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Muziekfeest
Beeklaan wint
Lenteprijs
Vrijdag 22 juni werden de Lenteprijzen van Fonds
1818 en AD Haagse Courant uitgereikt. Het
muziekfestival ‘Beeklaan bruist: daar zit muziek
in’ ging naar huis met de Lenteprijs van Fonds
1818 en AD Haagse Courant.

DE BEEKLAAN
BRUIST

Wanneer? Op zaterdag 22 september barst
er een wijkfestival los.
Waar? Kent u uw Beeklaan echt zo goed? En de
vele winkels, eetgelegenheden, cafées en … uw
buren?
In de Beeklaan met als feestterrein de basisschool
Toermalijn met het schoolplein, in de Agneskerk
en aangrenzende delen van de Beeklaan en de
Newtonstraat. Maak kennis met deze unieke
basisschool in uw wijk!

Veel!

Wat is er te doen?
Het programma dat loopt van 15.00 u tot 20.00
u is vooral gevuld met muziek, zang en dans.
Uiteraard wordt ook de inwendige mens verzorgd
en er is veel nuttige informatie te vinden. Er zijn
workshops voor kinderen en jongeren. Er wordt
aandacht besteed aan ‘Burendag’ – ook elders in de
wijk worden in dat kader activiteiten georganiseerd
(o.a. het Copernicusplein, …) – aan de Dag van de
Vrede (eigenlijk op 21 september) en natuurlijk is
er veel aandacht voor de Beeklaan.

Buurtdag
Valkenboskwartier
op zaterdag 22
september

Mensen maken de buurt.
In het Valkenboskwartier wonen veel talentvolle,
bereidwillige mensen die het verschil tussen een
goede/leuke of een saaie/slechte buurt kunnen en
willen maken.
Dat zal te zien zijn op de vierde Buurtdag
op 22 september a.s., die plaatsvindt aan de
Copernicuslaan, tussen Fahrenheitstraat en
Valkenboskade.
Vanaf 13.30 uur is het er dan een feest voor jong
& oud, met muziek (o.a. Mak Wolven & the
Insiders), theater (theatergroep “Frash Trash”)
en spel & muziek verzorgd door talenten uit
de buurt, maar ook door in workshops creatief
te denken en te dromen hoe de buurt nog beter,
mooier en leuker kan worden.
De dag wordt om 18.00 uur afgesloten
door wethouder Karsten Klein, gevolgd
door een grote buurtmaaltijd tot ongeveer
19.30 uur. De Buurtdag is een initiatief van
Buurt- en Ontmoetingscentrum de Westhoek
en de Bethelkapel, die vanuit de Thomas
Schwenckestraat gelegenheid bieden aan mensen
om met anderen in contact te komen, aandacht
te geven en ontvangen, op verhaal te komen, zin
en inspiratie te vinden, gezelligheid, ontspanning
en geloof te beleven. Zie voor meer informatie
www. bethelkapel.nl of www.stekdenhaag.nl/
westhoek.

De ondernemers zullen zich presenteren met
ondermeer verkoopkraampjes. Er is informatie
over de plannen van de gemeente en de voorstellen
en gedachten van bewoners en ondernemers. Er is
een tentoonstelling van de foto’s die door jongeren
zijn gemaakt van de wijk en de Beeklaan. Ook
worden de grafitti-schilderijen die door
jongeren zijn gemaakt waarbij zij zich
door hun dromen over de Beeklaan lieten
inspireren, te zien.

Groot feest in wijkpark
De Verademing!
Op zondag 23 september van 12.00 tot 18.00 uur
vindt de derde editie plaats van het
VERADEMINGSFESTIVAL.
De ingang van het terrein vindt u aan de Asmanweg 102.
De werkgroep LLBS (Liever Lekker Buiten Spelen) is de
trotse organisator in samenwerking met Paard Klep & Co,
de bewoners organisatie regentes Valkenbos en stichting
Boog.
Het Verademingsfestival is dit jaar een nog groter
evenement waar veel is te doen, te horen en te zien…waar
bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten en kinderen,
tieners, jongeren met elkaar spelen en een geweldige dag
met z’n allen beleven.De toegang en deelname aan de
activiteiten is voor
iedereen gratis.
Ook dit jaar op het festival attracties attracties als een
enorme bungee trampoline (aangeboden door Staedion),
draaimolen voor de kleintjes, 3 luchtkussens, een
draaiende hoed, de rodeostier….en natuurlijk pony rijden.
Er is een podium met muziek- en dans optredens, talloze
workshops en sportcompetities voor jeugd.
Ook zijn er tal van kramen met informatie en een
vrijmarkt.

Unieke kans om dit kerkgebouw in uw
wijk van binnen te zien en een rondleiding
te krijgen!
Op zondag 23 september is er om 11.00
uur een feestelijke viering in LatijnsAmerikaanse sferen. U bent van harte
welkom!

Bij het grote terras kunt u, voor een vriendelijke prijs,
genieten van een hapje en een drankje. verzorgd door
voetbalclub SC Remo..

Informatie:
Zie ook www.nieuwebeeklaan.com , www.
toermalijn.nu en www.sintagnes.com voor de
laatste informatie

Programma op podium(onder voorbehoud ):De
Beat,Martha & Friends, Faya, Michel van de Helm,
Klepkids e.a.
Workshops: Broodjes bakken,oud Hollandse tegels
schilderen , koekhuisjes maken, keramiek, kleimaskers
maken, striptekenen, nagelversieren, groentespies etc.
Er komen infokramen van:o.a.Het Knagertje, Kattenzorg,
activiteiten voor ouderen
Ook ontbreekt het bekende spelcircuit niet.
Bij Sc Remo is ook van alles verkrijgbaar, drankjes, patat
etc. (niet gratis)
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Nuttige telefoonnummers
Politie:
Alarmnummer: 112
Niet spoed: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. Wijkagenten: Bert
Feenstra, Paul Oudshoorn, Willem
Koopmann, 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 Thomas
Schwenckestraat 28: 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

WIE HELPT MIJ ZOEKEN…

Ik zou graag willen weten of er
iemand is in de Valkenboslaan of
omgeving die de familie Salomon
en Hanna de Groot heeft gekend.
Zij zijn respectievelijk in oktober
1942 en april 1943 afgevoerd naar
de concentratriekampen en zijn nooit
meer teruggekomen.
Is er iemand in uw omgeving die
hen nog heeft gekend en mij iets
kan vertellen over hen? Zij woonden
Valkenboslaan nr 37. Ik zal u heel
dankbaar zijn.
o.izaakskn19@kpnmail.nl of tel.
070 385 3228.

Ruilboekenkast
In de thee- en koffiewinkel, Kali
Tengah, staat een ruilboekenkast.
Hier mag je een boek uit pakken,
mits je een ander boek ervoor in de
plaats terug zet. Zo kunnen we er
met z’n allen voor zorgen dat boeken
een tweede leven krijgen, want het
is toch zonde dat een goed boek een
keer wordt gelezen en daarna in een
kast verdwijnt.
De ruilboekenkast is duurzaam en
sociaal. Dus heeft u een goed boek
waarvan u wilt dat andere deze ook
leren kennen en lezen, zet hem in de
ruilboekenkast en neem een ander
mooi boek terug.
Kali Tengah is te vinden in de
weimarstraat 54.
070 - 7446869

Tuinliefhebbers gezocht
die het leuk vinden om af
en toe een buur te helpen?
Op dit moment krijgt de
burenhulpcentrale Segbroek, www.
burenhulpcentrale.nl, tel. 0702629999, veel tuinverzoeken
binnen. Er zijn veel vragen of er
buren zijn die willen helpen wieden,
snoeien, onkruid weghalen etc. bij
buren die het bijvoorbeeld lichamelijk
niet kunnen. Vindt u het leuk om een
buur hier eenmalig bij te helpen?
Meldt u aan bij de burenhulpcentrale
Segbroek, www.burenhulpcentrale.
nl, tel. 070-2629999, email:
BurenhulpcentraleSegbroek@
voorwelzijn.nl

De burenhulpcentrale is een slimme
telefooncentrale in Den Haag die
buren die ergens hulp bij kunnen
gebruiken en buren weleens willen
helpen met elkaar verbindt. De
burenhulpcentrale is er voor jong en
oud.

Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie Regentes/Valkenbos en
verschijnt 4x per jaar. Redactie: Perry Lehmann, Gerard Tettero, 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

Dit zijn Hanna de Groot-Izaaks met
haar kinderen, Hans Salomon, Arnold
Salomon en het meisje Jeanne. Ze
waren in 1943 8, 6 en 4 jaar oud.

Voor een ieder met MS,
een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in
Nederland krijgt de diagnose
Multiple Sclerose, een niet te
genezen ziekte van het centrale
zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij
mensen tussen de 20 en 40 jaar, in
een tijd dat je op het punt een studie
te volgen of aan gezinsuitbreiding
denkt. Opeens is de toekomst niet
meer zeker. Wat kun je wel blijven
doen en wat niet meer? Niemand
weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005
gestart met het organiseren van een
landelijke collecteweek.
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten,
nog lang niet overal wordt
gecollecteerd. Het streven is om voor
elke MS-patiënt, een collectant op
straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose
verdienen net zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich
in voor mensen met MS door het
geven van duidelijke voorlichting
en het financieren van toegepast
wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen
doen dankzij giften. De huis aan
huis collecte in november is de
belangrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24
november.
Meld je aan bij het Nationaal MS
Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of
via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom
op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple
Sclerose, hartelijk dank!

Beste lezer,
na een qua weer moeizaam op gang
gekomen zomer is het weer tijd voor
de eerste aflevering van de Konkreet
in dit seizoen. Er is veel gebeurt in
de afgelopen maanden, maar tijdens
deze vakantie is één gebeurtenis mij
erg bijgebleven.. Het verschrikkelijke
ongeluk op de Weimarstraat waarbij
Fred Winkel is overleden. Op een
plek die iedere wijkbewoner wel kent
en waar velen dagelijks doorheen
fietsen. Het enige wat rest is de hoop
is dat het ongeluk de juiste mensen
wakker schudt, zodat de kans op
herhaling afneemt. Een ander triest
bericht, weliswaar van een hele
andere orde is de aankondiging
van de sluiting van Theater de
Regentes per 1 januari 2013. Dat
betekent een enorme aderlating
voor het cultuuraanbod in de onze
wijk. En dat terwijl nou juist onze
wijk bekend staat om het opvallen
grote aantal cultuurbeoefenaars. De
Newtonstraat zou je bijvoorbeeld
net zo goed om kunnen dopen tot
“muzikantenlaan”. Ik heb nog steeds
een stille hoop dat het theater wordt
behouden als cultuuranker, misschien
een initiatief vanuit de wijk zelf?
Kom op wijkbewoners dit laten wij
toch niet gebeuren?!
Wat kunt in deze krant van ons
verwachten?
-Aankondigingen van de laatste
festiviteiten van het seizoen in de
wijk, de afgelopen festiviteiten,
nieuwe cursussen, een behoorlijk oud
boek van Pim Hofdorp in literaire
sporen en nog veel meer.
Alvast veel leesplezier en tot de
volgende keer.
		Perry Lehmann

		Voetballende robots

Kom naar het gratis Digitaal Festival en verwonder u
over de mogelijkheden van ICT!

Tijdens het Digitaal Festival op 29 september van 10-00 - 16.00 uur, in het
Stadhuis van Den Haag kunt u zien en beleven wat ICT allemaal voor ons doet.
Ooit voetballende robots gezien? Of met eigen ogen gezien wat er allemaal
mogelijk is met smart tables? Ook zijn er onbemande vliegtuisjes en nog veel
meer dingen te bewonderen. Maar er is ook genoeg te doen. U kunt een ritje
maken in een rijsimulator en meedoen aan game challenges. Kinderen kunnen
de hele dag meedoen aan iPad speurtochten en workshops over o.a. gamedesign
en animaties.
In de verschillende informatiestands kunt u tips halen over hoe u wegwijs wordt
in de ICT. Van het cursusaanbod in uw buurt tot hoe u mee kunt denken over uw
buurt via nieuwe online kanalen.
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Gemeente investeert in fietsenstallingen
in de buurt
€ 500.000 beschikbaar via nieuwe subsidieregeling

In veel woonwijken is een grote vraag naar goede en veilige fietsenstallingen. De gemeente Den Haag
ondersteunt daarom initiatieven voor buurtstallingen door hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. In totaal
is er € 500.000 subsidie beschikbaar, voor tenminste tien buurtstallingen. De subsidieregeling loopt tot 31
december 2012.

De vakantie zit er voor
velen weer op

2012 was voor de bewonersorganisatie een
moeilijke start. Nieuwe regels en subsidies vanuit
de gemeente maakte het ons heel lastig. Gelukkig
is alles dit jaar nog goed gekomen en gaan we ons
nu met vele projecten richten op 2013 en hopen
dat het geheel wat soepeler verloopt.
We hebben in 2012 al veel werk verzet, onder
andere met de ReVaWaaier . Een project, dit jaar
vooral gericht op ouderen. Dit bleek zeer succesvol
. We zijn weer 10 keer de straat opgegaan, op
verschillende locaties, al zat het weer niet altijd
mee. Wij hebben toch heel veel mensen onze
vragen kunnen stellen waarvan in het najaar een
boekje uitkomt waarin de vragen en antwoorden
zijn verwerkt. Daaruit gaan we samen met de
buurtbewoners kijken wat er nodig is in hun
gebied.
Deze ReVaWaaier is afgesloten met een
veiligsheidsvoorlichting ,met veel tips vooral voor
ouderen. Het was een heel zinvolle voorlichting .
De middag was heel druk bezocht, een zeer grote
opkomst, en na afloop hebben de aanwezigen nog
nagenoten van een high tea.
Naar aanleiding van de ReVaWaaier dit jaar en
vorig jaar, zijn er veel mensen actief geworden in
Regentes Zuid. Boog heeft het opgepakt en met de
mensen van het Kepperlerplein een grote barbeque
georganiseerd waar veel bewoners van genoten
hebben.
Er is op verschillende pleinen begonnen met
een herinrichting waar omringende bewoners
aan deelnemen. Op 22 september is er op
diverse pleinen (b.v. Copernicusplein) Burendag
georganiseerd en hebben diverse straten nog een
straatfeestje gehouden.
Ook wordt aan en op het laatste stuk Beeklaan hard
gewerkt . Zij hebben zelfs de lenteprijs van fonds
1818 en AD Haagsche Courant gewonnen waarvan
zij op zaterdag 22 september een feestje geven.
Op 23 september wordt voor de 3e maal het
Verademingsfestival gehouden. Dus: alom genoeg
beweging in de wijk en wij hopen dat het in 2013
zo kan voort gaan.
Nettie Baak

Klein
Leed
Ik geeft het niet graag toe maar soms moet je je
mening herzien. Ik heb altijd kritisch aangekeken
tegen het bijna monopolistische winkelbeleid van
AH in onze stad. Ook in onze wijk domineert
de AH met overal vestigingen binnen een straal
van een paar honderd meter. Als je hecht aan
keuzevrijheid en een divers aanbod maakt AH het
je wel erg moeilijk. Ondanks dat alles winkel ik al
tijden trouw bij de AH in de Weimarstraat totdat
ik eind juni ineens voor een dichte deur sta. Even

Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie voor bijvoorbeeld fietsenrekken,
een elektrisch slot en een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. Ook eigenaren van bestaande
buurtstallingen kunnen subsidie aanvragen om de stalling te verbeteren. De subsidie is maximaal 400 euro
per fietsplek in de stalling, met een maximum van € 40.000 per buurtstalling.
In een buurtstalling kunnen bewoners tegen een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets stallen. Voor veel
mensen is een goede en veilige plek om hun fiets te stallen een belangrijke voorwaarde om te blijven fietsen.
Uit angst voor fietsendiefstal en vandalisme schaffen mensen geen nieuwe fiets aan of ze gebruiken de fiets
niet of minder. In Den Haag zijn er inmiddels 30 buurtstallingen.
Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidie: www.denhaag.nl/fietsen

Kapvergunningen
uit de buurt in de
e-mail
Inwoners van Den Haag kunnen voortaan per
e-mail in een oogopslag zien wat er in hun
buurt gebeurt; van de kapvergunning voor een
zieke boom tot de vergunningaanvraag voor een
dakkapel. Eerder stonden deze berichten in de
Posthoorn. Hagenaars kunnen zich hiervoor nu
abonneren op een nieuwe e-mailservice.
Wie zich wil aanmelden voor de e-mailservice
gaat naar www.denhaag.nl/gemeenteberichten en
klikt op de link onder het kopje ‘e-mailservice
bekendmakingen’. Daar kunnen mensen
bijvoorbeeld aangeven alle berichten te willen
ontvangen in een straal van 50 tot 1500 meter
rondom hun woning. Daarnaast kunnen inwoners
precies aanduiden waarover zij informatie willen
ontvangen. Bijvoorbeeld over verschillende soorten
vergunningen, of over huisafval, verkiezingen of
belastingen.
Een fimpje over de emailservice voor digitale
gemeenteberichten is hier te zien .
Volgens wethouder Ingrid van Engelshoven
(Onderwijs, Dienstverlening) is deze manier van
werken een stap vooruit in de dienstverlening.
Met de e-mailservice kunnen Hagenaars snel en
eenvoudig zien wat er in hun directe leefomgeving
speelt.
hoop ik nog op een sluiting in verband met een
bedrijfsuitje maar dan blijkt dat er in verband met
een lekkage asbest is aangetroffen en dat de winkel
tot september wordt gesloten. De eerste week gaat
het nog maar dan blijkt mijn boodschappenritme
ernstig verstoord. Gek wordt ik ervan, ondanks
het nabijgelegen alternatief aan de Valkenboslaan
grijp ik steeds vaker mis in de voorraadkast en blijf
ik in een onnadenkende bui richting Weimarstraat
fietsen…Schoorvoetend moet ik toegeven dat ik
“mijn” AH mis!

Hoe organiseer
je een
straatactiviteit
Wil je daar meer over weten? Meld je dan aan voor
de trainingsavonden !
- In twee avonden leer je hoe dat in z’n werk
gaat en wat er zoal bij komt kijken. Tevens is er
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met
andere actieve wijkbewoners. Wanneer?
De dinsdagavonden 9 oktober en 16 oktober van
19.30 – 21.30 uur.
Waar?
Bij de bewonersorganisatie Regentes Valkenbos,
Beeklaan 266
Wat?
In twee bijeenkomst leert u een straat- of
buurtactiviteit op te zetten. Aan de orde komen:
maken van een checklist en draaiboek, aanvragen
van vergunning en subsidie, het werven
van vrijwilligers, publiciteit en bekendheid,
samenwerking met instellingen en organisaties,
etc.
Voor wie?
Bewoners uit het stadsdeel Segbroek die van plan
zijn om een activiteit in de buurt op te zetten en
bewoners die hier al enige ervaring mee hebben.
Hoe?
Het worden interactieve bijeenkomsten waarin we
oefenen met voorbeelden van wat u in de praktijk
in de wijk zou willen en kunnen organiseren.
Aanmelden en informatie:
Er zijn voor u geen kosten aan de training
verbonden. U kunt zich aanmelden door te mailen
naar gijhe@boog.nl onder vermelding van uw
naam, telefoonnummer en huis- en email adres.
Contactpersoon voor informatie:
Hetty Gijzen, Stichting Boog, tel: 070 312 12 22 /
06 19 044 474, email: gijhe@boog.nl
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Kinderen uit
Regentes Valkenbos kiezen winnaar jantje Beton
prijs 2012
.

“Op de pleintjes zijn er alleen maar speeldingen
voor kleine kinderen, wij kunnen hier niets doen.
Verder zijn de pleinen helemaal kaal. We willen
meer dingen kunnen doen met alle kinderen “ was
het commentaar van de kinderjury voor de jantje
Beton Speelaward 2012. Na een voorselectie
bleven er 10 ontwerpen over voor de buurt rond
het Kepplerplein en de Gaslaan. Een vakjury en
een kinderjury hebben zich herover gebogen en de
mening van de kinderen gaf de doorslag. Studio
Pret won de eerste prijs met “Doe ut lekkah zelluf!”
die werd bekend gemaakt in theater Zeebelt.

Zij hebben een computerspel bedacht waarbij de
spelers zelf de plekken in de wijk kunnen invullen
en hebben daarbij keuze uit diverse bouwstenen
waarbij een prijs staat, zodat de kinderen ook
Haags kinderatelier op muziekfeest Beeklaan 184
(speeltuin bbs Toermalijn)
zaterdag 22 om 15.30-16.15 uur voor 3 t/m 5 jaar
met (groot)ouder ‘Trommel en stokken versieren’.
Om 16.15-17.00 uur voor 3 t/m 5 jaar met (groot)
ouder ‘Muziekinstrumentje maken’. Om 15.3017.00 uur voor 6 t/m 10 jaar ‘Gitaar van Picasso’
van beschilderd hout. (aanmelden ter plekke)

Haags
Kinderatelier,
kinderworkshops in
oktober
Herfstvakantieprogramma

Op diverse locaties o.l.v. een kunstenaar. Tijden,
leeftijden en prijzen zie www.haagskinderatelier.
nl, agenda, oktober. Informatie en reserveren tot
twee werkdagen voor aanvang vóór 13.30 uur via
070 36 33 745, of reserveer@haagskinderatelier.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien
met zorg voor een familielid. Vaak gaat de
meeste aandacht binnen het gezien uit naar de
‘zieke’. Het is ook belangrijk dat er aandacht
is voor de jonge mantelzorger. Om deze jonge
mantelzorger eens in het zonnetje te zetten is er een
landelijke Megafundag georganiseerd voor jonge
mantelzorgers in Nederland. De Megafundag wordt
een verwendag met activiteiten, lotgenotencontact
een aandacht van een BN’er! Wie dit zal zijn is nog
een verassing!
Ga jij ook mee naar ‘Beeld en Geluid
Experience’op het Media Park in Hilversum? Deze
Megafundag is geheel gratis.
Datum: 10 november van 10.00 – 18.00 uur

kunnen zien of het binnen het budget
past. De kinderen kunnen kiezen uit een
klimboom, bloemenweide, voetbalveldje,
waterspeelplaats etc. Uit het spel moet een
globaal plan komen wat verder uitgewerkt
gaat worden. Belangrijk is de plaatsen te
bepalen waar een nieuwe invulling kan
komen. Door het project gezamenlijk te
doen zal de buurt extra zuinig zijn op de
nieuwe speelplekken. De openbare ruimte
zou meer bespeelbaar en veilig moeten
zijn, want kinderen beginnen te spelen
zodra ze de deur uitgaan. Dat vraagt
soms om keuzes, bijvoorbeeld minder
ruimte voor verkeer en parkeren. Maar
een kindvriendelijke buurt is uiteindelijk
vriendelijker voor iedereen.

Foto: Kepplerplein nu-

Thema: Nachtmuziek uit gaatjeskaas; vrije
verbeelding
maandag 22, om 11.00-12.45 en 13.30-15.15 uur
voor 6 t/m 8 jaar ‘Beeldend’: Vrije kunstwerken in
de timmerwerkplaats n.a.v. verhaal over beroemde
beeldhouwers.
dinsdag 23, om 11.00-12.45 uur voor 4 t/m 5 jaar
‘Beeldend’: 3D-knutselen n.a.v. een verhaal over
dag en nacht. Om 11.00-12.45 uur voor 9 t/m 13
jaar ‘Beeldend’: Extravagante avondmode. Eigen
3D-ontwerp op zelfgemaakt paspopje n.a.v. verhaal
over beroemde mode-ontwerpers. Om 13.30-15.15
uur voor 8 t/m 11 jaar ‘Beeldend’: Picasso-gitaar
bouwen en beschilderen n.a.v. gedicht van Jan
Elburg.
woensdag 24, om 11.00-12.45 en 13.30-15.15 uur
voor 6 t/m 8 jaar ‘Beeldend’: Vrije kunstwerken in
de timmerwerkplaats n.a.v. verhaal over beroemde
beeldhouwers.

Dus als jij jonge mantelzorger bent tussen 10 en 18
jaar oud en woont in de gemeente Den Haag……
ben ook jij uitgenodigd op deze dag!
Opgeven? Voor 27 september bij Els Hooning
Bel (070) 346 87 01 of mail naar e.hooning@
mantelzorgdenhaag.nl vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, email, geboortedatum en naam
ouder/ verzorger.
Vertrekpunt: Busplatform Den Haag Centraal
Station
Overige informatie m.b.t. tijdstip, vertrek en andere
bijzonderheden krijgen jongeren na de aanmelding.

Jongerengroep
“De Romeinen”
Bethelkapel

De jongerengroep ‘De Romeinen’ in de
Bethelkapel (25 - 45 jaar) die al zo’n 10 jaar
3-wekelijkse bijbelstudie-avonden houdt gaat
zich vanaf eind augustus verdiepen in de relevantie
van het christelijk geloof in het dagelijkse leven.
Tijdens avonden van “De Romeinen” wordt er eerst
gezamenlijk gegeten (dit wordt door 2 mensen
uit de groep voorbereid; kosten worden gedeeld),
daarna volgt onder het genot van koffie/thee de
bijbelstudie. Die studie zal vanaf eind augustus
vooral gericht zijn op ‘geloven in de praktijk’.
Spreekt dit je aan, ben je hierin ook geïnteresseerd?
Ben je tussen de 25 - 45 jaar? Wil je ‘s een avond
bijwonen of er gewoon wat meer over weten?
Stuur dan even een mailtje naar Egbert Jan Stavast,
ej.stavast@planet.nl.
De Romeinengroep is een hechte groep waarin
nieuwe geïnteresseerden zeer welkom zijn!
Affiniteit met het christelijke geloof is het
belangrijkste. Lidmaatschap van een kerk is niet
relevant.
Bethelkapel - Thomas Schwenckestraat 30
post@bethelkapel.nl
www.bethelkapel.nl
Twitter Bethelkapel: @bethelkapel
donderdag 25, om 11.00-12.45 uur voor 4 t/m 5
jaar ‘Beeldend’: 3D-knutselen n.a.v. een verhaal
over dag en nacht. Om 11.00-12.45 en 13.30-15.15
uur voor 6 t/m 8 jaar ‘Beeldend: Vrije kunstwerken
in de timmerwerkplaats n.a.v. verhaal over
beroemde beeldhouwers. Om 11.00-12.45 uur voor
9 t/m 13 jaar ‘Beeldend: Extravagante avondmode.
Eigen 3D-ontwerp op zelfgemaakt paspopje n.a.v.
verhaal over beroemde mode-ontwerpers. Om
13.30-15.15 uur voor 8 t/m 11 jaar ‘Beeldend’:
Picasso-gitaar bouwen en beschilderen n.a.v.
gedicht van Jan Elburg.
Haags Kinderatelier bij De Betovering:
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15
maandag 22, om 11.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
voor 8 t/m 12jaar ‘Beeld of wandobject van draad,
touw, metaaldraad of papier’ n.a.v. de ruimtelijke
knipsels van kunstenares Mirjam Londoño.
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Regentes en Zeebelt: toch ten onder?!
Vrijdag 24 augustus bezoek ik beide theaters voor
een vervolggesprek over de toekomst van de twee
instellingen. Eerst spreek ik Wim van Stam van de
Regentes voorin aan een tafeltje van de theesalon.
Wat is er allemaal gebeurd na het uitbrengen van
de Gemeentelijke Cultuurnota 2013-2016 ?
De hoorzitting van de gemeenteraad in juni
en de gesprekken met de verantwoordelijke
wethouder Marjolein de Jong hebben feitelijk niets
opgeleverd. De nota “Het Cultureel Kapitaal “ van
Den Haag is definitief vastgesteld en de slotpassage
over de Regentes luidt: “De Regentes onderzoekt
de haalbaarheid van een doorstart als oefen en
presentatie-plek voor met name muziek”.
En dit vanuit het besluit dat er nul Euro subsidie
beschikbaar is vanaf 1 januari 2013.
Het pleidooi van bestuur en directie van de
Regentes om hen meer tijd te gunnen om tot
alternatieven te komen werd afgewezen. “Dit
betekent het einde van de Regentes per 1 januari”,
aldus Wim. Hij heeft van alles ondernomen en met
veel mensen gepraat om te kijken of er een gaatje
te vinden is, maar hij ziet het echt niet. Om deze
accommodatie te draaien heb je toch een minimale
personele bezetting nodig voor schoonmaak,
techniek, administratie, programmering en kassabezetting. Bovendien vergt het gebouw een hoge
kostenpost aan onderhoud. Je kunt dit gebouw
ook niet gaan exploiteren puur als accommodatie
voor feesten en partijen. Juist de combinatie
met het gegeven dat hier een levend theater
staat maakt het geven van feesten aantrekkelijk.
Hartverwarmend zijn de vele reacties zowel van de
ondertekenaars van de petitie op de website (4000)
als van vele wijkbewoners. De handtekeningen zijn
aangeboden aan de wethouder, maar zijn in feite
voor kennisgeving aangenomen.
Het personeel heeft inmiddels ontslag aangezegd
gekregen, maar is ondanks dat enthousiast
bezig met een waardevolle en flonkerende
afsluiting voor het theater. Wim is daar trots
op en hij wil dolgraag samen met zijn club
met geheven hoofd de Regentes verlaten. Hij
hoopt dat het theater de komende maanden nog
volop bezocht gaat worden. De Regentes pakt
nog een keer goed uit met een indrukwekkende
serie wereldmuziek concerten onder de titel
“Oorsprongen”, met in de herfstvakantie elke dag
het internationaal kinderfestival “De betovering”
en een afscheidsvoorstelling in december inclusief
benefiet wellicht met een groot aantal artiesten die
in de Regentes hebben opgetreden de afgelopen
jaren. Ik roep alle lezers van Konkreet op om
massaal de Regentes te bezoeken de komende
maanden. Laten we tonen dat we dit theater
eigenlijk helemaal niet kwijt willen. Het blijft
onvoorstelbaar zoals Wim ook zegt dat je lopend
in de theaterzaal je realiseert dat dit straks allemaal
niet meer gebruikt gaat worden. Vijftien jaar
opbouw van zwembad naar professioneel theater in
een keer weggegooid. Het is te gek voor woorden
eigenlijk. Ook instellingen als Fonds 1818 en het
Klimaatfonds die recentelijk nog forse bijdragen
geleverd hebben zijn verbijsterd over deze
ontwikkelingen.
Gemeentepolitiek is werk van korte
adem en dit gaat zeker op voor het terrein
van de cultuur, tenslotte had Den Haag
zoals ook andere gemeenten kunnen
kiezen voor een lagerebezuiniging
dan 14 % op de begroting cultuur.

Daarvoor is er op 6 september weer een “Zefir7
avond. Zefir 7 wordt samengesteld door een
team Haagse ontwerpers, waarin ook de Haagse
specilaiteit letterontwerpen is vertegenwoordigd.
Paul van der Loon, de ontwerper van het nieuwe
Rijksmuseum Logo is hier dan ook regelmatig te
vinden. Ondertussen won Zeebelt ook nog een
Europees design Award en de fameuze Red Dot
Award, waarvoor ontwerpers uit de gehele wereld
voor in aanmerking voor haar jaarverslag van 2010.
Wat betreft de Tuin van de toekomst aan De
Constant Rebecquestraat waarover in een eerder
stadium in de Konkreet is gepubliceerd meldt
Judith nog dat het definitieve ontwerp hiervoor half
mei aangeboden is aan Staedion en dat met smart
gewacht wordt op besluitvorming.
Wanneer er meer zekerheid is voor Zeebelt kan
de Borrel met de Buren wellicht ook weer plaats
vinden.
Ik hoop het want voor dat ik aan mijn stukje begon
las ik nog in de Volkskrant dat Theatergroep de
Appel vanwege het negatieve subsidiebesluit van
het Rijk besluit om te gaan stoppen. Zo is het met
de cultuurafbraak wel weer even genoeg dacht ik.
				Aad van Schie

We zullen dit moeten onthouden als we weer eens
in het stemhokje staan.Voor een kopje koffie of
thee is de Regentes al weer open en vanaf het
weekend van 7-9 september is er weer van alles te
doen. Tot ziens aldaar!
Wie weet welke krachten onze wijk nog kan
verzamelen om ….?
Van de Regentes spoed ik me naar Theater
Zeebelt voor een gesprek met de artistiek leider
Judith Schoneveld. Ook Zeebelt heeft op de
hoorzitting ondanks allerlei steunbetuigingen
en complimenten geen verandering aan kunnen
brengen in het negatieve subsidiebesluit.
Tot mijn verbazing ondergaat de theaterzaal daar
op dit moment een flinke renovatie. Zo zie je
maar hoe de korte termijn en de lange termijn
elkaar kunnen kruisen. Voor deze noodzakelijke
verbouwing, verbetering akoestiek, licht en
verwarming, was vanaf de start zes jaar geleden al
budget gereserveerd voor een bedrag van 250.000
Euro ( twee maal het jaarbedrag aan subsidie voor
Zeebelt). Deze verbouwing zat al lang in de pen en
gaat gewoon door terwijl het besluit om Zeebelt
geen subsidie meer te geven zeer recent genomen
is.
In de definitieve Cultuurnota 2013-2016 staat
het als volgt: “Voor het functioneren van dit
pand is het van belang dat er ook vanaf 2013 een
exploitant is van de ruimte die de huur en overige
huisvestingskosten betaalt en inhoudelijk past
bij het karakter van DCR. Zeebelt onderzoekt de
haalbaarheid van een doorstart”.
Judith vertelt dat dit onderzoek gaande is en dat
er hoop is voor de toekomst, maar absoluut nog
geen zekerheid. Er is een zekere tijd nodig om
tot een nieuwe opzet te komen die ook financieel
verantwoord is en hierover is het gesprek met de
gemeente gaande. Overigens heeft ook hier het
Bestuur zekerheidshalve ontslag aangevraagd voor
de medewerkers. Zeebelt wil wat meer accent gaan
leggen op vormgeving in relatie tot vernieuwende
popmuziek. Begin november vindt het Rewire
festival plaats onder andere in Zeebelt.

Laatste Nieuws

De kans is groot dat Theater De Regentes open
blijft. Diverse partijen hebben interesse in
het gebouw, waaronder de festivalorganisatie
Crossing Border.
Crossing Border is nu gevestigd in een pand aan
de Weimarstraat schuin tegenover De Regentes.
De huur van die locatie is wegens ruimtegebrek
opgezegd. ,,Ons huidige pand voldoet niet meer.
Wij zouden De Regentes heel graag willen
hebben, zegt Louis Behre, directeur van het
festival. ,,Daar zouden we goed onze literaire
serie Border Kitchen kunnen houden. Ook voor
ons popfestival Walk The Line is het een mooie
locatie. Maar er staat nog niets vast.
Wat wel vaststaat is dat Theater De Regentes
in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan.
De gemeentelijke subsidie van acht ton per
jaar is met ingang van 2013 geschrapt. De
adviescommissie die zich heeft gebogen over
de kunstsubsidies, vond dat het theater niet
voldoende toevoegde aan het aanbod in de stad.
In De Regentes worden vooral theaterproducties
en wereldmuziek gebracht.
Wethouder Marjolein de Jong (cultuur) laat via
haar woordvoerster weten dat er voorstellen
voor een toekomstig gebruik van De Regentes
zijn ingediend en dat die op hun merites zullen
worden beoordeeld.Wie de andere gegadigden
zijn, wil de gemeente niet onthullen.
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Wat gebeurde er in de zomer van
Emma’s Hof
In het Emma’s hof heeft niemand zich
hoeven vervelen deze zomer. Zo was er
op 3 juli een optreden van het popkoor
Pepperoni, op 14 juli was er een gezellige
koffie en theemiddag voor de wat oudere
bewoners. Verder is er schaaktoernooi
gehouden, Jardin des artistes, India in de
tuin, new festival Mozart en speeldagen
voor kinderen. Een aanwinst in de wijk!

India in de tuin (boven) popkoor Pepperoni (rechts)

Straatfeest
Kepplerstraat
Ook in de Kepplerstraat is er een groot
straatfeest georganiseerd. Het was afgelopen 1
september weer een hoop gezelligheid met veel
straatspelletjes, een dansworkshop en later op de
dag gezellige borrelen en een heleboel door de
bewoners zelf gemaakte gerechten. Als afsluiting
nog een optreden van Ma’china. Een geslaagde
dag.met goed weer.

ReVaWaaier

Opening Krajicek
Playground Hondiusplein
Zaterdag 1 september vond de feestelijke opening
plaats van de Krajicek Playground. Omwonenden
hebben hiertoe vorig jaar de eerste aanzet gegeven
met het verbluffende resultaat dat het hele
Hondiusplein een frisse nieuwe uitstraling heeft
gekregen. Wethouder Karsten Klein en Regentes
Emma gaven de aftrap voor de activiteiten waaraan
kinderen gratis deel konden nemen. Onder
begeleiding van Stichting Boog ondertekenden
ze samen met de Klimopschool, stichting Voor,
Politie, Gemeente, Bewonersorganisatie Regentes
Valkenbos en de Veegploeg Hondius, een
leefbaarheidsconvenant. Meer dan 130 buurtbewoners
waarvan veelal kinderen deden deze dag mee aan de
sportclinic’s tennis en basketbal, het voetbaltoernooi
en de Pannawedstrijd. Verder konden de kinderen
zich laten schminken of een glittertatoo laten zetten.
Verschillende DJ’s en rapformaties zorgde voor de
muziek en er werd een Breakdanceshow gegeven.
Gelukkig zat het weer die dag mee en maakte het
zonnetje het feest compleet.

Ook dit jaar is de bewoners organisatie weer de
straat opgegaan. Op diverse plaatsen in de wijk
zijn wij te vinden geweest op dinsdagmiddag.
Ondanks het slechte weer. Dit jaar hebben wij
ons meer gericht op de ouderen in de wijk. Een
samenvatting wordt gebundeld en zal in het
najaar verschijnen om daarmee verder te kunnen
werken. Als afsluiting is op 3 juli j.l. een speciale
voorlichting over veiligheid in en om het huis
gegeven in de Regenvalk met aansluitend een
high tea.

NotInMyBackYard
festival 2012

Over de buurt:
De Stroom Der Verademing is een nieuwbouwwijk
in het Regentessenkwartier waar toevallig veel
zzp’ers, muzikanten en anderzijds creatieven
wonen. Deze buurtbewoners zorgen ervoor dat de
guerrillatuintjes rondom de wijk voldoende water
krijgen, er worden hand -en spandiensten verricht
om elkaar (uit de brand) te helpen en houden ze ook
wel van een feestje, dus het eerste buurtfeest in mei
2012 was al snel een feit. Het tweede, iets groter
opgezette feest, is afgelopen zaterdag 25 augustus
gehouden.
Het NotInMyBackYard-festival is een festival rond
een aantal Haagse singer-songwriters.
Op 25 augustus werd er op getreden door Dyzack,
Remco Prins (van Burma Shave en Trio Escobar)
en tenslotte door Melle de Boer en Dick Zuilhof
van Smutfish.
Ondanks het regenachtige weer hebben wij veel
mensen uit de buurt, en van daar buiten, mogen
begroeten. We begonnen om 4 uur ‘s- middags
met limonade en pannenkoeken voor de kinderen,
succes verzekerd!
De eerst artiest die speelde was Dyzack, zijn
optreden werd door velen met aandacht gevolgd.
Tijdens het festival werd er met smaak gegeten van
de saté en loempia’s die door buurtbewoners bereid
waren.
Het programma vorderde met mooie optredens van
Remco Prins en Smutfish,daarna was het voetjes
van de vloer met DJ Beatnik.
Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagd
festival, een festival waar veel buurtbewoners
belangeloos aan hebben mee gewerkt.
Nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, oude
bevestigd, op naar NotInMyBackYard 2013!
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2012 in Regentes

-

Jubileum
Krajicek
Foundation

Vrouwencentrum
Segbroek

Op tennispark Breekpunt werd
op 9 juli het 15 jarig bestaan
gevierd van de Krajicek
Foundation. Het was een komen
en gaan van prominenten.
Premier Mark Rutte kwam
even langs en Krajicek zelf was
natuurlijk aanwezig. Hij speelde
een potje tennis met zijn grote
idool Bjorn Borg, beide oud
Wimbledon kampioenen.

Zondag 1 juli was er
een spetterend feest
met barbecue op het
Kepplerplein.

Op maandag 3 september werd een Vrouwencentrum
geopend in het stadsdeel Segbroek. In de wijkwinkel
van bewonersorganisatie BoReva, Beeklaan 270.
Het centrum is bedoeld voor alle vrouwen in het
stadsdeel die zich willen ontwikkelen op het gebied
van educatie, arbeid en scholing, opvoeden, sport en
gezondheid. Er is voor 3 dagen een divers programma
voor deze thema’s ontwikkeld door een groep
vrijwilligers (vrouwen), die ook het vrouwencentrum
zullen draaien. De bewonersorganisatie biedt
voorlopig onderdak aan het Vrouwencentrum.
Stichting Boog voor samenlevingsopbouw heeft van
de gemeente de opdracht gekregen om samen met
vrouwen uit Segbroek het centrum te ontwikkelen.
Nadere informatie kan worden verkregen bij Latifa
Salih, 06 – 10227241 (trekker vrijwilligers) en
Manijeh Tafakkori 06 – 19044626 (projectleider
Stichting Boog)

Papoea
voetbaltoernooi

De jongerencommissie van de Nationaal
Papoea Vereniging ’95 West Nieuw
Guinea hebben afgelopen 25 augustus een
zaalvoetbal toernooi georganiseerd tussen
teams ReVa en teams uit andere steden.
De jongeren (en ouderen) hebben een
ontzettende leuke sportieve dag gehad in
de sporthal Gaslaan. De tien beste spelers
kregen een medaille en de allerbeste
(volgens de jury) een beker.

Op de openingsdag van vrouwencentrum werd er in de tuin een proefles
Zumba gegeven door Milly.

Buiten verwachting stroomde het Kepplerplein
om 17.00 uur vol met bewoners uit het buurtje
rond het plein. Het bleek een fantastische
ambiance voor een gesprek tussen buren onder
het genot van een hapje en drankje. In de
stralende zon konden buren nader met elkaar
kennismaken. Er kwamen zeker 150 mensen
op de muziek en de gezelligheid af. Vrouwen
met kinderen, ouderen en jongeren die zich
vermaakten aan lange tafels. Wat een leuke
sfeer !
Wat een leuk buurtje !
Dit alles werd georganiseerd door een
zeer actieve werkgroep van bewoners met
ondersteuning van stichting Boog. Petje
af voor de fantastische inzet van de vele
vrijwilligers. Na dit succes is de werkgroep
niet meer te stoppen, zij willen dan ook vaker
activiteiten op het plein gaan organiseren. Was
u erbij en denkt u: ik wil hier in de toekomst
wel bij helpen ? Neem dan gerust contact op
met: Hetty Gijzen of Manijeh Tafakkori van
stichting Boog, tel: 070 3121212. Of mail naar
gijhe@boog.nl of tafma@boog.nl.
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Djembélessen
door de Beat

Interreligieus Beraad Segbroek
(IBS) organiseert op 6 oktober
2012 een dag voor en door
jongeren

Ook wat voor U!

Gratis proeflessen op woensdag 29
augustus en 5 september - kijk op: www.
debeat.com

Op 6 oktober organiseert het IBS een dag voor
en door jongeren over de thema’s Beleven,
Delen en Geven.
In de Agneskerk aan de Beeklaan wordt het
thema Beleven uitgewerkt.
Christenjongeren zingen, moslims zingen en
bidden, hindoes tonen de meditatie en wellicht
zijn er nog andere presentaties en rituelen.
In de nabij gelegen stadstuin “Emma’s
hof” (afhankelijk van het weer) worden de
aanwezigen verdeeld in enkele groepen om
met elkaar te praten over wat geloven (of niet
geloven), voor jou in jouw leven betekent en er
wordt gezocht naar manieren, waarop je vanuit
een gevoel van verbondenheid kunt bijdragen
aan vrijwilligersprojecten in de samenleving.
Het gaat er om met elkaar, zonder oordeel,
te Delen. Het IBS stimuleert bijvoorbeeld het
armoedeproject.
In deel drie, Geven, worden de gesprekken
samengevat voor elkaar en wordt nagegaan
hoe je een bijdrage zou kunnen leveren aan
samen-leven. We zijn dan in de ASAN-mandir
aan de Regentesselaan aangekomen.
Alle jongeren tussen 16 en 30 jaar uit het
stadsdeel Segbroek en wijde omgeving
eromheen zijn welkom!! Ook zij die niet
een bepaalde religie aanhangen kunnen hun
verhaal inbrengen
De bijeenkomst duurt van 13. – uur tot 18. –
uur. De inloop is van 13.00 - 13. 30 uur in de
Agneskerk (Beeklaan 188).
Geef dit bericht door via kanalen als Facebook,
Hyves, Twitter, enz.
Meer info volgt op posters, flyers en kranten
Info: Bart ten Broek, voorzitter IBS, tel: 070
3624009 email: bart.tenbroek@online.nl

Studenten Haagse Hogeschool
geven ICT hulp aan huis

Verschillende studenten van de Haagse
Hogeschool helpen in de regio Haaglanden
buurtbewoners met hun computerproblemen. ICT
hulp aan huis biedt gemotiveerde studenten de
kans hun kennis in praktijk te brengen. Daardoor
helpen de studenten onder andere senioren een
handje verder in de huidige digitale wereld.
Tientallen bewoners uit de regio Haaglanden zijn
al uit de brand geholpen door de studenten van de
Haagse Hogeschool. Het prettige hieraan is dat de

Na een welverdiende zomerstop gaan wij
eind augustus weer van start met nieuwe
cursussen voor jong en oud, beginner of
gevorderde.

Activiteiten in
de Westhoek
september december 2012

Buurt- en ontmoetingscentrum De Westhoek
Thomas Schwenckestraat 28
tel.: 070 345 93 42
Diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins
Email: kbruins@steknet.nl
http://www.stekdenhaag.nl/dewesthoek
Buurtmaaltijden
SEPTEMBER: di. 4, 11, 18, 25 / do. 6 en 20
OKTOBER: di. 2, 9, 16, 23, 30 / do. 4 en 18
NOVEMBER: 6, 13, 20, 27 / do. 1 en 15
DECEMBER: 4, 11, 18 / do 6 en 20
Elke dinsdagavond en op elke eerste en derde
donderdagavond van de maand is er een
buurtmaaltijd. Mensen kunnen er dan van 18.0019.00 uur terecht voor een maaltijd
(€ 4,50). Vooraf telefonisch (of per e-mail)
opgeven bij Klaas Bruins.

Voor kinderen is er weer een speciale kindergroep.
Geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar.
Deze lessen duren 45 minuten en staan bol van
gezelligheid, spel en natuurlijk vooral trommelen.
Volwassen beginners komen samen in een nieuwe
groep. Deze krijgen één uur per week les en hebben
aan het eind van de cursus dan alle basistechnieken
onder de knie, kennen al heel wat ritmes en liedjes
én hebben daarbij ook nog veel over zichzelf
geleerd. Met name dat men vaak veel meer kan dan
men denkt.
De laatste les van de cursus wordt afgesloten met
een feestelijk optreden voor publiek.
Halfgevorderden of gevorderden spelers sluiten
aan bij de reeds bestaande gevorderden lesgroep.
Hiermee doen wij regelmatig optredens in de
Regentessebuurt maar ook daarbuiten.
Rond januari/februari 2013 is er, alweer voor
de derde keer, op een fantastische locatie
in de Belgische Ardennen een inspirerend
workshopweekend.

Bingo-avond
do. 6 sept / do. 4 okt / do. 1 nov / do. 6 dec.
Elke eerste donderdagavond van de maand is er om
20.00 uur bingo-avond.

De docent, Jens Meijers, geeft op een prettige en
coachende manier les. Hij heeft aandacht én respect
voor ieders (on)mogelijkheden en stimuleert
mensen op een bijzondere manier het beste uit
zichzelf te halen.
Jens speelt reeds 27 jaar djembé en heeft van één
van de grootste Senegalese meesters (Aly “N Diaye
Rose) jarenlang les gehad.
Naast zijn werk met de Beat is Jens ook al 29 jaar
als slagwerker in dienst bij het Residentie Orkest.
Met de Beat verzorgt hij behalve lessen ook
workshops, trainingen, teambuilding, feesten,
educatie projecten, e.d. voor particulieren,
bedrijven en instellingen.
Samen met de “Friends van de Beat” geeft Jens
spectaculaire percussieoptredens, met indringende
zang en opzwepende dans, voor allerlei
gelegenheden b.v. huwelijksceremonies, incentives
of bedrijfsfeesten.
Voor uitgebreide informatie, aanmelden of
boekingen kunt u een kijkje nemen op de website:
www.debeat.com

Spelletjesavond
do. 20 sept / do. 18 okt / do. 15 nov / do. 20 dec.
Elke derde donderdagavond van de maand is er om
20.00 uur spelletjesavond.

Papoeaans
Diaspora

Buurtkoffie en internetcafé
SEPTEMBER: di 4, 11, 18 en 25 /
do. 6, 13, 20 27
OKTOBER: di. di. 2, 9, 16, 23, 30 /
do. 4, 11, 18 en 25
Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en
donderdagochtend van 09.30-11.30 uur staat de
koffie klaar en kunnen mensen terecht achter
verschillende (nieuwe) pc-werkplekken. Mensen
kunnen dan ook hun vragen over pc-gebruik
stellen.

buurtbewoners thuis op een gemakkelijke manier
uitleg krijgen over hun computer.
ICT hulp aan huis is een maatschappelijke
betrokken organisatie. Naast het geven van
computerhulp helpen de goed opgeleide
medewerkers ook op een persoonlijke manier bij
het instellen van bijvoorbeeld een digitale televisie,
mobiele telefoon of printer. Ook geeft ICT hulp
aan huis graag advies over het recyclen van oude
apparatuur en werkt daarbij samen met de lokale
kringloopwinkels. ICT hulp aan huis is in de regio
Haaglanden altijd in de buurt.
Voor meer informatie: www.icthulpaanhuis.nl
Telefoon: 0900 222 777 2 (50cpm)

Op 30 september 2012 zal er een Dialoog worden
georganiseerd in de Wijkwinkel aan de Beeklaan
266.
De dialoog zal plaatsvinden van 13:00 – 18:00
uur. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen
voor deelname aan onze dialoog.
We stellen het graag op prijs om uw deelname
te bevestigen en definitief te stellen voor 4
september 2012.U krijgt dan informatie en uitleg.
Aanmelden: Simon P. Sapioper
voorzitter Nationaal Papoea Vereniging ’95 West
Nieuw Guinea
e-mail: npvg95wng@yahoo.com
tel.: 06-16699933
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Wolfert
Brederode
Wolfert Brederode is naast begenadigd pianist ook al jaren
bewoner van ReVa. Een mooie aanleiding om Wolfert een aantal
vragen over de wijk te stellen.
Hoelang woon je in ReVa?
In herfst 2007 ben ik vanuit het centrum hierheen verhuisd en ik
heb er geen moment spijt van.
Hoe ervaar je de wijk als muzikant?
Voordat ik hierheen kwam wist ik niet dat het zo’n levendige wijk
is waar ook veel mensen met vrije beroepen wonen, waaronder
veel kunstenaars en muzikanten. In mijn straat alleen al wonen
voor zover ik weet zes pianisten, een zangeres, twee leden van het
Matangi Quartet en een echtpaar dat bij het NDT werkt. Ook vind
ik het leuk dat je hier zoveel verschillende nationaliteiten aantreft.
Wat betreft het culturele aanbod in deze wijk is
de sluiting van Theater de Regentes per 1 januari
natuurlijk een behoorlijke aderlating.
Wat valt je op in vergelijking tot andere wijken?
Lastige vraag aangezien ik hiervoor alleen in de
Zeeheldenbuurt en het Centrum heb gewoond.
Ik vind hier de balans tussen relatief rustig
De Stichting Welzijn voor Moslims in Den
wonen en een goed aanbod van diverse winkels
Haag e.o., ook wel bekend als moskee ‘’Anware
(Weimarstraat, Fahrenheitstraat, Reinkenstraat) wel
Mustafa’’, gevestigd in de wijk Regentesse/
erg prettig.
Valkenbos in Den Haag organiseert een vrouwen
Wil je iets kwijt over de wijk aan niet wijkbewoners
seminar. De Stichting houdt zicht niet alleen bezig
Ik vind Emma’s Hof een heel mooi voorbeeld van
met religieuze aangelegenheden, maar is ook
burger initiatief, een aanrader.
betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.
				Perry Lehmann
In het kader hiervan wordt een seminar
Pianist en buurtbewoner Wolfert
georganiseerd voor vrouwen, met als (centrale)
thema de ‘’keuzevrijheid van de vrouw’’.
Brederode treedt op in De Regentes
Het doel is het vergroten van de bewustwording
kwaliteit en de kracht van de vrouw zodat deze
Op donderdag 29 november geeft pianist Wolfert
effectief omgezet kan worden voor het behalen en
Brederode een concert met zijn internationale
.van een sterke positie in de samenleving.
kwartet in Theater de Regentes.
De vrijheid hebben om zelfstandig keuzes kunnen
Met dit kwartet dat verder bestaat uit de Zwitserse
maken is een belangrijke voorwaarde als het gaat
klarinettist Claudio Puntin, drummer Samuel
om de emancipatie van de vrouw.
Rohrer en de Noorse bassist Mats Eilertsen,
bracht Brederode tot nu toe twee albums uit op het
Het seminar is gepland op:
befaamde ECM-label: Currents uit 2007 en Post
Datum : 29 september 2012
Scriptum uit 2011. Het album Post Scriptum werd
Tijd
: vanaf 17:30 uur tot 21:00 uur
genomineerd voor de Edison Publieksprijs en kreeg
Locatie: Herschelstraat 21a in Den Haag
lovende recensies in de nationale en internationale
pers.
Gastsprekers op deze avond zijn:
De muziek van dit kwartet zweeft heen en weer
Joke van der Zwaard (onderzoekster en schrijfster
tussen tonale en abstracte klanken, tussen heldere
van het boek “Dwarse Vrouwen””)
melodielijnen en ongrijpbare harmonieën. In
Catharina Abels (VVD gemeenteraadslid in Den
de stukken, die Wolfert zelf schreef, is veel
Haag)
ruimte opengelaten voor de andere musici om de
Karima Sahla (directrice Steunpunt Sabr)
composities verder vorm te geven en in te kleuren.
Hierdoor krijgt de muziek een speels karakter met
Het programma krijgt u toegestuurd na uw
verrassende wendingen en spontane solo’s.
aanmelding.
Muziekjournalist Tim Sprangers schreef over een
Meld u aan via de website: www.
concert van het Wolfert Brederode Quartet in de
keuzevrijheidvandevrouw.nl
Volkskrant: “Veel emoties komen tezamen bij dit
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 06prachtkwartet. Kunde, kennis en lef liggen op één
14637105 of 06-41824819.
lijn. Het album is erg mooi, live overschrijdt het
Wij hopen u op 29 september te mogen begroeten.
alle grenzen...”
R. Mohamed,
Het concert wordt georganiseerd in samenwerking
met ProJazz.
Wolfert Brederode Quartet
Donderdag 29 november, aanvang 20:15 uur
Theater de Regentes, Weimarstraat 63
Entree: € 18,- (incl. drankje)
Kaartverkoop: www.deregentes.nl
Meer informatie over ProJazz: www.projazz.nl
Meer informatie over Wolfert Brederode: www.
wolfertbrederode.com

vrouwen
seminar

Vraag & antwoord:
huurrecht

Huurders en verhuurders zijn niet altijd op
de hoogte van de bescherming die de wet aan
huurders geeft.
Vraag: Ik huur al lange tijd een woning. De
huurprijs is niet hoog. Onlangs is de verhuurder
overleden. Nu heeft zich een nieuwe eigenaar
gemeld, die de huur wil verhogen. Ik vraag me af
wat mijn rechten zijn.
Antwoord: In het Burgerlijk Wetboek is het
beginsel “koop breekt geen huur” vastgelegd. Dat
wil zeggen dat alle rechten en verplichtingen uit
de huurovereenkomst mee overgaan op de nieuwe
eigenaar.
De wettelijke huurverhoging mag slechts een keer
per jaar plaatsvinden. De nieuwe eigenaar mag
dus niet tussentijds de huur verhogen, het voor de
vorige verhuurder geldende tijdstip (dit zal meestal
1 juli zijn) geldt ook voor de nieuwe eigenaar. Dus
als de huur per 1 juli 2012 is verhoogd, kan de
nieuwe eigenaar niet eerder dan per 1 juli 2013 de
huurprijs verhogen.
Als het gaat om een “niet-geliberaliseerd
huurcontract” - dat wil zeggen dat de
aanvangshuurprijs onder de zogenaamde
liberalisatiegrens (ook wel huurgrens genoemd)
lag - moet de nieuwe eigenaar zich bovendien
houden aan de door de overheid vastgestelde
maximale huurverhoging. Dit jaar bedraagt deze
2,3%.
Vraag: de nieuwe eigenaar heeft aangegeven dat
hij zelf in de woning wil gaan wonen. Kan hij de
huur opzeggen?
Antwoord: u heeft als huurder van zelfstandige
woonruimte, ook als het gaat om een
geliberaliseerd huurcontract, huurbescherming.
Dat wil zeggen dat ook de nieuwe eigenaar de
huurovereenkomst niet zomaar kan beëindigen.
Sterker nog, een nieuwe eigenaar kan de huur
pas opzeggen drie jaar nadat u schriftelijk op de
hoogte bent gebracht van het feit dat hij de nieuwe
verhuurder is. Maar ook dan hoeft u niet akkoord
te gaan met de opzegging. De verhuurder zal
de rechter dan moeten vragen het einde van de
huurovereenkomst vast te stellen. De rechter kan
zo’n verzoek slechts op zes gronden toewijzen.
Eén van die gronden is het “dringend eigen
gebruik”. Als de nieuwe eigenaar u heeft opgezegd
omdat hij zelf in de woning wil gaan wonen, dan
moet hij aannemelijk maken dat hij de woning
dringend nodig heeft én dat u als huurder andere
passende woonruimte kunt krijgen.
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Literaire sporen (in Regentes-Valkenbos)
Paspoort voor moord van Pim Hofdorp
Bij de start van mijn rubriek “Literaire sporen in Regentes-Valkenbos ”wees onze onvolprezen
hoofdredaceur me op de topografishe politieromans van deze Haagse auteur. Eerst wilde ik me echter
met de “echte” literatuur uit de wijk bezig houden, maar na een serie van twee jaar over dichters en
schrijvers is het nu tijd voor het fenomeen Hofdorp.
Nooit las ik een boek van zijn hand vanuit het idee dat het hier ging om routineuze speurdersboeken
met een lokaal sausje overgoten. Op deze voorbarige conclusie moet ik terug komen na het lezen van
de thriller “Paspoort voor moord”.
Pim Hofdorp, pseudoniem voor de Hagenaar Willem Gustave Kierdorff ( 1912-1984) en auterur van
onder meer een hele reeks Haagse speurdersromans, die onder de vlag van Nieuw Haagse Mysterie
Reeks zijn verschenen, kan absoluut schrijven. Paspoort voor moord is vlot gecomponeerd, ondanks
de verwerking van een ongelooflijke hoeveelheid Haagse buurtinformatie en de creatie van een
hoogst ingewikkelde plot.
Hofdorp wikkelt het verhaal dat begint met een moord op een advocaat in zijn eigen kantoor aan
de Zeestraat zeer vaardig af. Commissaris Aremberg is een luchtige variant van de langzaam maar
zekere knopenontwarder uit de romans van Simenon, de nurkse commissaris Maigret.
De echte hoofdpersoon in het boek wordt eigenlijk gevormd door de buurt die door de ogen van
Aremberg als het ware een eigen leven leidt en daarmee veel meer dan alleen het decor vormt.
De wijk bestaat hier uit het Zeeheldenkwartier
aangevuld met het gedeelte van het
Regentessekwartier tussen Koningin Emmakade.,
Laan van Meerdervoort, Beeklaan, Constant
Rebequestraat en Newtonstraat. Aremberg spreekt
van de wijk met de vier pleinen te weten Anna
Paulownaplein : “joyeus, on-Hollands, iets Frans
en iets Engels”- Prins Hendrikplein: “een plein met
de Januskop van twee gezichten, vrolijk overdag en
luguber ‘s nachts”, Koningsplein: “het brede stoere
vierkant” en tenslotte het Regentesseplein, “dat
niet meer zou zijn dan het kruispunt van de drukke
Weimarstraat en de lommerrijke Regentesselaan,
als het met zijn obeliskje niet duidelijk zijn stand
als plein ophield!” ( p. 54)
Commissaris Aremberg komt tot de omschrijving
van het decor als hij ‘s nachts de moord en alle
andere verwikkelingen op een rijtje probeert te
zetten. Hij schetst dit decor en maakt dan ook nog

een aantal andere fraaie bemerkingen over het tot
stand komen van de wijk:
“Er was gebouwd op een manier die tegenwoordig
zeker geen genade meer zou vinden. Langs
straten die te smal waren geworden, waren gevels
verrezen met pilaartjes, pilastertjes en hardstenen
gevelfestoenen, die nu terecht foeilelijk werden
gevonden”. Maar gaf juist die lelijkheid aan de
omgeving van die vier pleinen toch zo’n eigen
karakter, dat deze daardoor een eigen gezicht
kreeg, het gezicht van een buurt, een wijk...? p. 55
Grappig dat wij die lelijkheid van die versieringen
juist nu als karakteristiek op prijs stellen.
Hoewel het overgrote deel van de verwikkelingen
zich afspelen in de straten van het
Zeeheldenkwartier vindt de ontknoping plaats
in een industrieel wasserijpand achter een gevel
van de Beeklaan. De dubieuze wasbaas Blooker,
van de reclameslogan “Blooker bleekt bleker”

Oude foto’s opnieuw indelen en
ordenen

delen krijgen ze een nieuwe betekenis. Ze roepen
vragen op als: wie staat er op, wat stelt het voor,
wanneer of waar is dat gemaakt, om wat voor soort
foto’s gaat. Deze vragen stimuleren het zoeken
naar informatie, tot het leggen van kontakten. Het
vinden van antwoorden is een waardevolle ervaring
en kan tot nieuwe inzichten leiden.
Ook al lijkt het aantal onderwerpen oneindig groot,
elke fotograaf legt zich een beperking op in de
onderwerpskeuze door zijn of haar persoonlijke
voorkeur. Die voorkeur is goed in beeld te
brengen door foto’s te ordenen. Niet door alle
afzonderlijke concrete onderwerpen te nemen,
maar door globaler te werk te gaan, door motieven
te gebruiken. Globaler is minder, en minder geeft
beter overzicht.
Voor het indelen van het complete werk van
Raemakers gebruiken we de volgende vier
motieven: mensen, dieren, natuur en dingen.
Een foto is een afbeelding van een motief: óf er
staat een mens(en) op, óf een dier, óf een ding,
óf het betreft een natuurfoto. Uiteraard is het ook
mogelijk dat een foto niet een, maar meerdere
motieven bevat; bijvoorbeeld een foto van mensen
in de natuur. Foto’s met meerdere motieven zijn
te onderscheiden door te letten op voor – en
achtergrond. Dat wat op de voorgrond staat krijgt
van de kijker de meeste aandacht en is daardoor het
belangrijkste. (boekje: W.H.A. Raemakers in beeld.
Meer informatie mail naar: loeker@ziggo.nl)
Een voorbeeld is de foto uit het begin van de vorige
eeuw van een Haagsche stoomtram.

Foto’s liggen op een stapel in een bureaulade, in
een doos, of zijn in albums opgeplakt. Ook in dat
laatste geval laat een ordening vaak te wensen
over: de oudste foto’s zitten vooraan, de nieuwste
achteraan. Alleen, een dergelijke volgorde is
moeilijk consequent vol te houden. En, wat ontbreekt, is samenhang en overzicht. En juist die
twee zorgen voor een meerwaarde.
Het complete werk bestaande uit 284 zwart - wit
foto’s, van amateurfotograaf W. H. A. Raemakers,
die van 1930 tot 1960 fotografeerde, zit in
twee familiealbums die achteraf alsnog op een
systematische wijze ingedeeld zijn. Daarvan volgt
nu een korte beschrijving.
Zonder het te weten zijn mensen dagelijks aan het
ordenen en indelen. Ze maken onderscheid tussen
mooi en lelijk, goed en slecht, vriend of vijand,
autochtoon of allochtoon. Die indelingen bepalen
ons denken. Mensen nemen beslissingen over
hun doen en laten op basis van die indelingen.
Het indelen van oude foto’s is interessant voor
wie in fotografie is geïnteresseerd en voor degene
die oog heeft voor geschiedenis. Door een
onsamenhangende verzameling oude foto’s in te

is de klassieke schurk van dit wijktheater, maar
ook andere spelers zoals bijvoorbeeld mevrouw
Stahleck krijgen van Hofdorp veel kleur mee.
Grappig is ook de omschrijving van het zojuist
weer gerevitaliseerde cafe Emma aan het
Regentesseplein: “In de oorlog ‘14-’18 was het
hier in Nederland een brandpunt van allerlei
spionageactiviteiten. Nergens was die activiteit
groter dan in Den Haag en nergens in Den Haag
kwamen zoveel agenten en spionnen bijeen , als
juist daar in cafe Emma.
Voor dit artikel maakte ik gebruik van een
exemplaar van de eerste druk uit 1961. Het aardige
daarvan is dat deze druk voorzien is van fraaie
schetsen van diverse locaties waaronde de vier
pleinen van de hand van Ton van Riel.
Veelal ben je aangewezen op de tweedehandsmarkt
voor de romans van Hofdorp al ontdekte ik recent,
dat kantoorboekhandel de Vulpen aan de Frederik
Hendriklaan een aantal van de titels op voorraad
heeft.
Volgende keer Deel 2 over Pim Hofdorp dan met
de roman “Vampiers van Valkenbos”.
Aad van Schie
De foto is in het bezit van Dick van den Bosch.
De vraag wat er op staat is vanuit de hierboven
beschreven theorie is betrekkelijk eenvoudig te
beantwoorden. Het gaat om mensen. Mensen
met als achtergrond een stoomtram (locomotief
en passagierswagen) en daar weer achter staan
huizen. Het is dus een foto met een combinatie
van twee motieven: mensen en dingen. Dick wil
graag weten waar die foto gemaakt is. Hij kent
bovendien alleen de vierde persoon van links bij
naam. Dat is A. Sonneveld; hij was machinist op
de Haagsche tram en leefde van 1867 tot 1952.
Voor Konkreet geschreven door Mansar Amber.
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COLUMN
Waar je ook gaat..

In het tijdschrift National Geographic las ik eens
een interview met een bergbeklimmer. Hij had,
na jaren van training, Mount Everest geklommen.
De begeleidende foto’s in het tijdschrift waren
natuurlijk van een indrukwekkende schoonheid.
Ik mag graag dat soort artikelen lezen en mijn
verlangen naar reizen en avontuur prikkelen. Op
het eind van het artikel werd hem gevraagd wat
hij van deze enorme onderneming had geleerd.
Zijn antwoord vatte hij kort samen in het zinnetje:
“Wherever you go, there you are” ; waar je ook
gaat, daar ben je. Een open deur denk je wellicht,
maar ik vond het een prachtige uitspraak die me is
bijgebleven.
Je kunt de wereld over reizen, op de top van de
Mount Everest staan, je neemt jezelf altijd mee.
Of je onderweg een goede tijd hebt, of je kunt
genieten, vervuld kunt raken is sterk afhankelijk
of je in het moment kunt zijn. Of je nu bergen
beklimt of iedere dag op kantoor werkt.
Je lichaam is daarin je beste bondgenoot. Het
voelen, ervaren van je lichaam brengt je in het
moment, en daarmee dichter bij de realiteit..
Ik ken een spirituele school die haar studenten
voor het een jaar lang de opdracht meegeeft om
de armen en benen gedurende de dag te blijven
voelen. Voelen in de zin van, dat een deel van je
aandacht is bij het waarnemen van de ledematen,
terwijl je de dagelijkse activiteiten onderneemt. Of
het nu de kleding om de huid is die je waarneemt,
of je spieren voelt, tintelingen ervaart, maakt niet
uit. Het is een eerste stap naar meer aanwezig te
zijn in je dagelijkse leven.
Zijn waar je bent. Simpel maar zeker
niet eenvoudig. Onze gedachten, mentale
verwikkelingen nemen veel aandacht weg van
het gewoonweg er zijn. Juist als je stil gaat zitten
en je aandacht op je lichaam gaat richten komen
die gedachtestromen het sterkst naar voren. Een
van de stappen om er losser van te komen en het
letterlijk stiller te laten worden is het besef dat
het gedachten zijn. Je bent je gedachten niet. Je
kunt er naar kijken, zoals je naar wolken kijkt
die voorbij komen drijven. In de Newtonstraat
staat vaak een busje geparkeerd. Ik loop er wel
eens langs als ik boodschappen heb gedaan. Op
de achterkant zit een sticker met de tekst “Don’t
believe everything you think”.. en zo is het maar
net.
Mind your body
Met frisse energie en een schoon hoofd de dag
beginnen? Vanaf woensdag 19 september start er
een ochtend-meditatiegroep onder begeleiding
van Gert-Jan Lieffering. De meditaties zijn
actieve meditatievormen gebaseerd op de Osho
meditaties. Lokatie: Koningsplein 37, Tijd van
9.00 tot 11.00 uur. Kijk op www.gert-janlieffering.
nl om je aan te melden.

Wat vertelt je lichaam?
Ontdek de verbinding tussen lichaam en
gevoelsleven
www.gert-janlieffering.nl
Maak kennis met Rebalancing
Praktijk voor Rebalancing
Suezkade 5
0624325973

Een onverwachte
zomergast in de
tuin.
Twee jaar geleden kwam ik in augustus terug van
een zomertrip en vond tot mijn grote verbazing
een grote witte leerachtige bol achter in de
tuin van onze woning in de Columbusstraat.
We dachten eerst aan een grap van een onzer
tijdelijke kattenverzorgers, maar na enig googelen
stelden we vast dat het hier een exemplaar betrof
van de Langermannia gigantea ofwel van de
reuzenbovist.
Gewoon een paddenstoel dus, nou ja gewoon.
Het blijft toch apart en we kregen de indruk dat
zo’n verschijning in je achtertuintje redelijk
uitzonderlijk is. Als je dat op internet uitzoekt dan
komt deze paddenstoel tamelijk frequent voor en
kan hij zelfs het formaat van 80 cm in doorsnee
krijgen. Bij ons blijft de grootte doorgaans zo
ongeveer 20 cm in doorsnee. Zie de bijgaande
foto van het exemplaar van 2012, dat weer op een
andere plaats op 20 augustus tevoorschijn kwam.
Meestal komen deze paddenstoelen tevoorschijn
in weitjes en bossen op voedselrijke klei en
veengronden aldus Soortenbank.nl en dus niet in
achtertuintjes.
Het jaar daarop verschenen er ook weer in
augustus zelfs twee van die witte bollen, eentje
zelfs gewoon tussen de stenen van het terras.
Inmiddels begint dit een jaarlijks augustus ritueel
te worden Maar vooral het plotseling daar zijn
blijft verrassend. De reuzenbovist blijkt eetbaar
te zijn al hebben wij dit alleen al vanwege de
naaktslaksporen nooit uitgeprobeerd. Na een week
begint de bovist bruin te worden en uiteindelijk
valt hij in een poederachtige substantie uiteen.
De sporen van de paddenstoel verspreiden zich
volgens de genoemde site via de wind. Ik vraag
me nu af of andere wijkbewoners inmiddels ook
zo’n fraaie witte bol in hun tuin vinden. Zo ja dan
zou ik dit graag vernemen via bijgaand mailadres.
Zoals je op de bijgaande foto kan zien voelt
onze kater zich zeer op zijn gemak bij deze
onverwachte tuingenoot.
Aad van Schie
vanschie.aad70@gmail.com

Sinds kort is ook in het Regentesseen Valkenboskwartier de
Burenhulpcentrale gestart.
Dit gebeurt in samenwerking met onder andere
bewonersorganisatie Regentes Valkenbos, en
andere organisaties in de wijk.
De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale die mensen uit de buurt met elkaar in
contact brengt als er iets nodig is. Stel u bent ziek
en kunt daardoor geen boodschappen doen, op dat
moment kunt u de burenhulpcentrale bellen en wij
zoeken een buur die dichtbij woont en even een
boodschap voor u wil meenemen.
De burenhulpcentrale bemiddelt niet alleen voor
boodschappen, maar voor heleboel kleine vragen en
klussen waar u even een helpende hand bij nodig
heeft, zoals de hond een keer uitlaten, een klein
klusje in huis of tuin, vervoer naar het ziekenhuis,
een praatje, iemand helpen met de computer of tv
of een evenement of buurtactiviteit waar hulp bij
nodig is.
Via het telefoonnummer 070-2629999 en website
www.burenhulpcentrale.nl kunnen buren die
iets nodig hebben en buren die weleens iets voor
een buur willen doen eenvoudig en vrijblijvend
met elkaar in contact worden gebracht. Zo kunnen
mensen elkaar makkelijk vinden en hopelijk ook
het oude ‘buurt’ gevoel weer wat meer terugkrijgen.
Inmiddels zijn er 166 bewoners uit Segbroek
deelnemer van de burenhulpcentrale, waarvan 20%
uit het Regentesse-en Valkenboskwartier komt,
maar wij hopen natuurlijk dat nog veel meer buren
deelnemen en elkaar weten te vinden.
Wilt u helpen?
De burenhulpcentrale is op dit moment op zoek
naar deelnemers die het leuk vinden om af en toe
iets kleins voor een buur te doen. U geeft zelf
vooraf aan voor welke soort klussen wij u kunnen
benaderen. Of misschien heeft u zelf juist een talent
dat u voor de wijk wilt inzetten. U kunt helpen
wanneer het u uitkomt. Er zijn geen verplichtingen
aan verbonden. Komt het op het moment dat
u met een verzoek benadert wordt niet uit, dan
wordt automatisch de volgende buur gebeld. De
burenhulpcentrale is er overigens voor iedereen.
Zowel jong als oud kunnen er gebruik van maken.
Voorlichting op zaterdag 29 september 2012
Wilt u eerst meer weten? U kunt uiteraard contact
met ons opnemen. En op zaterdag 29 september a.s.
is de Burenhulpcentrale tussen 11.00 en 15.00 uur
in de Bibliotheek Segbroek op de Weimarstraat 353
aanwezig. U kunt dan vrijblijvend alle informatie
krijgen en vragen stellen. Ook vinden er korte
voorlichtingssessies plaats.
De burenhulpcentrale start in 2012 en 2013 in alle
Haagse wijken en deze burenhulpcentrale valt
onder het aanbod van Voor Welzijn. Voor meer
informatie en opgave kunt u contact opnemen
met 070-2629999 of BurenhulpcentraleSegbroek@
voorwelzijn.nl of www.burenhulpcentrale.nl
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