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De ReVa Waaier 
komt ook dit jaar 
weer naar u toe!
Ja ja,  de bewonersorganisatie ReVa komt weer naar u toe deze zomer! De bewoners organisatie Regentes 
valkenbos al veel succes behaald met de ReVaWaaier. In 2012 hebben wij ons speciaal gericht op ouderen 
en veiligheid. Als afsluiting heeft de bewoners organsatie een voorlichtingsmiddag gegeven over 
veiligheid onder het genot van het High Tea. De middag was zeer leerzaam en heel druk bezocht. 
De mensen waren blij met de tips die zij die middag gekregen hebben.

We hebben het afgelopen jaar met de ReVa-waaier veel punten in ons gebied bezocht, 
veel mensen gesproken en onze kennis van de wijk weer behoorlijk opgefrist, waarmee wij aan de 
slag gaan. Maar we hebben toch een aantal plaatsen, door weersproblemen, niet kunnen bezoeken. 
Dat willen we dit jaar goed maken 
Wat is dat dan die ReVa-waaier? 
Kort gezegd: we komen naar u toe, om te luisteren naar uw vragen, ideeën, uw problemen en alles 
waar u al zo lang mee rondloopt. Dit jaar wil de ReVawaaier extra aandacht besteden aan de 
poolse bewoners van de wijk. Maar natuurlijk is iedereen, ongeacht achtergrond, welkom 
om langs te komen en een formulier in te vullen, ook voor een kopje koffie/thee bent u 
welkom. U kunt uw vragen kwijt en ons vertellen wat de problemen en de positieve dingen 
bij u in het buurtje zijn. Het doel is om de mensen te activeren in hun eigen leefomgeving.  
Uit de eerdere ReVaWaaiers  zijn al verschillende werkgroepen ontstaan.

U kunt, als u wilt, anoniem aan een enquête meewerken. Uw informatie kunnen wij goed gebruiken 
om ons functioneren aan te scherpen. We zetten, om dit alles in goede banen te leiden, (eventueel een 
tent en) een aantal zitjes neer zo dat we op een ongedwongen manier met u kunnen praten en vooral 
goed naar u kunnen luisteren. 

Waar en wanneer kunt u ons ontmoeten?
Tussen 16.00 uur en 19.00 uur bent u van harte welkom op de onderstaande 
punten en data.

  4 april  trappen we af in de voorruimte van Albert Heijn  
hoek Fahrenheitstraat/Weimarstraat
25 april eerste keer buiten op het Kamerlingh Onnesplein
16 mei  kunt u ons ontmoeten op het Madame Curieplein
22 mei  staan voor u klaar in de Columbustraat hoek 
Regentesselaan
30 mei  komen we naar de Thomas Schwenckestraat
 6 juni   melden we ons op de Regentesselaan 
13 juni  treffen we u graag in de Buys Ballotstraat
20 juni  verwachten we u bij op de loosduinseweg/ 
Fahrenheitstraat
27 juni  is het Koningsplein aan de beurt
 4 juli sluiten op het Newtonplein af we met een 
Pools feest 
Alle nadere informatie wordt u tijdig, per plek, 
verstrekt.

U ziet, het is een zeer ambitieus plan maar om dat goed te laten slagen, 
hebben wij uw hulp hard nodig. Zonder uw medewerking wordt het voor de 
vrijwilligers van BoReVa erg moeilijk. 
Woont u in de buurt van een van de genoemde plekken, en wilt u ons die dag 
een paar uurtjes helpen, neem dan contact op met de wijkwinkel telefoon: 
365 00 02. 
Maar even binnenlopen bij de wijkwinkel  Beeklaan 266  is ook mogelijk.
Wij gaan elkaar vast wel ontmoeten
    

Bus 21 stopt weer op de halte Weimarstraat (nieuwe abri) met dank aan de werkgroep 
verkeer van de bewoners organisatie.



2

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 u: 346 96 69
Spoedeisende apotheek buiten werkuren: 
3246085/3598560: 
GG&GD, : 353 71 85/14070
Thuiszorg, Acaciastraat 178: 379 54 45
Ouderenadviseur Segbroek: 346 95 43
Alg.Maatschappelijk Werk: 365 68 18
Stichting Mantelzorg Den Haag: 346 87 01
Consultatiebureau Hanenburglaan 339:  360 09 66
Opvoed Steunpunt centrum jeugd en gezin:  0800 2854070
Meldpunt Kindermishandeling: 0900 - 123 12 30
Buurt- en Clubhuizen
Buuthuis, Gaslaan 175: 346 70 27
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,  312 1212
Voor meldingen en klachten over:
Milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat, riolering, 
straatverlichting (nr. paal noteren) etc.: Contact centrum: 
14070 contactcentrum@dsb.denhaag.nl 
Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
Grofvuil: 366 08 08
Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14070
Dienst Stedelijke Ontwikkeling: 353 57 00
Huursubsidie: 0800 488 77 82
Eneco storingen: 0800 00 72
Duneo: 088-347 47 47 
Div.
Wijkbus: 346 95 43
I shop, Wemarstr, 69: 346 95 43
Burenhulpcentrale: 262 99 99
Den Haag op maat: 0900 123 57 46 
Rechtshulp: 0900 123 73 24
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Hulp bij thuisadministratie 55+
Heeft u moeite met uw post en administratie? Stapelen de papieren zich 
op? VÓÓR Welzijn biedt 55-plussers uit Segbroek ondersteuning bij de 
thuisadministratie. Vrijwilligers van het ouderenwerk kunnen u helpen bij het 
overzichtelijk organiseren van de administratie, het maken van een overzicht 
van inkomsten en uitgaven of ondersteunen bij het contactleggen met 
instanties. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u gebruik maken van deze 
dienst of wenst u meer informatie? Het ouderenwerk Segbroek staat u graag 
te woord. U kunt contact opnemen met ouderenconsulent Linda Hagen. Zij is 
werkzaam in wijk- en dienstencentrum de Regenvalk, tel. 070-3469543.
Ook zijn zij op zoek naar vrijwilligers die inzicht en vaardigheid hebben in het 
bijhouden van de gemiddelde thuisadministratie. Er wordt een training van 2 
dagdelen, aangeboden. 

Burenhulpcentrale actief in 
heel Den Haag. Helpt u mee? 
De burenhulpcentrale die reeds gestart was in Segbroek, 
Haagse Hout, Loosduinen, Leidschenveen en Ypenburg 
is nu actief voor alle Hagenaars. Inmiddels doen tegen 
de 2000 Hagenaars mee aan dit initiatief. Wilt u af en 
toe, alleen wanneer het u uitkomt, een buur helpen? 
Of kunt u af en toe hulp gebruiken? Meld u aan bij de 
burenhulpcentrale. 
Elkaar de helpende hand bieden als  buren lijkt heel 
vanzelfsprekend, toch is dat niet altijd het geval. De 
burenhulpcentrale wil buren op een eenvoudige en 
moderne wijze met elkaar in verbinding brengen. Kunt 
u weleens een helpende hand gebruiken? Meld u dan 
aan bij de burenhulpcentrale via 070-2629999 of www.
burenhulpcentrale.nl
De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale die 
buurtbewoners met elkaar in contact brengt als er even 
hulp nodig is, bijvoorbeeld een kleine klus in huis of tuin, 
boodschappen meenemen bij ziekte,  de hond uitlaten, 
vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, een praatje 
of bezoek voor de gezelligheid, iemand helpen met de 
computer of tv, helpen bij een buurtactiviteit etc.  
De burenhulpcentrale is ook op zoek naar deelnemers 
die het leuk vinden om  af en toe iets kleins voor een 
buur te doen, zoals de hond uitlaten, boodschappen doen, 
een klusje in huis of tuin, een vriendschappelijk bezoek 
etc. U kunt dit doen, wanneer het u uitkomt en u geeft 
zelf vooraf aan waar we u voor kunnen benaderen. Elk 
verzoek is ook vrijblijvend en wordt anoniem uitgezet, 
komt het niet uit dan wordt automatisch een andere buur 
gebeld.  
De burenhulpcentrale is een initiatief van de Haagse 
Welzijnsorganisaties en de gemeente Den Haag. Wilt u 
meer weten of wilt u meedoen? Bel 070-262999 of kijk 
op www.burenhulpcentrale.nl 

Voor u ligt......... bijna zou ik zoals 
altijd weer een nieuwe aflevering 
van de Konkreet bij u aankondigen 
net als altijd, alsof er niet aan de 
hand is, maar....niet minder is 
waar! De Konkreet is maar net 
van de ondergang gered. Dus dit 
keer,  gelukkig  toch  weer een  
aflevering van de Konkreet  maar 
wij zijn letterlijk door het oog van 
de naald gekropen. Bijna was de 
Konkreet nummer 206 de allerlaatste 
aflevering geweest. Bijna was ook 
de Konkreet ten prooi gevallen  van 
weliswaar noodzakelijke maar toch 
wel erg botte bezuinigingen. Het 
is echt spannend geweest en..het 
gevaar is voor de komende jaren 
zeker nog niet geweken. Gelukkig 
is door erg actief en standvastig 
optreden van vooral het bestuur 
van de bewonersorganisatie ReVa 
de teloorgang van een van de 
oudste onafhankelijke wijkkranten 
voorkomen. Ik ben daarvoor namens 
de hele redactie van de Konkreet 
iedereen die zich voor ons heeft hard 
gemaakt enorm dankbaar! Ondanks 
deze "overwinning" is toch de ernst 
van de situatie aangetoond, en dat 
zelfs de Konkreet die al ruim 30 
jaar bestaat en haar bestaansrecht 
dubbel en dwars heef bewezen wordt 
bedreigd. Natuurlijk zijn de tijden 
veranderd en neemt de papieren 
krant een hele andere plek in binnen 
de nieuwsgaring, daarom is de 
Konkreet een paar jaar geleden ook 
als digitale krant geboren en is het 
aantal papieren edities teruggebracht 
van zeven naar vier./vijf.  Maar 
ondanks de overheersende  
digitalisering blijft er behoefte aan 
een papieren exemplaar van de 
Konkreet, Omdat nog steeds niet 
iedereen over een pc met internet 
beschikt en omdat een papieren krant 
nu eenmaal fijner leest. Om ook de 
komende jaren het voortbestaan van  
de Konkreet zeker te stellen roep 
ik uw hulp als lezer in. Want om 
u, ons trouwe lezerspubliek, is het 
ons immers allemaal te doen. Laat 
ons weten wat u van de Konkreet 
vindt en wat voor u  het belang is 
van een onafhankelijke, kritische 
wijkkrant. Mail ons via redactie@
dekonkreet.nl, schrijf ons, of laat 
een bericht achter  op  de website 
www.dekonkreet.nl. Kortom steun 
ons en vooral uw Konkreet, de 
onafhankelijke wijkkrant van ReVa 
en al meer dan 25 jaar een begrip in 
de wijk!

Perry Lehmann
(hoofdredacteur) 

NIEUWE VOORJAARSLEZINGEN 
IN DE TEMPEL
Prins Hendrikstraat 85F, aanvang 20.00 uur
derde donderdag van de maand van februari t/m mei 2013
21 maart – Bronovo - Bronstijd in de duinen
Waarom vinden we alleen bronstijdbewoning langs 
de kust en niet in het binnenland? Wat is de rol van 
Engeland in de bronstijd? Hoe vredelievend waren deze 
bronstijdbewoners eigenlijk? Archeoloog Everhard 
Bulten belicht deze thema’s in zijn verhaal over het 
onderzoek in de jaren 90, waarbij een nederzetting 
uit de midden-bronstijd (ca. 1800-1600 v Chr) werd 
opgegraven. Dit gebeurde op het bouwterrein van het 
nieuwe ziekenhuis Bronovo. 

18 april - De Atlantikwall in Den Haag
Gaststpreker Henk Ambachtsheer van Monumentenzorg 
& Welstand herhaalt vanwege de grote belangstelling 
zijn lezing waarin de Duitse verdedigingswerken - de 
‘Atlantikwall’ - op Haags grondgebied centraal staan. 
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Het heeft gestormd op de Beeklaan!
Het bezuinigingsspook dat door de recessie is los-
gebroken, heeft veel op zijn/haar geweten. Bomen 
groeien niet meer tot in de hemel en elke beurs heeft 
een bodem.
Ook uw bewonersorganisatie is met vele collega 
organisaties met de neus op de feiten gedrukt. Het 
wensenpakket (nou ja wensen) van de gemeente 
loog er niet om. Buiten de korting op de subsidie is 
de gemeente van mening dat uw organisatie, te lux 
en te kostbaar is gehuisvest. Ook de administratieve 
medewerksters worden onder de noemer “overbo-
dige luxe”geschoven. Twee zaken die uw dagelijks 
bestuur (DB) diep in het verkeerde keelgat schoten 
want:
De wijkwinkel is in de loop van jaren een begrip 
voor/in de wijk geworden. U bent daar al jaar en 
dag welkom met uw vragen, problemen en ideeën; 
de politie houdt daar spreekuur, er word aan 
huis-werkbegeleiding gedaan en zo meer.  Elke 
wijkbewoner en groepering in de wijk heeft en 
maakt daar nog steeds dankbaar gebruik van.
Kopiëren, vergaderen, advies halen, kortom de 
Wijkwinkel voorzag en voorziet nog steeds in een 
brede behoefte.
Onzin, vindt de wethouder er zijn verschillende 

Stand van zaken herinrichting Beeklaan 
tussen Weimarstraat en Laan van 
Meerdervoort*
Momenteel legt het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag de laatste hand aan het voorontwerp van 
de Beeklaan, tussen de Weimarstraat en de Laan van Meerdervoort.
De belangrijkste maatregelen die in het ontwerp voorgesteld worden, zijn:
- het aanbrengen van inritconstructies bij alle aangrenzende 30 km p/uur straten;
- het aan weerszijden van de Beeklaan aanleggen van in rood geasfalteerde fietsstroken (over de hele 
lengte);
- een zebrapad over de Beeklaan ter hoogte van de Edisonstraat;
- een zebrapad in de Edisonstraat zelf, om de tramsporen net na de bocht veilig over te kunnen steken.
We streven er naar om het voorontwerp zo snel mogelijk om te zetten in een definitief ontwerp, zodat 
vervolgens over kan worden gegaan tot uitvoering.  Bron: Gemeente den Haag

ruimtes beschikbaar in de wijk, met name in de 
Toermalijnschool. Deze school zit in een veel te 
ruime jas en is naarstig op zoek naar onderhuurders. 
Lukt dat niet, zal de school zelf naar alternatieve 
huisvesting moeten zoeken en daar hebben ze grote 
moeite mee.
De school heeft, samen met twee wethouders, een 
wervingsavond georganiseerd om instellingen te 
bewegen zich in dit meer dan honderd jaar oude 
(en dat is goed te zien) gebouw te vestigen. Ook 
uw bestuur is daar aanwezig geweest en heeft, 
met duidelijke redenen, negatief gereageerd. 
De wijkwinkel is een van de pijlers waar de 
bewonersorganisatie op steunt.

Ten onder gaan aan je 
eigen succes.
De ironie ten top: dat je het zo goed doet dat je aan 
je eigen succes bezwijkt. Daar zijn voorbeelden 
van. Heel dichtbij zelfs.
Bijvoorbeeld een bewonersorganisatie die er zo 
goed voorstaat, zoveel activiteiten ondersteunt 
en als gewaardeerd aanspreekpunt fungeert en 
daarmee buiten het bestek van de wethouder valt. 
Het was bijna een feit. Bijna waren we ten onder 
gegaan, maar gelukkig voor de wijk was er ruimte 
voor dialoog en zijn het bestuur van BoReVa en 
de gemeente tot een vergelijk gekomen. Er is nog 
(even) ruimte voor succes…

Een andere ontwikkeling in de wijk die te 
maken heeft met succes en ruimte: het fenomeen 
dakopbouw. Een fraaie oplossing om gezinnen 
binnen de wijk te houden wanneer de woning te 
krap wordt. Het is nu toegestaan om op bepaalde 
huizen een verdieping op de woning te bouwen 
om hiermee extra woonruimte te creëren. Een 
goede zaak, want de wijk floreert en trekt nieuwe 
bewoners aan die liever blijven dan weggaan. De 
bestuurlijke toezegging om woningen uit te breiden 
zorgt tegelijkertijd voor dubieuze ontwikkelingen. 
Je kunt namelijk ook een ‘dubbel bovenhuis’ 
uitbreiden met een extra woonlaag en deze 
woning vervolgens splitsen in drie appartementen 
(studio’s). Dat is nog eens lucratief: drie woningen 
voor de prijs van één! Helaas is de wijk niet 
gebouwd voor zulke (verhuurbare) uitbreidingen en 
ligt toename van overlast op de loer. Bewoners let 
dus op als u hiervoor een aanvraag ziet en laat het 
ons weten.

Succesvol zijn en daar last van hebben; het is een 
gegeven deze periode. We leggen ons er alleen niet 
bij neer.
   Marijn van den Dool

Diezelfde Wijkwinkel wordt bemenst door 
twee medewerksters die uw DB inhuurt bij de 
voormalige stichting Boog. Deze medewerksters 
hebben in de loop der jaren een geweldige 
hoeveel-heid kennis van de wijk opgebouwd, 
bewoners en verschillende kleine werkgroepen 
maken hier dankbaar gebruik van. Maar dat vindt 
de politiek een onverantwoorde vorm van geld 
uitgeven. Dat werk kan prima door vrijwilligers 
gedaan, die staan immers in rijen te wachten. Uw 
bewonersorganisatie kon daar niet mee leven.

Het dagelijks bestuur heeft in een, best wel 
moeilijke vergadering, alle mogelijkheden en 
onmogelijkheden op een rij gezet en is tot de 
conclusie gekomen dat de mogelijkheden om op 
een verantwoorde wijze te functioneren er niet 
inzat. Dus restte het DB geen andere weg dan bij 
het algemene bestuur, collectief hun ontslag aan te 
bieden. De wijkwinkel ging dicht, het woord was 
aan de politiek.
Daar kwam via de stadsdeeldirecteur zeer snel een 
reactie op. Er werd gevraagd om zo snel mogelijk 
een en ander door te praten. Dit resulteerde in een 
gesprek met het stadsdeel en drie deskundigen van 
het DB.
22 jan jl. vond het laatste overleg met het stadsdeel 
plaats met als resultaat dat BoReVa zowel de wijkwinkel 
alsook de beide dames konden handhaven.
Wel zal in samenwerking met het stadsdeelkantoor 
dit lopende jaar de zin en de onzin van winkel en 
bemanning worden getoetst.

De mededeling “WEGENS OMSTANDIGHEDEN 
GESLOTEN” is van de deur en u bent weer van harte 
welkom.
Het algemeen bestuur is inmiddels bij elkaar geweest 
om een en ander door te praten en waar nodig toe te 
lichten.
    Gerard L. Tettero  

Verademingfestival, 
dit jaar op zondag 
23 juni!
De LLBS organiseert  dit jaar op zondag 23 juni 
het derde grote Verademingsfestival. Er komen 
weer kramen met workshops, zoals kleimaskers 
maken, bloemschikken, nagels versieren, henna 
versieringen etc. Dit jaar komt er een kleiner 
podium met dans en muziek.
Wil u meewerken aan de opzet van het festival of 
vrijwilliger zijn op de dag zelf? 
Wilt u optreden met uw muziek- en of dansgroep? 
Wilt u een workshop of informatie geven in een 
kraam? 
Neem contact op met Andrée Ruting, Stichting 
Boog, T: 070 – 3121254 of 06 -19044347, E: 
rutan@boog.nl  of met John Klep van Klep &Co op 
de Verademing.
    Andrée Ruting
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Kinderclub 
Piep zei de 
muis
Op maandag 4 maart gaat in wijkcentrum het 
Lindenkwadrant de kinderclub “Piep zei de Muis” 
van start. Deze leuke club is speciaal bedoeld 
voor jonge kinderen (4 tot 8 jaar) die wat extra 
steun nodig hebben, omdat er thuis spanning of 
stress is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de 
ouders gescheiden zijn of doordat er psychiatrische 
problemen spelen bij (één van) de ouders of 
doordat een broer of zus erg ziek is. De kinderen 
leren in deze club op een speelse manier hun 
emoties te uiten en hier beter mee om te gaan. De 
ouders komen ook een aantal keer bijeen om, onder 
begeleiding, te praten over de situatie.
In de club maken de kinderen kennis met Piep, 
onze muis (handpop); hij vertelt hen over wat hij 
allemaal meemaakt en samen praten ze daarover. 
De club duurt 15 weken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Linda Bezuijen-Westra, tel 06 333 12 908

Familiespeeldag op 
zondag 21 april.
Samen leven, samen spelen op de 
Verademing!

De LLBS (Liever Lekker Buiten Spelen) 
organiseert op zondag 21 april weer een 
Familiespeeldag. binnen in de Verademing.De 
ingang is bij de Asmansweg 102/104. Het begint 
om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 

Er is een spelparcours met 12 Oud Hollandse 
spelen. Verder:  Survival baan, luchtkussens, 
rodeo-stier, draaiende hoed  en natuurlijk…. pony 
rijden. En voor de jongeren, Panna Knock Out 
(Met Mohamed Zarrad van Voor Welzijn!) Bij een 
volle kaart krijgen alle kinderen gratis snoep of 
chips en limonade. 

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

Eieren zoeken op 
Zaterdag 30 maart .
Samen leven, samen spelen op de 
Verademing!
Op zaterdag 30 maart “Paasfeest “met “Eieren 
zoeken”! Binnen in de Verademing, op de 
tennisvelden en bij de speeltuin. De ingang is bij de 
Asmansweg 102/104. Het begint om 14.00 uur. Van 
te voren opgeven! 
Wilt u meedoen met het Paasfeest? Vrijwilliger 
worden bij de LLBS? 
Neem contact op  Mohamed Zarrad, mohamed.
zarrad@voorwelzijn.nl  of T: 06 – 43085383 of 
bij John Klep van Paard Klep&Co binnen in de 
Verademing.   Andrée Ruting

Plantjesdag 
Hondiusstraat
Op zaterdag 20 april organiseren Rob Bernard 
van Voor Welzijn en Andrée Ruting van Stichting 
Boog een Plantjesdag! Jongeren van 11 tot 14 jaar 
gaan met de wijkbewoners aan het werk om de 
boomkranstuinen en plantenbakken in de Hondius- 
en Cartesiusstraat  op te knappen. 
Zij werken samen met de veeggroep van 
de Hondiusstraat, een groep bewoners die 
geregeld samen de straat schoon houdt, bijpraat, 
plantenbakken onderhoudt etc. 

Wilt u meedoen? Wilt u ook een groene straat? 
Neem contact op met Andrée Ruting T: 06 – 
19044347. 

Speelgoedbeurs 
Den Haag geopend
Op 25 januari 2013 opende wethouder Karsten 
Klein de Haagse Speelgoedbeurs in de Vincentius-
hof aan de Korte Vleerstraat 230. Hij deed dit 
door de symbolische aanbieding van speelgoed 
en door het in elkaar zetten van het logo van de 
Speelgoedbeurs. 
De Speelgoed-
beurs is een 
beurs zonder 
winstoog-merk 
en stelt zich ten 
doel om het voor gezinnen met kinderen onder de 
bijstandsnorm mogelijk te maken goed speelgoed 
te verkrijgen. Voor deze gezinnen is voor de 
aanschaf van goed speelgoed na de noodzakelijke 
uitgaven voor huur, kleding en eten geen geld meer 
beschikbaar. Volgens recente cijfers leven er alleen 
in Den Haag al ca 20.000 gezinnen op of onder het 
minimuminkomen. Naar verwachting zal dit de 
komende jaren helaas alleen maar toenemen. 
De Speelgoedbeurs zamelt hoogwaardig gebruikt 
speelgoed in of koopt nieuw speelgoed van 
de bijdragen van donateurs. Het speelgoed zal 
aangeboden worden in de vestiging aan het West-
einde, waarbij wordt samengewerkt met Stichting 
Leergeld aan de Newtonstraat. Deze Stichting 
verschaft studiematerialen en sportbenodigdheden 
aan kinderen van dezelfde doelgroep. De 
Stichting Leergeld beschikt over de gegevens 
van de doelgroep en zullen door middel van een 
vouchersysteem de gezinnen doorverwijzen naar 
de Speelgoedbeurs. Iedereen die speelgoed “over” 
heeft kan dit op elke vrijdagmiddag tussen 13.00 en 
16.00 uur inleveren bij de Vincentius Kledingbeurs 
aan het Westeinde 177. Het speelgoed kan ook bij u 
thuis opgehaald worden. Zie hiervoor het formulier 
op onze website 
www.speelgoedbeursdenhaag.nl 
U kunt ook een financiele bijdrage leveren 
via bankrekeningnummer 70288 t.n.v. 
Vincentiusvereniging Den Haag o.v.v. Donatie 
Speelgoedbeurs. 
De Speelgoedbeurs is op zoek naar vrijwilligers 
voor het runnen van de winkel, het selecteren, 
schoonmaken en verpakken van speelgoed en voor 
de nodige administratieve en communicatieve 
werkzaamheden. Ook hiervoor geldt: meld je aan 
via de website: www.speelgoedbeursdenhaag.nl 
Het komende half jaar zamelt de Speelgoedbeurs 
speelgoed in en na de zomer zullen de uitdeelacties 
plaats vinden. Ongetwijfeld zijn er in het 
Regentesse/Valkenboskwartier zowel potentiële 
speelgoedgevers als speelgoedontvangers aanwezig. 
En wellicht ook vrijwilligers? 
    Aad van Schie 

Scoutinggroep 
Brigitta 
Valentijn
Scouting zonder uniform
Samen doen is samen lol!
Iedere zaterdag wordt er een gevarieerd 
programma geboden. Alles staat in 
het teken van ontdekking, creativiteit, 
thema’s, fantasie, zelfstandigheid, 
samenwerking en vooral veel plezier! 
Vanaf 5 jaar is iedereen welkom!

Elke zaterdag van 12.30 tot 14.30 komen 
wij samen in Wijkcentrum de Lijsterbes, 
Lijsterbesstraat 61 tegenover de tramremise.
Kom nu 3x gratis meekijken!
Onze jaarlijkse avontuurlijke activiteiten: 1 
week zomerkamp, smokkelspellen, kampvuur 
maken, playbackshows, speurtochten, weekendjes 
weg, pionieren, toneel en fantasie, knutselen, 
strandactiviteiten, bosspellen, bakken/koken, hutten 
bouwen, themadagen, hikes/droppings, sport en 
spel en nog veel meer!
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Slimme 
boefjes 
en de 
boxen 

met babykleding. 
Als er een baby op komst is moeten de jonge ouders 
gaan bedenken wat er allemaal aangeschaft moet 
worden. Wat ze zich vaak niet meteen realiseren is 
hoe snel de kleine weer uit de kleding is gegroeid en 
geen flesjes e.d. meer nodig heeft.  
Wat kost dat allemaal en wat doe je er dan mee? 

Twee Voorburgse vaders richtten zo’n jaar geleden 
de stichting Slimme Boefjes op. 
Enerzijds vanuit het oogpunt van mensen die 
duurzaam willen leven, want door hergebruik van 
textiel wordt het milieu gespaard, anderzijds vanuit 
de gedachte dat er mensen zijn met een heel kleine 
portemonnee, die wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Het motto van de stichting is: Gebruikt goed, goed 
gebruikt
Zij kwamen met het idee om een ‘startkid’, een 
babystartpakket, samen te stellen  met daarin de 
basisbenodigdheden voor het verzorgen, laten 
slapen, kleden en voeden van een baby.  De inhoud 
van zo’n ‘startkid’ bestaat dan uit goede gebruikte 
spullen.

Die spullen moeten natuurlijk wel ergens vandaan 
komen. Daarvoor hebben ze de houten inzamelbox 
ontwikkeld. Deze boxen zijn duidelijk herkenbaar 
door het opgedrukte logo van Slimme Boefjes.
Waar gaat het om?  
Er worden houten boxen geplaatst op plekken waar 
mensen er makkelijk bij kunnen komen, maar die 
toch min of meer beschermd zijn. In deze dozen/
boxen is plaats voor babykleding, maat 50-68, dus 
kleding vanaf de geboorte tot en met de allereerste 
levensfase,  beddengoed, dekentjes, zuigflesjes, 
kruiken, speeltjes, kortom alle goede en bruikbare 
spullen die jonge ouders nodig hebben voor hun 
baby.
De stichting  werkt zonder winstoogmerk en maakt 
uitsluitend gebruik van vrijwilligers.  De houten 
boxen worden gemaakt in een sociale werkplaats 
en men heeft de praktijkschool van het Esloo 
College bereid gevonden om de aangeboden 
kleding te wassen en de flesjes te reinigen. 

Hoe komen mensen die het nodig hebben aan 
een startkid?  
Zij kunnen er een aanvragen bij de stichting 
Slimme Boefjes. Bovendien krijgt de 
stichting van  maatschappelijke organisaties en 
consultatiebureaus aanwijzingen welke mensen 
zo’n ‘startkid’ heel goed kunnen gebruiken. Tot nu 
toe zijn er zo’n 50 boxen volledig gevuld en klaar 
om uitgegeven te worden en ook zijn er al een 
aardig aantal uitgedeeld.
Momenteel werkt de stichting, die in Den Haag, 
Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer actief is, 
met een klein aantal vrijwilligers.

In onze wijk is  MarikenHoevers coördinator/
vrijwilliger. Zij zorgt ervoor dat er boxen geplaatst 
worden, geeft informatie, gaat regelmatig kijken of 
er spullen gedeponeerd zijn er zorgt er dan voor dat 
ze uiteindelijk op de juiste plaats terecht komen. 
Zij is ook op zoek naar mensen die de stichting een 
warm hart toedragen, met name  naar winkeliers 
die op wat voor manier dan ook kunnen meehelpen 
b.v. door een inzamelbox te plaatsen of door het 
gratis leveren van spullen. Ook probeert ze  voor 
de stichting sponsoren te werven. In Regentes/
Valkenbos komt een box in de wijkwinkel en staan 
er momenteel boxen in drie scholen. Aan de boxen 
hangen ook folders. Er wordt nog gezocht naar 
enkele andere meer openbare plekken. 
Wie de stichting wil steunen of wie meer 
informatie nodig heeft mag haar mailen of bellen
marikenhoevers@slimmeboefjes.nl 
tel: 06 16353474

Stichting 
Uitvinderswijk  
bestaat 10 jaar 
en lanceert een 
nieuwe website
De Stichting Uitvinderswijk vierde op 12 februari 
het 10 jarig bestaan en had daarvoor  vrienden 
en belangstellenden uitgenodigd om dat mee te 
komen beleven in het gastvrije Lolapalooza in de 
Weimarstraat, waar iedereen met een drankje en 
een heerlijk stuk cake werd verwelkomd. Het werd 
niet alleen een gezellige praat- en netwerkavond, 
maar  de bezoekers kregen een schat aan informatie 
mee. 
Rob van Eeden opende de avond met een 
aankondiging van de verschillende sprekers 
die, getimed met een kookwekker, allen zo’n 7 
minuten spreektijd kregen. Hij toonde de website 
www.uitvinderswijk.nl en liet enkele praktische 
doorklikmogelijkheden zien. Ook vertelde hij 
dat het onderhouden van zo’n website, al wordt 
het door vrijwilligers gedaan toch een aardig 
bedrag  vergt. Om dat nu bij elkaar te krijgen is het 
mogelijk om vriend  te worden.

Joanne Heyink Leestemaker kwam het principe 
van ‘vriend worden’ uitleggen. 
Hoe krijgen we ze bij elkaar was haar vraag en die 
beantwoordde ze geheel in de trant van het huidige 
jaargetijde. Vrienden zijn als sneeuwklokjes: je 
begint met één polletje en langzaam maar zeker 
breiden ze zich uit tot de hele bodem bedekt is. 
Zo kan het voor de Stichting Uitvinderswijk ook 
gaan. Vrienden maken vrienden !!!
Bedrijven kunnen vriend worden. Zij krijgen dan 
via de website reclame, publicitaire mogelijkheden, 

een permanente vermelding op de homepage en 
aankondigingen via facebook en twitter. Ook een 
particulier die het initiatief van de stichting een 
warm hart toedraagt kan een zelfgekozen (kleine) 
bijdrage leveren. Om de vriendenaktie kracht bij 
te zetten kregen alle bezoekers ook werkelijk een 
sneeuwklokje mee naar huis onder het motto ‘splits 
de pollen, maak meer vrienden’.

Groenvrouw Loes kwam aan het woord enzij liet 
ons zien wat guerillagardening in de uitvinderswijk 
teweeg heeft gebracht. Op diverse kale, lege, 
soms zelfs smerige plekken in de wijk hebben de 
vrijwilligers het afgelopen jaar meer dan 1000 
zaadbommen in de grond gestopt en na een tijdje 
werden het bloeiende groene tuintjes. Een van de 
plekken die ook veel media-aandacht heeft gekregen 
is het voormalige mannentoilet op de brug  bij de 
Conradkade waar afgelopen zomer een fleurige 
bloemenpracht bloeide.  Ook verwaarloosde gevel-
tuintjes, boomspiegels,  en slecht onderhouden 
plantenbakken kregen de aandacht en fleurden 
op, nadat de vrijwilligers ermee  aan de gang 
gingen. Er werden nog enkele voorbeelden van 
potholegardening getoond, dat is het maken van 
minituintjes op kleine kale plekken. Ook om dit 

initiatief te steunen lagen er voor de bezoekers van 
de avond zaadbommen klaar, die na de vorst in de 
grond gestopt kunnen worden.

Hanneke van Veen sloot de rij sprekers. Zij stelde 
dat het heel belangrijk is dat er steeds meer mensen 
mee gaan doen. Men heeft daarom gekozen om een 
nieuwe website te lanceren: www.meergroenzelfdoen.
nl  Op deze website is een schat aan informatie te 
vinden voor hen die zelf aan de gang willen gaan 
met het groener maken van hun stedelijke omgeving. 
Er zijn tips en ideeën te vinden die het de bezoekers 
van de site makkelijker maken. Dat kan in de eigen 
tuin, op balkons, in de straat, in de buurt. Het is leuk, 
zeker als men samen de omgeving groener maakt 
geeft dat een hoop voldoening én het bevordert de 
leefbaarheid. Misschien is het resultaat dan ook, 
dat er meer mensen tijdens droge zomerdagen de 
boomspiegels, potholegardens en guerillatuintjes 
van water voorzien waardoor het niet meer alleen de 
vrijwilligers van de Stichting Uitvinderswijk zijn, 
die met emmers water door de straat moeten.
Hanneke riep ook op om bijdragen te leveren voor 
de sites, stukjes en foto’s zijn welkom. Nadat ook 
vragen van aanwezigen, waaronder de vraag hoe 
krijg ik meer bomen in mijn straat?,  beantwoord 
waren, besloot men de avond met het filmpje van 
Kermit de kikker die het fraaie lied ‘Groen’ zingt. 
Dit filmpje kan men overigens zelf op de nieuwe site 
gaan bekijken. Bij het verlaten van Loolapalooza lag 
er voor iedereen ook nog een  zaai-pakket klaar.
Het moet zo dus wel een fleurige zomer 
gaan worden. Nogmaals de websites: www.
meergroenzelfdoen.nl en  www.uitvinderswijk.nl

Bijdragen in de vorm van artikeltjes, foto’s enz. naar: 
info@uitvinderswijk.nl  en info@meergroenzelfdoen.nl 
          Mieke Vischer
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Musemix (Transvaria) 
verhuist naar 
Sociëteit Engels aan 
de Kon.Emmakade 
Goed nieuws voor de liefhebbers van Amerikaanse 
roots muziek, want met ingang van 21 maart zullen 
er in de roemrijke Jazz en Blues-sociëteit Engels aan 
de Emmakade 4/5 ook regelmatig concerten komen 
van artiesten uit de Musemix stal. 
Musemix is een initiatief van de Haagse Joanna 
Serraris, die al een groot aantal jaren voornamelijk 
Amerikaanse roots artiesten naar Den Haag haalt om 
aldaar een concert voor een intiem publiek te geven. 
Zij heeft al diverse podia in Den Haag bespeeld: 
theaterrestaurant aan de Toussaintkade, Chalet 
Ockenburg en Transvaria in Transvaal. 
Over het algemeen schitterende artiesten als Eliza 
Gylikson, John Gorka, Rod Picott, Danny Schmidt, 
David Olney, Darrell Scott en vele anderen hebben 
op die podia de sterren van de hemel gespeeld. 
Ondanks de wellicht weinig brede bekendheid 
van een aantal van deze artiesten durf ik uit eigen 
ervaring als muziekliefhebber rustig te beweren, dat 
elk concert weer een belevenis is. Ik verbaas me er 
altijd weer over hoe deze artiesten met volle inzet 
hun soms economisch marginaal bestaan muzikaal 
kleur geven. Ambachtslieden zijn het ! 
Sociëteit Engels biedt met zijn 150 plaatsen de 
mogelijkheid om meer mensen van deze 
concerten te laten genieten. 
Laat u eens overhalen en kom op 21 maart naar 
het concert van de Southern Guy from Louisiana          
(New Orleans) Grayson Capps, die ongetwijfeld een 
zinderend concert gaat geven. Hij leeft al jaren in 
het muzikale broeinest New Orleans en daar dragen 
zijn songs de sporen van. Hij is bovendien een 
innemend man die prachtige verhalen vertelt tussen 
de songs door. Kijk op de site van Joanna: Musemix.
com of op die van Jazz & Bluessociëteit Engels en 
geef u op voor de nieuwsbrief en voor dit concert. 
Tot ziens op 21 maart. 
    Aad van Schie 

Theater te huur en een 
alternatief gezocht voor de 
braakliggende driehoek grond 
ertegenover. 
Regelmatig fiets ik door de toch altijd wat unheimische Constant de Rebecquestraat op weg naar 
huis. Nu is er of moet ik moet zeggen was er altijd nog aan de linkerkant die aparte 
kunsthoek, dat eigenwijze “ Nest ” en de eigenzinnige theaterbroedplaats Zeebelt. 
Zeebelt organiseerde onder meer de inspirerende “Borrel met de buren” en er lag een mooi plan om 
de kale bouwlocatie aan de rechterkant samen met de buren tot een ludieke verblijfplaats te maken 
voor de buurt. 
Met Zeebelt is het definitief gedaan. Ze hebben nog tot laat in december 2012 gepoogd een doorstart 
te maken, maar dat lukte niet. 

Ook met de tuin aan de overkant ziet het er voorlopig niet goed uit. Staedion, de eigenaar van de 
grond moet nu de falende grote broer Vestia helpen en heeft dus voorlopig de stekker uit het project 
getrokken. 
Voor de kunstenaars van DCR die belangeloos een ontwerp gemaakt hebben, dat de instemming had 
van de buren, is dit een gemiste kans voor alle partijen. De bewoners rond de braakliggende driehoek 
hopen alsnog toestemming te krijgen van Staedion om met een alternatieve finaciering toch een 
bepaald tuinconcept te realiseren. 
Ik spreek met een van de betrokken kunstenaars Rene Jansen, die in het bestuur van het DCR gebouw 
zit, over de mogelijkheden in de toekomst van het lege theater en de desolate bouwhoek. Ik loop met 
hem door het, hopelijk tijdelijk, treurig lege theatercomplex, dat overigens nog in de nadagen van 
Zeebelt verbouwd is conform de gebruikerswensen. 
René vertelt me dat de DCR huurcommissie werkt aan de mogelijkheden om op korte termijn weer 
een nieuwe huurder te vinden, zodat er weer leven in de brouwerij komt in deze hoek 

van het gebouw. Gezien de plannen rond de herstart van de Regentes, waarover elders in dit nummer lijkt 
het me niet eenvoudig om ook voor dit complex nog een innovatieve huurder te vinden. Maar met het soms 
spreekwoordelijke optimisme van de ware kunstenaar zegt hij: “Ongetwijfeld komt er weer iets nieuws 
voort uit deze crisissituatie”. 
Afwachten maar even dus, al vrees ik dat ik me nog een tijdje moet verzoenen met de huidige aanblik van 
de straat. Na de afspraak met René zie ik dat er in de tentoonstellingsruimte van 
het DCR gebouw zojuist een nieuwe expositie gestart is onder de bruisende naam “Material World” 
en ik loop ook daar even naar binnen. “De kunstenaars in Material World verwerken eigentijdse 
consumptieartikelen zoals scanners, tablets en industriele materialen in assemblages waarin objecten en 
materialen bij elkaar komen die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben”, aldus de reader van de 
tentoonstelling. 
Deze expositie past goed bij de tijdgeest: een soort ironisch, beeldend commentaar op de crisis, die ons 
dagelijks vanuit de kranten en de andere media toe schreeuwt. Dus een passend 
moment voor een dergelijke tentoonstelling Op de foto een voorbeeld van de kunstenaar Ruben Grilo, die 
met onderdelen van gecrashte auto’ s aan de slag is gegaan. 
Tot 3 maart kun je hier nog komen kijken. Kijk voor de tijden even op www.nestruimte.nl 
   Aad van Schie 

Nieuwjaarsopening in Emma’s Hof door 
“Eigen hulp”. 

Dankzij de nieuwsmail van onze 
alerte website “Uitvinderswijk” had ik 
opgepikt, dat er op de Nieuwjaarsmiddag 
het Haagse straatorkest “Eigen Hulp”het 
nieuwe jaar in onze mooie wijktuin zou 
inluiden. 
“Eigen hulp”is een zeer dynamisch straat 
en strijdorkest, dat regelmatig op Haagse 
en andere pleinen te vinden is. Het is 
vooral een blaasorkest, zelfs de imposante 
tuba ontbreekt niet en zij spelen 
muziek van de Balkan tot Zuid-Afrika, 
Surinaamse , Amerikaanse popmuziek 
en zelfs het Franse chanson en de klassieken 
worden niet geschuwd. 
Zij bliezen ooit ook bij de opening van de tuin 
en en zij kwamen het nu ondanks de koude wind 
eens even dunnetjes over doen. 
Ongeveer 60 mensen vormden het publiek en 
zowel orkest als publiek hadden er duidelijk zin 
in.  Zoals ook toen bliezen ze als finale het 
opwin-dende nummer Sir Duke van Stevie 
Wonder. Als je de ogen dicht deed zag je dat 
blinde fenomeen wild met zijn hoofd schuddend 
voor je. 

Lijkt me een leuke traditie om deze band met als 
dirigent de altijd ondeugend grijnzende Harry Over 
jaarlijks deze aftrap te laten doen. 
De tuin lag er inderdaad nog zeer winters bij, 
maar dat zal na de 16e maart als de oranje 
vrijwilligers-brigade er huis gehouden heeft wel 
fors veranderen. 
    Aad van Schie 
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Bij ons in 
ReVa… maken 
mensen het 
verschil!
Een documentaire over de kracht van de wijk in 
de maak

Onze wijk is waarschijnlijk de meest diverse wijk 
van Den Haag: rijk, arm, Hagenees, Hagenaar, 
jong, oud, moslim, hindoe, christen, of ietsist… 
Vrijwel de enige wijk in Den Haag waar zoveel 
verschillende mensen door elkaar wonen en samen 
leven. En dat samenleven lijkt vrij harmonieus te 
gebeuren. Wat maakt onze wijk nu zo bijzonder? 
Wie zijn die mensen die zo’n kleur geven aan onze 
wijk en samen het verschil maken? 
Op zoek naar antwoorden op deze vraag hebben 
een paar creatieve wijkbewoners, verenigd in de 
CultuurBrouwerij, op hun manier geprobeerd om 
het cement van onze wijk in beeld te brengen. 
Filmmaakster Denise Pakes, één van de initiatief-
nemers: “In onze zoektocht kwamen we er al snel 
achter dat het vooral de mensen zijn die onze 
wijk bijzonder maken. Elke dag opnieuw zijn 
wijkbewoners in de weer om het leven in onze 
wijk aangenaam te maken en te houden. Of dat 
nu is door een feest voor de wijk te organiseren, 
boodschappen te doen voor de buurvrouw of het 
onkruid te wieden in de stadstuin. Wij vinden de 
harmonie van het samenleven in onze wijk niet 
vanzelfsprekend en willen daarom laten zien hoe 
‘rijk’ onze wijk is en hopen daarmee nog meer 

mensen trots te maken op Regentesse-Valkenbos.” 
Door middel van een documentaire wordt in 
beeld gebracht hoe een aantal verschillende 
wijkbewoners hun leven leiden, in wat voor 
sociale netwerken ze verkeren, wat voor contacten 
ze in hun buurt hebben en wat ze doen voor de 
leefbaarheid van onze buurt. De documentaire laat 
zien wat er zoal in de wijk speelt en zet ‘bijzondere 
gewone’ mensen uit onze wijk in het daglicht. 
U bent van harte uitgenodigd om de documentaire 
te komen bekijken tijdens een avondvullend 
programma, voor iedereen uit de wijk. We gaan 
niet alleen de documentaire bekijken, maar ook 
samen aan tafel voor een buurtdiner. Misschien 
dat u nieuwe buurtgenoten leert kennen of oude 
banden weer aanhaalt. En wie weet dat u op nieuwe 
ideeën komt voor uw eigen bijdrage aan de wijk. 
De initiatiefnemers hopen met hun documentaire 
onze wijk in een mooi daglicht te kunnen zetten en 
een ieder die er woont zich nog meer met de wijk 
en al haar bewoners verbonden te kunnen laten 
voelen. 

Regisseur Bas Wijnen: de voorstelling vindt plaats 
in de Nieuwe Regentes. De Nieuwe Regentes 
wordt het culturele hart van de wijk.  Zodra de 
mensen van de Nieuwe Regentes de sleutel van 
hun pand krijgen, kunnen we een datum plannen 
voor de voorstellingen. We mikken nu op mei. We 
zijn blij met de steun die we krijgen van de Nieuwe 
Regentes. Bijzonder is dat ook andere organisaties 
in de wijk die we benaderen voor medewerking, 
direct enthousiast zijn, zoals onder andere de 
bewonersorganisatie, Voor Welzijn en BOOG. 
Wilt u een bijdrage leveren aan dit bijzondere 
project? De Cultuurbrouwers zijn nog op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die de beoogde twee 
avonden met hen tot een groot succes willen maken 
door het leveren van allerlei hand- en spandiensten 
zoals koken, bedienen, opbouwen en afruimen.
Interesse?! Meld je aan via 
info@decultuurbrouwerij.nl 

De Nieuwe Regentes bijna over 
de drempel.
Op de deadline voor het nieuwe nummer van de Konkreet spreek ik met Laudie Vrancken
en Karin Jansen van de initiatiefgroep “De Nieuwe Regentes” (DNR). Wie oplettend voorbij ons “oude” 
wijktheater fietste de laatste tijd, had uit de affiches op de ramen kunnen aflezen dat een nieuwe start van 
De Regentes nabij was. Graag had ik hier geschreven dat de datum van 1 maart voor het in handen krijgen 
van de sleutels van het pand gelukt was. 

Maar de initiatiefnemers zijn heel  dichtbij 
nu hun businessplan ter beoordeling bij de 
Gemeente ligt. Laudie en Karin zijn beide 
ex-medewerkers van de oude Regentes 
en hebben al snel na het bekend worden 
van de naderende sluiting in 2012 samen 
met een aantal anderen besloten om op 
basis van een nieuwe formule het gebouw 
weer snel open te krijgen. Duidelijk is  
dat de nieuwe club van de Gemeente een 
stimuleringssubsidie van twee jaar zal 
krijgen om in die periode te kunnen werken 
aan een sluitende financiële exploitatie van 
pand en medewerkers.

Wat zijn inhoudelijk de plannen voor het 
theater vraag ik hen en vervolgens buitelen 
alle reeds verkende opties door de lucht.
De Nieuwe Regentes wordt het Cultuur-
anker van Segbroek, zowel binnen als 
buiten het
gebouw: lunchconcerten door studenten 
van het Koninklijk Conservatorium en het 
Huis van de Nieuwe Muziek, open podia, 
deelname aan diverse festivals, presentaties 
op locatie zoals in wijkpark De Verademing 
en in Emma’s Hof. 
Professionele ensembles, theatermakers 

en dansers kunnen oefenen in DNR en  geven 
als tegenprestatie een concert of laten een (deel) 
van hun voorstelling zien. Ze denken ook aan 
niches zoals “variété op niveau, want dat is in 
ons omringende landen “hot”en in Nederland nog 
nauwelijks zichtbaar.. 
Ook de populaire singer-songwriter concerten 
willen zij in DNR laten terugkeren, waarbij ijk 
gegarandeerde zaalvulling van belang is om 
uit de kosten te kunnen komen, tegelijkertijd 
zijn gesprekken gaande met een bedrijf over 
garantstelling. 
De tearoom komt terug in een formule waarin 
ook gehapt kan worden via een potentiële 
horecaondernemer. Verder zijn  er straks flexwerk 
plekken beschikbaar in het pand.
De Nieuwe Regentes wil een bruisend cultureel 
hart van de wijk worden waar altijd iets bijzonders 
aan de hand is en waar mensen deel van uit willen 
maken al is het maar door er een broodje te eten en 
even rond te kijken.
Commercieel gezien moet de zaak natuurlijk 
sluiten, zeker na de startperiode van twee jaar,
maar men gelooft er duidelijk in bij “De Nieuwe 
Regentes” en dit is mede gebaseerd op de vele 
reacties van potentiële deelnemers aan het project. 
Op dit moment ontbreekt de tijd om met iedereen 
in gesprek te gaan, maar dat moment komt steeds 
dichterbij. Zodra de kogel door de kerk is zal er 
een Nieuwsbrief uitgebracht worden en een flyer 
huis aan huis bezorgd worden. Zie verder op www.
denieuweregentes.nl
Na de teleurstellende sluiting van het oude theater 
De Regentes., overigens met een passende, 
knallende slotavond, gloort er dus weer cultureel 
licht aan de Weimarstraat en wij als bewoners van 
deze wijk kunnen veel bijdragen aan het succes 
hiervan. Doe dat zou ik zeggen!        Aad van Schie
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Stress en 
adem

maart 2013

Mindful 
opvoeden: 

meer warmte en minder strijd met je 
kind!
Vanaf maandag 11 maart a.s. start alweer voor 
het achtste jaar de cursus Mindful Opvoeden, een 
beproefde manier om je kind in een liefdevolle 
en bewuste omgeving te laten ontwikkelen en 
opgroeien.

Waarom een cursus Mindful opvoeden?
We weten allemaal wel ongeveer wat goed 
opvoeden inhoudt: grenzen stellen, consequent zijn, 
goed gedrag belonen. En toch lukt dat regelmatig 
ook niet. Iedereen schiet wel eens uit z’n slof, 
wordt heel ongeduldig, voelt zich machteloos of 
heeft het idee dat het kind ‘over je heen loopt’. 
Mindful opvoeden stelt ouders in staat meer te 
begrijpen wat er tussen hen en hun kind gebeurt 
en biedt praktische en eenvoudige vaardigheden 
die een liefdevolle(re) band bevorderen: met meer 
warmte en minder stress. Enkele ervaringen: 

Ik was verbaasd hoe snel de nieuwe vaardigheden 
werkten bij ons thuis; veel meer rust, structuur, 
duidelijkheid. Had ik de cursus maar een paar jaar 
eerder gedaan!’ 
‘Een absolute aanrader voor zowel je kind als 
jezelf! Helemaal van deze tijd! ‘

Voor wie is de cursus geschikt?
De cursus is geschikt voor alle ouders die bewust 
willen opvoeden en merken dat soms de hectiek van 
alle dag, de stress, zo’n grote rol speelt in het leven 
dat het niet meer lukt om met rust en aandacht bij 
de kinderen te zijn. Het lukt dan vaak niet meer om 
te genieten van de kinderen en van de kleine dingen 
in het leven. Men voelt zich soms meer een manager 
van het gezin dan een ouder. 
 
De training is voor ouders die nog niet eerder een 
mindfulnesstraining gedaan hebben maar ook 
geschikt voor hen die al wel ervaring hebben en 
op zoek zijn naar opfrissing en verdieping van de 
beoefening van Mindfulness.
De cursus is vooral gericht op kinderen in de 
basisschoolleeftijd

Welke aspecten komen aan bod?
Ouders hebben elke twee weken een avond de 
tijd om met andere ouders ervaringen, frustraties 
en mooie ontwikkelingen te delen, terwijl ze 
tegelijkertijd tools in handen krijgen om een bewuste 
en liefdevolle band met hun kind(eren) op te bouwen. 
Zes avonden waarin thema’s worden behandeld 

zoals actief  
luisteren, 
problemen 

onderscheiden, boosheid (van ouder èn kind) en 
omgaan met ruzie en conflicten. 
Wat leer je er van?
· Men wordt zich bewust van gedrag, gevoelens en 
reacties naar het kind toe 
· Men leert deze gevoelens te voelen, benoemen en 
accepteren. Hierdoor voelt men beter waar de eigen 
grenzen liggen, en kan men die grenzen daardoor 
steviger neerzetten. Ouders leren om duidelijker te 
zijn, zonder dat je daarmee onvriendelijk hoeft te 
worden, of  om altijd maar macht in te zetten. 
· Men gaat leren onderscheiden wie er in situaties nu 
eigenlijk een probleem heeft : het kind of  de ouder? 
Met uiteraard de daarbij passende reacties. 

Hierdoor ontstaat openheid in de relatie met 
het kind, en wordt opvoeden weer leuk en 
ontspannen in plaats van een strijd!

Praktische informatie
De training bestaat uit 6 maandagavonden (19.45 – 
22.00 u), om de twee weken, vanaf  11 maart 2013. 
Locatie: Van Merlenstraat 67-G. De avonden worden 
begeleid door twee zeer betrokken en ervaren 
vrouwen: Franca Nijman (kinder- en jeugdtherapeute, 
www.kindertherapiedenhaag.nl, 06-18081342) en Carla 
Trappenburg (levenscoach, www.hartepad.nl, 06-

Stress is niet gezond. Het is ooit, lang geleden, 
ontworpen om te kunnen handelen als er een 
beer voor je grot verscheen. Om hard te kunnen 
wegrennen of te kunnen vechten voor de dapperen 
onder ons. Maar het is niet ontworpen om die 
beer iedere ochtend bij het koffieapparaat tegen te 
komen, zoals een columniste van het NRC laatst 
schreef.  
Technologische ontwikkeling gaan snel en bepalen 
hoe we werken en leven, maar onze biologie is 
er niet altijd goed op afgestemd. Ons “design” 
stamt van veel langer terug. Veel mensen hebben 
een baan waar ze het merendeel van de dag 
op een stoel zitten en naar het scherm van een 
computer kijken (in een lamp kijken). Dat doen 
ze met een lichaam dat ontworpen is om fysieke 
arbeid te verrichten en te bewegen. Immobiliteit 
in combinatie met spanning is geen gezonde 
combinatie. De beer voor de grot is vervangen 
door werkdruk, targets, e-mails, noem maar op. 

Je ademfrequentie een goede indicator voor de 
spanning die je ervaart, bewust dan wel onbewust. 
Een gezonde ademfrequentie in rust in 6 tot 12 
ademcycli per minuut. Een groot deel van de 
mensen ademt veel meer, tot wel 25 a 30 maal 
per minuut. Dat zijn frequenties die je normaal 
gebruikt als je aan het hardlopen bent. Je krijgt 
allang genoeg zuurstof binnen en wat het doet is 
dat je continue kooldioxide aan het afvoeren bent. 
Dat heeft weer tot gevolg dat je bloed ontzuurd 
en allerlei processen in je lichaam veranderen.  
Inderdaad, je hyperventileert. Niet gezond, je 
wordt er steeds onrustiger van en het is trouwens 
nog slecht voor het milieu ook. Kortom, het devies 
is ; minder ademen. En dat kun je oefenen. 
Als je achter de computer zit, of bij de 
koffieautomaat staat; adem rustig. Een ontspannen, 
volledige ademhaling begint in je buik en rolt als 
een golf naar je borstkas. Als je je ademhaling 
bewust weer aanpast, wordt je zelf ook weer 
rustig.  Oefen het thuis eens een tijdje. Je kunt 
op een vast tijdstip, drie minuten achter elkaar je 
adem volgen. Van buik naar borst. De evolutie 
gaat traag en tot die tijd zullen we voor onszelf 
moeten zorgen.
   Gert-Jan Lieffering  

Franca Nijman

Twee  nieuwe 
speelplekken in de 
wijk! 
Een derde van de inwoners van Reva is jong en 
er stromen steeds meer kinderrijke gezinnen de 
wijk binnen! Reden voor Stadsdeel Segbroek en 
Bo Reva, om daar waar mogelijk de openbare 
ruimte in te richten tot speelplek. Een plek die 
uitdaagt tot spelen en ook voor jongeren veilig 
is. Een speelplek, waar een sociale structuur is 
opgezet waar kinderen veilig kunnen opgroeien, 
wanneer nodig gecorrigeerd worden en waar 
spelende kinderen/ rond hangende jongeren niet 
per definitie als overlast worden ervaren. 
Stadsdeel Segbroek heeft in 2012 plannen 
besproken met de bewoners ter verbetering van de 
speelgelegenheid op het Kamerlingh Onnesplein 
en de Vlindertuin, een groen binnenterrein tussen 
de Noorderbeekdwarsstraat en de Loosduinseweg. 
Dit voorjaar wordt gestart met de uitvoering; in 
maart, april de beplanting, de zomermaanden de 
nieuwe speeltoestellen. 
In de Vlindertuin komt ook een nieuwe 
accommodatie! Aan bewoners wordt nu gevraagd 
actief mee te doen in het beheer, het opzetten van 
activiteiten, mee te doen aan een werkgroep. 

Wilt u meehelpen of meedenken? 
Neem contact op met Andrée Ruting van Boog. E: 

rutan@boog.nl of  T: 06 – 19044347.Carla Trap-
penburg
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Manijeh Tafakkori vertelt 
over het Vrouwencentrum
Manijeh werkt sinds 1997 bij de stichting Boog en is daar projectleider samenlevings-
opbouw. Ze is afkomstig uit Iran, waar zij een universitaire opleiding heeft gevolgd. 
Eenmaal in Nederland heeft ze gesolliciteerd bij bedrijven als Nutricia en Calvé om in 
haar vakgebied met laboratoriumonderzoek aan het werk te komen. De genoemde 
bedrijven hadden echter geen beschikbare vacatures voor haar. 
Zij wilde echter graag werken en heeft allereerst de Nederlandse taal onder de knie 
gekregen en een aantal opleidingen gevolgd om via MBO en HBO te komen waar ze nu 
is. Via werk en opleiding kwam ze bij Boog terecht.
Zelf woont ze niet in Regentes/Valkenbos, maar net er buiten. Toch kent ze onze wijk goed 
want sinds een jaar of acht leidt ze ook hier projecten, onder andere het scholenproject 
ReVaRaces, ‘Onze Straat Voorop’, het intercultureel platform Segbroek, het interreligieus 
beraad Segbroek, het vrouwenproject, het jongerenproject, enz.
Inmiddels heeft ze een behoorlijk netwerk opgebouwd. Haar contacten met allochtone 
vrouwen verloopt ook makkelijk doordat ze o.a. ook nog Farsi, Turks en Engels spreekt.
In de wijk Regentes/Valkenbos is zij projectleidster van het Vrouwencentrum. Dit 
Vrouwencentrum bestaat sinds 3 september 2012, toen het met een open dag in de 
wijkwinkel aan de Beeklaan gestart is.

Waarom dit Vrouwencentrum?
Er zijn uren beschikbaar voor de ondersteuning 
van alle vrouwen uit de wijk. In de wijk waren al 
verschillende groepjes actief. Het stadsdeelkantoor 
vroeg zich af of het niet beter was om één centrum 
te vormen; op één plek de krachten te bundelen. 
Samen sta je sterker, samen weet je meer en bereik 
je meer.
Het doel van het Vrouwencentrum is het bevorde-
ren van de persoonlijke ontwikkeling, de positie 
van vrouwen in het gezin en de participatie van 
vrouwen in de wijk/ buurt. 
De doelgroep is: alle vrouwen uit de wijk. 
Binnen het Vrouwencentrum is door en voor de 
vrouwen een initiatiefgroep gevormd waarin de 
plannen gemaakt en de activiteiten georganiseerd 
worden.
Wie maken er gebruik van het Vrouwencentrum?
Het Vrouwencentrum is bedoeld voor alle vrouwen 
uit de wijk. Er komen echter vooral moeders. 
Vrouwen uit de initiatiefgroep, zelf ook moeder, 
benaderen via de scholen andere moeders. Ook 
vrouwen van buiten de wijk weten inmiddels de 
adressen te vinden. Zij worden meegenomen door 
vriendinnen. Zo nemen er momenteel vrouwen 
deel met o.a. Poolse, Russische , Hindoestaanse, 
Creoolse, Egyptische, Marokkaanse achtergronden. 
De leeftijden variëren van 30 -72 jaar.
Wat wordt er gedaan?
•Er wordt Nederlandse les gegeven: 
Dit gebeurt op maandagochtend van 9.30 – 11.30 
uur, in de wijkwinkel op de Beeklaan. De lessen 
worden gegeven door een vrijwilligster, een 

gepensioneerde medewerkster van de bibliotheek. 
Regelmatig wordt er geëvalueerd, wordt gekeken 
waar behoefte aan is, b.v. het schrijven van brieven, 
leren van woorden.
•De actualiteit wordt met vrouwen besproken:
Deze activiteit vindt plaats op Beeklaan 100, 
op donderdagmiddag van 13.00 -14.00 uur. Het 
nieuws wordt bekeken en besproken en vrouwen 
geven elkaar tips.
Na het bespreken van het nieuws blijven een aantal 
vrouwen op Beeklaan 100 want daar volgt dan van 
14.00 – 1500 uur Zumba-les.
•Zumba-les: behalve de training op de donderdag-
middag is er ook op maandag en dinsdag van 
14.00 -15.00 uur Zumba-les op Beeklaan 100. 
Voor de Zumba-lessen moet per kwartaal € 2.50 
betaald worden. Dankzij een bijdrage van Fonds 
1818 kan men dit voor deze lage prijs realiseren.
•Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten: Dit jaar is het 
de bedoeling, dat er vanaf midden februari bijeen-
komsten komen in het kader van een opvoedings 
steunpunt. Er wordt dan vooral voorlichting 
gegeven.
•Sporten in de Regenvalk: Afgelopen jaar waren 
er twee groepen die 1 x per week in de Regenvalk 
gingen sporten, onder leiding van een professionele 
trainster, in het kader van gezond bewegen. 
Dit jaar gaat er weer een groep van start op 
woensdagochtend van 09.30 – 10.30 uur. 
Deelname hieraan bedraagt  €8, – per maand.
Tenslotte is het de bedoeling om één of twee keer 
per jaar een excursie te organiseren. Vorig jaar 
werd er b.v. een tocht door de Haagse grachten 

gemaakt met de ‘Ooievaart’ en is een bezoek aan 
een Haags museum gebracht. Een museumbezoek 
zit ook dit jaar in de planning.

De initiatiefgroep wil ook graag huiswerkbege-
leiding opzetten m.n. voor kinderen met 
een taalachterstand. Hiervoor worden nog 
vrijwilligsters gezocht.

Hoe komt men met het Vrouwencentrum in contact?
Vrouwen die aan één van de activiteiten willen 
meedoen kunnen zich opgeven bij Manijeh. Op 
maandagochtend is zij meestal in de Wijkwinkel op 
de Beeklaan.
Ook kan het telefonisch: 070- 3121267/ 06 
19044626 of per mail: tafma@boog.nl

Wie iets wil betekenen voor het Vrouwencentrum 
en trainingen of cursussen kan geven, wordt ook 
verzocht contact op te nemen met Manijeh.
   Mieke Vischer

NLDoet in Emma’s Hof
Op 16 maart organiseert Het Oranje Fonds NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Emma’s Hof doet, net als voorgaande jaren, mee. 
Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur is iedereen welkom om de handen uit de mouwen te 
steken en de stadstuin klaar te maken voor een nieuw seizoen. Er is veel werk te 
doen na de winter waarin de tuin er vaak zo mooi en rustig bijlag. Emma’s Hof was 
wonderschoon tijdens de sneeuwperiode. De kleine heuveltjes boden een ideaal 
glijbaantje voor de sleetjes. Het is nu afwachten of de vissen ook deze koude winter 
weer hebben overleefd.  Zaterdag 16 maart is er veel te doen. De schelpenpaden, de 
zandbak en de boomschors bij de vijver moeten aangevuld. Het onkruid weggeruimd. 
Het tuinmeubilair moet schoongemaakt en de Beeklaanpoort zal worden opgeruimd. 
Misschien wordt er een begin maken met de aanleg van het toilet. Hier en daar moet 
geverfd worden. Ook voor de kinderen is genoeg te doen, 
ze moeten alle insectenhotels opnieuw opbouwen.
De buurtbewoners worden opgeroepen: kom langs, drink koffie of thee en help de 
stadstuin lenteklaar te maken. 
Zie ook www.emmashof.nl
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Literaire sporen (in Regentes-Valkenbos)
De spinvlieg door Hugo Wapperom. 
Hoe is het mogelijk? Op de dag dat onze vorstin 
bekend maakt tot abdicatie over te gaan en in dat 
verband ook het portret van onze oude vorstin 
Wilhelmina weer in de kranten verschijnt, begin ik 
mijn artikel in deze reeks over De spinvlieg, een 
roman van de hand van Hugo Wapperom, de zoon 
van een communistische verzetsstrijder woonachtig 
in de Galileistraat. 

Deze complexe roman schetst de belevenissen van 
de verzetsman Piet Wapperom in de jaren tijdens en 
direct na de Tweede Wereldoorlog. Dit boek geeft 
ook een genadeloos verslag van de machinaties 
van de vooroorlogse politieke en ambtelijke elite 
inclusief onze oude vorstin Wilhelmina en haar 
“kleurrijke” schoonzoon Bernard om na de oorlog 
een autoritair bewind te vestigen, waarbij de bevol-
king geen inspraak zou krijgen. 
Opvallend hierbij is vooral dat diverse van deze 
hoge figuren, die tijdens de bezetting buitengewoon 
dubieuze rollen vervulden in de naoorlogse 
jaren gewoon aan de touwtjes van de politieke, 
ambtelijke en rechterlijke macht bleven trekken. 
De leiding van de Communistische partij 
Nederland blies hierbij overigens ten gunste van 
haar eigen positie in het politiek landschap van de 
jaren na de oorlog haar partijtje danig mee. 
Piet Wapperom die in de oorlog betrokken was bij 
diverse communistische verzetsacties in Den 
Haag kwam door deze politieke spelletjes in een 
benarde positie terecht: hij werd opgesloten in 
Concentratiekamp Duindorp en later in de Cellen-
barakken van Scheveningen alvorens hij ruim 
twee jaar later weer in de schoot van zijn familie 
werd opgenomen. 
Zijn zoon Hugo kreeg onverwachts van zijn broer 
een kist met de correspondentie van zijn ouders 
gedurende deze detentiejaren en besloot met deze 
schat in handen een roman te componeren. Hugo 
Wapperom is geboren in 1944 als het tweede kind 
van het echtpaar Piet en Kitty Wapperom in een 
portiekwoning aan de Vreeswijkstraat. 
Hugo, grootgebracht met verhalen en altijd betrok-
ken op teksten, is pas laat tot het schrijverschap 
gekomen. Na de Mulo werkte hij onder meer als 
glazenwasser en sjouwer bij Wilton Feijenoord 
alvorens hij een studie chemische techniek en 
daarna klinische psychologie voltooide. Hij is 
werkzaam geweest als psychotherapeut en als 
organisatiekundige. Verder was hij catcher van het 
hoofdklasse honkbalteam van ADO en later coach 
van dit team. 
Als jongetje werd hij gefascineerd door de verhalen 
die zijn vader vertelde: ‘Pa is er niet voor gaan 
zitten om mij in mijn jonge jaren, zijn verhaal 
over de oorlog te vertellen. En toch, verhalen 
vertellen deed hij graag. Ik was vier, vijf jaar en 
vond ze prachtig. Mogelijk had hij in die angstige 
oorlogstijd, zittend onder de grond, zijn fantasie 
tot ontwikkeling gebracht, kon hij zo spelen met 
gedachten dat ze hem brachten waar hij wilde zijn.’ 
Verderop: ‘Prachtige verhalen liet hij ontstaan , 
alleen voor mij bestemd. Hetverbaast me, net als 
toen, hoe hij met woorden de fraaiste kleinigheden 
schetste. Nauwgezet vertelde hij: langzaam liet hij 
me het pakpapier scheuren dat om de woorden en 
zinnen zat, die hij, in hun verborgen gedaanten, 
uit zijn mond liet ontsnappen zodat de gebeurtenis 
waarover hij vertelde ons min of meer gezamenlijk 
overkwam.’ 
Deze passage geeft een indruk van de inzet waar-
mee en de stijl waarin dit monumentale boek 

geschreven is. Al lezend wordt mij steeds meer 
duidelijk dat dit voor hem een verhaal is dat 
nood-
zakelijk geschreven moest worden. Het boek 
start met het indrukwekkende verhaal over de 
eerste drie dagen van de oorlog als Piet ten 
strijde trekt tegen “Het Beest”. Vervolgens wordt 
een caleidoscopisch beeld geschetst van de 
verzetsdaden, van de historische achtergrond en 
van de binnen het gezin opgroeiende Hugo. 
De brieven van Piet en zijn vrouw Kitty aan 
elkaar zijn zowel ontroerend als onthullend: 
wat een liefde voor elkaar en wat een 
doorzettingsvermogen soms tegen beter weten in. 
Een voorbeeld uit een brief van 22 september uit 
Concentratiekamp Duindorp van Piet aan zijn 
vrouw: ‘Gelukkig voel ik me gesteund door 
een bijzonder mens, een SS ’er. Wonderwel  
beschouw
ik hem nu als moreel sterk ontwikkeld.’Verderop: 
‘Weinig gezinnen zijn zo fraai in harmonie als 
dat van hem. Hij laat me de brieven lezen die zijn 
vrouw en kinderen hem met regelmaat schrijven. 
Zijn ouders zijn van Duitse afkomst, het is dus 
niet zo vreemd dat hij sympathiseert met zijn volk. 
Eindelijk heb ik in hem iemand die me begrijpt, 
met wie ik ook over mijn moeilijkheden praat.’ 
Een prachtig voorbeeld van open staan voor de 
menselijkheid van elk individu. Dit neemt  niet 
weg dat in deze briefwisseling ook regelmatig de 
wanhoop toe slaat over de aperte onrechtvaardig-
heid van zijn behandeling door de naoorlogse 
machthebbers. 
Het persoonlijke verhaal tekent zich af tegen een 
achtergrond van sociologische en geschiedkundige 
beschouwingen door de historicus Frank Kortweg, 
een aanhanger van de grote historicus Pieter 
Geyl: ‘Niks patroon, niks onvermijdelijk verloop, 
de geschiedenis zoekt haar weg op grillige en 
willekeurige wijze.’ Deze passages verschaffen de 
ondergrond voor het relaas over Piet Wapperom, 
maar vragen soms wel om een bijna studerende 
leeswijze. 
De teksten van Hugo zelf en die van zijn ouders 
spreken me toch het meeste aan al begrijp ik 
de noodzaak van de historische en analytische 
inkleding wel. 

De Spinvlieg is een roman waar je tijd in moet 
steken, maar dan houd je wel een intrigerend beeld 
over van de maatschappelijke jungle waarin ons 
land verkeerde in deze jaren plus 
natuurlijk een ontroerende inkijk in het bestaan van 
de ouders van Hugo, die als sterke individuen heen 
en weer geslingerd worden door de maalstroom 
van de oorlogstijd. Na een lange speurtocht door de 
brieven en archieven ontdekt Hugo de redenen van 
de opsluiting van zijn vader. 
De beelden van het web en de vlieg zijn sterke 
symbolen voor dit relaas en keren dan ook in 
diverse passages in het boek terug. Een citaat 
hierover tot slot: ‘Me bewegend door de dagen van 
vroeger zie ik me soms uitvoerig een gedroogde 
vlieg, geplakt aan het rag van een door een spin 
verlaten web, bestuderen; zoals Pa dat voor de 
oorlog mogelijk deed met zijn geschriften van 
de Duitse filosoof Karl Marx, die erop wijst dat 
de dominante ideeën van de heersende klasse de 
ideeën zijn die de belangen van die klasse dienen.’ 
In september verschijnt de 2e oplage.
Mogelijk wordt het boek over een aantal jaren 
verfilmd en dan ga ik die zeker bekijken. 
    Aad van Schie
www.despinvlieg.nl
De spinvlieg. Hugo Wapperom 
ISBN 
987059116764  Uitgeverij Aspekt 
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Lezing door de Papoea 
Vereniging voor 
ongedocumenteerde 
Indonesische Burgers.
Op 19 Januari j.l. heeft de Nationaal Papoea 
Vereniging  ’95 West Nieuw Guinea een lezing 
gehouden voor Ongedocumenteerde Indonesische 
Burgers in de wijkwinkel op de Beeklaan 266.  
De bedoeling van deze bijzondere lezing was 
om aandacht  te besteden aan deze mensen. 
Een aantal van deze groep mensen verblijven 
meer dan 5 jaar of 10 jaar in Nederland en zijn 
woonachtig in Den Haag en omgeving.  Dit is 
gebleken uit een onderzoek dat gedurende twee 
jaar is gedaan door Simon P. Sapioper, voorzitter 
Papoea Vereniging.  De Papoea Vereniging vraagt 
hiermee om aandacht voor de problematiek 
en vaak slechte leefomstandigheden van deze 
mensen en heeft hiermee actie voor deze mensen 
ondernomen. Nationaal Papoea Vereniging treedt 
op als belangbehartiger en voelt het als plicht van 
hun organisatie om de Overheid en Gemeente Den 
Haag  te informeren.
Deze lezing met titel: Rechten voor 
Ongedocumenteerde Indonesische Burgers 
werd gepresenteerd door Mevrouw Mr. J.P.M. 
Sio,  advocaat uit Breda. Op deze dag waren 
o.a. omstreeks 30 ongeducumenteerde burgers 
aanwezig. Voor verder informatie  rondom 
Ongedocumenteerde Indonesische Burgers, neemt 
contact op met het bestuur. Nationaal Papoea 
Vereniging,  Beeklaan 266, 2562 AT Den Haag of 
email: npv95wng@yahoo.com

VAAK MOE.
In het verleden werd je regelmatig met een collega 
ingedeeld om openstaande boetes te innen. Mensen 
mochten dan aangehouden en in gijzeling worden 
gehouden tot de boete was betaald. Ook kon het 
zo zijn dat ze gewoon hun dagen, die opgelegd 
waren door de rechter, nog moesten uitzitten in een, 
gevangenis. 
Op een dag kregen mijn collega en ik van de wacht-
commandant een stapeltje formulieren, kwitanties 
en een portemonnee mee. Ook een stapeltje betipjes 
om de mensen, als dat nog mogelijk was, een kans 
te geven alsnog te reageren of te betalen.
Het is altijd een sport om de mensen aan te treffen. 
Valse adressen, niet thuis, net doen of niemand thuis 
is, en meer trucjes om aan de politie te ontkomen.  
Als ervaren surveillanten hadden wij zo onze eigen 
methodes om de mensen thuis te treffen. Zo had je 
meer kans in de ochtend, als de kinderen uit school 
komen of bij voetbal op tv. Bij adressen waar we 
niemand thuis was, gingen we langs de buren of 
huisbaas.
Die dag kwamen we bij een adres waar we meneer 
niet thuis aantroffen. De man die we zochten 
was geen crimineel maar was zo vaak gepakt 
voor het zwartrijden in het openbaar vervoer dat 
hij duizenden euro’s aan boetes had. We vonden 
hem uniek, zo vaak als hij was gepakt voor het 
zwartrijden. Daar wilde we het fijne van weten. 
Door navraag kregen we een ander adres. Het 
nieuwe adres lag buiten onze wijk en dan is het 
gebruikelijk de zaak over te dragen, maar we waren 
toch bezig en zijn we direct naar het adres gereden. 
De woning was gelegen boven een winkelgalerij. De 
gordijnen waren gesloten en alles was donker. Onze 
politiewagen, hadden we aan de achterzijde van de 
galerij geparkeerd. De slaapkamer van de woning 
keek uit op de straat waar onze auto stond. Dit 
hadden we niet voor niets gedaan. Aanbellen, stapje 
naar achter en naar de gesloten gordijnen kijken 
doen we bijna automatisch. Mensen, ook al willen 
ze niet opendoen, zijn toch nieuwsgierig en kijken 
door een spleetje naar buiten. Deze man hield de 
gordijnen dicht en was schijnbaar niet nieuwsgierig. 
Diep in slaap, of wat dan ook; op bonken en roepen 
werd niet gereageerd. Alles bleef potdicht. Mijn 
collega en ik kregen toch het gevoel dat de man er 
moest zijn. We waren al uit onze wijk en wilden  
de man nu aanhouden. Dan maar het trucje met 
de auto. Die hadden we niet voor niets in het zicht 
gezet. Met veel lawaai gooiden we de portieren 
dicht en reed mijn collega de hoek om. Ik was niet 
ingestapt. Ik zat achter een geparkeerde voertuig 
gehurkt en had zicht op de woning. Nog geen tien 
seconden of het gordijn werd voorzichtig een stukje 
geopend. Een grote bos krullen met daaronder twee 
zoekende ogen kwamen door de opening. Ik ging 
staan en zag de ogen tussen het gordijn mijn kant 
op kijken. Ik knikte met mijn hoofd en begon te 
zwaaien. Ondertussen was mijn collega aan komen 
lopen. “En? ‘vroeg hij. “We gaan nogmaals aan de 
bel” antwoordde ik.  Lachend zijn we weer naar 
de voordeur van de woning gelopen. De man deed 
sportief meteen de deur open. Na uitleg van onze 
komst ging de man netjes mee. 
Omdat wij wilden weten waarom de man zo vaak 
gepakt was voor zwartrijden, antwoordde  hij “Ik 
stap altijd te laat uit. Ik zie die controleurs altijd te 
laat en ik slaap altijd in de tram. Ik ben vaak moe.” 
Dat hij de waarheid sprak zal wel. Wij troffen hem 
ook overdag in bed aan. Maar dat hij niet zo slim is 
weten wij nu ook. Hij heeft maar 14 dagen (can de 
50) vastgezeten voor zijn overtredingen. Door een 
tekort aan cellen is hij eerder vrij gelaten. Hij heeft 
14 dagen de hele dag kunnen slapen.      
    Agent Kokkie

Symbolische 
hoeden
Vanaf 2 januari waren in de vitrine van de 
bibliotheek in de Weimarstraat een aantal hoeden te 
bezichtigen. Op het eerste gezicht waren sommige 
hoeden gemaakt om bij een speciale gelegenheid te 
dragen. Als je even wat langer keek zag je er toch 
iets bijzonders aan. Wie gaat er b.v. met een hoed als 
een haan op het hoofd lopen. Het zijn dan ook geen 
gewone hoeden. Een van de maaksters, Anneke 
Jetten,  noemt ze symbolische hoeden. Ze zeggen 
iets van het karakter van de mens. 

De maand januari was de maand van de spirituali-
teit en daarom paste het verhaal van Anneke juist 
zo goed bij de maandelijkse koffieochtend in de 
bibliotheek.Ze vertelde dat zij deel uitmaakt van een 
groep mensen die in het hele land vitrines inrichten. 
Zij maken hoeden en poppen, die een speciaal 
karakter weergeven en schrijven daar ook gedichten 
bij. Sommige hoeden zijn ware kunstwerken, andere 
zijn goed draagbaar.
Waarom die symbolische hoeden? 
Anneke legde uit: De mens heeft vanaf de geboorte 
allerlei gedachten, indrukken, meningen, normen, 
regels,tradities enz. meegekregen en handelt daar 
vanuit. Dat is je gedachtenhoed, je denkhoed, a.h.w. 
de zolderverdieping van je lichaam.  
Het is een opdracht van de mens om de eigen 
denkhoed te onderzoeken. Pas als je weet wat jouw 
denkhoed is, kan je je afvragen of het allemaal nog 
bij je past. Soms is het heel goed om opruiming 
te houden. Dan komt er weer plaats voor nieuwe 
impulsen.
Welke soort gedachtenhoeden zijn er dan? 
Ze geeft enkele voorbeelden: -de heksenhoed staat 
voor  mensen die altijd ‘magisch’ denken: ‘het heeft 
zo moeten zijn’.
-de cowboyhoed  staat voor  mensen die altijd 
onderweg zijn, denken dat ze er alleen voor staan en 
alleen de natuurkrachten tegemoet moeten treden.
-de hoge hoed  staat voor  mensen die etiquette heel 
belangrijk vinden, altijd strak en stijf in de plooi zijn 
en daar ook naar handelen.
-de slaapmuts staat voor  mensen die zichzelf in 
slaap sussen en zich liever aanpassen dan zich af 
vragen wat hun eigen verlangens zijn.
-de narrenkap staat voor  mensen die altijd grapjes 
maken en nooit iets van zichzelf laten zien.
Volgens Anneke Jetten is het de kunst om er achter 
te komen welke denkhoed je zelf hebt. Als je dat 
weet, weet je ook waar je valkuilen liggen en kun 

je je afvragen of dat nog bij je past en of je 
misschien moet veranderen. 

Naast de hoeden zijn er ook poppen 
gemaakt, zoals de kabouter, die staat voor 
groeikracht, het lerend element. Ook was 
er de schoen, die staat voor standpunten 
met veters die de familiebanden 
vertegenwoordigen. Anneke, voormalig 
docent op een basisschool, is zich  vanaf 
2004  meer  gaan verdiepen in spiritualiteit. 
Ze zocht naar ‘levenswijsheid’ en kwam 
in contact met Anne Hertgers, de vrouw 
die het maken van deze  symbolische 
hoeden heeft verzonnen en die ook een 
boek, ‘De ezel en de klaproos’, heeft 
samengesteld, waarin diverse modellen 

zijn afgebeeld en de bijbehorende gedichten te lezen zijn. Verder staan er ook andere verhalen in die 
situaties beschrijven waarin elk mens zichzelf kan herkennen en die een aantal overdenkingen meegeven, 
die men als richtingaanwijzer kan gebruiken om een groter overzicht op het eigen leven te krijgen.  Anneke 
Jetten is zelf in 2010 begonnen met het maken van hoeden en poppen. De symbolische hoeden en poppen 
vertegenwoordigen dus een wereld van spiritualiteit. Ze nodigen de mens op een speelse manier uit om een 
grotere kijk op zichzelf te krijgen en daardoor te groeien in bewustzijn. Wie er meer belangstelling voor heeft 
kan kijken op de volgende websites: www.symbolischehoeden.nl en www.wereldvandewijsheid.nl 

Mieke Vischer
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