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In contact met de verantwoordelijke wethouder 
mevrouw de Jong over het advies bleek dat er 
geen moment is nagedacht over wat er dan met 
het gebouw moet gebeuren als de huidige staf 
van 16 fulltime arbeidsplaatsen opgeruimd moet 
worden. Boos is Wim ook over de aanval op het 
artistiek beleid: het bieden van een podium aan 
wereldmuziek, dans en jeugdprogramma’s en 
het zogenaamd onvoldoende functioneren als 
cultuuranker voor de wijk. Van de 35.000 bezoekers 
jaarlijks komt 30% uit de wijk zelf en de Regentes 
is daar fier op, terwijl de Commissie misprijzend 
spreekt over slechts een klein deel van het publiek. 
Voorts wijst hij vol trots op de 10.000 kinderen die 
zij met jeugdtheater- programma;s bereiken.
 De Regentes besteedt daarnaast ruim aandacht aan 
participatie-activiteiten voor de bewoners van de 
wijk. Zo proberen zij ook gericht bevolkingsgroe-
pen als Hindoestanen en  Oosteuropeanen te 
betrekken bij de diverse concerten en theaterstukken. 
Als je op een doordeweekse dag binnenwandelt 
dan zijn er altijd mensen aan het werk of gewoon 
in gesprek in de tearoom, die na een moeizame 
aanloopperiode goed draait.
Wim zal met de staf keihard aan het werk gaan om 
eventuele alternatieve activiteiten in het gebouw  
te gaan realiseren bijvoorbeeld het ruimte bieden 
aan allerlei muzikale ensembles uit de wijk. 
Inmiddels is er ook een actie gestart onder de titel  
“Steun de Regentes”. Op deze site hebben inmid-
dels bijna 3500 mensen getekend voor behoud van 
het theater. Voorts zijn er raambiljetten verspreid 
in een deel van de wijk. 
In de wijkwinkel aan de Beeklaan nr. 266 
en bij de Regentes zelf kunt u zo,n raambiljet 
ophalen. Hang massaal dit biljet op!

Afgelopen week bezocht ik in de Regentes het 
flonkerende nieuwe lied-programma “De gemene 
deler” van Maarten Roozendaal. De zaal was 
afgeladen en aan het einde van zijn show deed 
Maarten een oproep om de Regentes te steunen. 
“U klapt nu wel voor mij maar misschien is dit 
voor de laatste keer in dit theater. In Den Haag 
is dit mijn theater, ik ben in een kleine zaal van 
de Regentes begonnen en nu sta ik hier. Hoe kan 
de gemeente zo’n miljoeneninvestering om zeep 
helpen? Teken de petitie in de hal.”.  
En bezoek een voorstelling de komende periode!

Judith van Theater Zeebelt hield op voorhand 
rekening met een teleurstellende uitkomst bij de 
Commissie gezien ook het landelijk besluit om 
productiehuizen niet meer te financieren. Dat de 
Commissie echter zo’n vooringenomen en feitelijk 
onjuist beargumenteerd advies heeft neergelegd 
kwalificeert zij als broddelwerk en als bijna 
vijandig. 

Theater Zeebelt heeft na haar verhuizing van het 
Zeeheldenkwartier naar het gebouw in de Constant 
Rebequestraat het publiek zien groeien van 2000 
naar 11.000 mensen, waarvan 55% jonger dan 35 
jaar. Zij specialiseren zich in de op zich niet zo 
gemakkelijke interdisciplinaire kunsten, bieden 
artistieke ondersteuning aan jonge talenten, 
stimuleren vernieuwing en werken mee aan 
internationale festivals binnen en buiten Nederland 
zoals Oerol, Plateuax Festival ( Duitsland). Diverse 
producties krijgen aandacht op CNN en bij de BBC 
en nog in 2010 schreef een Haagse Commissie over 
Zeebelt als een bijzonder podium met een gedreven 
artistieke leiding.

Zoals ook bij de Regentes lijkt het er op dat de 
Haagse commissie naar het beoogde resultaat 
(subsidiestop) heeft toegeschreven. Theater Zeebelt 
is geen wijktheater, want zij richt zich op een brede 
(inter) nationale theaterbeweging. Zeebelt is echter 
wel gevestigd in onze wijk en daar handelen zij ook 
naar met de driemaandelijkse Borrel met de Buren. 
Op deze bijeenkomst nodigen ze wijkbewoners uit 
voor een borrel en een inspirerend gesprek naar 
aanleiding van een thema, dat zij afleiden uit een 
spoedig te realiseren voorstelling. De laatste keer was 
dit op zondag 15 april met als thema “Veiligheid”. 
De wijkagent werd geinterviewd, men vertoonde een 
zelf gemaakte film over interviews met wijkbewoners 
over hetzelfde onderwerp en er was een levendig 
nagesprek. 
Mij viel op dat er deze keer voor het eerst een aantal 
Hindoestaanse wijkbewoners aanwezig waren 
weliswaar met actuele vragen rond veiligheid van 
de nieuwe woonvoorziening aan de Beeklaan, maar 
toch: ze waren aanwezig.

Het podium voor 
eigenzinnig talent

Twee theaters ten onder? Keer het tij!
Koud twee weken na de publicatie van de bezuinigingsvoorstellen van de commissie Hirsch Ballin over de 
kunsten 2013-2016 ontmoet ik in de tearoom van Theater de Regentes Wim van Stam, directeur Regentes en 
Judith Schoneveld, artistiek leider van Theater Zeebelt. Beide zijn nog flink aangeslagen door de knock out die 
de commissie beide instellingen heeft toegebracht al is zeker ook van strijdbaarheid sprake gelukkig. 
Het zal toch niet gebeuren dat zo’n prachtig theater als het voormalige zwembad de 
Regentes met een prachtige theatergeschiedenis van vijftien jaar met een pennenstreek 
om zeep geholpen wordt. 

Zeebelt is hoofdhuurder van het voormalige GEB 
gebouw en als zij weg zouden vallen levert dit 
ook nog hele lastige beheersproblemen voor deze 
accommodatie op.
Op de 25e bezocht ik in Zeebelt nog een voorstudie 
performance met als titel “Me and Stalin”. Geen 
gemakkelijke voorstelling over de mythe van de 
dictator Stalin, maar wel een goed voorbeeld van 
moedige acties om vernieuwd theater met sterke 
thema’s van de grond te krijgen.Ga eens kijken 
naar zo’n eigenzinnige voorstelling daar en bezoek 
vooral de komende Borrel met de buren op zondag        
24 juni ( 16.00 - 18.00 uur)

Strijdbaarheid kan beide directeuren 
niet ontzegd worden. Wim gaat vanuit 
een eventuele nul-situatie op zoek naar 
partners en vrienden om het gebouw een 
nieuwe functie te geven en blijft natuurlijk 
strijden tegen dit “foute” advies.
Judith gaat samen met de kunstenaars 
op zoek naar nieuwe en andere 
samenwerkingsverbanden, zij denkt 
ook aan het jonge talent bij grote 
gezelschappen.
Ik wens hen beide veel succes toe de 
komende periode en zeg toe hen voluit 
te steunen. Ik doe dan ook een oproep 
aan onze lezers om de reddingsacties te 
steunen.
   Aad van Schie
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Nuttige telefoonnummers

Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheit-
straat 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  
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RANDSTADRAILRITTEN MET 
BEGELEIDING VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING WEER 
OPEN VOOR INSCHRIJVING.

Vergroot uw vrijheid door te leren 
reizen met RandstadRail!
Maakt u gebruik van een rollator, 
(elektrische) rolstoel, scootmobiel, 
of kent u iemand die een hulpmiddel 
gebruikt? Of bent u blind of slecht-
ziend? Dan is dit iets voor u! 

Bij ‘Kennismaking RandstadRail’ 
krijgt elke reiziger een coach met wie 
hij maximaal drie begeleidingsritten 
met RandstadRail maakt. Tijdens de 
ritten leert de coach de reiziger de 
handigheidjes die belangrijk zijn bij 
het reizen.De begeleiding is gratis. 

85 mensen met een beperking gingen 
u voor en zijn blij met hun nieuw 
verworven onafhankelijkheid. Reist 
u ook mee?
U kunt zich opgeven voor 
Kennismaking RandstadRail bij: 
Voorall, 070 365 52 88 of via info@
voorall.nl 
Voor meer informatie: www.
voorall.nl

Dertig jaar Gered 
Gereedschap Den 
Haag!
Gered Gereedschap Den Haag bestaat 
dertig jaar! In die dertig jaar zijn meer 
dan 100.000 stuks gereedschap en 
honderden naaimachines opgeknapt 
en verscheept naar Afrika. Honderden 
mensen in ontwikkelingslanden 
hebben hierdoor de kans gekregen 
onderwijs te kunnen volgen en zo een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook 
hebben veel vrijwilligers in die dertig 
jaar een leuke en nuttige tijdsbesteding 
gevonden in de werkplaats. Gered 
Gereedschap gaat dit jubileum in het 
najaar vieren met onder meer een open 
dag. 

Voordat het gereedschap bij de 
uiteindelijke gebruiker is moet er 
veel gebeuren. Het gereedschap moet 
worden ingezameld, opgeknapt in de 
werkplaats, ingekist, in containers 
gestopt en uiteindelijk verscheept naar 
plaats van bestemming. Hoewel Gered 
Gereedschap Den Haag dit proces 
volledig met vrijwilligers organiseert 
zijn er ook financiële middelen nodig 
om het werk in de komende dertig jaar 
te kunnen blijven doen.

Kwalitatief goed gereedschap 
voor scholen en ondernemers in 
ontwikkelingslanden is  nog steeds 
onbetaalbaar. Terwijl dit voor het 
leren en uitoefenen van een vak als 
timmerman, loodgieter, automonteur 
of kleermaker essentieel is. Gered 
Gereedschap Den Haag wil blijven 
bijdragen aan het voorzien van scholen 
en ondernemers van gereedschap 
zodat de jongeren de kans wordt 
geboden een zelfstandig bestaan op 
te bouwen. Gered Gereedschap is 
daarom voortdurend op zoek naar 
donateurs. Voor bijvoorbeeld € 20 
kan de stichting al een volledig 
gevulde gereedschapskist naar een 
ontwikkelingsland sturen. 
tel.: 3679501, 10.00 - 14.00 
uur. gered@telfort.nl www.
geredgereedschap-denhaag.n
Gered Gereedschap Den Haag is één 
van de 30 werkplaatsen in Nederland. 
De werkplaats in Den Haag is gestart 
in 1986 als hobbyclub onder de naam 
“Trefpunt”. 

 Het OBV kiest voor 
begrijpelijk gezond 
en groen! 
Gezond en groen, twee onderwerpen 
die extra aandacht krijgen tijdens 
de Nederlandse lessen van OBV-
vrijwilligers aan geïsoleerde 
vrouwen in Den Haag. 

Nieuw laagdrempelig lesmateriaal 
(tekst en oefeningen op begrijpelijk 
taalniveau) is ontwikkeld over 
onderwerpen als diabetes, 
zwangerschap, (mond-) hygiëne, 
gezond eten/leven/bewegen en borst- 
en baarmoederhalskanker. 
Samen met Gezonde Gronden heeft 
het OBV lesmateriaal gemaakt over 
gezond eten en groen op het balkon 
of in de tuin. Dit alles dankzij de 
financiële steun van de GGD Den 
Haag.

Het digitaal lesmateriaal is gratis 
op te vragen bij het OBV voor non-
profit organisaties in Den Haag en is 
bedoeld ter ondersteuning van een 
voorlichting of Nederlandse les.

Voor informatie over het lesmateriaal 
kunt u bellen met Annabelle Lock, 
070-3456005 of mailen naar a.lock@
obvdenhaag.nl

Handen af van 
Cultuur!
Altijd weer een bijzondere editie 
zo vlak voor het vakantieseizoen. 
Bij het schrijven merk ik dat 
het vakantiegevoel toch lichtjes 
begint door te schemeren ook 
al heb ik nog niets gepland. 
Maar alhoewel een gevoel van 
ontspanning en zonnigheid begint 
te ontluiken, dwingt tegelijkertijd 
de werkelijkheid tot realisme en 
bijna pessimisme. De bezuinigingen 
dringen diep door in alle facetten van 
het dagelijkse leven. Vorige keer heb 
ik al geschreven over de moeilijke 
positie van de Bewonersorganisatie 
waarover nog steeds geen 
duidelijkheid bestaat. Het Advies 
voor het Meerjarenbeleidsplan 
Kunst en Cultuur 2013-2016 
heeft, als het onverkort wordt 
overgenomen desastreuze gevolgen 
voor het culturele klimaat in de 
stad en ook onze wijk! In ReVa 
zijn de subsidieverzoeken voor de 
Regentes en Zeebelt afgewezen en 
dreigt sluiting. Onbegrijpelijk, en 
natuurlijk ondersteunen wij met 
kracht de actie van de Regentes 
om dit advies ten goede te keren. 
Cultuur afbreken in een tijd waarin 
juist cultuur voor de broodnodige 
ontspanning en prikkeling kan en 
moet zorgen. Veel wat in jaren 
zorgvuldig en met veel inspanning 
is opgebouwd dreigt in één klap te 
worden afgebroken, onverantwoord!! 
Cultuur vormt nu juist de bindende 
en grensoverschrijdende factor 
tussen culturen en verschillende 
lagen van de bevolking. Cultuur 
kost geld, maar levert ook veel op, 
het is meer dan de moeite waard 
met verschillende partijen te zoeken 
naar een verantwoorde balans tussen 
lasten en baten. Maar, gemeente 
en overheid benader cultuur niet 
alleen op een technocratische en 
bedrijfseconomische wijze en 
beschouw het niet als een sluitpost 
waarop gemakkelijk bezuinigd kan 
worden!
Laten wij hopen dat de zomer die 
voor ons ligt een beetje bijdraagt aan 
inspiratie en gezondere inzichten...

Ik wens u ondanks mijn bezorgde 
toon, ook  namens de redactie veel 
leesplezier bij deze aflevering en zie 
u heel graag terug bij de volgende 
Konkreet.

Perry Lehmann
hoofdredacteur
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We kunnen het nog even volhouden, Al wordt het 
steeds zorgwekkender.
De reorganisatie die ons college dit jaar heeft 
ingezet heeft verschillende bewonersorganisaties 
en andere sociaal opererende groepen behoorlijk 
in de wielen gereden.Werd vorig jaar door de 
wethouder van Onderwijs en Dienstverlening al 
voor een stevige voorbakronde georganiseerd 
waarin de opgeroepen organisaties werden 
voorgelicht over de, ophanden zijnde, bezui-
nigingsplannen. Dit jaar worden alle organisaties 
geconfronteerd met de harde werkelijkheid.

Die werkelijkheid bleek echt hard te zijn. Een 
bijeenkomst van verschillende  bewonersorganisa-
ties bracht het “niet zo best functioneren van de 
organisatie die een en ander in goede banen 
had moeten leiden. Geldstromen lagen stil en 
de info vanuit de ambtenarij was nul. Ja het 
systeem functioneerde niet voldoende. Ook onze 
organisatie werd door ambtelijk falen vanuit het 
college behoorlijk benadeeld.
Hoewel onze organisatie bestaat uit mensen die 
zich ,belangeloos, meer dan inzetten voor de 
gemeenschap. Steunt het bestuur  en daarmee de 
bewonersorganisatie op de kennis en inzet van 
twee krachten die hard werken en een meer dan 
verdient salaris krijgen. Ook hebben wij, net als 
ieder ander, een huisbaas en leveranciers van 
energie en andere diensten die ons functioneren 
mogelijk maken. Daar was, door het mislopen in 
de organisatie even geen mogelijkheid  toe.
Gesprekken met de ambtenarij leverde geen 
financiële ruimte. Uiteindelijk na een dikke vier 
maanden was de zaak rechtgetrokken en BoReVa 
weer aan zijn verplichtingen voldoen.Maar er 
hangt nog een behoorlijk zwaard van Damocles 
boven ons hoofd. Onze huisvesting. Deze is in de 
ogen van de deskundigen te riant, te duur en 
daardoor een moeilijke kostenpost Voorbijgaand 
aan zaken als bereikbaarheid, laagdrempeligheid 
en het ruime gebruik door diverse groepen en 
activiteiten. Is een verhuizing naar een andere 
gelegenheid als noodzakelijk gemeld. Dat 
ReVa daarmee een minder goede faciliteiten 
kan bieden, lijkt ondergeschikt. Wat 2013 ons 
zal brengen is, gezien onze ervaringen tot nu, 
volkomen onvoorspelbaar. Waar zijn wij dan 
gehuisvest? hebben wij dan nog administratieve 
ondersteuning? Toch moeten wij met concrete 
plannen komen voor volgend jaar, terwijl de 
gemeente nog koekhapt over de huidige gang van 
zaken. Het wordt een zorgwekkende toekomst.
    Gerard L. Tettero
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Vuilnis ondergronds: goed bedacht, maar waar 
blijft de burger?
Eind maart werden alle inwoners van het gebied begrensd door de Beeklaan, Laan van Meerdervoort, 
Waldeck Pyrrmontkade, Marnixstraat en Newtonstraat door de Gemeente uitgenodigd voor een 
inloopavond op 11 april in het wijk en dienstencentrum Copernicus.

Het al tientallen jaren 
verborgen mannentoilet 
hoek Conradkade/Laan van 
Meerdervoort is omgetoverd 
tot een fleurig tuintje door 
zes guerrilla gardeners uit de 
Haagse Uitvinderswijk. 

Op 27 april, vroeg in de avond, vond de 
eerste wat grotere actie plaats door de 
guerrilla gardeners van de Uitvinderswijk. 
Met z’n zessen veranderden anonieme 
tuiniers de ingang van het voormalige 
mannentoilet op de brug over 
Verversingkanaal met zakken aarde, 
bomen, struiken, planten en natuurlijk... 
zaadbommen in een mooie, fleurige tuin. 

Dat alles onder het toeziend oog van 
voorbij-gangers en buurtbewoners, die 
allen positief reageerden. Door enkelen 
werd spontaan aangeboden een oogje in 
het zeil te houden en de tuin zo nodig van 
water te voorzien. 

Hier werd het plaatsingsplan van de ondergrondse 
afvalcontainers getoond en desgewenst toegelicht. 
De bijeenkomst werd druk bezocht en veel bewoners 
stelden prangende vragen over de locatie van de 
containers: waarom niet bij een blinde muur in de 
straat en waarom niet op het Koningsplein in plaats 
van voor mijn deur.
Hoewel eenieders vragen rustig en duidelijk beant-
woord werden door de aanwezige ambtenaren en 
medewerkers van het betrokken ingenieursbureau, 
bleek mij al snel, dat elk voorstel tot wijziging 
nauwelijks een kans maakte. De afgesproken den tot 
een gelijk aantal adressen, de welgevulde ondergrond 
op de gewenste plek enz. stonden vast in een ijzeren 
raadsbesluit.
Hoewel door weinigen de noodzaak en wenselijkheid 
van deze wijze van vuilnisinzameling betwijfeld 
werd, ontstond er aan een aantal tafels duidelijk 
irritatie over de nauwelijks aanwezige ruimte voor 
alternatieve plaatsingen.
Mij bekroop toch het gevoel, dat het formeel 
democratisch allemaal ongetwijfeld in orde is, 
maar dat de gemeente weer vergeten was de burger 

tijdiger bij dit soort veranderingen te betrekken. 
Dit levert dan weer onnodige frustratie op en dat 
is jammer. Voor de doelstelling van dit project, 
een schonere woonomgeving onder meer door de 
meeuwenplaag te reduceren, is voldoende steun 
te vinden, maar er ontstaat nu veel wantrouwen 
door het concrete plaatsingsplan, waar nauwelijks 
wijzigingen op mogelijk zijn. In een tijd waarin 
het democratisch tekort een veel besproken item is, 
verdient de procedure zeker geen schoonheidsprijs. 
De wijkwinkel is ook meermalen benaderd door 
gefrustreerde wijkbewoners over dit onderwerp.
Overigens moet gezegd worden dat de Gemeente 
op 15 mei een helder verslag van de avond aan alle 
bewoners van dit gebied gestuurd heeft. Hieruit 
blijkt overigens dat inmiddels besloten is om het 
project voor een aantal straten tussen Beeklaan en 
Regentesselaan en tussen Laan van Meerdervoort 
en Weimarstraat voorlopig uit te stellen vanwege 
dat de HMS ( ophaalbedrijf ) te veel moeite heeft 
met het doorrijden van deze straten. 
Wordt vervolgd dus !
    Aad van Schie

ReVawaaier voor oud en jong
Het team ReVawaaier is weer actief in de wijk. Op donderdagmiddag gaan zij de wijk in om uw vragen, 
wensen ideeën, klachten en oplossingen over de leefbaarheid in de wijk met u door te nemen. Misschien 
heeft u ons al getroffen op een plek in de wijk met het terras en informatiemap. 
Het doel van de ReVawaaier is het bevorderen van de sociale participatie.

Op dinsdag 3 juli aanstaande wordt in wijkcentrum de Regenvalk – Weimarstraat 69 een 
middag georganiseerd waar politiemensen voorlichting geven over veiligheid waaronder 
aandacht voor babbeltrucs, inbraakpreventie etc. 
Deze voorlichting is vooral voor ouderen maar jongeren zijn ook van harte welkom. 
Tijdens de voorlichting kunt u genieten van een high tea, uiteraard gratis. 
Wij stellen het wel op prijs als u zich van te voren wilt aanmelden in verband de inkoop. U kunt 
bellen naar 070 – 3650002 of mailen naar reva@boreva.nl
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Kindercentra Uniq 
is een nieuw kleinschalig kindercentra waar 
persoonlijk contact en benadering centraal staan. 
Wij hebben een zeer aantrekkelijke aanbod voor de 
mensen die graag willen blijven werken.
Gezien de moeilijke situatie  die nu door de 
politiek momenteel speelt.
Wij bieden een unieke kans , wij maken het 
onmogelijke, mogelijk voor u.

DE 1ste 4 maanden een aantrekkelijk voordeel 
waarbij u alleen de kinderopvangtoeslag aan u 
gerekend wordt.

Wij zijn Uniq  Omdat wij ons richten op 
NATUUR/ CULTUUR/ & SPORT.
Met de” Verademing” binnen handbereik kunnen 
wij de kinderen dagelijks leuke en uitdagende 
buitenactiviteiten bieden.
Wilt u meer informatie wie wij zijn en wat wij 
doen verwijs ik u naar onze website Natuurlijk 
kunt u ook altijd bellen/mailen
Gaslaan 175. 070- 3642148
e-mail: info@uniq-kinderpaleisje.nl> 
www.uniq-kinderpaleisje.nl
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Nieuw op JIP 
Den Haag: 
het ‘Jongerenspreekuur alcohol, drugs, gamen’. 
Heb jij je gebruik nog onder controle? En alle 
voor- en nadelen afgewogen? Is er nog iets waar jij 
nieuwsgierig naar bent? Elke woensdagmiddag is 
een medewerker van Context Preventie beschikbaar 
om alle vragen van jongeren over alcohol, drugs en 
gamen te beantwoorden. 
Wil je het over je eigen gebruik hebben of dat van 
iemand in je omgeving? Dan kun je een afspraak 
maken voor het spreekuur tussen 14:00-16:00. Je 
kunt ook even binnenlopen tijdens het vragenuurtje 
van 16:00-17:00. Alle jongeren tussen de 12 en 23 
jaar uit Den Haag zijn welkom! Advies op maat, 
zonder oordeel. Gratis en vertrouwelijk.
Meer informatie of een afspraak maken? Bel 070 
3655930 of mail naar info@jipdenhaag.nl 

De Bavinckschool 
is verhuisd
Op 3 april  wandelden, in een lange optocht, de 
leerlingen van de Bavinckschool van hun oude 
school in de Acaciastraat naar de tijdelijke locatie 
in de Weimarstraat. 
Voorafgegaan door de wijkagent en gewapend met 
veel fleurige blauwe ballonnen vormden ze een 
lang lint door  de Fahrenheitstraat. De supermarkt 
die zegt ‘op de kleintjes te letten’ zal deze reclame 
ongetwijfeld met veel plezier hebben bekeken. De 
kleintjes zelf vonden het een prachtig avontuur en 
genoten van de aandacht. 
Hun oude school in de Acaciastraat 141 wordt 
verbouwd en iedereen is blij dat er in de wijk een 
tijdelijke locatie is gevonden, zodat de kinderen in 
de buurt op school kunnen blijven gaan.
Sinds woensdag 11 april volgen ze nu 
de lessen in het gebouw van de vroegere 
Engelbewaardersschool. Dit gebouw ademt 
zo´n beetje dezelfde sfeer als het gebouw in de 
Acaciastraat dus het ´weer thuis gevoel´ was er 
redelijk snel. Er wordt nog steeds gewerkt aan 
het opknappen van het gebouw. De gymzaal is 
inmiddels klaar en in gebruik. In tegenstelling tot 
de ruimten van de Acaciastraat, waar kleine en 
grote lokalen waren, hebben hier alle klaslokalen 
dezelfde grootte, dus groepen met veel leerlingen 
zitten er iets krapper dan vroeger, maar het is te 
doen. Men schat dat de leerlingen na de zomer 
van 2013 weer terug kunnen naar het dan geheel 
gerenoveerde gebouw in de Acaciastraat. Tot die 
tijd  zitten alle klassen van de Bavinckschool, dat 
zijn ruim 200 leerlingen, in de Weimarstraat. 

Van de 
oude 
school 
naar de 
nieuwe 
school

Mevrouw Eveline Jacquemijns, lid van de MR 
van de school, legde uit dat medewerkers van de 
school en ouders voor de hele verhuisoperatie goed 
contact met de winkeliersvereniging, medewerkers 
van het stadsdeelkantoor, de politie en de gemeente 
hebben gehad. Punten als veiligheid, parkeren, 
de beste route, en het voorkomen van overlast, 
werden uitgebreid besproken. Ze gaf aan dat de 
winkeliersvereniging en de filiaalhouder van Albert 
Heijn zich zeer positief met de verhuizing hebben 
bemoeid. De winkeliersvereniging is blij met de 
extra aandacht die de Weimarstraat op deze manier 
weer krijgt.
Het is dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen weten dat er weer sprake is van een school 
en  dus van extra verkeersbewegingen door ouders 
met jonge kinderen. Voor het woon-werk verkeer 
rondom de school (Weimarstraat, Valkenboslaan) 
is het belangrijk om te weten dat er, vooral ’s 
ochtends en ’s middags,  extra verkeersdrukte in 
de Weimarstraat zal zijn. Diverse maatregelen zijn 
genomen om te laten weten dat er weer leerlingen 
aanwezig zijn in de school en om de veiligheid te 
vergroten. Met subsidie van de gemeente konden 
spandoeken in de straat gehangen worden er zijn 
bordjes met ‘schoolzone’ in de Weimarstraat 
geplaatst. 
Ouders hebben een paar weken als verkeers-
brigadier gefungeerd op de kruising Valkenboslaan 
– Weimarstraat en kregen daar ook een korte 
opleiding voor. Het vraagt echter 4 personen per 
dag en dat 5 maal per week. Door onvoldoende 
vrijwilligers was het helaas niet vol te houden. 
Wellicht zijn er in de toekomst mogelijkheden om 
leerlingen van groep 8 onder leiding van een ouder 

dit werk te laten doen. Misschien melden zich zelfs 
wel anderen die vrijwillig brigadier willen zijn. In 
ieder geval is ook aan de gemeente gevraagd om 
er weer stoplichten te plaatsen, want deze kruising 
wordt in het algemeen als onveilig beschouwd. 
Veel kinderen blijven over. Als het weer het 
toelaat gaan ze, nadat ze eerst op school hun 
lunch genuttigd hebben, naar het Newtonplein om 
daar onder toezicht van leerkrachten te spelen. 
Meestal is dat tussen 12.15 en 13.00 uur. Kinderen 
die op de fiets komen moeten hun rijwiel stallen 
aan de buitenkant van de school en dat is een 
punt van aandacht. Er wordt op gelet dat ze de 
stoepen vrij laten. Ook de ouders die met de auto 
kinderen brengen en halen wordt gewezen op het 
betrachten van veiligheid: niet de kinderen afzetten 
in de Weimarstraat, maar in de Herschelstraat. 
Automobilisten mogen ook gebruik maken van 
de parkeerruimte onder de supermarkt op de hoek 
van de Valkenboslaan. Soms lijkt het erop dat het 
vooral op vrijdagmiddag drukker is dan normaal, 
maar in het algemeen verloopt het komen  en gaan 
naar de school soepel en zonder veel overlast.

Tot de volgende verhuizing , omstreeks de zomer 
van 2013, wenst ieder de leerlingen van de 
Bavinckschool een prettige en veilige tijd in de 
Weimarstraat toe.
     Mieke Vischer

Sportdag op het 
newtonplein.
Op zaterdag 16 juni wordt er een sportdag 
gehouden op het Newtonplein . van 12.00 tot 
16.00 zijn de kinderen van harte welkom
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De Weimarstraat is weer een onderneming 
rijker. Op nummer 54 prijkt op het raam de 
naam Kali Tengah

Marnix van der Meijs en Marloes  Gaillard zijn 
samen eigenaar van deze in april geopende koffie 
– en theewinkel. Vanuit hun eigen liefhebberij voor 
thee en het gemis van een gespecialiseerde zaak in 
de buurt besloten ze  om zelf in Segbroek een bedrijf 
te starten waar speciale theesoorten gekocht kunnen 
worden.  Door zelf te onderzoeken, diverse soorten 
thee en koffie te kopen, te zetten en te proeven, 
informatie te vergaren van internet en uit boeken, 
kunnen ze zich nu kenners noemen en hun kennis 
delen met een ieder die er om vraagt.

De naam Kali Tengah  komt van een klein dorp op 
Java, waar de overgrootvader van  Marloes 100 
jaar geleden een plantage beheerde.  Het was een 
rubberplantage, waar ook kruidnagel en koffie 
verbouwd werd. Toen Marnix en  Marloes besloten 
om hun winkel in de Weimarstraat te beginnen, werd 
de naam van dit dorp gekozen.

Als ik er kom om informatie voor dit artikel 
te vergaren krijg ik natuurlijk iets te drinken 
aangeboden. Het valt me meteen op dat de thee gezet 
wordt met mineraalwater. Ik krijg er de uitleg bij dat 
de smaak van thee heel afhankelijk is van de wijze 
waarop ze gezet wordt. Het water dat gebruikt wordt 
is belangrijk. 
In de winkel wordt alleen met Spa gewerkt en niet 
met kraanwater. De temperatuur van het water is ook 
heel belangrijk. Bij het zetten van zwarte thee moet 
de temperatuur minstens 95°C zijn, maar bij andere 
soorten zoals witte en groene thee moet er vooral 
water met een lagere temperatuur gebruikt worden, 
anders wordt de smaak bitter. Op de achterkant van 
het visitekaartje van Kali Tengah staan de advies-
temperaturen voor de verschillende theesoorten.

In de winkel zijn 70 verschillende soorten thee te 
krijgen. De thee komt uit China, Japan, India, Sri 
Lanka, Nepal en Indonesië en er is Rooibosthee 
uit Zuid Afrika. Op rekken staan grote theebussen 
met diverse gekleurde kaartjes waarop de naam en 
het her-komstgebied van de thee is aangegeven. 
De kleur van het kaartje geeft aan om welke soort 
thee het gaat. Er is keuze uit Witte thee, Groene 
thee, Oolong thee, Zwarte thee, kruidenthee en 
Rooibosthee. De soort thee is weer afhankelijk van 
de bewerking en de duur van het fermentatieproces 
die de theebladeren na de pluk hebben ondergaan. 
Wie interesse heeft krijgt een uitgebreide uitleg.  
De duurste thee kost €18,- per 100 gram. Dit is 

een witte thee, waarin alleen de knoppen van 
de theeplant verwerkt zijn. Vervolgens is er een 
theesoort van € 10,- per 100 gram.  Maar schrik 
niet, er zijn theesoorten vanaf € 2,= per 100 gram.
Men hoeft echter niet altijd 100 gram te kopen. Het 
is ook mogelijk per 50 gram en van die heel dure 
soort zelfs per 25 gram.
Thee kan altijd per hoeveelheid afgewogen worden 
. Bij koffie is dat anders omdat die in zakken 
verpakt is. Er worden  12 soorten koffie verkocht  
Zes daarvan zijn door de firma Boon uit de 
Prinsestraat gebrand; dat zijn pure koffiesoorten uit 
Mexico, Tanzania,  Brazilië Ethiopië, Malawi en 
Honduras; de andere zes soorten zijn blends.

In de winkel kan men niet alleen terecht voor thee 
en koffie, maar ook voor de diverse producten die 
gebruikt worden om de drank te bereiden zoals  
kopjes, koffie- en theepotten, zeefjes enz. 
Ook cadeaupakketten liggen klaar.  Vanaf €3.25 is 
er al een leuk pakketje met twee soorten thee die 

70 verschillende soorten thee in de     
Weimarstraat

bij elkaar passen. Ook is het mogelijk  om 
de pakketten zelf samen te laten stellen 
en het cadeau zo duur te maken als de 
portemonnee toelaat.

Het is de bedoeling dat er gedurende het 
jaar verschillenden activiteiten komen:
Proeverijen, Workshops High tea, en 
Workshops Ice tea. Bij de workshop 
High tea, die 3-4 uur duurt b.v. krijgen 
de deelnemers eerst uitleg over de 
verschillende hapjes die daarbij geserveerd 
worden, daarna gaan ze die hapjes zelf 
bereiden, ondertussen proevend van de 
verschillende soorten thee en tot slot 
kan men  de klaargemaakte sandwiches, 

scones en andere lekkernijen zelf opeten.  
Voor zo’n workshop kan men inschrijven, maar 
het is ook mogelijk om met een groep een afspraak 
te maken. Op de website www.kalitengah.nl  is  te 
lezen wanneer de activiteiten plaats vinden.
Even uitblazen na het winkelen? Dan kan bij Kali 
Tengah een kopje thee of koffie gedronken worden 
en als dat op donderdag, vrijdag of zaterdag is kan 
daar een stukje huisgemaakte taart bij geserveerd 
worden. De winkel is open: dinsdag tot en met 
zaterdag van 09.30 tot 18.00 uur. Op zaterdag zelfs 
al vanaf 09.00 uur.
Zo is het juist mogelijk om een bepaalde soort 
thee te proeven. Want Marnix  kan dat ene schepje 
uit een gekozen bus halen, nodig voor een lekker 
kopje thee. Met koffie is dat niet het geval. Daarbij 
is de keus beperkt. Lunchen is er niet mogelijk. 
Met mooi weer is er de gelegenheid om buiten 
te zitten. Ook aan kleine kinderen is gedacht, die 
kunnen een eigen tafeltje en stoeltjes krijgen.
Met winkels zoals Kali Tengah wordt de 
Weimarstraat steeds leuker en gevarieerder, ga er 

school
Kom eens langs vroegen ze.
Op “verzoek” van de wethouders Mevr. van Engelshoven en dhr. Klein, kwamen vertegenwoordigers 
uit alle hoeken en gaten van de wijk naar de Toermalijnschool aan de Beeklaan. De school heeft zich 
opgeworpen als kandidaat voor het fenomeen “ de Brede Buurtschool” op zich geen slecht idee dat door het 
college, vertegenwoordigt door de genoemde wethouders warm wordt omarmd. Mevr Engelshoven sprak 
over een schitterend pand dat uitermate geschikt is als huisvestigingspunt voor organisaties uit de wijk. Ook 
dhr. Klein was vol lof over de mogelijkheden die het pand te bieden had. De directeur van de school, dhr. 
Gerard Paardekoper, schetste de situatie waar de school zich op dit moment bevindt. Het kwam er op neer 
dat, als je de vooraf gesproken lyriek even opzij legde, de van oorsprong Katholieke school knel zit. Het 
leerlingaantal loopt terug en wel zo dat het bestaan van de school als organisatie in gevaar is. Verhuizen 
naar een beter passende locatie wordt dan de toekomst, en dat wil de school niet. Dus moet er vulling voor 
de vele leegstaande lokalen worden gezocht.. Daarvoor was ook deze wervingsbijeenkomst bedoeld. Wie 
komt er in mijn hokje? Heb je een Idee? Vertel!
En dat gebeurde ook, zangkoren, huiswerkbegeleiding, taalonderwijs, kinderopvang.  Een heel scala van 
haalbare en moeilijk haalbare ideeën werden gelanceerd. Ook BoReva werd verzocht haar mening over een 
mogelijk verhuisidee te geven. Helaas, het leek mij voor de bewonersorganisatie toch niet zo’n goed plan. 
Immers de winkel aan de Beeklaan is open, laagdrempelig en biedt aan veel groeperingen ruimte om hun 
activiteiten te organiseren.
De gevel van de school, waar nog niet zo lang geleden zwaar over het behoud ervan is gediscussieerd, 
is fraai in zijn soort en heeft voor de wijk architectonische en sentimentele waarde. Die discussie werd 
gevoerd in de tijd dat de Toermalijnschool nog H.Hartschool was. Achter de gevel zou de nieuwbouw van 
het verzorgingshuis Jonker Frans komen en de school zou op de plek van het verzorgingshuis komen. De 
twee organisaties zouden worden verbonden door een passage waarin een diversiteit van voorzieningen 
hun domicilie zouden krijgen. Een schitterend plan: een brede school in optima forma. Helaas die plannen 
liggen diep in een lade verstopt. Dus op naar de Brede Buurtschool.Ik kreeg die avond sterk de indruk dat 
veel mensen het idee hadden dat het allemaal voor een koopje ging. Maar de Toermalijnschool moet wel 
een gigantisch pand onderhouden, dat kost veel geld en de nieuwe gebruiker zal daar duidelijk zijn deel 
aan moeten bijdragen. Voor niets gaat(soms) alleen de zon op. Later in de wandelgangen werden mijn 
praktische bezwaren tegen de locatie nog eens besproken. De pui, ach wat historie, zou worden aangepast. 
Eigen ingang met aanpassingen die de openheid, zoals de wijkwinkel nu heeft, zouden evenaren.
Met die informatie ben ik weer op mijn fietsje gestapt en huiswaarts fietsende dacht ik: Wat, historisch 
gebouw! Wat honderd jaar historie!
Uiteindelijk blijkt, als de beurs regeert, alles tijdelijk is. Onder druk wordt alles vloeibaar.       G. L. Tettero

maar eens kijken.   Mieke Vischer 
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Huurverhoging per 1 juli 2012
Veel huurders zullen een brief van de verhuurder hebben ontvangen met een voorstel tot verhoging van de 
huurprijs per 1 juli 2012. 
De maximale huurverhoging is vastgesteld op 2,3%. Voor huishoudens met een bruto-inkomen boven de € 
43.000,- is een voorstel tot wetswijziging ingediend dat het mogelijk maakt de huurprijs naast de 2,3% met 
nog eens 5% te verhogen. Dit wetsvoorstel is echter nog niet door de Eerste Kamer aangenomen.
De regels voor huurverhoging gelden niet voor de zogenaamde ‘vrije sector’; de huurverhoging geldt dus 
alleen voor huurovereenkomsten met een aanvangshuurprijs beneden de huurgrens (in 2012 € 664,66).
Niet eens met het voorstel tot huurverhoging?
De verhuurder die de huur per 1 juli 2012 wil verhogen, moest dit tenminste twee maanden voor de 
voorgestelde ingangsdatum en dus vóór 1 mei 2012 schriftelijk aan de huurder meedelen. In die brief heeft 
de verhuurder vermeld: de geldende huurprijs, het voorgestelde percentage huurverhoging, de voorgestelde 
ingangsdatum en de wijze waarop de huurder eventueel bezwaar kan maken én wat de gevolgen zijn als de 
huurder geen bezwaar maakt.
Als de verhuurder het huurverhogingsvoorstel per aangetekende brief aan de huurder heeft gestuurd, dan 
kan de huurder tot de voorgestelde ingangsdatum (dat zal 1 juli 2012 zijn) daartegen bezwaar maken met 
een brief aan de verhuurder. De verhuurder kan zich dan binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum 
tot de huurcommissie wenden met het verzoek een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.
Als de verhuurder het huurverhogingsvoorstel per gewone brief aan de huurder heeft gestuurd en de huurder 
geen schriftelijk bezwaar maakt of de huurverhoging niet betaalt, dient de verhuurder de huurder uiterlijk 6 
weken na de voorgestelde ingangsdatum per aangetekende brief te herinneren aan het voorstel. De huurder 
die het oneens is met het voorstel kan zich dan binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum tot de 
huurcommissie wenden.
Bij de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) is niet alleen nuttige informatie over de regels die gelden 
bij huurverhoging te verkrijgen, ook zijn er modelbrieven voor zowel verhuurder als huurder beschikbaar. 
Huurders die denken dat de huurprijs te hoog is vastgesteld en dus huurverlaging willen, kunnen terecht bij 
het Huurteam, tel. 070 – 353 75 55, huurteam@denhaag.nl    Melissa Koot

Koffieochtend in 
de bibliotheek 
Iedere laatste dinsdag van de maand wordt in 
Bibliotheek Segbroek van 9.30-11.00 uur een 
koffieochtend voor senioren georganiseerd, steeds 
met een wisselend thema.
 
Het onderwerp is al eerder bekend en zichtbaar. 
Tussen de boeken, naast de ronde tafel staan 
vitrines waarin al wat getoond wordt over het 
komende thema. 
Zo stonden er in april hoeden te kijk. Het 
onderwerp van 24 april was dan ook ‘hoeden en 
koninginnedag’. 
Om 9.30 uur waren verschillende dames aanwezig 
om te luisteren naar  Joke van Belle, oud 
medewerkster van de bibliotheek, die een grote 
verzameling hoeden heeft. Ze verzamelt deze 
hoeden niet alleen uit interesse, maar vooral om ze 
te laten zien en te verkopen. De opbrengst is voor 
het goede doel. Ze steunt hiermee ‘Stichting De 
Ontmoeting’ een opvang voor dak-en thuislozen.
Op deze dinsdagochtend werden diverse hoeden 
bekeken en gepast. Hilariteit natuurlijk want 
sommige hoeden pasten niet bij de gezichten en 
andere stonden beeldschoon. Iedereen heeft een 
hoedenhoofd vertelde Joke, als je maar de goede 
maat en de goede hoed opzet.
Op koninginnedag was Joke van Belle met een 
stand aanwezig op de Frederik Hendriklaan om 
daar haar hoeden te verkopen. Wie voor een 
bijzondere gelegenheid een hoed nodig heeft, kan 
ook bij haar thuis terecht. Na afspraak kan een 
goede hoofdbedekking uitgezocht en voor een klein 
prijsje aangeschaft worden.

Op dinsdag 29 april werd een geheel ander 
onderwerp behandeld n.l. Albert Heijn. 
De supermarkt is buurman van de bieb en het 
moederbedrijf bestaat al 125 jaar, dus reden genoeg 
voor dit thema.
Deze keer waren er naast dames ook een aantal 
heren aanwezig. Filiaalchef  Leo van der Meer 
kwam de belangstellenden het een en ander 
vertellen over de geschiedenis van de firma Albert 
Heijn en over het filiaal Valkenboslaan in het 
bijzonder. 
Wist u b.v. dat daar per week 22000 klanten over 
de vloer komen en dat er 168 personeelsleden 
werken, waaronder veel part-time? 
Grote aantallen  producten worden geleverd die 
iedere dag verwerkt moeten worden: Getallen 
worden genoemd: Houdbaarheids-levering 
2000 dozen, vers-levering 2700 dozen. Diverse 
onderwerpen kwamen aan de orde: de organisatie 
in de winkel, de teams, houding van personeel, 

personeelsopleiding, klachtenafhandeling, zelfscan, 
franchise, koffie, bezorgservice, de leveringen enz.
Leo, die hier sinds 2008 chef is, toont zich heel 
betrokken bij zijn klanten en zijn personeel. Hij 
heeft veel plezier in zijn werk. Niet alleen dit filiaal 
heeft zijn aandacht ook het wijkgebeuren  boeit 
hem en daarmee 
houdt hij zich ook actief bezig. 
Hij noemde o.a. de samenwerking met de 
bibliotheek, de verhuizing van de Bavinkschool 

en tennisvereniging Breekpunt als 
voorbeelden van samenwerkings - 
projecten die de afgelopen tijd zijn 
aandacht vroegen.  Tot slot werd de 
toekomstvisie voor het filiaal belicht. Nu 
nog zijn er binnen het bedrijf een aantal 
commissies aan het brainstormen over 
de uiteindelijke uitvoering, maar Leo 
ziet in de nabije toekomst  zijn filiaal als 
een theatersupermarkt waar de klant via 
een blauwe loper binnenkomt en in een 
feestelijke sfeer de boodschappen kan 
doen. 

Na 
afloop konden de belangstellenden mee 
de winkel in en kon er een kijkje achter de                                
schermen genomen worden. 

Die koffieochtenden zijn kortom leuk en leerzaam.
De volgende maand, op 26 juni is het thema 
‘creatief bezig zijn’ 

In de maanden juli en augustus worden de 

Oproep/nieuwe 
rubriek
In de volgende Konkreet wil de redactie een 
rubriek starten waarin u vragen kwijt kunt die te 
maken hebben met wonen (huurrecht), werken of 
uitkering (sociaal zekerheidsrecht/arbeidsrecht).
Een medewerker van de redactie met een 
juridische achtergrond zal deze vragen proberen 
te beantwoorden. Heeft u problemen, meld ze ons 
via de mail: redactie@dekonkreet.nl of per post: 
Beeklaan 2662 AT Den Haag

koffieochtenden niet gehouden, maar vanaf 
september is men weer welkom op de laatste 
dinsdagochtend van de maand.
Wie interesse heeft om ook eens zo’n koffieochtend 
bij te wonen (men hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek) kan even 

contact opnemen met  
Bibliotheek Segbroek: tel: 070 
-3535511 
of e-mail: segbroek@dobdenhaag.nl
   Mieke Vischer
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Het derde Verademingsfestival, 
nu op zondag 23 september!
Het 3e Verademingsfestival vindt plaats binnen in de Verademing, op de tennis- en 
voetbalvelden en bij de speeltuin. Het is verplaatst naar zondag 23 september omdat de 
voetbalvelden in de verademing worden vernieuwd en pas weer na de zomer kunnen worden 
gebruikt. 
Het festival wordt georganiseerd door de LLBS (Liever Lekker Buiten Spelen, een werkgroep 
van Paard Klep en Co en de Bo Reva), een actieve groep vrijwilligers.

Het festival zal uit allerlei activiteiten bestaan: 
Een podium programmering met muziek en dans, onder meer Martha and Friends, Marloes 
Anijs, Trio Jan de Boer, Streetdance, Flamenco en Afrikaans trommelen van “The Beat”. Ook 
de  Klep Kids zullen een spetterend optreden verzorgen. 
Het podium en de PA, verzorgd door Pro Accoustic,  wordt gesponsord door het Prins 
Bernhard Cultuur Fonds!   
Er is een spelcircuit voor de kinderen; bij een volle kaart gratis limonade en chips of snoep. 

Ook zijn er 20 kramen met allerlei 
workshops en leuke activiteiten. Circaso 
met workshops jongleren en 1 wieler 
rijden, tegels versieren, kleimaskers 
maken, bloemschikken, nagels versieren, 
henna schilde-ringen, broodjes bakken, 
muziek-instrumenten maken, koek 
versieren…. En misschien de workshop 
die u gaat geven!
Voor ouderen komt er een workshop 
bewegen en natuurlijk een fijn terras met 

eten en drinken. 
Dan is er nog Panna Knock Out voetbal, 
georganiseerd door Mohamed Zarrad van Voor Welzijn 
En: de rodeostier, draaiende hoed,  pony rijden, 
draaimolen en een fantastische Bungy. 
De Bungy wordt gesponsord door Staedion. 

Tot slot kunt u er informatie vinden, over de wijk, wat er te 
doen is voor kinderen, jongeren, ouderen, waar u mee kunt 
helpen, hoe u vrijwilliger kunt worden om samen de wijk 
leefbaar en leuk te houden of maken. 

Het wordt een geweldig festival, zondag 23 
september van 13.00 – 18.00 uur. 

Het Festival wordt geopend  door Wethouder Karsten Klein, een opening waarbij de 
vrijwilligers in het zonnetje zullen worden gezet. Tenslotte is de Gemeente Den Haag hoofd 
sponsor van dit festival. Andere sponsors zijn: 
Fonds 1818, VSB fonds, Stichting Levi Lassen, Shell, Stichting De Regentes. 
Heel hartelijk dank !

Wil u vrijwilliger worden, meewerken aan de opzet van het festival? Deel uit maken van de 
LLBS (een heel leuke groep bewoners die het wijkfestival organiseert)? Of vrijwilliger zijn op 
de dag zelf? 
Wilt u een workshop geven? Tekenen, schilderen, keramiek, toneelspelen, fruit proeven, of 
wat u wilt doen…Er is een vergoeding mogelijk.
Wilt u een kraam inrichten? 
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. 

Verbetering 
verkeerssituatie 
Beeklaan
Mede naar aanleiding van klachten van bewoners 
van de Beeklaan heeft de gemeente aangeven 
maatregelen te treffen om de verkeerssituatie te 
verbeteren.

Op een deel van de Beeklaan zal een fietspad 
worden aangelegd. De kruispunten bij 
de Weimarstraat en Edisonstraat worden 
overzichtelijker gemaakt. Er komen voetgangers-
oversteekplaatsen bij het kruispunt met de
Edisonstraat. De rijbaan voor auto’s zal worden 
versmald en de tram zal op een deel van de 
Beeklaan een eigen baan krijgen.
Daarnaast heeft de gemeente aangeven dat de 
politie controles op de snelheid zal uitvoeren.
De werkzaamheden zullen eind 2012  starten.
    Bron: gemeente

Gemeente Den Haag 
steunt bijzonder 
tennispark met een 
100.000 euro
Op zaterdag 19 mei overhandigtde wethouder 
Karsten Klein (Jeugd, Welzijn & Sport, CDA) 
een cheque ter waarde van ruim 100.000 euro aan 
Jur de Haan, voorzitter van tennisvereniging TV 
Breekpunt. Met deze financiële ondersteuning 
van de gemeente Den Haag kan de vereniging 
deze zomer beginnen met een grote renovatie 
van het tennispark. Andere sponsoren voor deze 
verbouwing zijn de Richard Krajicek Foundation, 
Fonds 1818 en woningbouw Steadion. 
De tennisclub in het Valkenboskwartier heeft al 
jaren een bijzondere functie in de buurt. 
Door de toegankelijkheid van de club is het geen 
traditionele tennisvereniging maar is het met recht 
een echte buurtvereniging. Het ledenbestand is dan 
ook een afspiegeling van de buurt waardoor er met 
name veel kinderen tennissen met verschillende 
achtergronden. 

VCl TV Breekpunt, Teijlerstraat 126 / 2562 RZ / 
070-3458829 / 06-22722552
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Ook deze zomer: 
Fit door goed 
bewegen!
U bent welkom in de ‘Praktijk voor 
Houding & Beweging’ om mee te doen 
met de lessen ‘fit door goed bewegen’.
Bewegen en oefeningen doen is altijd 
goed, maar het moet wel op een 
verantwoorde manier gebeuren. Dat 
kan onder de deskundige leiding van 
oefentherapeuten Cesar. 
In soepele kleding en op blote voeten doen 
we allerlei oefeningen staande in de vrije 

ruimte, liggend op de mat en soms met een bal, de 
dynaband of de balansmat.
Een prettige inspanning die zorgt voor een voldaan, 
fit gevoel in lijf én in je hoofd.

In de speciale ‘zomercursus’ leert u:
bewust en goed bewegen
oefeningen ter versterking van de buik-, rug-, bil- 
en beenspieren
oefeningen ter ontspanning van de nek-, schouder- 
en onderrugspieren
Kosten:
€7,- per les  
knipkaart: 8 lessen voor €50,-
Wanneer?
9 juli t/m 24 augustus 2011
iedere werkdag (ma.di.woe.do.vr.) 
van 9.30 tot 10.30 uur
Kom op de dagen dat je kunt, zo vaak als je wilt, 
loop vrijblijvend binnen!
De Praktijk is in gebouw de HOBbit, Joseph 
Ledelstraat 84, 2518 KM, Den Haag
Bel gerust voor meer informatie! 070 3466654 en 
kijk op
www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

Chronisch ontspannen
Wij mensen hebben opmerkelijk veel gemeen met 
kuddedieren, of we het willen of niet. Zo meteen 
met de zomervakantie trekken we met z’n alleen 
naar het zuiden,  precies zoals trekvogels,  gnoes 
of buffels. Alleen is ons  einddoel  net wat anders; 
ontspanning. 
Dat is precies een groot verschil, mensen en dieren 
gaan anders met ontspanning om. 
Als er in de natuur een stress prikkel is, bijvoor-
beeld door gevaar van een ander dier, zijn er 
grofweg drie reacties mogelijk. Vechten, vluchten 
of bevriezen. Het lichaam mobiliseert een enorme 
hoeveelheid energie onder invloed van het 
hormoon adrenaline om te kunnen reageren op 
het gevaar.  Dit wordt omgezet in beweging om 
de vechten,te vluchten of te bevriezen. De derde 
reactie, die van het bevriezen, gebruiken dieren 
om “dood” te veinzen, dat is de ultieme poging 
om aan te ontsnappen aan een roofdier. In de 
eerste twee opties wordt de energie omgezet in 
beweging en aktie. Ook na een bevriezing reactie 
hebben dieren een manier om de hoeveelheid 
energie die vrijgekomen is te ontladen.  Herten of 
andere runderen zie je na een achtervolgingsscene, 
eenmaal terug in de kudde, met hun spieren trillen 
en poten trappen om zich van de spanning te 
ontdoen. 
Mensen hebben dezelfde reactie mogelijkheden 
in bedreigende situaties, vechten vluchten of 
bevriezen.  Je kunt  terugvechten, vluchten voor 
het gevaar of bevriezen.   Ook in sociale interactie 
komen deze reacties veel voor. Bijvoorbeeld 
iemand die heel boos op je wordt. Je kunt 
terugvechten, door ook boos te worden of je te 
verdedigen. Vluchten of wijken, door snel je 
verontschuldiging aan te bieden en te maken dat je 
weg komt. Of je bevriest, je schrikt er zo van dat 
je verstijft en niet weet wat je moet doen.  Juist in 
het laatste geval  wordt er spanning vastgezet in het 
lichaam. Spieren en weefsel verkrampen letterlijk.  
Dit geldt niet alleen bij ernstige trauma’s maar 
ook bij alledaagse sociale interactie die een gevoel 
van bedreiging opwekken. Anders dan bij dieren, 
blijven wij de spanning vastzetten. Dat gaat veelal 
onbewust. Die gebieden in ons lichaam worden 
chronisch stijf en gespannen. 
Als dit weefsel op een goede manier wordt 
aangeraakt en gemasseerd kun je in eerste instantie 
de verdoving en zelfs kou van de bevriezing 
voelen. Als het gaat ontspannen voelen mensen 
vaak een tinteling, een prikkelend gevoel door 
benen of armen.   Dat is het moment waar energie 
weer vrij door je lichaam gaat stromen.  
 Voor de mensen die niet zo van het masseren zijn. 
De Kundalini meditatie is een actieve meditatie 
vorm, die het schudden van je lichaam stimuleert 
om spanning los te laten. Je kunt het eenvoudig 
thuis doen, zet goede muziek op en schud een 
kwartier lang je lichaam. Voeten stevig op de grond 
en je lichaam los en soepel schudden. Daarna ga 
je 15 minuten stil zitten, sluit je ogen en voel je 
lichaam. Een aanrader en goed tegen chronische 
spanning!
   Gert-Jan Lieffering

Zin in de Zomer
Eten is een van de plezierigste geneugten van het 
leven. De verleidelijke smaken en geuren, heldere 
kleuren en vormen werken op onze smaaksensoren. 
Helaas kunnen deze aspecten ons ook verleiden 
tot de keuze van verkeerd voedsel. Met een 
beetje basiskennis van voeding kunt u moeiteloos 
gezonder eten! Wedden dat u ook bewuster eet en 
meer geniet Maar wat is gezond eten?
Voor een optimale gezondheid hebben we nodig:
koolhydraten
eiwitten
vetten
vitamines en mineralen; hierover een andere keer 
meer.

Koolhydraten zijn de brandstoffen van ons 
lichaam en zorgen zo voor energie. Het zijn 
uitstekende energieleveranciers en zitten in: brood, 
ontbijtgranen zoals muesli en cruesli, aardappelen, 
rijst en pasta. Maar ook fruit en melkprodukten 
bevatten koolhydraten.
Eiwitten zijn nodig voor de groei en opbouw van 
spieren à bronnen: vlees, vis, zuivelprodukten, 
plantaardige vleesvervangers (soja), eieren, noten 
en peulvruchten.
Vetten: voor energie en vitamines A, D, E en K. 
Maar vet is een geconcentreerd voedingsmiddel, 
dus zuinig mee omdat u er al gauw overheen zit!
Vezels: voor gezonde darmen. In volkoren 
produkten, groente en fruit.

Over het algemeen is ons voedsel te rijk aan vetten 
(dierlijk vet vooral), bevat het te veel suikers, te 
veel zout en te weinig natuurlijke vezels.

De zomervakantie geeft een heerlijk gevoel van 
vrije tijd en “lekker makkelijk doen”. Dit kan ook 
in de vorm van een lekkere lichte maaltijdsalade. 
Onderstaand recept bevat alle drie componenten 
die een gezonde maaltijd moeten bevatten: 
eiwitten, vetten en koolhydraten. Minstens even 
lekker, zoniet lekkerder dan patat met frikandel. 
Het kost je nog geen 30 minuten van je tijd en 
wedden dat je er meer van geniet..?

recept:
Pastasalade met olijven en tonijn (bereidingstijd: ± 25 min.!)
Hoofdgerecht voor 4 personen

300 – 350 gram penne of fusillipasta  Kook de pasta in ruim kokend water met zout
1 blikje tonijn in olie    beetgaar volgens aanwijzingen op de verpakking.
5 ansjovisfilets     - Klop intussen het citroensap en de olie door elkaar.
3 zongedroogde tomaten in olie   -  Giet de pasta af in een vergiet, doe hem in een 
100 gram zwarte olijven zonder pit      schaal en roer de dressing erdoor. Laat de pasta
2 geroosterde paprika’s (uit een pot)      afkoelen.
2 el. gesnipperde basilicum   - Snijd intussen de tomaten in stukjes.
2 el. kappertjes     - Ansjovis laten uitlekken en in stukjes snijden.
1 el. citroensap     - Giet de tonijn af en verdeel in stukjes.
2 el. olijfolie     - Snijd de paprika’s in piepkleine stukjes
zout naar smaak      Afwerking: Meng het geheel door elkaar, en als 
(versgemalen) peper     laatste de ansjovis en tonijn. Breng op smaak met 
       zout en peper en strooi de basilicum erover.

Bevat p.p.: 445 kcal., 23 gram eiwit, 21 gram vet, 42 gram koolhydraten
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Emma’s hof 
genomineerd voor de 
Gouden Piramide
Emma’s hof, de vorig jaar geopende groene oase in het 
Regentessekwartier, heeft op 27 april een nominatie gekregen 
voor de ‘Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap’: De 
Gouden Piramide.
Uit 69 inzendingen koos de jury Emma’s Hof, samen met het 
Instituut voor Dagbesteding in Noordwijk, een gymnasium in 
Amsterdam , een gebouw voor het Instituut voor Ecologie in 
Wageningen en het Drents Museum in Assen.

De Gouden Piramide is een initiatief van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, mede namens de ministeries van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. 
De Rijksprijs wordt ieder jaar toegekend. Ze bestaat uit een bedrag 
van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. 

Bestuursvoorzitter Martin van der Harst vertelde er 
het volgende over: 
We werden door een buurtgenoot gewezen op de 
prijs voor de meest inspirerende opdrachtgever: 
De Gouden Piramide. We hebben vervolgens 
de opdrachten gevolgd die bij de aanmelding 
behoren: een tekst over de totstandkoming van de 
stadstuin, een fotocollage en een dvd met filmpjes 
en foto’s. We vonden het natuurlijk heel spannend 
toen een acht- koppige jury woensdag 23 mei op 
bezoek was.  Het waren merendeels architecten, 
o.l.v. de rijksbouwmeester Frits van Dongen. We 
hebben drie inleidingen gehouden over de tuin, de 
landschapsarchitectuur en ons opdrachtgeversschap 
en daarna een rondleiding gegeven.
De jury bezocht de vijf genomineerde projecten op 
23 en 24 mei. Tijdens het jurybezoek maakte de 
AVRO eerste opnames. Op 18 juni komt de Avro 
terug voor de rest van de opname. Op 24 november 
verzorgt de AVRO live een programma waar de 
films over de projecten worden vertoond en de 
winnaar bekend wordt gemaakt.

Emma’s hof is natuurlijk een tuin waar het heerlijk 
toeven is om te wandelen, te spelen of rustig 
te zitten. Bovendien worden er heel veel leuke 
activiteiten georganiseerd. Martin noemde een 
aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar: 
De maandelijkse maaltijden verzorgd door Emma’s 
Hof Kookploeg.  Wie  zo’n maaltijd wil meemaken 
kan inschrijven via de lijst in de toegangspoort, 
Galileistraat 36.
Daarnaast waren de vrijwilligersdag NL DOET 
op 22 maart, de kinderworkshop op 14 april, het 
koninginnefeest op 29 april weer goed bezochte, 
zeer gezellige evenementen en natuurlijk de 
maandelijkse bijeenkomst van de Groengroep 
Emma’s Hof: vrijwilligers die de tuin onderhouden.
Op 2 juni een hoogtepunt: de viering van 
de immigratie door de Hindoestaanse 
gemeenschap: ‘ India in de Tuin’. Een feest 
voor ALLE buurtbewoners. Ook in  mei en 
juni drie korte optredens van studenten van 
het Koninklijk conservatorium die in juni hun 
eindexamenpresentatie hebben. In de stadstuin 
lieten zij vooraf horen wat zij tijdens hun 

eindpresentatie laten horen.
Op het programma staan nog:  Het Emma’s Hof-
schaaktoernooi op 17 juni en last but not least: 
op 16 juni de vriendendag van Emma’s Hof. Met 
muziekoptredens, eten en dansen.

Als vriend van Emma’s Hof draag je bij aan het 
onderhoud en de verdere ontwikkeling van de 
stadstuin Emma’s Hof. Met de bijdragen kunnen 
onder andere de rekeningen voor energie & water 
betaald worden, belastingen voldaan worden en 
planten en tuingereedschap gekocht worden.
Vriend worden kan via de website of via de 
formulieren die in de toegangspoort hangen. 
DUS: ‘Geniet u vaak van Emma’s Hof? Steun ze 

BESTEMMINGSPLAN REGENTESSE-/
VALKENBOSKWARTIER
Het ontwerp-bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening voor iedereen met ingang van 8 juni t/m 19 juli 2012 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: 
- digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale 
vorm) op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl; 
- digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op 
de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/
bestemmingsplannen; 
- digitaal en op papier bij het Den Haag 
Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m 
woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en 
donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).
 Het plangebied wordt begrensd door de Laan 
van Meerdervoort, de Koningin Emmakade, de 
Loosduinseweg en de Valkenboskade.
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel een passende 
juridische-planologische regeling te bieden 
voor de bebouwde en onbebouwde ruimte in 
het plangebied. Het bestemmingsplan legt in 
hoofdzaak de bestaande situatie vast en dient als 
een actueel beheerkader. Het bestemmingsplan 
is qua gebruiksmogelijkheden flexibel ingericht 
wat betreft de diverse in het gebied voorkomende 

niet- woonfuncties en biedt bewoners en gebruikers 
ruimte voor uitbreiding (uitbouwen, bijgebouwen 
en dakopbouwen).
 
Een ieder kan gedurende de inzagetermijn 
schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar 
maken. U dient uw zienswijze te richten aan de 
GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD 
Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt 
hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 
070-353 5097. Om termijnoverschrijding te 
voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen 
vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te 
maken. 
 
Informatieavond
Op donderdag 28 juni 2012 van 16.00 tot 19.30 
uur wordt voor het ontwerp-bestemmingsplan  
Regentesse-/Valkenboskwartier in het 
Stadsdeelkantoor Segbroek, Fahrenheitstraat 190, 
alhier, een informatieavond gehouden. 

MUZIEK MUZIEK MUZIEK
Er klinkt in en om de Beeklaan heel wat muziek 
vanuit de huizen. Wat zou het heerlijk zijn wanneer 
al deze muziekanten aan elkaar en aan publiek hun 
passie laten horen! 
Daartoe komt na de zomervakantie een pracht 
mogelijkheid!

Op 22 september organiseren wij een 
BURENDAG.
Dit is een dag om uw buurtbewoners te leren 
kennen door naar muziek te luisteren en door 
kennis te maken met culturele overeenkomsten en 
verschillen in eten, drinken en kunstuitingen.
Waar: Basisschool de Toermalijn, Beeklaan
Tijd: 15.00-19.00 uur

Wie o wie meldt zich aan om op 22 september 
muziek te komen maken?  U kunt zich aanmelden 
bij Ernie Coenen   ewjhcoenen@hotmail.com of u 
kunt zich aanmelden via de Wijkwinkel tel.070- 
3650002  
Bespeelt u geen instrument of kunt u niet zingen? 
Meehelpen met de organisatie kan ook! 
Wij zijn blij met uw aanmelding. 

Op de website  van Emma’s hof: www.emmashof.
nl  zijn de foto’s te zien en kan men ook alle 
nieuwtjes lezen.
Wie als buurtbewoner op de hoogte wil blijven 
van de activiteiten kan zich aanmelden als 
belangstellende bij bestuur@emmashof.nl
Wie meer over de prijs wil weten: www.
goudenpiramide.nl
    Mieke Vischer
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Literaire sporen (in Regentes-Valkenbos)
David van Bodegom:

“Nood breekt wet”
Uitgeverij Prometheus

“Een jonge tropenarts zet na negen jaar studie voor 
het eerst voet in een vergeten hoek van Ghana. 
Zijn avontuur begint met een kleine leugen. Om 
gratis een rolstoel mee te kunnen nemen voor het 
missieziekenhuis, meldt hij zich als gehandicapte 
aan bij de vliegmaatschappij. Dat is slechts het 
begin.”
Zo begint de flaptekst op de achterkant van deze 
verrassende en humoristisch geschreven roman van 
David van Bodegom.

David woont sinds een jaar of vier in de 
Galileistraat samen met zijn vrouw en hun enkele 
maanden geleden geboren dochter. Hij woonde als 
baby zelf in Tennessee, waar zijn vader destijds 
werkzaam was. David studeerde geschiedenis en 
medicijnen en is werkzaam als docent en arts/
onderzoeker bij de Universiteit van Leiden. Voor 
zijn promotieonderzoek naar de oorzaak van 
vitaliteit in een polygame familiegemeenschap 
van 30.000 mensen in het Noorden van Ghana 
bezocht hij dit land gedurende zes jaar voor 
twee maanden per jaar.  De hypothese voor zijn 
onderzoek,  de belangrijke rol van de grootmoeder 
voor de vitaliteit van deze gemeenschap, haalde hij 
zelf door zijn veldonderzoek onder meer via een 
uitgebreid stamboomonderzoek, onderuit. Het zijn 
juist de oude en sterke grootvaders die op hoge 
leeftijd nog kinderen verwekken bij jonge vrouwen 
die een belangrijke rol spelen in de vitaliteit van 
deze gemeenschap. De status van deze oude 
mannen is hoog: zij zijn eigenaar van grond en 
goederen, blijven lang kinderen verwekken en ze 
worden met respect bezien. Een groot contrast 
met de rol van de oudere mensen in de Westerse 
samenleving.
Tijdens zijn verblijf in Ghana deed hij inspiratie op 
voor deze roman door ziekenhuizen te bezoeken 
en vooral door gesprekken te voeren met uit 
het Westen afkomstige tropen-artsen, die in die 
ziekenhuizen werken. Zijn indrukken verwerkte 
hij, vaak in het donker, in aantekeningen op zijn 
laptop. Vanuit deze verhalen componeerde hij deze 
indringende roman. 
Hoofdpersoon is de idealistische huisarts Tom 
die als tweede arts gaat werken in een ziekenhuis 
bij een katholieke missiepost. Hij ontmoet daar 
onder meer pater Roberto en pater Emilio, zijn 
collega-arts dokter Gerards en een aantal inheemse 
verpleegkundigen en vroedvrouwen. Binnen de 
kortste keren is Tom actief als arts/chirurg ook op 
het vlak van operaties, die hij nooit eerder heeft 
uitgevoerd. Dokter Gerards en het naslagwerk voor 
tropische geneeskunde, King genaamd, zijn daarbij 
zijn leermeesters. 
Na een ronde door het ziekenhuis met dokter 
Gerards zegt deze: “Nu weet je alles. Loop jij 
vanavond visite? Ik moet het kwartaalverslag nog 
afmaken voor de Ghana Health Service.”Prima,”zei 
Tom. Hij was er klaar voor. Een visite meekijken, 
volgende visite zelf doen. Monkey see, monkey 
do.” Pagina 52 en 53.
Slechts als er een operatie uitgevoerd moet 
worden gaat de generator aan. Meermaals grijpt 
Tom vanuit zijn idealisme en beroepseer medisch 
in tegen de wil van de familie: zo opereert hij 
stiekem een jonge vrouw die door een fatale 
abortus in levensgevaar verkeert en geeft hij zelf 
bloed aan een patiente die vanwege haar Jehova 

geloofsovertuiging geen bloed mag ontvangen.
Nood breekt wetten is een adequate titel: 
een dorps-chef die niets mankeert krijgt toch 
medicijnen mee, anders is Tom als arts niet 
geloofwaardig. Corruptie is overal aanwezig.
Zo heeft de verpleegkundige Michael de jerrycan 
van de generator geplunderd om zijn vriendinnetjes 
op de motor te kunnen bezoeken waardoor de 
generator niet kan draaien als Tom een ernstig 
gewonde mangoplukker moet opereren.
Aan het einde van de roman blijken alle medicijnen 
die in het ziekenhuis verstrekt te worden fake 
producten te zijn en zo gaat het maar door.
“Alleen door op een Afrikaan te gaan lijken kun je 
je als westerling handhaven in deze wereld.”zegt 
David.
Op pagina 160 van het boek een mooi citaat 
van de blanke handelsvertegenwoordiger Nick: 
“Eigenlijk vind je in heel Afrika maar vier 
soorten blanken. Paters, artsen, handelaren en 
ontwikkelingswerkers. Paters komen met idealen 
en houden daaraan vast, handelaren komen zonder 
de idealen en ontwikkelingswerkers komen met 
idealen en verliezen ze.”
“En artsen? ”, vraagt Tom. “Een arts zit tussen de 
pater en de ontwikkelingswerker in, “zei Nick.

De roman kent een mooie opbouw: elk hoofdstuk 
eindigt met een paragraaf over de oplopende koorts 
van de steeds zieker wordende Tom, die als gevolg 
van falende medicijnen uiteindelijk ten onder gaat.
Voor de laatste periode van zijn verblijf in Ghana 
werkt Tom voor een korte tijd in een Nederlands 
ziekenhuis. Daar ergert hij zich aan de bureaucratie 
en de hierarchie en constateert hij dat in ons rijke 
westen mensen in hun laatste levensfase soms 

eenzaam sterven, terwijl in Afrika de 
familie alom aanwezig is. 
Hij bezoekt een oude zeeman in zijn 
laatste dagen, die maar twee keer per dag 
bezocht mag worden door zijn vrouw. 
“Die man heeft de hele wereld gezien, 
dacht Tom en nu moet hij hier in zijn 
eentje in dit kamertje doodgaan.” Pagina 
271.
Tom is verloren voor de Westerse 
geneeskunde en reist definitief terug naar 
zijn ziekenhuis in Ghana.
In gesprek met David geeft hij aan 
dat er natuurlijk veel van hemzelf 
zit in de hoofdpersoon Tom: “Hij 
volgt het pad dat mijn leven niet 
genomen heeft”. Hij vertelt nog dat hij 
tijdens zijn  vrijwilligerswerk bij de 
Kruispost Amsterdam, waar illegalen 
terecht kunnen voor huisartsenzorg, 
geconfronteerd wordt met de andere 
kant van de medaille: mensen die vol 
hoop naar het Westen gekomen zijn en 
nu “verloren” rond dolen in een kille 
maatschappij die ver af staat van hun 
eigen wereld.
Zelf kiest David voor het leven hier in 

Nederland.Naast zijn  medische carriere wil hij 
graag blijven schrijven en het feit dat zijn debuut 
een redelijk succes kent en niet alleen vanwege de 
thematiek, maar ook vanwege de literaire waarde 
van dit verhaal, doet hem deugd.
Tot slot nog een humoristisch citaat uit het 
hoofdstuk Hagenpreek als Tom met pater Roberto 
mee gaat naar een kerkdienst in een naburig dorp. 
Onderweg is een grote boom van misschien wel 
tweehonderd jaar oud juist geveld en de pater hoort 
van de omstanders dat de boom kwaadwillend 
was. Er was een man onder de boom in zijn slaap 
gestorven en er was ook nog iemand met zijn 
motor tegen de boom gereden.
“Het bijgeloof is hier zo hardnekkig. “zegt 
pater Roberto. Tom moest achter op de motor 
glimlachen. Bijgeloof, dacht hij, en dat zei de pater 
die hier op de Afrikaanse savanne een tweeduizend 
jaar oud verhaal verspreidde over een man die op 
water kon lopen.”
Lezen dit boek!    Aad van Schie

Leesclub Columbusstraat en 
omgeving.
Deze leesclub, op dit moment bestaande uit drie 
enthousiaste lezeressen en twee lezers, is al meer 
dan vijf jaar actief. We komen gemiddeld zo’n tien 
keer per jaar bijeen steeds in de huiskamer van een 
van de leden. We lezen heel gevarieerd: moderne 
romans uit binnen- en buitenland en een enkele 
keer een (inter) nationale klassieker. Het afgelopen 
jaar lazen we onder meer Badal van Anil Ramdas, 
De onzichtbare draad van Gail Tsukiyama, Bonita 
Avenue van Peter Buwalda, Vrijheid van Jonathan 
Frantzen, Het ijzig hart van Almudena Grandes en 
De grote Meaulnas van Alain Fournier. Doorgaans 
brengen we beurtelings een titel in en dat leidt 
soms tot verrassende keuzes. Vervolgens bespreken 
we in de bijeenkomst op informele wijze de 
kwaliteit van het verhaal en de stijl van het boek. 
Vaak verleidt het thema van het boek ons tot pittige 
discussies.
We vinden het nu weer tijd om uitbreiding van de 
club te zoeken. Als je je aangesproken voelt meld 
je dan per mail aan bij de voorzitter van deze club!
Aad van Schie, mail: vanschie.aad70@gmail.com
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Geen column van kokkie deze keer. Hij geniet van een heerlijke vakantie

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 middag tegenover 
elkaar zitten op een passende locatie.
Het café bij Theater de Regentes.
Het is er rustig en dat komt goed uit.
Hij stelt zich voor, Boris Vichot, en voegt er direct 
aan toe dat dit zijn pseudoniem is. Het hondje dat 
een geslaagde poging doet om het meisje van de 
Regentes te versieren heet Liberté.
Vanwaar deze Franse namen?
De heer Vichot glimlacht en vertelt dat hij ooit 
leraar Frans was in een stadje ergens diep in het 
Oosten van het land.
Leraar Frans, maar bovenal dichter.
Zijn ogen glinsteren trots als hij dit vertelt.
En dichter blijf je voor eeuwig, dat weet toch 
iedereen. Liberté is klaar met versieren, kauwt op 
zijn koekje en vlijt zich tevreden aan de voeten van 
de dichter. De heer Vichot vervolgt zijn verhaal.
‘Ik gaf les aan de vijfde en zesde klas, en dat deed 
ik met groot plezier.  Maar eigenlijk lag mijn hart 
bij het schrijven van gedichten. Ik schreef, zodra ik 
thuis van school was, schreef ik. En schreef ik.
Gedicht na gedicht, met pen in de schriften van 
school. Over het leven, de liefde, de weemoed en 
het verdriet.
Even twijfelt hij, maar gaat dan verder.
‘Ik schreef over mijn grote liefde, ik zal haar hier 
Isabelle noemen. Zo heet ze niet echt natuurlijk.
Zij was de moeder van één van mijn leerlingen, en 
tussen haar en mij was er vanaf het moment dat 
we elkaar zagen een laaiend vuur.’ Hij kijkt me 
aan, niet zeker of hij dit verhaal wel verder moet 
vertellen.
Wijn? Ja wijn.
We bestellen twee glazen rood en het meisje van 
de Regentes glimlacht.  Ze schenkt liever wijn dan 
koffie heeft ze me ooit verteld.
Isabelle en hij, dat was pure liefde, maar ook 
onmogelijke liefde. Zij was gelukkig getrouwd, hij 
was de leraar van haar zoon.
Ze kregen wat met elkaar. Iets wat zeker in die tijd 
totaal ondenkbaar was. Hij schreef gedichten voor 
haar en las ze aan haar voor.
Dromerig staart hij voor zich uit.
Ach  het was zo mooi. Het mooiste dat hij ooit zou 
meemaken.
Hij rommelt in een plastic tasje en legt een oud half 
verteerd schrift op tafel.
‘Hier, dit soort dingen schreef ik’

Alsof de regen onze ziel,
Zwarte wolken oneindig ver,
Draaien, dralen, nergens heen,

Nooit zal jij van mij,
Maar ik van jou voor eeuwig,
En altijd is voorbij.

De geheime literaire liefde duurde lange tijd maar 
was niet oneindig. En ach, deze dingen kennen 
geen happy end. Twee jaar na het eindexamen van 
haar zoon verhuisde Isabelle met haar man naar een 
andere stad en verbrak alle contact.
‘Nooit meer iets van haar gehoord.’
Tranen glanzen in de ogen van dichter Vichot.
Het meisje van de Regentes vraagt of we nog meer 
wijn willen. Nee, het is genoeg zo, zegt hij gelaten.
‘Ik heb er geen zin meer in.’

Maar hoe loopt het verhaal af, wil ik toch wel 
graag weten. ‘Ach, als een nachtkaars, hoe anders.’
‘Ik heb nog een aantal jaren les gegeven daar, maar 
ja de liefde was weg en voor mij de bezieling.’
‘Toen erfde ik als enig familielid het huis van een 
tante in Den Haag en ben ik hierheen verhuisd.’
‘Ik wist niet dat ik haar hond erbij zou krijgen, 
maar ach.’ ‘We hebben het goed samen.’
‘Ik hou wel van deze buurt. Pas hier beter dan in 
zo’n gehucht.’ ‘Ik schrijf nog altijd gedichten, heb 
een soort van vriendin in Delft, het is goed zo.’
‘Wil je horen wat ik vandaag geschreven heb? ‘
Dat wil ik zeker.
 Winterse genade,
 Mag ik u omarmen,
 Laat de dagen korten,
 De nachten zwarten,
 Diepe slaap als troost,
 Smeltend in verdriet.
Hij glimlacht. 
‘Het klinkt misschien zwaar, maar het valt allemaal 
wel mee. C’est la vie.’ ‘We modderen maar wat 
aan. Wie is er nou echt gelukkig?’
Liberté rekt zich uit en kijkt vragend op.
‘Ja vriend, we gaan.’ En daar gaan ze.
Mooie buurtgenoten.

Naschrift: 
De heer Vichot stond erop om dit toch wat aparte 
interview voor plaatsing te lezen, maar heeft er 
verder geen wijzigingen in aan willen brengen.
Dank hiervoor!               Alex Schroder

Ontmoeting met een opmerkelijke buurtgenoot of
De droevige dichter die nooit zijn liefde hervond

Vriendschap, 
liefde en lust
in Theater De Regentes

Wie zoekt niet de ideale partner. Een relatie met 
vriendschap, liefde en lust. Maar kan één
mens aan het scala van verwachtingen voldoen? 
De muziektheatervoorstelling Hou ik jou
is een zoektocht naar het ideale huwelijk. Onder 
regie van Mieke Lelyveld en Annelies van
der Bie houden acteurs, zangers en muzikanten 
van Theatergroep In-Cognatio de bezoeker
een spiegel voor. Te zien op 22, 23 (première) en 30 juni in Theater de Regentes.
De acteurs en zangers Willem van Dinteren, René Dullaart Heijkoop ‐ en Piet van der Pas strijden
om de vriendschap, liefde en begeerte van actrice/zangeres Raquel Abrahams in de voorstelling 
Hou ik jou.
“Vroeger bedacht je altijd onverwachte dingen. Kwam je thuis met kaartjes voor een concert
waar ik al heel lang naartoe wilde. Nu kom je thuis en wil je alleen maar de krant lezen”.

Het HAAGS 
GITAARCENTRUM 
bestaat 25 jaar!
   
We vieren dat met een  OPEN HUIS op ons 
gitaarcentrum aan de Valkenboslaan 115 
op zaterdag 23 JUNI aanstaande van 14.00 tot 
17.00 uur.
Gedurende de afgelopen 25 jaar hebben vele 
kinderen en volwassenen gitaarles gehad aan 
ons gitaarcentrum. Eerst op de Wilgstraat 61, 
en sinds de verhuizing in november 2006 op de 
Valkenboslaan 115. 
Nog steeds is ons centrum springlevend en weten 
steeds meer mensen de weg naar ons centrum 
te vinden. We moeten  soms zelfs een wachtlijst 
hanteren. 
OP 23 juni is iedereen is van harte welkom: 
leerlingen, oud-leerlingen- en docenten, maar 
vooral ook degenen die er aan denken om 
gitaarles te nemen.
Leerlingen en docenten van het Centrum zullen 
de middag opluisteren met diverse optredens. 
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, U kunt zich eventueel ook 
als leerling laten inschrijven voor het nieuwe 
cursusjaar. 
Kijk op onze site www.haagsgitaarcentrum.nl 
voor nadere details.
Info:      Marijke Haasdijk, tel.: 015 –256 
6605  mobiel: 0641 852 835
Email:   marijke@haagsgitaarcentrum.nl 

VERKOOP 
AFGESCHREVEN 
MATERIALEN
Vanaf dinsdag 21 juni 2011 grote verkoop van 
boeken , tijdschriften en DVD’ s in bibliotheek 
Segbroek. Voor jong en oud, voor iedereen is 
er wel iets te vinden. Loopt u gerust tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek binnen om te 
kijken of juist DAT boek, DAT tijdschrift of DIE 
DVD erbij zit waar u al zolang naar op zoek bent.
Heeft u interesse? Wij zien u graag.

Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 353 
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