.30 u. Op
Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur de Kruisweg
(lijdensweg van Jezus) in de kerk gelopen. Er is die
dag ook een speciale kinderkruisweg
(zie www.sintagnes.com) .
Zaterdag is er om 21.00 u. Paaswake. Op eerste
Paasdag is de gezamenlijke Hoogmis om 11.00
u. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom en
uitgenodigd om aan de vieringen deel te nemen.

In de Agneskerk beleven wij deze periode intensief
en vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd
om mee te doen. Er zijn vieringen en activiteiten
op de weg naar verdieping. Speels, spannend en
spiritueel!

ER ALTIJD ZIJN VOOR JE NAASTE – ook als
je het zelf niet gemakkelijk hebt!
Vastenactie 2012: HULP VOOR
SLOPPENWIJKBEWONERS IN ETHIOPIË
In Ethiopië neemt de verstedelijking snel toe.
Veel mensen van het platteland zien vanwege de
aanhoudende droogtes geen mogelijkheid om hun
bestaan dar voort te zetten. De steden kunnen de
aanwas niet aan en armoede, achterstand en ziekte
nemen dramatische vormen aan. Er is hulp nodig
Mogen zij voor die hulp op u rekenen? U kunt
uw financiële bijdrage aan het Vastenactieproject
deponeren in het offerblok achter in de kerk. Ook
kunt u uw bijdrage overmaken op girorekening

VIERINGEN
Als u de Konkreet leest, dan is de vastentijd al
begonnen. Woensdag 22 februari was Aswoensdag,
het begin van de vastentijd. Op Palmzondag (1
april) is de viering om 10.00 u. (Ned.) en 12.00 u.
(Spaans). Traditioneel versieren wij op zaterdag
palmpaasstokken en behangen deze met snoepgoed
(zie onze website voor de tijden). Op Palmzondag

194879 t.n.v. Agnes Solidariteitsfonds onder
vermelding van “Hulp aan Ethiopië”.
CONCERTEN
Op 24 maart wordt de Matthäus Passion uitgevoerd
door KZV Excelsior, aanvang om 19.30 u. Op
1 april geeft is er een concert door Corda Vocale
‘Van Kribbe tot Kruis’ waarbij muziekstukken
uit zowel de Kersttijd als de Paastijd ten gehore
worden gebracht. Een verhalenverteller begeleidt
dit concert en wijst u de weg door het leven van
Jezus in verhaal, beeld en geluid. Een unieke
beleving! Op 29 april verzorgt Hagasonare een
concert en op 12 mei is het voorjaarsconcert van
Hagacantare. Stuk voor stuk prachtige uitvoeringen
en de entreprijzen liggen laag. In de pauzes is
er in elk geval koffie, thee en wijn. Een prima
gelegenheid om uw Agneskerk aan de Beeklaan te
bewonderen en te genieten van de accoustiek. Deze
concerten zijn echt de moeite waard!
Meer informatie? U kunt altijd even bellen: 0703657729 of op onze website kijken:
www.sintagnes.com
Jean Bosch van Drakestein
Agnesparochie
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Literaire sporen (in Regentes-Valkenbos)
Peter J. van Dijk:
Reis naar de vader
Deze keer geen dode dichter of een roman van
een bekende schrijver, die in deze wijk speelt.
Ik richt in deze aflevering de spotlights op een
van die hard werkende schrijvers , die zonder
contract van een van de bekende uitgeverijen,
onvermoeibaar werkt aan een groot oeuvre. Het
betreft hier Peter J. van Dijk, geboren op 19
februari 1960 in Surhuisterveen als enig kind van
de dorpsslager aldaar. Peter woont sinds 1988 in
Den Haag, aanvankelijk aan de Beeklaan 357 en
heden op de rand van Wassenaar, vlakbij renbaan
Duindigt, die hij in zijn jeugd ooit bezocht samen
met zijn vader. Peter studeerde Nederlands en
geschiedenis in Groningen en Leeuwarden en gaf
enige tijd les. Nu werkt hij voor een deel van de
week als administrateur bij de Regentesseapotheek
van de familie Veenendaal. Hij hielp de oude
heer Veenendaal bij de publicatie rond het 100
jarig bestaan van deze apotheek en sindsdien is
hij zowel bevriend met als werkzaam bij deze
apotheek. Voorts geeft hij via de Universiteit
Utrecht les aan buitenlanders die de Nederlandse
taal machtig willen worden. Vanaf zijn jeugd
droomt hij al van een schrijverschap, maar ondanks
dat hij voor zijn debuutroman Voorspel bijna een
uitgeverscontract had, is het hem niet gelukt om
deze drempel te passeren. Hij is echter niet bij de
pakken neer gaan zitten: schrijven is voor hem
een levensvervulling en zo is hij terecht gekomen
bij de internetuitgeverij Gopherpublishers.nl,
waar de mogelijkheid bestaat om boeken te laten
redigeren en uitgeven. Van zijn debuut Voorspel
zijn er inmiddels 800 exemplaren verkocht
overigens. Voorspel is een roman over de liefde in
de diverse stadia van een jongeman en is in feite
de opmaat voor een grote romancyclus van een
tiental delen, die alle cirkelen rond het leven van
de auteur zelf. Hij noemt dit genre autobiografische
fictie. Het thema van de reeks is “Het leven in
een daad”: alle menselijk leven komt voort uit
de liefdesdaad en de periode tussen geboorte en
dood zou je een tussenspel kunnen noemen. Ik
kwam in aanraking met het werk van Peter doordat
ik in het bezit kwam van zijn tweede publicatie
“Reis naar de vader” , dat in 2006 uitkwam. Het
is deel 5 van de reeks en het beschrijft op een heel
aparte wijze de dood van Peters vader. Het boek
is geschreven in de je-vorm. De hoofdpersoon
Thomas Termeer maakt een beslissende reis in zijn
leven: een autorit dwars door het land, nevelige
landschappen, herinneringen aan zijn vader en de
vraag wie deze man nu eigenlijk is, vormen de
voornaamste ingrediënten van deze roman. Het
boek is toegankelijk en ik vind het een mooie
vondst om via zo’n autorit allerlei herinneringen
de revue te laten passeren. Peter heeft de rit in
de praktijk uitgetest om te zien of dit het voertuig
voor dit boek kon worden. Een paar citaten om een
indruk te geven. Aan het begin van de roman na
het telefoontje over de beroerte van zijn vader en
Thomas net in de auto zit: “De autoruiten beslaan.
Je neemt het sponsje en zeemt de ramen. Via de
Groothertoginnelaan en de Conradkade rijd je
naar de President Kennedylaan waar de eerste
medeweggebruikers zich aandienen. Er gloort
meer licht dan je had verwacht. Een vrouw van een
jaar of dertig staat bij het Texaco tankstation naast
haar auto met opgestoken kraag te verkleumen.
Je kijkt naar de benzinemeter en constateert, dat
het reservoir voldoende brandstof bevat om je
bestemming te halen;”

Hoofdstuk 7: Peter vraagt zich af of hij zijn
vader nog levend zal zien. Dan volgt op p. 74:
“Ergens midden in de polder geeft de dagteller
100.0 aan. Altijd bijzonder die afgeronde getallen
op een metertje, hoewel minder spectaculair als
het gaat om de cijfertjes van de dagteller.”Even
later: “bij de stand 101.4 doemt het bord van het
wegrestaurant Haje op: Open van 6 tot 23 uur. Over
3 km. Uit ervaring weet je dat je bijna halverwege
de afstand bent. Hoe vaak ben je hier niet gestopt…
alleen, met je vrouw, met je kind, met het complete
gezin of met vrienden. Hoe vaak zul je hier nog
stoppen?”
Als Thomas bij het ziekenhuis arriveert blijkt zijn
vader inderdaad al te zijn overleden. Het tweede
deel van de roman is een brief van Thomas aan

zijn vader tien jaar later geschreven. Thomas
blijkt veel van zijn vader te hebben: hetzelfde
soort grapjes, behoefte aan antieke meubelen
in huis, het kijken naar films en het lezen van
boeken, de behoefte om in je eentje te gaan
wandelen en dan een blaadje van een boom
of struik te plukken, het halveren van een
boterham om zo twee soorten beleg te kunnen
nemen en de wijze van snuiven en niezen.
Dit is een mooie brief, die de roman op een
waardige manier in evenwicht brengt. Nog een
citaat: “Ach, hoe ouder ik word en hoe meer
ik erover nadenk, des te meer overeenkomsten
lijken er tussen ons te bestaan. Zoals een aantal
karakteristieke zinnen van je die ik bezig, al
dan niet met de toevoeging dat ze van jou
afkomstig zijn. En ook ik heb nog steeds geen
overlijdensverzekering afgesloten en roep net
als jij: “Ze zorgen maar dat ze me kwijtraken.”
Pag. 184.
Tot slot nog de link met onze wijk via het
citaat op pag. 186: “Op het adres in Den Haag
waar ik tot nu toe het langst heb gewoond, aan de
Beeklaan, hoorde ik regelmatig klokken luiden die
me terugvoerden naar de slagen van de torenklok
in Surventoveen. Daarmee was ik weer even thuis
bij jou en moeder. Er passeerden daar regelmatig
vrachtwagens die de naam van de matrassenfabriek
op het dorp droegen, omdat er zich verderop een
beddenwinkel bevond.
Ben je door dit artikel geïnteresseerd geraakt
in deze schrijver, kijk dan op zijn site www.
peterjvandijk.nl en zijn boeken kun je bestellen
op de eerder genoemde www.gopher.nl Nog dit
jaar komt het vuistdikke “Het domein van de
jeugd” uit met als ondertitel Tussenspel 1, een
rijkgeschakeerd portret van de zestiger jaren
in een Fries dorp.		
Aad van Schie

Centrum in het hart van Segbroek en zijn
bewoners

Toen in april 1969 een aantal mensen bij elkaar kwamen om een burenhulp en klussendienst voor
de wijken Regentes/Valkenbos op te richten, kon niemand voorspellen wat hiervan het gevolg zou
zijn. Als men tegen deze mensen gezegd zou hebben dat zij de voorlopers waren van wat eens een
volwaardig Dienstencentrum zou worden, hadden zij waarschijnlijk hartelijk gelachen. Inmiddels is
het Dienstencentrum Copernicus al meer dan veertig jaar actief in Segbroek…
Naast het onderdak dat het centrum biedt aan zangkoren, bingo’s e.a. tegen een bescheiden vergoeding,
organiseert Dienstencentrum Copernicus zelf activiteiten. Voorbeeld uit het verleden is de Sprookjes van
1001 Nacht – een bekend evenement dat plaatsvond bij De Verademing, maar ook in het Dienstencentrum.
Geen eenzaamheid in Segbroek
Dienstencentrum Copernicus heeft respect voor de medemens en eigen ideeën uit de buurt hoog in het
vaandel staan. Ook voor medemensen die soms niet tot de “mainstream” behoren. Speciaal daarom is er
op Tweede Kerstdag 2011 een bijeenkomst georganiseerd voor diegene die zich met de feestdagen wat
eenzamer voelt. In 2012 proberen we dan ook meer van dit soort bijeenkomsten te organiseren. Meer
informatie kunt u t.z.t. vinden op de website van het Dienstencentrum: www.dccopernicus.nl. Ook via
Konkreet proberen wij u op de hoogte te houden.
Soos Samen
Verder organiseert het centrum samen met Stichting Rainbow elke tweede zondag van de maand een soos
Samen, speciaal voor 50+ homo’s en lesbo’s. “Maar het centrum zou zichzelf niet zijn als niet anderen ook
van harte welkom zijn. En die komen ook! Gezelligheid en leuke optredens staan hier centraal. Bewoners
die een zaal willen huren met professionele geluidsinstallatie, een podium met kleedruimte of gewoon een
ruimte om zang of dans te repeteren, kunnen prima bij het dienstencentrum terecht.
Ontwikkeling
Ontwikkelingen zijn van alle tijden, en dus gaat het Dienstencentrum Copernicus mee met verandering.
Zo bestaat al enkele jaren een nauwe samenwerking met Stichting Manggar Megar, die zich richt op het
bewaren en tonen van de Surinaams-Javaanse identiteit in Den Haag en Nederland. Net als vroeger is
Dienstencentrum Copernicus volop actief. Voor 2012 staan in elk geval een Lentefeest op het programma,
een Wajang Kulitvoorstelling en hopelijk een vervolg op de Kerstbijeenkomst voor eenzame buurtbewoners.
Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16, Telefoon: 070 – 360 32 32, www.dccopernicus.nl
Volg ons ook op Twitter (@DCCopernicus), Facebook en Hyves.
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Wat gebeurt er in/met
het veelbesproken
hoekpand ????

ME weg ermee. Nee ME daar zit je
mee.
Als agent kan je, soms op eigen verzoek, ingedeeld
worden bij de mobiele eenheid (ME). Na een
opleiding kom je dan in een sectie. Grote steden,
waaronder Den Haag, hebben vaak demonstraties
en acties en dus komt het regelmatig voor dat de
inzet van de ME nodig is. Door de beschikking
over een grote groep ME leden wordt Den Haag
ook vaak gevraagd voor ondersteuning in een
ander deel van het land. Van 1999 tot 2002 heb
ik in de ME gezeten en in die tijd grote inzetten
gehad in het land. Bij het EK voetbal heb ik van
de 14 speeldagen er 13 gewerkt. Het was het onze
taak de rivaliteit tussen de voetballiefhebbers uit
verschillende Europese landen, in goede banen te
leiden. Lange dagen, maar wat is het een prachtig
gevoel om in een volle kuip te staan dat trilt op zijn
grondvesten na een doelpunt van Nederland! En
dan het zingen van tientallen duizenden mensen…
Een jaar later was er weer een grote inzet. Er
was Mond- en Klauwzeer (MKZ) uitgebroken in
Nederland en diverse bedrijven moesten ontruimd
worden. Dat ging niet zonder slag of stoot: veel
boeren raakten hun hele veestapel kwijt. Hele
dorpen waren ontregeld en het gebied werd
afgesloten; er mocht geen vee meer in of uit.
Lange dagen heb ik samen met collega’s af- en
opritten van wegen bewaakt. Daar moesten we
elk voertuig controleren op het vervoer van vee:
kofferbakken, laadruimtes en containers werden
door ons geïnspecteerd. Dit ging niet altijd
zonder problemen. Mensen die daar woonden
werden meerdere malen gecontroleerd en enkelen
werden er goed kwaad om. Ik heb dan ook de
nodige verwensingen naar mijn hoofd gehad.
Opmerkingen zoals: “Hé stadsmens, weet jij wel
wat een rund is!” of “Kijk uit hoor, mijn koeien
bijten vreemden” en “Een geit in een kinderzitje,
mag dat wel?” waren nog de vriendelijkste
opmerkingen. Ik begreep heel goed dat de mensen
daar door de strenge maatregelen niet alleen
veel inkomsten misten, maar ook waren ze vaak
kapot van verdriet om de dieren die werden
afgemaakt. Na jaren een gezonde veestapel te
hebben opgebouwd werd deze door de uitbraak
van MKZ totaal vernietigd, bijna een half miljoen
dieren zijn in die tijd geruimd! Ik ben ongeveer een
week geweest in het gebied rondom Apeldoorn.
Lange dagen; Laat in de avond reden we naar een
camping waar huisjes waren afgehuurd.

Later in dat zelfde jaar werd ik met mijn groep
ingezet in het Westland en Delfland. Daar was
wateroverlast en stonden de dijken op springen. Ik
werd ergens neergezet en wist totaal niet waar het
was. Ik stond daar in een aantal flinke regenbuien,
alleen. Ik was ook een paar keer vergeten met de
koffieronde en was verkleumd. Sta je daar dan,
het vaderland te verdedigen…dacht ik nog. De
dijk waar ik stond was afgesloten voor voertuigen.
Een hek met groot formaat verkeersbord “gesloten
voor alle verkeer”, stond naast me. Je moest een
flinke vent zijn om dat hek te verplaatsen. Ik vond
het maar vreemd dat ik de boel in de gaten moest
houden, het hek zegt toch genoeg, dacht ik. Ik
stond er een paar uur toen er een auto vlak voor
mijn voeten tot stilstand kwam. Er stapte een grote
man uit die zonder iets te zeggen het hek oppakte
en aan de kant gooide. Hij stapte weer in en wilde
de dijk oprijden. Helaas voor die man stond ik daar
nog.en vroeg waar hij mee bezig was. “Ik ben hier
en ik moet daar zijn” zei de man die naar een huis
en grote kas wees die naast de dijk stonden. “Ik sta
hier. En ik ga niet weg!” zei ik heel heldhaftig. De
man gaf nog gas maar reed niet verder. Ik voelde
mij niet prettig, maar was niet van plan opzij te
gaan. Hij bleef mij heel doordringend aankijken
en na een tijdje verbrak ik de stilte door hem
nogmaals te vragen waar hij mee bezig was? De
man stapte uit en begon druk gebarend te praten. Ik
kreeg in de gaten dat het niet persoonlijk tegen mij
was bedoeld maar dat hij mij duidelijk probeerde
te maken dat zijn hele handel aan het rotten was
en dat hij en zijn personeel werkloos moes-ten
toekijken. Ik heb toen misschien de juiste woorden
gezegd of genoeg geluisterd, want ik kreeg een
hand van hem en zei hij “sorry, jij staat hier ook
maar je werk te doen…”. Samen hebben we het
hek terug gezet op de dijk en is hij weggereden.
Ik ben regelmatig goed bang geweest bij een MEinzet met mijn groep. Stenen happen of honderden
boze mensen tegenover je is geen pretje. Maar met
die angsten kon ik goed omgaan. Het verdriet en
boosheid bij de boeren en tuinders: daar had ik
meer moeite mee. Zo lijkt een dagje staan op een
afrit of dijk heel ontspannen maar niets is minder
waar. Wat kan zo’n opdracht je geestelijk aftakelen.
Daar is een burenruzie niets bij.
				
Agent Kokkie.

De Beeklaan; weer met allure?!
Zoals alles na het verstrijken van de jaren is de
Beeklaan, oudste straat ven Nederland en thuis van
inwoners uit het Haagse uit vele windstreken, toe
aan een opknapbeurt.
Hier moet je niet alleen over praten, je moet er
iets aan doen. Dit dachten ook Juan Gisbert de
Elio, architect en bewoner van de Weimarstraat,
en Gerard Paardekooper, directeur van de
Toermalijn school. Samen met bewoners, de
bewonersorganisatie ReVa en winkeliers van
en rondom de Beeklaan wordt een heus plan
ontwikkeld. Juan heeft de problematiek van de
Beeklaan in beeld gebracht. Rommelig is een
goede typering. Een lange laan maar geen twee
huizenblokken en bijbehorende straat zien er
hetzelfde uit. Daarbij nauwelijks oversteekplaatsen,
weinig verlichting en geen tot weinig groen.

Om de Beeklaan weer de smoel en allure te geven
die hoort bij een laan met zoveel geschiedenis
is door Juan een start gemaakt met een visie die
samen met een aantal bewoners, winkeliers,de
Toermalijn, bewonersorganisatie ReVa en de
Agneskerk verder wordt ontwikkeld. Kernwoorden:
eenheid, veiligheid en allure. Eenheid door de
groenvoorziening door de hele laan hetzelfde
te organiseren. Eenheid en veiligheid door de
verlichting regelmatig en op de juiste plaatsen aan
te brengen. Veiligheid door de zijstraten weer echte
zijstraten te laten zijn door eenvoudige aanpassingen
in het straatmeubilair (zoals bijvoorbeeld de paaltjes
te verplaatsen die nu overal op de stoepen op de
meest onmogelijke plaatsen staan). Allure door
de school en de kerk letterlijk uit te lichten. Dit
zijn maar een paar van de ideeën die er nu zijn.
Heeft u nog ideeën? Laat die dan weten via www.
nieuwebeeklaan.com

In het pand in de Copernicusstraat is een betonnen
vloer gelegd, die nu aan het uitharden is.
Ook zijn de oude ramen er uit geslagen en zitten
die nu dichtgetimmerd met hout.
Ze gaan dus niet slopen, maar op het ogenblik
wordt er ook niet gewerkt.

Social Media Café in
bibliotheek Segbroek
Social Media, iedereen heeft het erover en veel,
heel veel mensen maken er gebruik van. Bent u ook
nieuwsgierig, zou u meer willen weten over ins en
outs van bijvoorbeeld sociale netwerken? Dan bent
u welkom in ons Social Media Café van vrijdag
30 maart van 16:00- 18:00 uur
Facebook
Op veler verzoek richten we ons vandaag nog
eens op Facebook, een van de grootste sociale
netwerken, met ruim vier miljoen gebruikers alleen
al in Nederland. U kunt zelf online en offline
aan de slag. Wij zorgen voor begeleiding en een
drankje. Heeft u/heb je interesse? Kom dan langs,
iedereen is welkom en reserveren is NIET nodig.
Entree is gratis.
Voor meer informatie : Tel : 070-353 55 11 of
segbroek@dobdenhaag.nl
Tot ziens in bibliotheek Segbroek
Weimarstraat 353
2562 HL Den Haag
De visie wordt nog verder uitgewerkt waarna
de volgende stappen kunnen worden gezet. Het
plan delen met andere bewoners en ondernemers
in de buurt en het voeren van gesprekken met
de gemeente; het stadsdeel en misschien wel
met de wethouder. De uitdaging wordt dat we
ze overtuigen dat deze kleine ingrepen die tegen
relatief lage kosten zijn te realiseren, de Beeklaan
weer een trotse laan maakt voor de bewoners en de
stad!
Hoe dat verloopt leest u volgende keer.

