
1juni 2010

december 

206

Zwanenzang van de Regentes 
Pas geleden hoorde ik tijdens een interview met 
Thomas Rosenboom over zijn nieuwe roman ” 
De rode loper” het volgende prachtige verhaal. 
Thomas zag enige jaren terug de vergeefse 
pogingen van een zwaan om tussen twee bruggen 
in een gracht zo hoog te komen, dat hij  over de 
tweede brug weg kon vliegen. De aanvliegroute 
bleek te kort en dit zag Thomas als de tragedie 
van de Amsterdamse zwanen. Ze zijn ooit via het 
IJ terecht gekomen in Amsterdam en weten nu 
niet meer hoe ze er weg kunnen komen als zij dit 
willen. Ze zijn de “uitgang” uit het oog verloren. 
Wij dachten in deze buurt een prachtig theater te 
hebben wat je in overdrachtelijke zin onze 
culturele buurtzwaan zou kunnen noemen. We 
kunnen ons onze wijk niet meer voorstellen 
zonder die prachtige zwaan. Het lukt de Gemeente 
Den Haag echter wel om deze mooie vogel, 
die helemaal niet weg wilde uit onze “prachtwijk” 
om zeep te helpen door de subsidiekraan dicht 
te draaien per 1 januari 2013. Omgekeerd aan het 
Amsterdamse zwanenverhaal dus!  Overigens 
hopen wij nog steeds op een doorstart voor ons 
mooie theater. Eerst lazen we over de plannen 
van de organisatie van Crossing Border om te 
verhuizen van hun oude pand aan de Weimarstraat 
naar de Regentes, waar zij dan zowel de kantoor-
functie als mogelijk concerten zouden gaan 
organiseren. Dit plan is echter van de baan omdat 
de gemeente het niet mogelijk maakte om via enige 
subsidie dit uitvoeringsplan te ondersteunen. 
Blijkens een artikel in Den Haag Centraal van 16 
november wil een organisatie van onder meer 
oud medewerkers van de Regentes onder de naam 
“De Nieuwe Regentes” een deels commerciële 

doorstart maken met zowel voorstellingen ( singer- 
songwriters concerten en jeugdvoorstellingen) 
als feesten. Ook zij vragen echter een eenmalige 
injectie van 265.000 Euro. 
Ik ben benieuwd naar het resultaat van hun gesprek 
met de wethouder. 
We blijven het kritisch volgen! 

Vooralsnog gaan wij afscheid nemen van de 
huidige Regentes met een al eerder door Wim van 
Stam toegezegde spectaculaire slotmanifestatie. Ik 
maak hierbij gebruik van de tekst zoals deze 
op de website van de Regentes te vinden is. 

Knal! 
Op 11 december heeft het afscheidsfeest 
plaatsgevonden van Theater de Regentes. Dit 
was een jubileum   en afscheidsvoorstelling 
tegelijkertijd met de medewerking van een groot 
aantal bevriende podiumkunstenaars met wie we 
nog een keer ons markante gebouw uit zijn voegen 
lieten knallen, 
Theo Nijland, het Matangi Quartet, Sven Ratzke, 
Eric Vaarzon Morel, DMT, Rob Thuis, 
Peter Zegveld, Panne Gadje, Motion Unlimited, het 
Koninklijk Conservatorium en nog meer 
verrassingen, 
Theater de Regentes sluit per 1 januari zijn deuren 
maar staat ook stil bij het 15-jarig bestaan van 
het voormalige zwembad als theater. Het theater, 
de artiesten, en de medewerkers van de Regentes 
namen afscheid van u met een bruisend knaleffect 
in alle zalen van het theater. 
    Aad van Schie

Bewoners Organisatie                 
Regentes - Valkenbos               
wenst alle bewoners fijne 
kerstdagen een een heel    
gezond en gelukkig 2013!
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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 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  
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Staedion stopt met 
beheerder SDS
Staedion heeft per eind december 
de contracten opgezegd met 
beheerder SDS. Deze organisatie 
doet op dit moment nog het beheer 
van de serviceflats van Staedion 
(Haghesteyn, Dekkershaghe 
en  Hagheduyn in Den Haag en 
Swaenendreef in Lisse). Reden van 
de opzegging zijn niet nagekomen 
afspraken, een gebrekkige 
administratie en slechte aansturing. 
De complexen hebben behoefte aan 
onderhoud en kampen met leegstand. 
Staedion doet de verhuur nu zelf en 
bekijkt hoe de leegstand verder kan 
worden teruggebracht.

Stichting Dienstverlening 
Serviceflats (SDS) is 
verantwoordelijk voor de 
dienstverlening in de flat, het 
beheer en de verhuur van de 
appartementen. Bewoners van 
Hagesteyn kunnen tegen betaling 
gebruikmaken van diverse diensten 
als een maaltijdservice of een 
boodschappendienst.

Juridisch spreekuur in 
buurt- en ontmoetings-
centrum De Westhoek.
Het juridisch spreekuur zal van 
oktober t/m juni elke eerste dinsdag 
van de maand zijn, van 20.00 - 21.00 
uur in buurt- en ontmoetingscentrum 
De Westhoek.
In allerlei situaties kun je met 
juridische vragen te maken krijgen: 
in verband met werk, uitkering, 
schade, nalatenschap, enz. enz. Kunt 
u het zich niet permitteren om zo 
maar juridische bijstand in te huren, 
dan kunt u gebruik maken van het 
juridisch spreekuur van de Westhoek. 
Juriste Harma Heide is van oktober 
t/m juni elke eerste dinsdag van 
de maand beschikbaar voor uw 
juridische vragen.

Buurt- en ontmoetingscentrum “De 
Westhoek” 
Thomas Schwenckestraat 28 
2563 BZ  Den Haag 
Tel: 070 345 93 42 
Diaconaal Opbouwwerker Klaas 
Bruins 
kbruins@steknet.nl 
http://www.stekdenhaag.nl/
dewesthoek

Het blijft mij verbazen hoe snel de 
tijd gaat, het is  alweer tijd voor  de 
laatste Konkreet van 2012 aan de 
vooravond van de feestdagen. Het 
is een roerig jaar geweest op allerlei 
fronten, maar vooral het jaar waarin 
de financiële crisis aan alle kanten 
toeslaat, en gebruikt wordt om 
allerlei beslissingen door te voeren. 
Soms onbegrijpelijke beslissingen 
waarbij ik de bouw van het 
Cultuurpaleis op het Spui toch wel 
de meest in het oog springende vind. 
Hoe is het in godsnaam mogelijk 
dat alle culturele instellingen in 
Den Haag fors moeten inleveren 
of verdwijnen door het (deels) 
intrekken van subsidie en dat je aan 
de andere kant 181 miljoen! (wie 
raadt het uiteindelijke bedrag?) euro 
aan nieuwbouw kunt uitgeven aan 
een Cultuur gebouw op een plek 
waar al prima voorzieningen staan. 
En dat terwijl een groot aantal prima 
cultuur initiatieven in de stad de 
nek wordt omgedraaid. Ook onze 
wijk wordt zwaar getroffen met de 
aanstaande sluiting van Theater de 
Regentes per 1 januari 2013. En 
dat nu juist in een wijk waarin je 
struikelt over creatief talent variërend 
van dansers, muzikanten tot DJ’s, 
architecten en theatermakers. Wat 
een verarming. Er zijn vast al vele 
goede reddingsplannen afgewezen, 
desondanks stel ik het volgende 
voor. De Gemeente stelt het gebouw 
ter beschikking aan de Haagse 
bevolking en in het bijzonder aan 
ReVa en omstreken. Voorwaarde is 
dat er culturele activiteiten worden 
ontwikkeld die kostendekkend zijn 
en een toegevoegde waarde hebben 
voor de wijk/stad. Stel een groep 
samen met vertegenwoordigers 
uit de wijk (cultuur, ondernemers, 
bewoners, wijkorganisatie en iemand 
van buitenaf) die de aanvragen 
toetst aan de hand van een aantal 
vastgestelde criteria zoals een 
goed ondernemingsplan et voilà. 
Natuurlijk zit er nog meer aan vast, 
maar het moet toch mogelijk zijn met 
zoveel toptalent in deze wijk om dit 
te laten slagen.
Ik kan de kar wel trekken, wie 
doet er mee? Meteen een mooi 
voornemen voor 2013!

Ik wens u namens de gehele 
redactie vast hele fijne feestdagen 
en een gelukkig 2013.
Perry Lehmann 
(hoofdredacteur)

Het Zilveren Huis
“Stijlvol, veilig, comfortabel en 
gemakkelijk wonen. Nu en in de 
toekomst” Het Zilveren Huis speelt in 
op de groeiende vraag om woningen 
aan te passen, zodat bewoners zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Wat doen we?
Het team van het ZilverenHuis is 
gespecialiseerd in woningaanpas-
singen en verbouwingen. We
adviseren over het toekomstbestendig, 
veilig en energiezuinig maken van 
woningen. Daarnaast realiseren we de 
aanpassingen aan de woning van het 
idee tot en met de oplevering.
Waarom nu ?
Er is een aantal redenen waarom 
er juist nu een groeiende vraag is 
naar het aanpassen van de bestaande 
woning:
• Een verschuiving in mentaliteit: de 
huidige generatie van 55+ers laat zich 
niet meer ‘wegstoppen’ in verzor-
gingstehuizen en blijft liever in de 
eigen buurt wonen.
• De wens van de overheid om vitale 
ouderen uit verzorgingstehuizen te 
houden en zorg aan huis aan te
bieden.
• In deze aanhoudend slechte 
woningmarkt is verhuizen naar een 
woning die aan alle wensen voldoet
niet altijd een optie voor bewoners.
Hoe gaan we te werk?
Elke woning en elke bewoner is 
anders: na een vrijblijvend intake-
gesprek kunnen we een uitgebreid
advies opstellen met kostenramingen. 
Deze adviezen kunnen bestaan uit 
bouwkundige ingrepen (bijvoorbeeld 
het realiseren van een slaapkamer 
en badkamer op de begane grond), 
het verhogen van het comfort 
(bijvoorbeeld na-isoleren) of het 
verhogen van de veiligheid (zowel 
binnenshuis als buitenshuis).
Vervolgens kunnen we, in samenwer-
king met erkende vakmensen, de 
plannen uitvoeren. Om de kwaliteit 
te garanderen is het team van Het 
Zilveren Huis nauw betrokken bij de 
uitvoering.
Contact
Neem gerust contact met ons op voor 
meer informatie of voor een afspraak.
Michiel Parqui (06-14202373) en 
Willem Veldt (06-53499476)
www.hetzilverenhuis.nl / info@
hetzilverenhuis.nl
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Invasie Fiets
De invasie duurt en duurt maar voort. Waar 
vroeger een fiets sombertjes in zijn eentje tegen de 
kastanjeboom stond geparkeerd, is het nu spitsuur 
bij de oude boom. 
Een wirwar van sturen, rempedalen, spaken, 
trappers en wielen ontrekt de boom haar waardig-
heid. Ik leef in een stad en wat hebben stadsmensen 
nodig? Uitzicht en ruimte. We moeten ons hoofd 
kunnen schonen en dan beelden van groen, 
bloemen, bladeren en hout tot ons kunnen nemen. 
Daarom planten we boompjes en leggen we 
liefelijke geveltuintjes aan. 
Sinds een jaar of zo is het zigzaggen op de stoep. 
Dat komt hoofdzakelijk door de aanwas van allerlei 
soorten fietsen. We hadden natuurlijk al de dames- 
en de herenfiets. Toen kregen we de ligfiets en de 
tandem en nu hebben we veel erger nog de fiets met 
een enorme vierkante bak voorop. Hier kunnen wel 
vier of zelfs zes kleintjes in. 
Deze fietsen schurken zich bij de supermarkt tegen 
de bescheiden heren- of damesfiets aan zodat we 
ons genoodzaakt voelen deze vrolijke in paars en 
geel geverfde bakfiets opzij te manoeuvreren om 
onze eigen fiets te kunnen bevrijden. Meestal onder 
begeleiding van wat tomeloze scheldpartijen en 
vuurspuwende ogen. Het Roma-meisje uit Bulgarije 
houdt haar daklozenkrantjes dan stevig vast en 
blijft stoïcijns iedereen gedag zeggen. Ze is wel wat 
gewend, vermoed ik.
Ja, het gaat voornamelijk om de invasie van de 
geparkeerde fiets die het straatbeeld in een blikken 
zooitje verandert: alle fietssoorten weesfietsen, 
fietsen met lekke banden, inmiddels zonder zadel 
of voorwiel, of geheel verroest. Ze blinken erin uit 
overal te zijn! Voor de deur, naast de deur, tussen 
of bijna in geveltuintjes, in portieken vergeten of 
achtergelaten. Waar deze invasie vandaan komt? 
Het probleem kan hem zitten in de fietsrekken die 
veelvuldig door de gemeente verstrekt worden. 
Fietsrekken trekken fietsen aan, ook de fietsen 
die vergeten en achtergelaten willen worden. 
Op de plek waar voorheen de hangjongeren met 
hun Staffords een gezellig onderonsje hadden, 
struikel je nu over een fietsenpopulatie die aan een 
walrussenkolonie doet denken. 
Eerst waren er de auto’s, de busjes, de scootmobie-
len, de trendy scooter, de motor en de ouderwetse 
brommer die het straatbeeld vulden.  Maar naast 
de trams, bussen, vrachtwagens, hijskranen, 
vuilniswagens, de drollen opzuig-machines, 
skaters, bladblazers, de taxi’s, de ritska’s en de 
scheurende pizza-koeriers is er nu de invasie van 
de geparkeerde fiets die het straatbeeld van een 
doorgedraaide mobiele machinerie compleet maakt. 
Of toch niet helemaal?
Want ook de mobielende voetganger, overbelast 
want altijd bereikbaar rukt razend snel op. Met 
het hoofd voorovergebogen of met gestrekte 
nek bedienen ze hun smartphones. In zichzelf 
gekeerd maar internationaal connected bevolken 
ze de straten. Ze botsen tegen rondhangende 
scootmobielen en bakfietsen op of lopen argeloze 
voorbijgangers omver.  Hun fietsen, ongebruikt, 
hopen zich op, ernstig getraumatiseerd. Stijf van 
het stilstaan, belanden ze in de bek van een enorme 
grijper. Het geluid van piepend en schrapend metaal 
doet de voetganger even opkijken, niet al te hoog 
want de nek is al neerwaarts gaan groeien. 
Het duurt vast niet lang meer of we lopen weer op 
vier poten. De stoep is dan één groot beeldscherm 
zodat we altijd connected zijn. En de fiets? Daar 
wordt op facebookparty’s slechts nog nostalgisch 
over gemijmerd: ‘Weet je nog toen we dronken op 
de fiets zaten, en jij probeerde me te zoenen? We 
kletterden op de keien en toen kregen we de slappe 
lach…’    Mildred Anna

Start inzameling 
huisvuil via 
ondergrondse 
containers in deel 
van de wijk.
Iedereen die de afgelopen periode door onze wijk 
wandelde of reed moet het opgevallen zijn dat de 
Gemeentelijke Mol flink aan het werk was met het 
voorbereiden van het plaatsen van de zogenaamde 
ORAC’s ofwel de ondergrondse vuilcontainers.
Overigens greep de mol wel eens mis, want dan 
werd een gat na korte tijd weer gedicht en werd  er 
elders om de hoek een nieuw  bres in het trottoir 
geslagen. Tijdens de werkzaamheden ontdekte 
men dan, dat er te veel leidingen in de grond zaten 
om daadwerkelijk toe te kunnen slaan.
Een en ander betekent dat er voor sommige delen 
van straten geen container beschikbaar is en dan 
moet men het vuil in een aanpalende straat kwijt.
Bewoners van de straten die binnenkort daadwer-
kelijk te maken krijgen   de nieuwe wijze van het 
ophalen van huisvuil worden door de Gemeente 
passend voorgelicht via bewonersbrieven.
In twee fasen start de uitvoering van het nieuwe 
ophaalsysteem:

1. De straten omsloten door Suezkade, 
Newtonstraat, Beeklaan, Weimarstraat, 
Regentesselaan en Laan van Meerdervoort.
Op 7 december wordt in  dit gebied voor 
het laatst op traditionele wijze het huisvuil 
opgehaald en mag er dus geen huisvuil meer 
aangeboden worden in zakken en minicontainers. 
Het GFT afval mag op de gebruikelijke wijze 
aangeboden blijven worden. Voor een deel van 
een aantal straten staan de containers om de 
hoek en in een klein aantal gevallen staan er 
tijdelijk bovengrondse containers. Voorts geef 
de Gemeente aanwijzingen voor de periode rond 
oudjaar.
2. De straten omsloten door Laan van 
Meerdervoort, Koningin Emmakade, 
Marnixstraat en Conradkade.
In dit gebied is de laatste traditionele ophaal van 
vuil op 14 december. Voor het overige gelden 
dezelfde regels als onder de vorige paragraaf.

Hoe zit het met de oplossing voor dat deel 
van de wijk, waar voorlopig geen ORAC’S 
geplaatst worden?
In contact met de verantwoordelijke voorlichter 
de heer Stefan Lakhichand confronteerde ik 
hem met de vraag wat er nu gaat gebeuren met 
de straten Stephensonstraat, Columbusstraat, 
Copernicusstraat, Daguerrestraat en Galileistraat 
tussen Regentesselaan en Beeklaan. De bewoners 
van deze straten zijn enige tijd geleden door de 
Gemeente geïnformeerd over de onmogelijkheid 
om aldaar ondergrondse vuilcontainers te plaat-
sen vanwege de te kleine draaicirkel voor de 
ophaalwagens.
De gemeente onderzocht alternatieven voor 
deze straten, maar is er nog niet in geslaagd om 
de goede oplossing te vinden. Waarschijnlijk 
komen de vuilcontainers voor dit gebied op de 
aansluitende gedeeltes van de Regentesselaan 
en de Beeklaan. Het plaatsen hiervan moet men 
echter oplossen in de reorganisatie van deze twee 
lanen en dit gaat de opdracht van dit project te 
buiten. Een en ander betekent dat voor de vijf 
genoemde straatgedeeltes voorlopig nog op de 
oude wijze gewerkt wordt met het ophalen van het 
vuilnis.             VERVOLG OP PAGINA 9

Donderdag 1 november
In aanwezigheid van 30 bewoners die nauw betrokken 
zijn bij diverse activiteiten in de wijk, maar vooral 
in hun directe woonomgeving actief zijn, opende 
voorzitter Ed van Dusschoten da jaarvergadering van de 
bewonersorganisatie Regentes/ Valkenbos.
Na jaren vergadert te hebben in het Regentesse 
kwartier werd het tijd ook het Valkenbos kwartier aan 
te doen. BoReVa belande in de “de Overkant” in de 
Newtonstraat. Een ruimte die als zeer plezierig werd 
ervaren.
Hij verwelkomde Petra Verhoekx die de stand van zaken 
namens de Politie toelichtte, Hanneke Schippers voerde 
als stadsdeel directeur het woord en introduceerde Lia 
den Hertog als medewerkster van het stadsdeelkantoor. 
Wij zullen haar hopelijk nog vele malen ontmoeten

Annette Stoter en Dirk van Puffelen waren namens 
Staedion aanwezig en bespraken de plannen rond het 
ongeruite stukje grond t/o/ het Zeebelt Theater. Het plan 
is om, samen met de omwonenden, te komen tot een 
plantsoen waar zowel kinderen als ook de volwassen 
bewoners plezier een kunnen beleven.

Nettie Baak vice voorzitter van BoReVa en de grote 
motor achter de actie “Reva waaier”. Een project dat 
zeer hoge ogen gooit en erg veel informatie heeft 
opgeleverd. (We moeten er auteursrechten op nemen).
Hanneke Schippers blies ook de loftrompet over de 
resultaten de Nettie en haar team hebben bereikt.
Zij besprak verschillende zaken die sterk leven bij de 
bewoners w.o. de nog steeds niet opgeloste problemen 
rond de Vahonschool, de nieuwe vuilcontainers, 
en eindelijk het opstarten van het “masterplan de 
Verademing”.

Namens de Politie gaf bureauchef Petra Verhoekx een 
gedetailleerd beeld over het wel en wee in de wijk de 
cijfers gaven, met uitzondering van de straatroof, een 
dalend beeld te zien. Dus als we wat minder lopen te 
zwaaien met dure mobieltjes en gouden kettingen, kan 
ook dit cijfer zeker dalen.

Ook hebben we een beetje “oud en nieuw” gevierd 
met instemming van alle aanwezigen kreeg het oude 
( zittende) bestuur mandaat er nog een jaartje aan te 
plakken. Waarbij wel uit het bestuur de dringende vraag 
naar “nieuw bloed” kwam.
Na een zinnige rondvraag sloot de voorzitter het officiële 
gedeelte en kon het “netwerken beginnen.
Wilt meer details weten over de vergadering in de 
Wijkwinkel kunt het volledige verslag ophalen en 
informeren naar een plaats in het ReVa-bestuur.

    Gerard L. Tettero  
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ATELIER VAN SPEIJK, 
VAN SPEIJKSTRAAT 153A:    
KERSTVAKANTIE

zo 23 dec: 11.00-12.00 u-2-5 jaar met volwas. 
fantasierijke ketting rijgen voor kinderen en (kerst)
bomen
12.30-14.00 u6-11 jaar  huis bouwen van hout (6-
8jr) of foamboard (9-11jr)
do 27 dec:11.00-12.30 u-4-7 j ‘olifant + schildpad 
maken’ nav verhaal ‘touwtrekken’ 
8-12 j landschap schilderen n.a.v. verhaal Vincent 
Van Gogh
13.15-15.00 u-4-7 j textielcollage+stempelen nav 
verhaal ‘Sneeuwmeisje’
8-12 j landschap schilderen n.a.v. verhaal Vincent 
Van Gogh
vr 28 dec: 11.00-12.30 u- 4-7 j ‘Russische’ 
popjesfamilie maken met boshuisje 
8-12 j portret schilderen n.a.v. verhaal over Pablo 
Picasso
13.15-15.00 u- 4-7 j reliëf div. materialen op 
paneel: schaatsen wind mee
8-12 j sieraad maken n.a.v. diverse ontwerpers 
zo 30 dec:-11.00-12.00 u-2-5 jaar met volw.
collage/reliëf maken van ‘ijskoude’ witte spulletjes 
op paneel
12.30-14.00 u 6-10 jaar  collage/reliëf maken met 
witte spullen nav verhaal over Inuit
Wo 02 jan: 11.00-12.30 u-4-7 j Hans en Grietje 
‘snoephuisje’ bouwen van o.a. hout
8-10 j kleurrijk gebouw met tuin maken nav 
Hundertwasser
11.00-13.15 u-10-13 j huis ontwerpen en 
bouwen o.l.v. een architect 
13.30-15.15 u-4-7 j Hans en Grietje ‘snoephuisje’ 
bouwen van o.a. hout
8-13 j  mode: feestjurk ontwerpen op zelf te 
maken paspopje
do 03 jan:11.00-12.30 u-4-7 j Kleine Sjang met 
vogeltje maken met div. materialen
8-13 j schilderen/tekenen op paneel; Paul Klee en 
de dieren
13.15-14.45 u-4-7 j schilderen/tekenen op paneel; 
Paul Klee en de dieren
8-13 j schilderen/tekenen op paneel; Paul Klee en 
de dieren
vr 04 jan:11.00-12.30 u-4-7 j  houten dubbel-
deks vliegtuig bouwen 
8-12 j kleurrijk gebouw n.a.v. architect 
Hundertwasser
13.15-15.00 u-4-7 j slee bouwen/schilderen en 
popje maken  
8-13 j  mode: feestjurk ontwerpen op zelf te 
maken paspopje
zo 06 jan: 11.00-12.10 u-2-5 jaar met volw.
tovertekeningen nav ‘Blauwtje en Geeltje en de 
toverballon’
12.30-14.00 u-6-10 jaar Hemelbed maken n.a.v. het 
sprookje ‘Prinses op de erwt’

Tips voor de 
kerstvakantie:
In het Omniversum draait sinds 
december:
The Living Sea is een klassieke 
Omniversumfilm waarin de zee en oceanen 
centraal staan.  Maar liefst 70% van het 
aardoppervlak is bedekt met water. Dat maakt 
ons mensen eigenlijk allemaal eilandbewoners. 
Zonder water kan een mens niet leven, zonder 
oceanen kan de aarde niet overleven. De oceanen 
en zeeën staan allemaal in verbinding met elkaar. 
Wat hier gebeurt is van invloed op de zee aan 
de andere kant van de wereld. In The Living 
Sea wordt onze band met de zee uitgebeeld in 
spectaculaire scènes. Zo is er optimaal gebruik 
gemaakt van de grootbeeldfilmcamera, zodat je 
echt oog in oog staat met een enorme walvis; je 
boven de tropische eilanden van Palau vliegt, en 
waar je tussen de kwallen gaat zwemen; je op 
de enorm hoge golven voor de kust van Hawaiï 
surft en je mee gaat met de kustwacht in een 
reddingsboot dwars door de ruige branding: 
een nat pak gegarandeerd. The Living Sea 
is een fascinerende en spectaculaire film die 
genomineerd werd voor een Oscar, met muziek 
van Sting.
Ook andere films waaronder:To the Arctic, 
Rocky Mountain Express draaien er nog.

In het Museon zijn ook twee bijzondere 
tentoonstellingen:
High Tech Romeinen is gericht op families 
en jongeren. Centraal in de tentoonstelling staan 
technieken en uitvindingen van de Romeinen.  
De technische prestaties van de Romeinen zijn 
heel bijzonder. Op het gebied van architectuur, 
weg- en waterbouwkunde ontstonden meester-
werken die honderden jaren lang niet zijn 
geëvenaard, zoals tempels, aquaducten en wegen. 
In de tentoonstelling kan men ontdekken hoe 
zij zich lieten inspireren door hun omgeving en 
andere culturen. 
Wildlife Photographer of the Year 
2012 
Vanaf 1 december 2012 t/m 5 mei 2013 zijn 
er weer prachtige natuurfoto’s te bewonderen. 
Natuurfotografen van over de hele wereld dingen 
mee naar de titel. De titel Veolia Environnement 
Wildlife Photographer of the Year gaat dit jaar 
naar Paul Nicklen uit Canada. De Nederlandse 
fotograaf Jasper Doest sleepte twee eervolle 
vermeldingen in de wacht.

Groepsgrootte: 8-12 kinderen. Organiseer zo nodig 
zelf een groepje bij elkaar.
Prijs: Zondag 11.00 uur € 8,00 en € 4,00 met 
Ooievaarspas. 
Overige dagen/tijden € 10,00 en € 5,00 met 
Ooievaarspas. BSO € 95 p/groep.

Kinderjury ReVa
Niet alleen volwassenen maar ook kinderen hebben 
een mening over de wijk. De mening van kinderen 
is juist belangrijk omdat hun leefgebied met name 
de wijk is. Om naar school te gaan moeten zij door 
de wijk. Buitenspelen doen zij in de wijk. Eigenlijk 
zijn het dus echte wijkspecialisten. 
Dat kinderen mondig genoeg zijn om hun 
mening kenbaar te maken bleek wel tijdens de 
vier jurybijeenkomsten. Er is met de kinderen 
gesproken over waarom zij in Regentes-Valkenbos 
wonen, wat er leuk is, wat er verbeterd moet 
worden en wat ze missen in de wijk. De grootste 
ergernissen van de kinderjury zijn: Hondenpoep 
en afval in de wijk! Twee pleinen die aandacht 
verdienen: Kepplerplein en Newtonplein. Op het 
Kepplerplein zijn geen speeltoestellen voor kleine 
kinderen en het is er onveilig. Op het Newtonplein 
zijn de speeltoestellen verouderd (roestig) en het is 
er onveilig en vies.

De kinderen hebben een wijkwandeling 
gemaakt en hebben daarbij met de camera 
gevoelig plekken vastgelegd die volgens 
hen aandacht verdienen. Aan de hand van 
de foto’s hebben zij een rapport gemaakt 
en aangeboden aan een ambtenaar van het 
stadsdeelkantoor. In het rapport is duidelijk 
te lezen wat de kinderen belangrijk vinden 
voor de leefbaarheid in de wijk. Ook willen 
zij een aktie organiseren op het Kepplerplein. 
Nu maar hopen dat de wensen gehonoreerd 
gaan worden.

In de kerstvakantie organiseert het jeugdwerk 
van VOOR Welzijn activiteiten voor kinderen en 
jongeren uit Regentes-Valkenbos. Op alle dagen 
tussen kerst en oud en nieuw worden er vooral voor 
tieners tal van activiteiten georganiseerd. Nieuw 
dit jaar is dat de tieners voor hun leuke uitstapjes 
eerst gaan klussen in de wijk: brandbaar materiaal 
opruimen, kerstbomen verzamelen, kerststukjes 
maken voor ouderen, enzovoorts. Ook worden er 
activiteiten voor jong en oud samen georganiseerd.
Heeft u, als buurtbewoners, nog een goed idee voor 
een klus, of heeft u zin om mee te helpen? Laat het 
ons dan weten, of kom eens langs bij de iShop in 
de Regenvalk.

Voor het complete programma, met activiteiten 
voor jong tot oud, kunt u kijken op www.
voorwelzijn.nl. Voor activiteiten speciaal voor 
jeugd kunt u bellen met Sanne: 06 4308 5395.

 Jeugdwerk in de                    
kerstvakantie
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Buurtwinkel nieuwe stijl.
Een pui in de Columbusstraat....... door wat tegels te verwijderen is er voor het raam plaats gemaakt voor een druif, 
een artisjok en tomatenplanten. Op het raam hangen mededelingen. Wie echte biologische olijfolie uit Griekenland 
wil kopen kan contact opnemen met de bewoner.
Hier woont Geert-Jan Mellink.

Hij heeft een bedrijf dat zich specialiseert in het 
bedenken en uitvoeren van concepten en projecten, 
maar daarover later. Ik heb er aangebeld omdat ik 
wel wat meer wilde weten over de producten die 
aangeprezen worden via de mededelingen op het 
raam.

De  biologische olijfolie van Ktima Golemi uit de 
Peloponnesos wordt geïmporteerd uit Griekenland. 
Twee broers persen hun olijven en een familielid 
van  Geert-Jan importeert de olie. 
Het is begonnen door het meenemen van een blik 
tijdens een vakantie.  De lekkere olijfolie werd 
door kennissen en familieleden zo gewaardeerd dat 
het idee ontstond om deze olie te importeren. 
Geert-Jan maakte  zijn importeurschap door middel 
van een folder in zijn straat bekend  en kreeg 
daardoor leuke reacties en goede contacten.
Een andere bewoner uit de Columbusstraat had nog 
een leeg 30-litervat staan en stelde dit beschikbaar. 
Daaruit kan men nu ook zelf tappen, onder het 
motto: Neem je eigen fles mee en maak een 
afspraak.
Door de import van de olijfolie kwam Geert-Jan 
op het idee om ook een ander product te gaan 
verkopen: Appelsap uit Luxemburg.
In dat land hebben veel mensen appelbomen.  Aan  
het einde van de zomer, zo in september/oktober 
worden de appels geplukt en komen ze in de 
appelpers terecht, De Luxemburgers brengen hun 
appels, pure appelsap gaat stromen en kan weer 
meegenomen worden. Soms heeft men zoveel, dat 

het verkocht kan worden.  Die appelsap kan men 
ook via Geert-Jan verkrijgen. Het gaat natuurlijk 
niet om hectoliters, maar om kleine hoeveelheden.  

Achter in  zijn moestuin groeien diverse kruiden en 
ook daar mogen buurtbewoners van meegenieten, 
ze worden dikwijls gratis aangeboden. Als de oogst 
overvloedig is worden de weckpotten tevoorschijn 
gehaald om de vruchten en groenten zo langer te 
kunnen bewaren.

De buurtwinkel is ook niet echt bedoeld als  een 
commerciële aangelegenheid, maar fungeert juist 
ook als contactpunt voor buurtgenoten. Men leert 
elkaar kennen, praat met elkaar, doet ideeën op en 
geeft elkaar tips. Mensen met dezelfde interesse 

komen met elkaar in contact, en men 
gaat b.v. planten en zaden ruilen.

Momenteel kan Geert-Jan al zo’n 90  
mensen tot zijn klantenkring rekenen. 
Wanneer  hij iets bijzonders te melden 
heeft kan hij hen via een mailtje op de 
hoogte brengen, want misschien wordt 
zijn beperkte assortiment ooit nog eens 
uitgebreid met wijn. Ook zou het  in de 
toekomst mogelijk kunnen zijn dat hij 
eventuele heerlijkheden, gemaakt door 
vrienden  kan gaan verkopen.

Tenslotte nog iets over een van de 
projecten.  Over twee jaar is het 100 
jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog 
begon. Geert-Jan heeft  het initiatief 

genomen om de stichting ‘100 Jaar Nederland en 
de Eerste Wereldoorlog’ op te richten. Hij wil het 
verhaal van ons land en de Eerste Wereldoorlog 
in brede kring bekend maken en wil dat doen 
met  wetenschappers, auteurs en professioneel 
geïnteresseerden. Ieder die  nog voorwerpen  of 
bijzondere wetenschap over de jaren 1914-1918 
heeft kan zich bij hem melden.

Wie belangstelling heeft: Laat het hem weten.
Geert Jan Mellink,  Columbusstraat 35, info@
geertjanmellink.nl
Er is ook een website: www.geertjanmellink.nl
             Mieke Vischer

Piotr Golawski in de 
Edisonstraat
Piotr Goslawski, is zoals de naam al doet 
vermoeden, van Poolse afkomst. Hij is technisch 
specialist en 17 jaar geleden naar Nederland 
gekomen. Hij woont hier met zijn Nederlandse 
vrouw en twee kinderen. Sinds 6 jaar is hij 
genaturaliseerd en is de Nederlandse taal goed 
machtig.

Piotr is een bedrijf in de Edisonstraat begonnen 
waar hij iedereen, Nederlanders en ook zijn Poolse 
landgenoten, van dienst wil zijn. Allereerst op 
elektrotechnisch gebied, maar uit idealistische 
overwegingen ook op gebied van dienstverlening.

Voor zijn vak moest hij dikwijls  o.a. ook bij Poolse 
landgenoten technische installaties aanleggen.  
Op veel plaatsen waar Piotr kwam om b.v. een 
beveiligingsinstallatie aan te leggen kreeg hij na 
een tijdje poststukken aangereikt en werd hem de 
vraag gesteld of hij kon helpen bij het invullen van 
formulieren en/of versturen van antwoorden. 
Vanuit de gedachte dat de Poolse mensen, die 
graag in Nederland willen integreren geholpen 
moeten worden, hebben Piotr en zijn Nederlandse 
vrouw besloten om ook advieswerkzaamheden 
te gaan verzorgen. Ze zien dat als een service om 
het samenleven van Polen en Nederlanders hier te 
vergemakkelijken.

Zo zagen ze dat het soms voorkomt 
dat een deel van hun doelgroep: 
immigranten uit Polen op een  kluitje 
bij elkaar in één pand wonen, maar dat 
ze vaak een inkomen hebben dat hoog 
genoeg is om een eigen woning te huren. 
Het probleem is dan, dat men door de 
taalbarrière niet weet op welke manier 
dat aangepakt moet worden. 

Hoe goed zou het dan zijn om advies en 
steun te kunnen geven bij het schrijven van 
brieven, aanvragen indienen bij de gemeente en 
woningbouwcorporaties. Als de beoogde woning 
dan verkregen wordt, wil ieder mens in  deze 
moeilijke tijden het huis wel tot een veilige haven 
maken.....en dan komt de oorspronkelijke business 
van Piotr weer van pas.

Sinds kort zijn op het adres: Edisonstraat nr.25  
elektronicaproducenten, nieuwe en tweedehands 
computers en laptops, te koop.  Piotr levert 
beveiligingssystemen, het volledig pakket met 
camera’s, installatie en uitleg. 
Hij kan zorgen voor IT- werkzaamheden, installatie 
en reparatie.

Verder kan er geholpen worden bij het 
onderhouden van contacten met b.v. scholen, 

vertalen en helpen bij het aanvragen van diverse 
zaken zoals bovengenoemde.

Adres: Edisonstraat 25
Open: maandag tot en met zaterdag van 10. 00 
-17.00 uur
Tel: 06 39766143
Website:www.polkomp.nl  E-mailadres: info@
polkomp.nl    
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KERST IN UW AGNESKERK
‘speels, spannend en spiritueel’

EEN VOLLE AGENDA …
In december is ook dit jaar, naast de feestelijke vieringen, weer veel te doen in de Agneskerk aan de 
Beeklaan. Er zijn diverse concerten zoals op 21 dec, dan geeft de Koninklijke ZangeVereninging Excelsior 
een prachtig concert (20.00 u.)

Natuurlijk is op maandag 24 dec. (17.45 uur Regentesseplein) de Lampionoptocht en aansluitend het 
Kerstspel. Donderdag 27 december is er een feestelijke jaarafsluiting met muziek, zang, dans en spel (19.00 
– 22.00 u) en op 6 januari (14.00 uur) het Driekoningenspel en op zondag 20 januari het jaarfeest van Sint 
Agnes… .  

BIJZONDER AGNESFEEST
Zondag 20 januari vieren wij ons jaarlijkse 
Sint Agnesfeest. Een gelegenheid bij 
uitstek voor u om kennis te maken met 
deze vitale parochie.  

SPECIAAL VOOR JONGEREN
Nu eind oktober RKJ-Den Haag is 
opgericht wordt er voor de vooral 
door jongeren uit de hele stad (en 
zelfs daar buiten) van alles en nog wat 
georganiseerd. In 2012 zal er veel gaan 
gebeuren. Echt spannend, interessant en 
leuk om mee te doen. Zoek RKJ op het 
web. Houdt de media in de gaten!  SFEERVOLLE KERSTAVOND & 

LAMPIONOPTOCHT
Kerstavond wordt tradioneel op maandag 24 
dec. met de Lampionoptocht en kinderviering 
met Kerstspel ingeluid. Kinderen en ouders 
verzamelen tegen 17.45 uur op het Regentesseplein 
waar een (nieuwe) Kerststal staat en iets warms 
te drinken is. Van hier vertrekt de optocht naar de 
Agneskerk. In de verduisterde kerk wordt, vanaf 
19.00 uur, ondermeer gezongen en een (nieuw) 
Kerstspel opgevoerd. Na afloop is er natuurlijk 
ook iets warms (glühwein & chocomel). De 
kinderen zijn uitgenodigd zich voor de optocht te 
verkleden als Maria, Jozef, engel, herder of koning 
en om muziekinstrumentjes mee te nemen, oh 
en natuurlijk ook een lampion (te koop o.m. bij 
Blokker en HEMA). Na afloop krijgen zijn een 
verrassing. Alle kinderen en ouders uit de wijk zijn 
van harte welkom! 

NACHTMIS
De nachtmis is ook dit jaar vroeg in de prachtig 
versierde Agneskerk, namelijk al om 21.00 uur. De 
nachtmis is een sfeervolle en spirituele belevenis 
waarbij wij feestelijk vieren dat Jezus is geboren 
in Bethlehem zoals verteld in het Evangelie 
van Lucas. Een verhaal van warmte, zorg, hoop 
en blijdschap. Er zijn overigens 2 collectes: de 
eerste voor het onderhoud en de werken van de 
Agneskerk en de tweede, belangrijkere, voor het 
Agnes Solidariteits Fonds, dat elk jaar mensen 
uit onze wijk, die in nood verkeren, steunt. Geef 
wat u geven kunt, niet meer en niet minder. Wilt 
u niet achterin zitten, kom dan zeker al om 20.30 
uur!  Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, is de 
Hoogmis om 11.00 uur.

OUDJAAR, NIEUWJAAR & 
DRIEKONINGENSPEL
Het Nieuwe jaar wordt direct met veel activiteiten 
begonnen!
Dinsdag 1 januari is de viering om 11.00 uur. Op 
zondag 6 januari is opnieuw de viering om 11.00 
uur waarna wij onze Nieuwjaarsreceptie houden 
en om 14.00 uur wordt er door de kinderen een 
Driekoningenspel opgevoerd.

 TOT SLOT
U leest het, prachtige muziek, veel zang en sfeer 
en de verdieping die u inzicht en kracht geeft. Dit 
alles onderstreept het belang voor u van de vreugde 
volle boodschap van de Kersttijd: de geboorte van 
het kind Jezus. Het biedt u de kracht alle tegenwind 
in het leven te weerstaan, kortom: een gelukkig 
leven in verbondenheid met familie, vrienden, 
naasten, buren en wijkbewoners!

Wij, het team van de Agnesparochie, proberen er 
voor u te zijn. Dat geven wij op allerlei wijze vorm. 
Naast vieringen, thema-avonden, films, concerten, 
tentoonstellingen en wijkactiviteiten, is de Agnes 
een distributiepunt voor de voedselbank, zijn er 
taallessen, bieden wij steun aan wijkbewoners in 
nood, etc.
Kom gerust eens, geheel vrijblijvend, kijken en/
of doe mee, geef, vanuit de traditie, uw eigentijdse 
kerk vorm! Uw mening en visie tellen mee. Zoals 
het motto van onze kinderwoorddienst is: speels, 
spannend en spiritueel! 
In uw Agneskerk bent u altijd van harte welkom!

Een heel mooie (misschien zelfs witte), 
oergezellige en vooral ook spirituele Kerst 
toegewenst! Vanzelfsprekend ook (alvast) een 
voorspoedig en gezegend 2013!

Namens de Agnesparochie
Jean-Marie Bosch van Drakestein
Vice-voorzitter
Meer informatie op dinsdag t/m vrijdag, 9.30 – 
12.30 uur: telefoon 070-365.77.29.
Zie ook onze website: www.sintagnes.com  

AAN DE SLAG MET DE BEEKLAAN
Uw Agneskerk werkt ook mee aan een groenere, 
schonere en veiligere Beeklaan. Basisschool 
Toermalijn heeft een geveltuin gerealiseerd die in 
het voorjaar kleurrijk wordt. De Agneskerk zorgt, 
in samenwerking met de Gemeente Den Haag, voor 
een perk met zitplaatsen bij de toren en er komt 
veel groen langs de gevel van kerk en pastorie. 
Sluit u zich ook aan bij dit initiatief? Onze hele 
wijk kan groener, schoner en veiliger. Kwestie van 
doen! Toch?

FEESTELIJKE JAARAFSLUITING
Op donderdag 27 december is er in de Agneskerk 
een, door de wijk in samenwerking met BOOG 
jongerenwerk en het Bureau Discriminatiezaken, 
georganiseerde, jaarafsluiting met muziek, zang, 
dans, spel en meer … Vanaf 19.00 u bent u van 
harte welkom!  

DE BEEKLAAN BRUIST
Van de energie, initiatieven, creativiteit, optimisme, 
hartelijkheid, …..

De jaarafsluiting heeft oorverdovende, 
hartverwarmende, ontroerende, swingende, 
rappende, inspirerende, grensverleggende en 
bovenal ook bruisende aspecten .... ! 
Komt dat zien, komt dat zien, maar .. vooral: kom 
en doe mee!

De eerste stappen zijn gezet. De Beeklaan is flink 
opgeknapt. Er komt ook meer groen. 
Maar … ook in 2013 is er nog heel veel te doen! 
Doet u mee?

Buurtbewoners organiseren een feestelijke 
jaarafsluiting in de Agneskerk. De voorbereiding 
is in volle gang. Er is een spetterend programma 
voor jong & oud. Host van het geheel is MC 
Roemis. De Antilliaanse drumband ‘New Legends’ 
verzorgd de apetizer (in de buurt) en de opening. 
Wil van Leeuwen treed op met meezingliederen. 
Jongeren uit de buurt verzorgen een Rap, Umit 
C treedt op evenals de fanfare Eigen Hulp met 
vrolijk dansende noten. Er zijn diverse workshops 
waaronder zumba en kaligrafie. Er wordt een quiz 
georganiseerd. Vooruit kijkend naar 2013:  er is een 
wensboom – voor uw wensen, plannen & dromen 
voor uw Beeklaan! – en een performance met een 
vredeswens voor iedereen…. En er is meer …. 
Natuurlijk zijn er ook versnaperingen. 
U bent alvast van harte uitgenodigd om op 
donderdag 27 december rond 19.00 naar de 
Agneskerk te komen. Wij willen niet teveel 
verklappen maar het is een echte aanrader!
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Oud en Nieuw in Den Haag
Oud en Nieuw is een gezellig feest voor alle Hagenaars. De gemeente en politie doen er alles aan om de 
nacht goed en veilig te laten lopen. Ook ú kunt meehelpen aan een veilige jaarwisseling in uw buurt. 
Schone, veilige straat
In de aanloop naar  de jaarwisseling is het belangrijk dat er geen rommel op straat ligt dat in brand gestoken 
kan worden. Gemeente, politie en corporaties doen dan ook hun best om brandbare spullen snel op te 
ruimen. Ook u kunt helpen de straten schoon te houden. 
Zorg dat er geen extra rommel op straat ligt! Bied uw huisvuil aan in stevige zakken en alleen op de 
huisvuildag en haal containers zoveel mogelijk binnen. Tijdens de feestdagen wordt er géén huisvuil 
opgehaald. Kijk voor de huisvuildagen op huisvuilkalender.denhaag.nl.
Zet grofvuil alleen op straat als u een afspraak heeft gemaakt via de Grofvuiltelefoon (070-3660808)
Ziet u voorafgaand aan de jaarwisseling troep op straat? Meld dit dan aan de gemeente op telefoonnummer 
14070 (op 31 december bereikbaar van 08.00 - 20.00)
Ziet u tijdens de jaarwisseling brandbaar materiaal op straat? Bel dan de politie op 0900-8844

Vervangende inzameldagen oud papier, restafval 
en gft-afval
Dit jaar valt zowel kerst als nieuwjaarsdag op 
doordeweekse dagen. Tijdens deze feestdagen 
wordt het oud papier, restafval en gft-afval op 
andere dagen opgehaald dan u gewend bent. Kijk 
op de website www.denhaag.nl/oudennieuw voor 
de afwijkende data.

Papier-, plastic- en textielcontainers tijdelijk 
afgesloten 
Om brand tijdens de jaarwisseling te voor-
komen, worden een aantal papier-, textiel- 
en plasticcontainers tijdelijk afgesloten of 
weggehaald. Hierdoor kunt u rond de jaarwisseling 
geen gebruik maken van deze containers. Houdt 
u hier rekening mee. Breng uw papier, textiel of 
plastic eerder weg of bewaar het tijdelijk thuis.

Vuren op straat
Het is verboden om op straat vuur te maken, 
óók tijdens Oud en Nieuw. Hier wordt streng 
op toegezien. Op een aantal plekken in de stad 
organiseren bewoners vreugdevuren. Hierover zijn 
heldere afspraken gemaakt met gemeente, politie 
en brandweer. Houd de stadsdeelpagina’s op www.
denhaag.nl in de gaten voor de locaties. 

Gratis parkeren 
Op 30 december vanaf 18.00 uur, 31 december en 
1 januari 2013 tot 24.00 uur kunt u uw auto overal 
in Den Haag gratis parkeren. Op deze data vinden 
er geen parkeercontroles plaats. Uw bezoek hoeft 
geen bezoekersvergunning te gebruiken. Van de 
ruim 1800 parkeerautomaten in Den Haag worden 
er 900 afgeschermd. Dit om schade te voorkomen. 
Vanaf 2 januari vinden er weer parkeercontroles 
plaats.

Uw auto veilig in de parkeergarage 
Wilt u uw auto tijdens de jaarwisseling op een 
veilige plek zetten? Parkeer uw auto dan tegen 
gereduceerd tarief in één van de parkeergarages. Na 
het parkeren kunt u met het parkeerkaartje gratis 
met het openbaar vervoer naar uw bestemming. 
Kijk op de website www.denhaag.nl/oudennieuw 
voor de locaties.

Houdt u een oogje in het zeil? 
Ziet u iets verdachts of ziet u dat iemand brand 
sticht of iets vernielt? Meld dit dan bij de politie.
Welk nummer belt u wanneer?
Bij spoed: 112 > bijvoorbeeld als u getuige of 
slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk
Heeft het geen haast: (0900) 88 44 > u hoort 
bijvoorbeeld dat er kerstbomen worden verzameld 
in een kelderbox
U wilt anoniem blijven: (0800) 70 00 (Meld 
Misdaad Anoniem) > omdat u bijvoorbeeld bang 
bent voor vervelende reacties
En u kunt natuurlijk ook altijd een politieagent op 
straat aanspreken en een melding doen.

 
Help mee met Burgernet
Ook tijdens Oud en Nieuw kan de politie uw 
hulp goed gebruiken met Burgernet. Hoe? Na een 
melding van bijvoorbeeld een inbraak, een vermist 
kind of brandstichting wordt een Burgernetactie 
opgezet. Burgernetdeelnemers krijgen een 
ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of 
een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te 
kijken naar een duidelijk omschreven persoon of 
voertuig.
Al ruim 18.000 Hagenaars doen mee! Meld u aan 
via www.burgernet.nl. 

Actie: Vuurwerk en kerstbomen opgeruimd? 
St(r)aat netjes! 
Doe mee en win!
Help mee om kerstbomen en vuurwerkresten op te 
ruimen en krijg een beloning! Wie een kerstboom 
of een zak met vuurwerkresten inlevert bij een van 
de inleverpunten in de stad, krijgt een kaartje met 
een unieke code. Met de gespaarde punten kun je 
leuke beloningen krijgen. Heb je een ‘gouden code’ 
gekregen? Dan heb je één van de hoofdprijzen 
gewonnen! De actie ‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’ 
wordt dit jaar gehouden op 28 december 2012 
én van 2 t/m 5 januari 2013. Meer weten over 
‘Opgeruimd St(r)aat Netjes’? Kijk op: www.
crownies.nl voor alle info en inleverlocaties.

Vuurwerk
De regels
Vuurwerk (ver)kopen mag op: 28, 29 en 31 
december. Op zondag 30 december mag geen 
vuurwerk ge(ver)kocht worden.
Vuurwerk mag alleen verkocht worden aan 
personen van 16 jaar of ouder.
Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 10 
uur ‘s ochtends tot 2 uur ’s nachts.
Vuurwerk afsteken vóór oudejaarsdag is dus 
verboden!
Koop vuurwerk alleen bij de gecontroleerde en 
goedgekeurde vuurwerkverkooppunten.
Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar.
Kijk voor meer informatie op www.halt.nl of www.
brandweer.nl

Bijdrage leveren aan een gezellige jaarwisseling
Wilt u samen met bewoners bijdragen aan een 
plezierig verloop van de jaarwisseling?. Meld 
het svp bij uw Stadsdeel. U kunt denken aan 
surveilleren in de wijk, het organiseren van een 
feestelijk buurtactiviteit of het schoonmaken van 
uw wijk. Het stadsdeel denkt graag met u mee om 
uw activiteit tot een succes te maken. Kijk voor 
meer informatie op www.denhaag.nl/subsidies 
U kunt ook samen met anderen wat organiseren en 
samen subsidie aanvragen.

Openingstijden gemeente rond de feestdagen
Rond de feestdagen heeft de gemeente Den Haag 
gewijzigde openingstijden. Kijk op www.denhaag.
nl/oudennieuw voor de openingstijden per dienst.

Dienstencentrum 
Copernicus ook dit 
jaar open met Kerst
Op 26 december 2012 opent Dienstencentrum 
Copernicus aan de Daguerrestraat 16 in Den Haag 
wederom de deuren voor een bijzondere kerst. 
Evenals vorig jaar biedt het centrum voor iedereen 
die zich met Kerst eenzaam voelt een gevarieerd 
programma.
In 2011 organiseerde Dienstencentrum Copernicus 
voor de eerste keer een bijeenkomst met Kerst. Het 
is die dag gebleken dat er duidelijk behoefte was 
voor wijkbewoners om juist met Kerst een leuke 
middag bij te wonen. Daarom is besloten ook dit 
jaar het centrum met Kerst te openen.
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom voor 
een gezellige middag waar u buurtgenoten kunt 
ontmoeten. Er zijn verschillende workshops: u 
kunt kaarsen versieren, sieraden maken en een 
speciale kok laat u zien dat u eenvoudig erg leuke 
en feestelijke hapjes kunt maken. Daarnaast komen 
we terug op de dialoog die we vorig jaar met 
elkaar gevoerd hebben en kunt u genieten van een 
aantal mooie optredens. Het belooft een bijzondere 
middag te worden.
Aan het begin van de avond staat een sfeervolle 
maaltijd gereed. Rond 20.00 uur sluiten we Kerst 
2012 af. Wij willen u vragen u vooraf aan te 
melden. Dit kan via e-mail: dccopernicus@gmail.
com, via telefoon 070 - 360 32 32 of door even 
langs te lopen bij Dienstencentrum Copernicus op 
dinsdagochtend of vrijdag.
Datum:  woensdag 26 december 2012 
Tijd:  van 16.00 tot 20.00 uur 
Plaats:  Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16 in Den Haag

Beheerder(-ster) 
gevraagd voor de 
Verademing
Hoofdtaken: 
Toezicht houden op het binnen terrein van de 
Verademing 
Aanspreekpunt zijn voor bezoekers. 
Zwerfvuil en prullenbakken legen.

Werktijden: 1 of 2 x 4 uur per week van 13.00 tot 
17.00 uur dagen in overleg Er is koffie en thee 
aanwezig en belangrijk! een gezellige omgeving.
Leeftijd: Speelt geen rol als je maar goed ter been 
bent en de bezoekers eventueel op hun gedrag wil 
aanspreken   

Er is een speciale ruimte met Video bewaking
Met een goed overzicht van het binnen terrein.
Je krijgt een kledingstuk zodat men kan zien dat je 
de beheerder bent.
Je krijg ondersteuning van De bewoners 
organisatie ReVa en  St. Paard Klep en Co.

Voor meer info of het maken van een afspraak:
Telefoon: John Klep 070-3450502
of Jaap van Spronsen 0650271346
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Een unieke 

Heeft u last van uw nek of een pijnlijke 
rug? De combinatie van chiropractie en 
fysiotherapie is een unieke methode in 
Nederland.
• Uitgebreid onderzoek met röntgenbeelden 
en middels spierspanningsscan van uw 
wervelkolom
• Effectieve behandelingen door academisch 
geschoolde specialisten
• Aangesloten bij alle zorgverzekeraars & 
geen verwijzing nodig
DEN HAAG . REGENTESSELAAN 371 . 
TEL:  3 45 64 81 of 30 000 41

DIEETADVIES 
TERUG IN 
BASISPAKKET
2012 Dit jaar was voor  diëtisten in de eerste lijn 
een slecht jaar. Dieetkosten zijn aan het begin 
van het jaar uit het basispakket geschrapt. De 
basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen 
die in Nederland woont of werkt en moet afgesloten 
worden bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het 
basispakket dekt de standaardzorg van bv. huisarts, 
ziekenhuis of apotheek. In 2012 is een aantal ver-
goedingen uit het basis-pakket verdwenen. Dit, 
terwijl het percentage overgewicht en daarmee 
samenhangende welvaartsziekten steeds toeneemt. 
Denkt u aan diabetes en hoge bloeddruk.
2013 
Voor volgend jaar zijn de vooruitzichten beter. 
Er komt 3 uur dieetadvisering terug in de 
basisverzekering. Nadeel is natuurlijk wel het hoge 
(verplichte) eigen risico. In de loop van november 
zijn de zorgverzekeraars met hun pakketten voor 
2013 naar buiten gekomen. Laat u zich goed 
informeren welke ziektekostenverzekering het beste 
bij u past, en laat u niet misleiden door de reclames! 
Er zijn een aantal objectieve vergelijkssites die 
u kunt raadplegen: Independer.nl, Zorgkiezer.nl, 
Verzekeringssite.nl En als u een professioneel en 
eerlijk dieet- of voedingsadvies nodig heeft, dicht 
bij huis: Diétique  |   boven de Regentesse Apotheek  
Regentesselaan 111 – 113  
T  070 – 220 7133  | M  06 - 2282 0255  
E info@dietique.nl | www.dietique.nl
Voor begeleiding bij:  Suikerziekte of diabetes
Te hoog cholesterol, Overgewicht,  etc.

OPEN WEEK 
MEDITEREN-
IN EENVOUD            
7-13 januari 2013
Nieuwe locatie
Vanaf januari 2013 verhuist Mediteren-in-eenvoud 
naar een nieuwe locatie (zie advertentie achterzijde). 
Praktijk en cursusruimte worden samengevoegd aan 
de Marnixstraat 61, Den Haag. 
Kleinschalig, professioneel met ruimte voor rust en 
persoonlijke aandacht te midden van de volle drukte 
van alledag. 

Tijdens de gratis openweek geven wij korte 
introductieworkshops, is er gelegenheid het 
cursusmateriaal in te zien en volop ruimte om 
vragen te stellen. Mensen in de wijk REVA krijgen 
tot de zomer 2013 
10% korting bij 
inschrijving voor een 
cursus of training. 

ZZP-ers 
Voor het ontwikkelen 
van nieuw aanbod 
en/of samenwerking 
met ondernemers / 
ZZP-ers die wonen 
en werken in de wijk 
is er een ideeënbus. Ik wil graag kleinschalige, 
laagdrempelige ‘wellness activiteiten’ gaan 
aanbieden voor wijkbewoners. Ben je ZZP-er 
wonend en werkzaam in de wijk REVA 
en lijkt het je leuk om incidenteel of meer structureel 
samen te werken, dan hoor ik dat graag. 

Nieuw cursusaanbod 
Naast de bestaande introductiecursussen en 
Mindfulnesstrainingen zijn er nu nieuwe activiteiten 
aan het aanbod toegevoegd. Wat kun je verwachten?
* Doorlopende verdiepingsavonden op de woensdag. 
Mediteren in stilte, ondersteund met theorie en 
ruimte voor uitwisseling. 
Strippenkaart voor 6 keer wanneer het je uitkomt.
* Aandacht voor pijn. 8-weekse Mindfulnesstraining 
voor mensen die leven met chronische (pijn) 
klachten en/of herstellende / re-integratie na ziekte. 
* Op adem komen. Workshops op de zondagochtend 
waar rust, milde aandacht en de eenvoud van klank 
en stilte zorgen voor innerlijke rust en balans. 
Ontspannen en opladen voor iedereen.
* Ziel-en-Zakelijkheid. Zoek je als vrouwelijke 
(zelfstandig) ondernemer een plek waar je vanuit 
stilte en bezinning met elkaar kunt uitwisselen over
wat je bezielt? Neem contact op.
Voor programma openweek bezoek www.mediteren-
in-eenvoud.org.
Mailen of bellen kan ook: carucha@schwencke.org / 
070-887 41 74. 

methode
Sinds begin 2012 is Fysio & Chiropractie met
haar 3 lokaties in de randstad begonnen deze 
combinatie-therapie toe te passen. Het idee is 
ontstaan doordat de zorgkosten voor onze patiënten 
steeds toenamen en de aanvullende pakketten 
steeds meer haken en ogen hebben gekregen. We 
hebben gezocht naar een effectieve, snelle en 
betaalbare methode. U hoeft niet meer ellenlange 
sessies te ondergaan, want de behandelingen 
van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten die 
tezamen worden gegeven met onze chiropractoren 
bieden een uitkomst. Onze chiropractoren zijn 
doctoren die na 7 jaar studie gespecialiseerd 
zijn in het herstellen van de functie van de 
wervelkolomgewrichten en de functie van het 
zenuwstelsel. Het resultaat is gewoonweg een 
versnelt behandelresultaat. Om iedereen kennis te 
laten maken met deze nieuwe manier van werken, 
bieden we u een gratis intake aan. Tijdens de intake 
kan gescreend worden of iemand in aanmerking 
komt voor onze methode en kunnen er vrijblijvend 
vragen worden gesteld. Hiermee maken we niet 
alleen onze patiënten gelukkig, maar ook uw 
portemonnee! 

Als rebalancer begeleid ik mensen  om  meer 
contact met hun lichaam te krijgen.  Denken 
doe je met je hoofd en je lichaam is het gebied 
waar je voelt. Een bekende neuroloog omschreef 
het als: Je lichaam is het theater van je emoties. 
Vaak gebeurt het dat je verwikkelt bent in je 
gedachten. Als je een dag de moeite zou nemen 
om je gedachten op te schrijven  dan zul je zien dat 
er veel gedachten gaan over wat je van situaties 
of andere mensen vind.  Je brein is een kei in 
het maken , bedenken van scenario’s. Dat is een 
prima overlevingmechanisme. Alleen waar zit 
de uit-knop? Als je thuis komt van je werk, je 
ligt in je bed, op vakantie, het gaat gewoon door.  
Het voelen van je lichaam , bewust worden van 
gevoelens en sensaties  en die toelaten is een heel 
ander verhaal.  We verdoven, ontkennen, drukken 
weg.  Iets wat dat illustreert is het medicijngebruik 
in Nederland. De hoeveelheid anti-depressiva, 
pijnstillers etc. die we met z’n allen slikken. 
Grofweg wordt je lichaam meer als een soort 
diensfiets gezien, als het kapot is ga je naar de 
doktor of fysiotherapeut en als je geen pijn voelt is 
het allang goed. Sommige momenten verliezen we 
ons verstand, maar ons lichaam hebben we al lang 
geleden verloren.
Ik wordt altijd oprecht blij als ik mensen kan 
ondersteunen om hun lichaam weer terug te 
krijgen. Meer op hun gemak  te zijn in hun lijf, met 
zichzelf. Onlangs had ik zo’n moment .  Een cliënt 
van mij is een man van ongeveer 35 jaar. Hij heeft 
een eigen bedrijf. Werkt veel achter de computer 
en altijd druk in de weer met deadlines en klanten. 
Toen hij bij me kwam merkte ik dat hij erg gericht 
was op het begrijpen van dingen. Ook vertaalde hij 
iedere vraag van mij in een opdracht voor zichzelf. 
Als ik vroeg wat hij voelde in zijn lichaam werd 
dat vertaald, ik moet iets voelen of ik moet me 
ontspannen. Een aantal sessies hebben we gewerkt 
met diepe weefselmassage en het communiceren 
vanuit de sensatie van het lichaam i.p.v het hoofd.  
Afgelopen week viel er een kwartje. Na  de 
behandeling stond hij naast de massagetafel en 
omschreef hij hoe hij zijn hoofd als compact, maar 
ook topzwaar ervoer. Het voelde als een grond, 
zoals hij die ook onder zijn voeten voelde. Met 
wat verdere vragen van mij kon hij voelen hoe 
z’n lichaam zich vulde, de compactheid uit zijn 
hoofd verspreide zich over zijn hele lichaam. Hij 
merkte op hoe hij altijd in zijn hoofd leefde en dat 
er eigenlijk nog zoveel ruimte beschikbaar is in 
zijn lichaam. Hij werd erdoor geraakt en kreeg een 
krachtige en levendige uitstraling.  Alsof ik mezelf 
weer mag zijn, zei hij. 
Gert-Jan Lieffering
Mindfulness in lichaamswerk 
In Januari start er een cursus van 4 losse dagen 
rondom lichaam en gedrag. 
Hoe maak ik contact?, Hoe werkt controle en 
loslaten voor mij? Wat belet me om te ontspannen? 
Nieuwsgierig? Kijk voor data en lokatie op: 
www.gert-janlieffering.nl
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Ome John en Tante Yo in 
het zonnetje gezet;
De Stichting Paard Klep en Co bestaat 20 jaar 

John Klep had lang geleden in de Gerard Doustraat 
een hobby: kinderen een nuttige vrijetijdsbesteding 
geven. Door de stadsvernieuwing moest hij 
vertrekken en kwam terecht in de Newtonstraat, 
waar in juli 1992 de STICHTING PAARD KLEP 
EN CO is opgericht. Het is een organisatie die nu al 
20 jaar voor 100% op vrijwilligers draait. 

Tegenwoordig  gebeurt dat op een nieuwe locatie, 
want sinds november 2004 is de nieuwe stal te 
vinden in wijkpark De Verademing. Het is een 
prachtige plek met veel ruimte voor de paarden; 
een doestal waar kinderen een nuttige en leerzame 
vrije tijdsbesteding kunnen hebben. De hobby wordt 
niet meer alleen door Ome John met veel passie en 
idealisme voortgezet, want hij heeft  een steun en 
toeverlaat: Tante Yo.  Zij kwam in de Newtonstraat 
in beeld, wordt door de KlepKids tante Yo genoemd 
en is als bestuurslid van de stichting dé organisator 
van vele activiteiten.
Op 9 november werden John en Tante Yo tijdens 
een heel gezellige bijeenkomst voor hun werk 
gehuldigd. Tijdens het Verademingsfestival en het 
vrijwilligersfeest op 23 september was hij voor zijn 
werk al door wethouder Karsten Klein benoemd 

tot Haagse Held en nu mocht John 
ook nog een naambord onthullen. Het 
binnenplein van de Verademing is naar 
hem vernoemd: Het John Klepplein.
Klep en zijn medewerkers zorgen er niet 
alleen voor dat kinderen leren paardrijden, 
maar geven ook veel aandacht aan normen 
en waarden, het omgaan met verstandelijk 
gehandicapten, oudere medemensen en 
kinderen onder el-kaar. Ook spreken zij 
de kinderen aan op hun gedrag om hen in 
goede banen te leiden.                                                               
John kan  bij evenementen rekenen op 
70-80 vrijwilligers, en heeft een vaste 
kern van 6-7 mensen. Zelf probeert hij 
ook dagelijks in de stal aanwezig te zijn, 
want de kinderen kunnen iedere dag na 
schooltijd komen. Op vrijdag zijn alle 
KlepKids aanwezig. Dan worden in de 

huiskamer liedjes en dansjes ingestudeerd voor de 
optredens die zij regelmatig hebben. Ook wordt 
er dan aandacht besteed aan regels, normen en 
waarden en kunnen afspraken gemaakt worden en 
zaken als dat nodig is uitgepraat worden. 
De KlepKids ervaren dat samenzijn als een fijn 
familiegevoel. John vertelde dat er nog regelmatig 
oud-KlepKids langskomen. De generatie van 20 
jaar geleden is nu zelf moeder van kinderen en 
heeft goede herinneringen aan alle activiteiten 
zoals zingen, dansen, kamperen, fietstochten, Sint 
Nicolaas, Kerstmis, pyjama-parties en nog veel 
meer.   
De 8 paarden gaan iedere dag naar buiten en 
moeten daarna verzorgd worden, maar er zijn 
nog meer dieren. Ook lopen er twee geiten, twee 
poezen, kippen  en een schitterende haan, genaamd 
Bram, rond en er is een aquarium met vissen  Alle 
dieren moeten de nodige aandacht krijgen. Bij 
slecht weer als er niet gereden kan worden, wordt 
het gezellig gemaakt met spelletjes, knutselen of 
disco in de huiskamer van de stal. Ook op zondag 
is er altijd een kleine groep aanwezig om staldienst 
uit te voeren, want alle dieren willen wel graag 
dagelijks te eten krijgen.
Op het ogenblik zijn er 38 kinderen actief, maar er 
is altijd plaats voor meer.                                 
Er wordt geen onderscheid gemaakt in kleur of 
afkomst. Ieder kind is welkom. Wanneer het echt te 
vol wordt maakt Ome John wel een wachtlijst. 
Er zijn wel een aantal voorwaarden om KlepKid te 
worden: 
Kinderen vanaf 8 tot 12 jaar moeten minimaal 2 
keer per week kunnen komen.

Hoe verder zonder maandmenu.
Zoals iedereen heb ik een aantal vaste winkelgewoontes. Niet te veel natuurlijk want dan wordt het 
voorspelbaar en saai. Zo doe ik mijn boodschappen meestal bij de grootgrutter in de Weimarstraat, ben ik 
regelmatig bezoeker van Café Emma en ben ik blij met Toko Toet voor een authentieke indische maaltijd.
Daar hoorde nog één vaste plek bij die ik een paar weken weer wilde gaan bezoeken. De chinees op de hoek 
van de Laan van Meerdervoort en de Wattstraat! Sinds mensenheugenis zit daar de “chinees op de hoek”, 
weliswaar diverse keren veranderd van  eigenaar, laatstelijk actief onder de naam van Chef Yong, maar 
toch. Mijn teleurstelling was dan ook groot toen ik in plaats van het gebruikelijke maandmenu (genoeg 
voor vier personen) een A4-tje aantrof met de mededeling dat het restaurant met spoed ter overname wordt 
aangeboden. Een dubbele teleurstelling dus; geen vertrouwd maandmenu meer en het ondenkbare een 
Chinees restaurant dat zijn deuren sluit!
Trouwens wie weet wat er met de vissen in het aquarium is gebeurd?
Perry Lehmann

Al met al is deze operatie geen sinecure gebleken 
en ik hoop dat de nieuwe situatie in dit gebied niet 
leidt tot onduidelijkheid. Maak vooral gebruik 
van de containers in uw buurt zoals de brieven 
aangeven en meld voorkomende startproblemen 
bij de Gemeente om te voorkomen, dat er nieuwe 
troep ontstaat. In de brieven aan de bewoners 
staat aangegeven dat men als straatbewoners ook 
een container kan adopteren om de zaak goed 
te volgen. Dat lijkt me een goed systeem om 
als bewoner invloed te hebben op de mogelijke 
gevolgen van de invoering.
Verder leert dit project ons ook dat er zelfs bij de 
Gemeente niet altijd voldoende inzicht bestaat 
wat waar allemaal in de grond zit en dat is niet 
zo gek als je je realiseert wat er niet allemaal 
voor graafwerkzaamheden  door diverse mollen 
hebben plaats gevonden in onze wijk de afgelopen 
decennia!
    Aad van Schie

Vervolg van Pagina 3

Klein
Leed

Ze gaan mee op kamp, want eenmaal per jaar gaan 
ze 5 dagen echt kamperen. 
Van de ouders wordt ook verwacht dat zij bereid 
zijn mee te helpen bij evenementen. 
Iedereen kan een steentje bijdragen door donateur 
of sponsor te worden.                               
Het verzorgen en onderhouden van dieren 
kost veel geld. Voor de veearts, hoefsmid, 
zadels, hoofdstellen enz. moet de volle 
prijs betaald worden. Daar tegenover staat 
dat de contributie voor kinderen bewust 
laag wordt gehouden en alle deelnemende 
kinderen 6 dagen per week welkom zijn.                                                                                                               
Ook is het mogelijk om een paard of pony te 
adopteren. En dat geldt ook voor de kippen, geiten, 
katten en zelfs voor het aquarium! 
Dus als het in uw vermogen ligt, help de Stichting 
Paard Klep en Co.
Voor meer informatie: www.klep-en-co.nl
Ook op youtube zijn  met de zoekterm klepenco 
diverse filmpjes te vinden over de afgelopen 
20 jaar.    Mieke Vischer
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Literaire sporen (in Regentes-Valkenbos)
Vampiers van Valkenbos 
van Pim Hofdorp. 

Zoals beloofd hier de tweede aflevering van mijn 
literaire rubriek over de tweede topografische 
roman van Hofdorp die in een deel van het 
ReVakwartier speelt. Het boek “Vampiers van 
Valkenbos” komt ondanks het feit dat dit boek veel 
later, namelijk in 1969, verscheen dan Paspoort  
voor moord, veel meer gedateerd over dan dat boek. 
In de inleiding van de herdruk, verschenen in 2010 
bij uitgeverij Twinkle Star ‘s Gravenhage, wordt op 
deze kwestie nader ingegaan. 
In het begin van het verhaal rijdt commissaris 
Aremberg in zijn Daffodil (!) langzaam over 
de Loosduinseweg van de Noordwestbuitensingel 
tot aan de Thorbeckestraat. Veel van de  panden 
aan die weg zijn inmiddels verdwenen: Feitelijk 
is alle bebouwing tussen die singel en de 
Valkenboslaan vervangen door nieuwbouw: 
weg zijn onder meer weeshuis Groenestein, het 
gehele vuilverbrandingsterrein is vervangen door 
het park de Verademing en ook het depot van de 
Gemeentereiniging en de Plantsoenendienst zijn 
verplaatst. De herkenningspunten Keuzenkamp en 
het evangelisch centrum van Maasbach zijn nog wel 
manifest aaanwezig aan deze weg. 
In dit boek valt ook veel meer op dat Den Haag 
nog een erg blanke stad was in die tijd en dat het 
in de beschreven buurt wemelde van de inmiddels 
verdwenen buurtcafés. 
Dit elfde deel van de in totaal 15 politieromans is 
vooral echter thematisch achterhaald. De intrige 
speelt zich af in een soort van satanische sekte 
waarin vooral het seksueel vrije in de context 
van een heksenritueel opvalt. Het einde van de 
zestiger jaren wordt onder andere gekenmerkt 
door de veranderende moraal op het vlak van 
religie en seksueel gedrag: de groei van de NVSH 
en de terugloop van het kerkbezoek zijn daar 
duidelijke uitingen van.In deze roman wordt volop 
gefilosofeerd over de ernstige gevolgen van deze 
ontwikkelingen voor de maatschappelijke orde. 
Terugkijkend met een hedendaagse bril op die 
maatschappelijke ontwikkelingen valt het met die 
ontwrichting alleszins mee. 
Bovendien vind ik de beschreven, schimmige wereld 
van die satanische sekte van een hoog hocus pocus 
gehalte en dat doet de roman geen goed. Gebleven 
zijn gelukkig de rake beschrijvingen van een aantal 
plekken in onze wijk en die van de heester en 
fruitbuurt en dat maakt het boek voor Hagenaars 
toch weer tot een feest van herkenning. Met name 
de beschrijving van de Valkenboslaan en de daarop 
uitkomende straten. 

Enkele citaten uit het deel van het boek waarin 
commissaris Aremberg door dit deel van de wijk 
rijdt op zoek naar aanknopingspunten voor zijn 
onderzoek naar de moord op de psychometrische 
Petra in de Daguerrestraat en de daarmee 
samenhangende bijeenkomst van een geheim 
satanisch genootschap. “Copernicusstraat. Neen zegt 
de echte Hagenaar, koppig en met de klemtoon op de 
derde lettergreep: Kopernie/kusstraat. Zachtjes, voor 
zichzelf uit, zei Aremberg en meteen schoot 
hem een hele reeks van zulke andere en even 
kenmerkend-Haagse uitspraakvarianten te 
binnen. Ja waarachtig, ook allemaal hier in de 
buurt!” En dan noemt hij achtereenvolgens de 
Macaronistraat, de Gali-laai-straat, de 
Daguerestraat , de Vulletonstraat, de Nieuwe 
Tonstraat 
en de Re /be kwe-straat in plaats van de veel te 
ingewikkelde De Constant Rebecquestraat. 
Even later op pagina 187 is hij weer terug 
op de Valkenboslaan en dan zegt hij ; 
“Alleen de huizen hadden nog iets van de 
ingetogen waardigheid bewaard, waarom 
deze Valkenboslaan wel eens een van de 
merkwaardigste lanen van heel Den Haag 
was genoemd. De bekende stedenbouwer en 
stadsbestuurder Lindo had er zijn stempel op 
gedrukt. In die nog geen tien jaar ,vlak voor de 
Eerste Wereldoorlog , toen de bebouwde oppervlakte 
van de stad ineens was verdubbeld. Lindo en de 
zijnen hadden er overigens wel merkwaardige 
opvattingen op na gehouden. Geen zijstraat die op de 
laan uitkwam mocht een rechte hoek hebben. Alles 
moest schuin en scheef toelopen. Met als gevolg 
nogal schots en scheve huisindelingen, vooral op de 
hoeken. Aan de straatkant bespeurde je daarvan niet 
veel van, maar aan de achterzijde des te meer. Vooral 
bij de indeling van de tuinen, die ware geometrische 
figuren deed ontstaan: driehoekstuinen,trapezium- 
tuinen, parallellepipedmtuinen - een complete vlakke 
meetkunde in tuinformaat, met afmetingen krimpend 
tot 14 centimeter. Maar alleen op tuinniveau. Met 
inkijk van boven werd niet gerekend.” Voorts gaat 
hij in op het woud van schuttingen, heilige 
schuttingen zelfs! “Want een later geopperd denk-
beeld om al die particuliere tuinen te verenigen 
tot wat een prachtig park had kunnen worden was 
afgestuit op dovemansoren en zelfs voor de 
oorlogsnoodkacheltjes in de hongerwinter waren die 
schuttingen gespaard gebleven. Opdat 
ieder zijn minuscuul stukje tuinbezit had en hield.” 
(Grappig dat we nu sinds kort uiteindelijk toch een 
prachtig Emma”s Hof in het midden van de wijk 
gekregen hebben en nu juist door de inspanningen 
van wijkgenoten!) En zo gaat de commissaris 
nog wel even door over al die net verschillende 
voorgevels met dan een balkonnetje hier en dan een 
balkonnetje daar. 
Met een fraaie variant op een dichtregel van Kloos: 
“Met ieder, in het diepst van zijn gedachten, 
misschien geen god, maar wel een parmantig eigen 
baasje: achter zijn eigen heilige achterschutting, zijn 
eigen speciale voortuinhekje, de eigen naam die zijn 
huis droeg en die er de allure van een villa aan gaf. 
Al stonden ze ook allemaal in natuurlijk weer geen 
rechte rij. 
Hofdorp is hier echt op dreef en dat lees je ook in 

de passages over de Heesterbuurt met die sombere 
platte woningen zonder kraak of smaak, de donkere 
portieken en de naargeestige pleintjes. Daar blijken 
de hoofdrolspelers in het satanische drama te 
wonen. Opmerkelijk is nog dat café-restaurant 
Emma, waar een bijeenkomst van het “Idealistisch 
genootschap” plaats vindt en van waaruit de sekte 
haar potentiële klantjes werft en op het nu leeg 
staande café met de rondlopende ramen op de 
hoek van Valkenboslaan en Columbusstraat, waar 
de commissaris de eerste ontmoeting heeft met de 
man die later de hoofddader blijkt te zijn. 

Hofdorp is ook een meester in het schetsen van het 
grensgebied van Den Haag en Loosduinen, 
het voormalige tuinbouwgebied ook al valt dit 
buiten het bestek van onze wijk. 
Turend naar de stadskaart valt het de commissaris 
op dat op drie plekken de straten in een V op de 
Loosduinse weg uitkomen: de V van de Valkenbos 
Vampiers. Hij merkt hierbij nog op dat vamp in de 
betekenis van nymfomane vrouw een belangrijk 
onderdeel van het woord vampier is: een vrouw 
die je dus uitzuigt. Uiteindelijk draait het verhaal 
om de vertegenwoordigster van een uit de 
Middeleeuwen voortkomend heksengeslacht. 
Al met al is dit deel uit de Hofdorpreeks met name 
vanwege de op onnavolgbare wijze verwerkte 
topografische weetjes toch de moeite waard. 
    Aad van Schie

Koffieochtend 
in Bibliotheek 
Weimarstraat
Iedere laatste dinsdag van de maand komen in 
de bibliotheek aan de Weimarstraat een aantal 
50-plussers bij elkaar om een bijzonder verhaal 
te horen of om bezig te zijn met een creatieve 
activiteit.
Decoupage
In september kwam Olivia Rowland om te 
demonstreren wat decoupage is en om samen 
met de aanwezigen ermee aan de slag te 
gaan.  Ze had doosjes, glazen potjes,  en divers 
decoratiemateriaal bij zich. Iedereen ging vol 
goede moed aan de slag en de resultaten waren na 
anderhalf uur heel bevredigend.
Ook zo slaperig?
Op 30 oktober was het thema slaapproblemen.
Slaappsychologe Helmy Pluys kwam uitleggen 
waar slaapproblemen vandaan kunnen komen, de 
diverse soorten problemen werden benoemd en er 
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Kermis in de duinen

Het was een mooie, maar koude herfstdag ergens 
in  september eind jaren negentig toen mijn collega 
en ik een melding kregen van een op hol geslagen 
scootmobiel. Twee dames hadden in paniek naar de 
politie gebeld. Ze waren aan het wandelen in het 
Westduinpark tussen Kijkduin en Scheveningen.  Op 
een van de paden zagen ze een oudere man rondjes 
draaien in een scootmobiel. Omdat de paden daar nog 
niet voorzien waren van naambordjes was het nog een 
hele kunst van de dames om ons de plaats te vertellen 
waar ze zich bevonden. Via Scheveningen zijn we op 
weg gegaan en ter hoogte de kwartellaan troffen wij 
de dames en de man in de scootmobiel aan. De dames 
waren enigszins ontdaan, maar toch goed aanspreekbaar. 
De man die half uit zijn scootmobiel hing kon zich 
amper verstaanbaar maken. Het leek wel of een paar 
liter sterke drank op had door het ronddraaien, waarbij 
hij bijna uit de scootmobiel werd gedrukt. De man was 
doodsbang en zag lijkwit. Mijn collega en ik vroegen 
het contact uit te zetten. De man maakte met veel 
moeite duidelijk dat hij dat al had gedaan maar dat de 
scootmobiel gewoon bleef draaien en nergens meer op 
reageerd. Hijdraaide echt snel en hij was niet zomaar 
tegen te houden. Er moest snel iets gebeuren en daarom 
besloten we de scootmobiel een gooi te geven naast 
het pad. Dit lukte, na bijna een aanrijding, de tweede 
keer. De scootmobiel groef zich in het zand naast het 
pad maar sloeg niet af. De dames kregen hierdoor nog 
een lading zand over zich heen. Terwijl de scootmobiel 
zich ingroef in het zand hebben mijn collega en ik de 
man bevrijd. Hij was  al slecht ter been en bovendien  
helemaal draaierig, waardoor hij niet meer op zijn benen 
kon staan. “ Ik moet zo nodig plassen” schreeuwde de 
man met een dronkenmans stem. “ Ik doe het in mijn 
broek… schiet op… help me!” Wij tilden hem onder zijn 
armen op en liepen zo naar de bosjes daar. Ik maakte 
snel zijn riem en broek los en liet zijn broek zakken, 
waarop hijzelf de rest deed. Er ontstond spontaan 
een rivier richting de Noordzee. De man zuchtte van 
opluchting en was ons eeuwig dankbaar. De dames 
hebben het geheel stilzwijgend aangezien. 
De scootmobiel had zich aardig ingegraven en stond 
scheef naast het pad. De wielen draaiden nog, maar 
hadden geen grip meer. De motor begon ook aardig te 
roken. Via de meldkamer van de politie hebben wij een 
reparateur laten komen. De monteur kreeg hem ook niet 
uit en heeft toen de polen van de accu losgehaald. De 
man was de dames erg dankbaar en heeft nog een tijdje 
last gehad van zeebenen. Hij was van een koude kermis 
thuis gekomen 
   Agent Kokkie

Een stadsspeld uitgereikt in de 
winkel van Kattenzorg

Op 19 september kreeg een van de vrijwilligers van de Vereniging Kattenzorg, de 85-jarige mevrouw 
Verberne- van Kuijk, in de winkel van deze vereniging uit handen van wethouder Ingrid van Engelshoven 
de stadsspeld van Den Haag uitgereikt.  Zij werd in 1999 ingeschakeld om de poes van een ander 
tijdens de vakantie van de eigenaar te verzorgen en is sindsdien actief geweest voor Kattenzorg, waar ze 
allerlei taken voor de vereniging op zich nam.  Tegenwoordig assisteert ze nog steeds bij administratieve 
werkzaamheden, bemenst ze tijdens de jaarlijkse sterilisatie/castratieactie de telefoon om inlichtingen te 
verstrekken en was tot 2008 actief bij de vakantiedienst. Deze dienst zorgt ervoor dat katten in hun eigen 
vertrouwde huis kunnen blijven als de baasjes vakantie vieren. Voor een kleine vergoeding komt een 
vrijwilliger dan één of soms zelfs meerdere keren per dag voor het dier zorgen.

De plek waar 
mevr. Verberne de 
stadsspeld kreeg, 
was natuurlijk niet 
zomaar gekozen. 
De winkel van 
Kattenzorg is heel 
belangrijk voor 
de Vereniging. 
In deze tijd van 
bezuinigingen is het 
helemaal niet zo’n 
gek idee om er eens 
rond te kijken.  De 
winkel, die hier op 
17 mei 2008 werd 
geopend, is te vinden 
op de hoek van de 
Valkenboslaan en de 
Copernicusstraat en 
wordt gerund door 
vrijwilligers.

Op hun vaste dag van de week staan ze klaar om 
iedereen die iets wil kopen of iets wil weten over 
de Vereniging Kattenzorg of over katten in het 
algemeen te woord te staan.  De winkel oogt ruim 
en licht en er zijn meteen op het eerste gezicht al 
veel leuke artikelen te zien.
Naast diverse artikelen die een tweede leven 
moeten krijgen en die te vinden zijn in de 
snuffelhoek, zijn er ook veel mooie nieuwe, aan 
katten gerelateerde, zaken te koop. 
Mensen die nog goede spullen hebben waar ze 
niets meer mee doen, kunnen deze in de winkel 
brengen. Dat gebeurt bijna iedere dag wel een 
keer, werd me verteld.
Daarmee wordt ook de meeste winst behaald. Die 
winst komt weer ten goede aan de doelstelling van 
de vereniging: Het welzijn van katten.

De Vereniging Kattenzorg stelt zich ten doel om 
katten een zeer dierwaardig leven te bezorgen 
en probeert die doelstelling te bereiken door het 
de verzorgers/eigenaren van katten op allerlei 
manieren zo makkelijk mogelijk te maken.
Zo is er de al genoemde vakantiedienst, worden 
er kattenmandjes uitgeleend, zodat een kat 
veilig vervoerd kan worden, kunnen leden een 
tegemoetkoming krijgen als ze hun dier laten 
‘helpen’ door de dierenarts om overpopulatie te 
voorkomen, worden katten opgevangen en worden 
inlichtingen versterkt over het houden van katten.
Voor al deze activiteiten is geld nodig, dat uit de 
contributies komt, maar waar ook de winkel in 
onze wijk een flinke bijdrage aan levert.

De openingstijden van de winkel zijn: 12.00 -16.00 
uur op maandag t/m donderdag en zaterdag. Op 
vrijdag en zondag is de winkel dus dicht.
Er zijn allerlei leuke cadeautjes te vinden vanaf 
€1, –, dus wie nog iets nodig heeft voor onder de 
kerstboom moet er zeker eens even gaan kijken.
Zo worden er twee vliegen in één klap geslagen: 
Men steunt op die manier een goed doel en heeft 
voor een leuk bedrag een cadeautje om weg te 
geven.

De vereniging geeft ook een magazine uit, met heel 
veel informatie en leuke kattenverhalen. Wie het 
wil zien kan dat eens gaan bekijken in de winkel.
Wie meer over Kattenzorg wil weten kan ook op de 
website kijken:
www.kattenzorg-denhaag.nl
  Mieke Vischer

werd besproken wat er aan gedaan kan worden.
(www.slaappsycholoog.nl)

Nederland leest
Dinsdag 27 november kwam Mieke Meeuwisse 
voorlezen uit het boek ‘De donkere kamer van 
Damokles’ Dit boek wordt in bibliotheken in heel 
Nederland gratis aangeboden in het kader van de 

campagne Nederland leest. Ze vertelde allereerst 
iets over de schrijver Willem Frederik Hermans 
en daarna las zij delen uit het boek voor,  die ze 
met een uitleg aan elkaar verbond, zodat een ieder 
snapte waar het over ging.  Alle aanwezigen kregen 
een exemplaar mee.

        Op dinsdag 18 december (dus deze keer niet 
op de laatste dinsdag van de maand) werden 
er kerststukjes gemaakt. 

Symbolische hoeden en poppen 
van Anneke Jetten
Vanaf 2 januari zal in de vitrine aan 
de Weimarstraat een tentoonstelling: 
Symbolische hoeden en poppen van Anneke 
Jetten getoond worden.  
Daarover gaat het dan op de koffieochtend 
van  januari. Anneke zal dan zelf uitleg 
komen geven.
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