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Hoera! DeNachtpreventie bestaat 10 jaar!

Documentaire 
‘Hartverwarmend 
ReVa’ komt eraan
Ontdek de bijzondere smaken van onze wijk
In de vorige Konkreet hebt u uitgebreid kunnen 
lezen over de totstandkoming van ‘hartverwarmend 
ReVa’, een documentaire over de kracht van onze 
wijk. 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. 
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. Elke 
dag opnieuw zijn immers  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. 
De documentaire gaat in première tijdens het 
openingsweekend van de nieuwe Regentes, op 
vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni, De nieuwe 
Regentes wordt het cultuuranker van onze wijk en 
geeft ruimte aan laagdrempelige kunstzinnige en 
culturele activiteiten. U bent van harte uitgenodigd 

om de documentaire te komen bekijken tijdens een 
avondvullend programma, voor iedereen uit de 
wijk, jong en oud. In de grote zaal zal niet alleen 
de documentaire te zien zijn, maar wordt ook een 
buurtdiner geserveerd, in samenwerking met Resto 
Vanharte. 
Kaarten voor deze bijzondere avonden zijn 
vanaf begin mei te reserveren via www.
denieuweregentes.nl 
De kosten? Per kaart betaalt u een symbolisch 
bedrag van €3,- aan reserveringskosten. Verder 
bepaalt u ter plekke wat u betaalt voor deze avond. 
Wilt u een actieve bijdrage leveren aan dit 
bijzondere project? Meld u dan bij de Regentes 
als vrijwilliger om beoogde twee avonden tot een 
groot succes te maken door het leveren van hand- 
en spandiensten zoals koken, bedienen, opbouwen 
en/of afruimen.
Interesse?! Meld je aan via info@
decultuurbrouwerij.nl 
Hartverwarmend ReVa:, 31 mei en 1 juni
Aanvang 19u (inclusief diner)
“Pay what you want”

Stichting Nachtpreventie Regentes 
Valkenbos (NPREVA) is tien jaar geleden 
opgericht door ongeruste bewoners.Tijdens 
een Algemeen Bestuursvergadering Van 
bewoners Organisatie ReVa in 2003 kwam 
er een vraag van bewoners. omdat er  een 
algemeen onveilig gevoel heerste onder een 
aantal bewoners en zou het mogelijk zijn om 
hier gezamenlijk iets aan te doen?  Hieruit is 
het idee voor de Nachtpreventie ontstaan. 

Een aantal vrijwilligers met hart voor de wijk 
hebben zich aangemeld en zijn gestart met op 
onregelmatige tijden toezicht te houden in de 
wijk in samenwerking met de politie. 
Dit project is bedoeld voor woonomgevingen 
waar men regelmatig te maken heeft met 
problemen en waar een groot deel van de 
buurtbewoners bereid is er samen met de 
politie iets aan te doen.
De Nachtpreventie heeft dus alles te maken 
met ogen en oren openhouden in uw eigen 
belang en dat van uw directe omgeving. 
Bedenkt u wel dat het niet de bedoeling is 
“controle” uit te oefenen of inbreuk te maken 
op het privé-leven van anderen, Het is dus 
niet de bedoeling om burgerpatrouilles te 
organiseren. En natuurlijk heeft het “eigen 
rechter spelen” niets met buurt/nachtpreventie 
te maken. Al was het alleen maar omdat dat 
simpelweg verboden is. 
Gemiddeld zijn er 25 vrijwilligers aanwezig 
tijdens een loop. Er zijn natuurlijk meer 
vrijwilligers en zij lopen gemiddeld 2x per 
maand door de wijk

Dit is allemaal al tien jaar geleden begonnen en 
heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarom willen 
wij dit heuglijke feit op een feestelijke manier 
met u delen. 

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 11 mei 
van 12.00 tot 17.00 uur in de Teijlerstraat rondom 
nummer 128, de thuisbasis van de Nachtpreventie.
Op de feestelijke dag kunt u alle informatie krijgen 
die u wenst over de Nachtpreventie. Er blijven 
natuurlijk altijd nieuwe vrijwilligers nodig.

Op 11 mei is er van alles te doen voor jong en oud 
zoals een puzzeltocht, luchtkussen, suikerspin en 
popcorn. Ook de de verschillende diensten zullen 
aanwezig zijn. Om 12 uur zal de dag officieel 
geopend worden. 
Wij zien u graag op 11 mei in de 
Teijlerstraat.
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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 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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Workshop ‘Omgaan met je mobiel’
Heeft u veel vragen over uw mobiele telefoon? Heeft u moeite met gebruik 
van uw mobiele telefoon? Op  vrijdag 26 april bieden wij in Buurtcentrum 
’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, een gratis worksop ‘Omgaan met je 
mobiel’aan. Tijdens deze workshop zal er ook individuele begeleiding gegeven 
worden. Het is handig om uw eigen mobiele telefoon mee te nemen, zodat 
u de functies van uw toestel leert kennen. De workshop wordt gegeven in 
kleine groepen, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. De 
workshop vindt plaats op vrijdag 26 april, 15.00 – 16.30 uur in Buurtcentrum’t 
Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6. U dient zich op te geven voor deze 
workshop bij i-Shop ‘t Lindenwadrant, tel. 070-3083954. 

Tibetaans boeddhistisch centrum Sakya 
Thegchen Ling

Tijdens het weekend van vrijdag 24 tot en met zondag 
26 mei 2013 zal Khenchen Sherab, de oprichter en vaste 
leraar van Sakya Thegchen Ling, ons centrum bezoeken. 
Sinds meer dan 30 jaar geeft hij leringen in zijn centra, 
verspreid over Europa. Door dagelijkse meditatie, 
retraites en voortdurende studie is hij in staat zijn 
leerlingen te inspireren en te stimuleren in de beoefening 
van het boeddhisme.
Dit weekend geeft Khenchen Sherab leringen over 
dharmadatu en boeddha Ayuttara met de daarbij 
behorende initiatie.
De leringen vinden plaats op vrijdagavond van 20.00-
21.30 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 15.00-
17.00 uur.
Zondagmorgen van 10.00-12.00 uur ontvangen wij 
de initiatie en ‘s middags van 14.30-15.30 uur legt 
Khenchen Sherab uit hoe wij de bijbehorende meditatie 
kunnen beoefenen.
De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald 
naar het Nederlands.  
Zaterdag en zondag bieden we tussen de middag een 
eenvoudige lunch aan.  
De bijdrage is € 12,- (per dagdeel) of € 60,- (per 
weekend), voor minima € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per 
weekend).  

Voor mij altijd sneller dan verwacht 
is het weer  tijd voor een nieuwe
editie van de Konkreet.
Terwijl ik dit schrijf  lijkt de onein-
dige winter  eindelijk een beetje
plaats te gaan maken voor een ander 
jaargetijde,om toch ook maar even te
klagen over het Hollandse weer. De 
lente lijkt ook aan te  breken voor de
Nieuwe Regentes, dat binnenkort een 
doorstart hoopt te maken. Fijn dat
zo’n unieke plek toch voorlopig van 
de definitieve ondergang gered lijkt
te zijn, dankzij de inspanningen van 
een klein clubje mensen! Zo blijkt
maar weer dat het toch zin heeft om 
je te verzetten en met overtuigende
alternatieven te komen. Ik ben be-
nieuwd hoe de Nieuwe Regentes 
vorm krijgt en hoe de wijk en haar 
bewoners daarin wordt betrokken. 
Aan creatief talent en ervaring in 
ieder geval geen gebrek!.
Nu ik het daarover toch heb, wil 
ik u toch wijzen op een evenement 
wat zich weliswaar buiten de wijk 
afspeelt, maar waarin wijkbewoners 
een prominente rol  spelen. Samen 
met Theater Dakota organiseert 
ProJazz op 31 mei en 1 juni aan de 
Zuidlarenstraat 57 een tweedaags 
jazzfestival. Niet alleen pure jazz, 
maar ook funk, wereldmuziek en 
andere stijlen komen aan bod!  En
natuurlijk zullen ook muzikanten uit 
onze eigen wijk een bijdrage leveren.
Alle info kunt u vinden op www.
projazz.nl. Meteen een unieke 
mogelijkheid om kennis te maken 
met dit fantastische en veelzijdige 
theater. Het is toch fijn te constateren 
dat tegenover alle afbraakplannen 
ook weer nieuwe initiatieven 
ontstaan.  Hoe zit het trouwens met 
het Zeebelt theater.. Iemand zin en 
tijd om zich daarin vast te bijten?
Laat nu de lente maar losbarsten!
  Perry Lehmann

Handwerken in 
Buurtcentrum de 
Luifel
Samen bezig zijn met een hand- 
of breiwerk geeft gezelligheid en 
onderlinge saamhorigheid. 
De handwerkclub komt wekelijks 
bijeen, iedere maandagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur in Buurtcentrum 
de Luifel, Weigeliaplein 120 . 
Komt u gerust eens binnen lopen 
bij de Luifel; de koffie staat klaar. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Buurtcentrum de 
Luifel, 070-3259381.
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VIERING van JUBILEUM 
URI-Nederland 2003 - 2013 
BEVRIJDINGSVIERING
“Het Verleden Helen en de Toekomst Delen”
Met speciale aandacht voor: 150 jaar geleden 
afschaffing van de slavernij en 140 jaar geleden 
contractarbeid Hindoestanen
26, 27, 28 april en 5 mei 2013.

United Religions Initiative (URI) is een wereldwijd 
network (‘building Global Interfaith Cooperation’), 
in meer dan 80 landen. URI heeft als doel 

Waarom is er actieve 
bewonersorganisatie in de wijk 
Regentes-Valkenbos nodig?
Een actieve bewonersorganisatie is nodig om met 
de bewoners gezamenlijk te zorgen dat de wijk
Regentes-Valkenbos een leefbare wijk blijft.
De Bewoners Organisatie is gesprekspartner voor 
bewoners naar de ambtenaren en politiek toe.
Een actieve bewonersorganisatie is alleen 
mogelijk door de inzet van vrijwilligers waarbij de 
ondersteuning van beroepskrachten steeds minder 
wordt, maar aan vrijwilligers is een groot gebrek 
zoals bij elke vereniging, met alle respect voor 
de vrijwilligers die zich op dit moment enorm 
inzetten, die kunnen best wat hulp gebruiken
Wat wij vaak horen is “ ik wil mij wel inzetten 
maar dan voor de straat waar ik woon dat vind 
ik belangrijk”. Tegen deze mensen zou ik willen 
zeggen: “ De wereld houdt niet buiten uw straat op.
Alles wat er in uw stad of wijk gebeurd is ook van 
invloed op uw straat  en leefomgeving.”
De wijk Regentes/Valkenbos is in de loop der jaren 
van een achterstandswijk gegroeid naar een wijk 
waar het goed wonen is. Dit is mede dankzei de 
inzet van vrijwilligers die wijkgericht aan de slag 
zijn gegaan.
Wat hebben deze vrijwilligers dan in de loop de 
jaren  bereikt? Ik zou zeggen denk eens aan het 
tennispark Breekpunt, de Verademing, het open 
houden van de Regentes, straatvertegenwoordigers, 
ReVa waaiers, recentelijk het paasontbijt bij Albert 
Heijn en nog veel meer. Ik zal er vast wel een paar 
vergeten en van de redactie mag mijn verhaal niet 
te lang worden
De redactie van wijkkrant Konkreet zorgt er 
voor dat er elke keer weer een nieuwe Konkreet 
uitgegeven kan worden.
Wist U dat u in de wijkwinkel terecht kunt voor 
al uw vragen of problemen waar u hulp bij 
nodig heeft. Niet alle vragen zullen wij kunnen 
beantwoorden of uw problemen oplossen, maar in 
de wijkwinkel zal men u zeker kunnen vertellen 
waar u dan wel moet zijn.
Al deze activiteiten zijn mogelijk door de 
bewoners die zich vrijwillig inzetten(en hebben 
ingezet)  voor een leefbare wijk. Het zijn allemaal 
activiteiten die de wijk Regentes/Valkenbos ten 
goede komen en waar de bewoners trots op mogen 
zijn
    J.v.Spronsen

Groot feest in wijkpark De 
Verademing!
Op zondag 23 juni 2013 vindt 
de vierde editie plaats van het 
VERADEMINGSFESTIVAL. 

Het festival wordt gehouden in wijkpark De 
Verademing (Asmanweg 102)

Het Verademingsfestival is dit jaar weer 
een groot evenement waar veel is te doen, 
te horen en te zien…waar bewoners uit 
de wijk elkaar ontmoeten en kinderen, 
tieners, jongeren met elkaar spelen en een 
geweldige dag met z’n allen beleven.
Het festival wordt om 12.00 uur geopend door de Wethouder van Stadsdeel Segbroek, Karsten Klein.  
Spreekstalmeesters, Ed Dusschoten (voorzitter van  Bo Reva) en John Klep (voorzitter van de LLBS en “de 
man van Paard Klep en Co) zullen de wethouder introduceren en het programma presenteren. Het Koor van 
de Klepkids zal de opening versterken met hun speciaal voor het festival ingestudeerde repertoire. 
Het festival duurt tot 18.00 uur! De toegang is voor iedereen gratis.

Er is een podium met muziek- en dans optredens van o.a.:
Het inmiddels beroemde Klepkids-koor van Klep en Co, Streetdance van de Dance Sisters Pitutur, 
Flamencodans, muziek van onder meer Ray’s Soulband bestaande uit Jennit Barkey, Ray Dessau Vagie, Chris 
Wattimena en John Kahkiay. Voor het programma zie de website: www.konkreet.nl of de facebook-pagina 
van Paard Klep En Co.
Dit jaar zijn er weer leuke attracties zoals: 3 luchtkussens, een draaiende hoed, de rodeostier….en natuurlijk 
pony rijden. en dan is er het spelparcours met 12 Oud Hollandse spelen. Voorde jeugd  is er Panna Knock 
Out en Marathonlopen. Inschrijven bij Mohamed Zarrad van Voor Welzijn. T: 06-43085383 of mohamed.
zarrad@voorwelzijn.nl. Er zijn mooie prijzen! 
Ook zijn er weer een aantal workshops en kramen met informatie. De bewoners Organisatie komt langs met 
de ReVawaaier. Daar kunt u terecht met uw bragen/klachten over de wijk.
Verder is er een groot terras waar u kunt genieten van een hapje en een drankje. Het eten en drinken wordt 
voor een vriendelijke prijs verzorgd door de voetbalclub van de Verademing, SC Remo en door de LLBS zelf. 
Op het terrein van de Verademing zijn toiletten beschikbaar. Een kleine bijdrage wordt gevraagd voor de 
mensen die ze de gehele dag schoonhouden. 
Op het festivalterrein is een vrijmarkt. U kunt gratis meedoen met de kleedjesverkoop. De vrijmarkt is vanaf 
10.00 uur. U bent wel verplicht de niet verkochte waar weer mee te nemen

Vrijwilliger worden? 
U kunt u nog aanmelden als vrijwilliger voor het festival. Alle vrijwilligers krijgen  gratis drinken,, ,broodjes 
en na afloop gezellig met elkaar eten. U kunt u aanmelden bij: Andrée Ruting, 06 – 19044347 of rutan@boog.
nl of bij Paard Klep en Co, T: 3450502.
Het Verademingsfestival wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van diverse sponsors. 

het stimuleren van duurzame interreligieuze 
samenwerking. Het beëindigen van religieus 
gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen 
van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de 
Aarde en alle levende wezens. 
Het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) in Den 
Haag bestaat ook ongeveer 10 jaar. Aanvankelijk 
bestond deze uit een samenwerking tussen 
vertegenwoordigers van moskeeën en kerken. 
Vanaf 2010 zijn daar bij al of niet actief hindoes, 
leden van de Baha ‘i en en boeddhisten bij 
gekomen. Het IBS werd toen een stichting en ook 
een Cooperation Circle van URI.
Het IBS wil zichtbaar zijn in het Stadsdeel 
Segbroek en meewerken aan een vreedzame 

samenleving in een multicultureel samengesteld 
gebied.
Vanwege de contacten met de CC Bridges-Forum 
in Bulgarije participeren vier leden in de feestelijke 
ontmoetingen en viering.
Daartoe is ook een ontmoeting met de Haagse 
inwoners van Bulgaarse afkomst belegd.
De Bevrijdingsviering valt in 2013 op zondag. 
In en bij de St. Agneskerk vindt jaarlijks de 
Dodenherdenking plaats op 4 mei. De zondag 
is daarom een heel mooie dag om de bevrijding 
interreligieus te vieren en ook aandacht te besteden 
aan de afschaffing van de slavernij (150 jaar 
geleden) en de contractarbeid van de Hindoestanen 
(140 jaar geleden)

Gespot op de 
Beeklaan:
Hoezo het 
hondenpoep 
probleem 
opgelost?

Klein
Leed
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Verwend Nest
Ben jij tussen de 6 en de 12 jaar? Dan nodigt Nest 
je uit om VerwendNest te worden en hedendaagse 
beeldende kunst bij ons te komen ontdekken. Voor 
€ 40,00 per jaar doe je op woensdagmiddagen met 
andere kinderen mee aan een leuke workshop. 
Tijdens deze workshop bekijk je eerst samen met 
een Nest docent de tentoonstelling, hierna ga je aan 
de slag met wat je gezien hebt en maak je een eigen 
bouwwerk, sculptuur, schilderij of tekening.
De eerste keer mag je gratis meedoen om te zien of 
je het leuk vindt. 
Als je je inschrijft krijg je een VerwendNest 
welkomstpakket. Meedoen? Stuur dan een mailtje 
naar sarina@nestruimte.nl.
De resultaten van de workshops zijn te bekijken op 
onze weblog http://verwendenesten.tumblr.com/

Nest on the Spot
In de lessen van Nest on the Spot gaan we in 
gesprek over het werk in de tentoonstelling, wordt 
er in verschillende technieken aan opdrachten 
gewerkt, gaan we modeltekenen en gaan we naar 
buiten met het schetsboek. Op de dagen dat er 
geen tentoonstelling is in Nest, worden andere 
kunstinstellingen in Den Haag bezocht. De lessen 
worden gegeven door beeldend kunstenaar Sarina 
Missot. Nieuwsgierig? Check de resultaten op 
www.nestcursus.tumblr.com 
 
Iedere vrijdagochtend van 9.30 -11.30 uur 
maandelijks 50 euro / minimaal 6 maanden 
losse les 17,50
Alle prijzen zijn inclusief materiaal, koffie en thee. 
De cursus is voor volwassenen, beginners en 
gevorderden.
Meedoen? Mail voor meer informatie, 
aanmelden of een gratis introductieles naar 
sarina@nestruimte.nl

Koningsplein
Op 16 maart j.l. opende wethouder Karsten 
Klein de mooie nieuwe speeltuin op het 
Koningsplein.  Hij werd ontvangen met muziek 
gespeeld door The Hague Idiots. 
Voor de speeltuin is een convenant tussen 
bewoners, gemeente en politie ondertekend 
waarin wordt beloofd dat iedereen plichten maar 
ook rechten heeft en daar wordt gezamenlijk 
op toegezien. Het was een gezellige maar wel 
koude dag.

Koninginnedagfeest 
30 april feest voor jong en oud op het Newtonplein 
De werkgroep Newtonplein nodig u uit voor een spetterend feest op Koninginnedag 
Activiteiten: livemuziek, spelletjes, gratis suikerspin, popcorn, springkussen en vrijmarkt 
Aanvang: 12.00 uur 
voor meer info?  Bel Harry van Kleef of Evert Bodha  06- 51 53 75 74/ 06- 14 59 39 31 

Atelier Van Speijk, van 
Speijkstraat 153a.
mei (vakanties)
donderdag 02 Workshop ‘Wolly Slapjanus’ n.a.v. 
verhaaltje over slapte. 
Workshop ‘hemelbed’ n.a.v. Prinses op de erwt.
donderdag 02 Workshop‘bouwen+druk’nav 
optische illusies.
vrijdag 03  Workshop ‘Wolly Slapjanus’ 
 Workshop ‘kunsttheatertje maken’ n.a.v .Diagilev.
Min. 8 peuters/ kleuters. Workshop ‘knutselen en 
schilderen’ n.a.v. versje ‘In de maneschijn’.
zondag 05  Vrij werken en ‘huisje in de nacht’ 
dinsdag 21 Workshop ‘raket bouwen’ n.a.v. 
verhaal ‘Zip 1 
Workshop ‘bouwen+druk’ n.a.v. optische illusies. 
Workshop ‘indiaanse totem’ 
Workshop ‘bouwen+druk’ n.a.v. optische illusies.
woensdag 22 Workshop ‘huisje in de nacht’ nav 
‘Nachtwaker’ en ‘Geitebreier’.
 Workshop ‘huisje in de nacht’ ‘
donderdag 23 Workshop ‘theatertje maken’ n.a.v . 
Ballets Russes van Diagilev. 
Workshop ‘theatertje maken’  
zondag 26 Minimaal 8 peuters/ kleuters. Workshop 
‘elfjes en vlinders’ n.a.v. verhaaltje ‘dun als warme 
wind’.
Vrij werken en ‘elfjes, vlinders en sari’s ‘ 

OMNIVERSUM
Vanaf 23 april draait er een nieuwe film in 
het Omniversum: Flight of the Butterflies.                         
De film wordt aangeraden door bioloog Freek 
Vonk, die als ambassadeur op treedt. 
Waar gaat het over? Wat weegt er minder dan 
een paperclip en legt ieder jaar een reis van 
duizenden kilometers af?  Iedere winter zijn de 
afgelegen en bergachtige bossen van Mexico 
de thuisbasis van miljoenen migrerende 
monarchvlinders. Lange tijd was het een mys-
terie waar de miljoenen vlinders vanuit 
Canada ieder jaar naar toe vlogen om te 
overwinteren. 
De onthulling van de langste migratiereis ooit 
was een van grootste natuurlijke 
ontdekkingen. 
De film draait op de volgende tijden:
Maandag t/m woensdag : 11.00, 13.00 en
15.00 uur  Donderdag t/m zondag: 
11.00, 13.00, 15.00 en 19.00 uur                                                                                           
In de meivakantie en Pinkstervakantie ook om 
11.00, 13.00, 15.00 en 19.00 uur.

reserveren bij het Haags Kinderatelier via telefoon 
070 3633745 tussen 9.30-13.30 uur, of per e-mail: 
reserveer@haagskinderatelier.nl
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Piet Immerzeel verlaat de Elout
Meneer Immerzeel, Piet, werkt sinds 42 jaar in het onderwijs en gaat nu op zijn 63ste wat anders 
doen.  

Is hij niet bang dat hij zich zal gaan vervelen?
Hij krijgt meer tijd om  sportieve dingen te gaan doen. Piet vertelde dat hij meteen in september deel 
gaat uitmaken van een team dat een fietstocht gaat maken om geld in te zamelen voor Artsen Zonder 
Grenzen. In acht dagen van Italië naar Nederland fietsen, met klassieke etappes en wereldberoemde cols. 
Per team heeft men zich tot doel gesteld om minimaal 15.000 euro op te halen. Zijn eigen dochter zal 
ook deel uitmaken van zijn team, dus hij heeft er zin in.
Daarna is hij vast van plan om door te gaan met fietsen, wandelen en schaatsen. Hij heeft er dan 
voldoende tijd voor.  Nee, een zwart pensioengat vreest hij beslist niet.

Hoe is zijn carrière verlopen?
Hier in Den Haag is hij in augustus 1976 meteen 
als hoofd der school begonnen.
Wel heeft hij een kleine aanloop genomen. 
Vanaf de kweekschool, zoals de opleiding voor 
onderwijzers toen nog genoemd werd, heeft hij 
5 jaar in Leiden op een Lagere School gewerkt 
(Zo heette dat vroeger. Een basisschool bestond 
nog niet. Er waren aparte kleuterscholen met 
kleuterjuffen en aparte lagere scholen). 
Het hoofd  van die school werd ziek en aan Piet 
werd gevraagd om bepaalde werkzaamheden 
waar te nemen. Hij vond dat werk leuk en kreeg 
daardoor belangstelling voor een baan als hoofd 
der school. Solliciteren dan maar. Er was een 
advertentie en de vooruitzichten leken hem wel 
wat.  Hij werd aangenomen en  kwam in 1976 
als hoofd der school terecht op de Elout van 
Soeterwoudeschool aan de Daguerrestraat. 
Als 26-jarige binnenkomen op een school met 
vooral oudere collega’s, waar leiding aan gegeven 
moet worden, was een bijzondere ervaring.
Tot 1992 heeft hij de baan als directeur gecombi-
neerd met lesgeven. Het waren vooral 8ste 
groepen, maar ook 2x een 5de groep. Hij deelde 
het lesgevende werk dan met een collega. Tussen 
1976 en 1992 zijn er ook jaren geweest waarin hij 
geen lessen gaf omdat er in die tijd extra subsidie 
was door het onderwijsvoorrangsbeleid van de 
overheid en hij zich volledig kon wijden aan 
organisatie, beleid, planning en leiding geven. Veel 
onderwijsvernieuwing is er in die jaren gepasseerd 
zoals b.v. het samengaan  met het  kleuteronderwijs 
tot het vormen van de huidige basisschool.

Waarom vertrekt hij?
Piet gaat niet weg omdat hij er tabak van heeft. 
Het werk is nog steeds heel erg naar zijn zin. 
Zijn school heeft een heel fijne sfeer.  Al eens 
eerder dacht hij er afscheid van te nemen. Hij 
solliciteerde  naar een baan in Alphen aan de Rijn 
en de benoeming was al rond, maar toen hij  op 
zijn eigen plek in de school was sloeg de twijfel 
toe en besloot hij om toch gewoon maar te blijven. 
Nu hij echter 63 wordt beseft hij dat hij nu de 
mogelijkheid, de kracht en fitheid heeft om lekker 
sportief bezig te zijn en samen met zijn vrouw, die 
ook stopt met werken dingen te gaan doen waar ze 
tot nu toe niet echt tijd voor hadden. Die kans wil 
hij aangrijpen.

Hoe gaat het afscheid er uit zien? 
Er blijven natuurlijk de nodige zaken voor hem 
verborgen.  Veel is nog een verrassing, maar er 
staan toch ook al dingen vast.
Het afscheid  is gepland in juli, tijdens de een- na- 
laatste schoolweek. Op 10 juli is er een receptie 
waarvoor ook  minstens  42 oud collega’s en veel 
oud-leerlingen worden uitgenodigd. 
Op mijn vraag hoeveel Piet er inmiddels heeft  
meegemaakt, antwoordde hij dat we er van uit 
konden gaan dat er ieder jaar toch wel een laatste 
groep van gemiddeld 25 leerlingen afscheid heeft 
genomen. Reken maar uit 39 x 25.  

Tegenwoordig heeft hij zelfs met kinderen van zijn 
oud-leerlingen te maken, Op 11 juli zal het afscheid 
met de kinderen plaatsvinden en op 12 juli met het 
onderwijsteam.
De laatste schoolweek is er dan om  zaken af te 
ronden,

Waren er duidelijke hoogte- en dieptepunten in 
die 37 jaar?  
Gelukkig kan hij  niet veel dieptepunten noemen, 
alhoewel er natuurlijk droevige momenten zijn 
geweest als er een bericht kwam van het overlijden 
van een familielid van een van de leerlingen. Wat 
de hoogtepunten betreft denkt Piet vooral aan  
verbouwen en bouwen. 
In de eerste plaats heeft hij tijdens het verblijf in de 

Daguerrestraat meegemaakt dat er van het gebouw 
eigenlijk alleen de buitenmuren stonden en er een 
heel nieuwe  inrichting kwam. In die tijd werden 
de leerlingen ondergebracht in de Meidoornstraat 
en in het gebouw in de Copernicusstraat dat er 
stond voordat dit huidige schoolgebouw werd 
gerealiseerd. 

De tweede bouwperiode was de nieuwbouw, 
waarbij de school de riante positie had dat 
men gewoon door kon gaan met lesgeven in 
de Daguerrestraat totdat de nieuwbouw klaar 
was.  Alles wat Piet voor de school wilde, kon 
gerealiseerd worden, mede doordat hij subsidies 
binnenhaalde van o.a. Fonds 1818 en Pro 
Juventute. Nu is er een mooi schoolplein met 
een kunstgrasveld en kon er qua inrichting veel  
gerealiseerd worden zoals modern meubilair,  tip-
top ICT , digitale schoolborden en extra zaken voor 
in de gymzaal. Een schoolomgeving om trots op te 
zijn, waar nu al weer 5 jaar gewerkt wordt.

Ook de ouderbetrokkenheid  wordt door Piet 
geroemd.  Zowel op beleidsmatig gebied in de MR 

als voor speciale activiteiten zijn voldoende ouders 
bereid om zich voor de school in te zetten, hoewel 
het duidelijk is dat ouders tegenwoordig minder 
tijd hebben. Voor  informatieavonden, inloop- en 
open ochtenden is veel belangstelling en bij de 
thema  afsluitingen van de kleuters zit het altijd 
tjokvol vertelt hij.

Moet hij een opvolger inwerken?
De opvolger is inmiddels bekend, een vrouw met 
leidinggevende ervaring. In de komende jaren 
zal dus een dame de scepter gaan  zwaaien in de 
Copernicusstraat.  Binnenkort gaat hij kennis met 
haar maken. Het overdragen van taken is natuurlijk 
aan de orde en als het incidenteel nodig is zal Piet 
ook na zijn vertrek nog wel voor haar klaarstaan.

Wat laat hij 
na?  
Een combinatie 
van goede 
resultaten, een 
school waar 
een plezierige 
sfeer heerst en 
waar zowel 
leerlingen, 
ouders als 
collega’s graag 
komen. Een 
school die qua 
leerlingenaantal 
goed loopt. 
Er zijn 9 
groepen; 3 
kleutergroepen 
en verder voor 
ieder leerjaar 
een eigen groep 
met in totaal 
220 leerlingen. 

De prognose voor volgend jaar is 240. Kortom, een 
goed lopende school met voldoende aanmeldingen, 
waar misschien al weer aan uitbreiding van lokalen 
gedacht moet worden. Wat hij vooral belangrijk 
vindt is het feit dat er structuur is, duidelijke regels 
voor een  optimale leeromgeving en tegelijkertijd 
ruimte voor leuke dingen, waar kinderen leren om 
plezierig en respectvol met elkaar om te gaan. Hij 
noemt ook de buitenschoolse activiteiten zoals 
‘Club Elout’ waar samen met sportverenigingen 
in de buurt  voor de kinderen de mogelijkheid 
geschapen wordt om kennis te maken met verschil-
lende takken van sport en dus actief bezig te zijn. 

Piet Immerzeel zal met veel plezier terugkijken op 
de tijd aan de Elout van Souterwoudeschool, ofwel 
Basisschool de Elout zoals de school nu kortweg 
genoemd wordt.
Hij hoopt, maar is er vrijwel van overtuigd, dat ook 
oud leerlingen dezelfde ervaring hebben. 
Als motto wil hij  de leerlingen van zowel vroeger 
als nu tenslotte meegeven:  ............ 
    Mieke Vischer
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Blues with WooZ bij 
Sociëteit Engels
Onder het motto Thursday will never be the same 
organiseert Blues with WooZ sinds februari dit 
jaar twee keer per maand op de donderdag een 
geweldige muziekavond. Op het podium spelen 
gerenommeerde Nederlandse en internationale 
bluesbands. Voor de openingsavond stond de 
beroemde Livin’ Blues Experience (LBX) op het 
programma. LBX is, zeker bij hagenaars, beter 
bekend als de Livin’ Blues, die in de zeventiger 
jaren grote hits scoorden, waarvan Wang Dang 
Doodle wel de meeste bekende is.

Het dak ging er gelijk af die 28e februari. Een 
enthousiast publiek, een geweldige band en niet te 
vergeten een superlocatie. Sociëteit Engels is de 
vaste stek van Blues with WooZ. Sociëteit Engels, 
in onze buurt al bekend van de jazzconcerten, is nu 
ook de gastheer van deze concertreeks. 

Wie of wat is Blues with Wooz?
Blues with WooZ is een initiatief van hagenaars 
Ron Woestenburg en Roline Veldkamp. Ron 
Woestenburg is organisator, geluidtechnicus, 
muzikant, en al jaren lang actief in het blues, rock 
and roll en sessiecircuit. Roline Veldkamp is in 
het dagelijks leven communicatie adviseur bij de 
Rijksoverheid. Samen concludeerden zij dat er 
iets ontbrak in het Haagse muziekcircuit. Er zijn 
veel podia, voor veel soorten muziek, maar een 
middelgroot podium voor de betere bluesbands 
was er niet. De afspraken met ‘Engels’ waren 
snel gemaakt, ook zij waren enthousiast voor het 
idee. Vervolgens hebben ze contact gezocht met 
een drietal bekende mannen uit de blueswereld 
met de vraag of zij hen wilden ondersteunen als 
programmaraad. Dit zijn Frits Krieg, presentator 
van WOS-blues op WOS-radio, Huub ‘Blues’ 
Hoeberigs, de bluesburgemeester van Nederland en 
Harold Verra, o.a. organisator van Parkhotel Blues 
en Hofstadblues. 
En zo is Blues with WooZ tot stand gekomen.

Programma
Na een flitsende start met LBX zijn er al weer 
drie concerten geweest. Fat Harry & the Fuzzy 
Licks, The Mighty Ya-Ya en de Belgische formatie 
Howlin’ Bill hebben het publiek laten genieten 
van meeslespende klanken en ze laten dansen op 
swingende blues. Voor 11 april staat een Frans/
Amerikaans fenomeen op het programma: Nico 
Wayne Toussaint en zijn band. Een van de beste 
mondharmonicaspelers van dit moment, begeleid 
door een geweldige band. 25 april is de Britse 
formatie Rollo Markee & the Tailshakers aan de 
beurt. Kortom, een internationaal programma op 
een mooie locatie. 

Wil je meer weten over het programma of foto’s 
zien van de afgelopen concerten: kijk dan even 
op www.blueswithwooz.nl. Daar vind je alle 
informatie. Blues with WooZ heeft ook een 
facebookpagina, waar je vrienden mee kunt 
worden. 

Emma’s Hof 
stimuleert 
ontmoetingen 
tussen 
buurtbewoners. 
Buurtbewoners organiseren activiteiten voor 
jong en oud. De buurt zorgt voor het beheer en 
onderhoud van de tuin.

Hieronder een aantal 
activiteiten voor 2013. 
Wil je zelf iets voor 
de buurt organiseren 
of wil je helpen bij de 
organisatie van een van 
deze activiteiten? Leuk! 
Graag!
Overleg even met het 
bestuur, of stuur een 
mail naar bestuur@
emmashof.nl

Stadstuin EMMA’S HOF
zaterdag 27 april - Koninginnekermis
Oud-hollandse spelletjes in kermissfeer, feestelijke 
lekkernijen en borrel na.
vrijdag 10 & zaterdag 11 mei - Open 
projectdagen Kansen voor West. Rondleidingen in 
Emma’s Hof.
zondag 12 mei - Zigeunermuziek voor moeders 
en iedereen die zij meebrengt. Het is tenslotte 
moederdag.
zondag 26 mei - Nieuw dit jaar! Elke laatste 
zondag van de zomermaanden open podium. Doe 
mee!
zaterdag 8 en zondag 9 juni - Openstelling en 
rondleidingen in diverse Haagse tuinen.
zaterdag 15 juni - Evenement voor ‘Vrienden van 
Emma’s Hof’ met optredens, spelletjes en eten.
vrijdag 21 juni – Columbuskwintetconcert. Het 
blaaskwintet uit de Columbusstraat blaast ons een 
zwoele zomer in.
zondag 30 juni – Open podium en 
gedichtenworkshop. Elke laatste zondag van mei/
juni/juli/aug/sep open podium.

Marloes Anijs
Het is een bekend gegeven dat in de wijk Regentes 
Valkenbos veel artistiek talent aanwezig is. 
Regelmatig heeft u daarmee in deze krant kennis 
kunnen maken.  Deze keer spraken wij af met 
Marloes Anijs. Marloes is bekend als zangeres 
Faya en treedt regelmatig op met haar band 
in het café restaurant Luden op het Plein en 
Buena Vista op de boulevard in Scheveningen.  
Eerder stond zij al op het podium  in ’t Paard en 
The Hague Jazz en in de wijk ReVa waren er 
optredens tijdens het Verademingsfestival en het 
Regentessepleinfestival.  Zij komt uit een muzikale 
familie, muziek is haar met de paplepel ingegeven, 
van jongs af aan zingt zij en speelt piano. Van de 
bekende zangeres Astrid Seriese heeft zij zangles 
gehad. Alweer een jaartje geleden heeft Marloes 
muziekschool Music My Style opgericht in de 
van Swindenstraat 183 (let op de herkenbare 
garagedeur). Music My Style biedt zang, gitaar 
en pianolessen aan iedereen vanaf 7 jaar. Voor 
Ooievaarspashouders biedt MusicMyStyle 
interessante kortingen op cursussen. Iedere laatste 
dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur, is 
er een workshop samenzang voor volwassenen, 
voor iedereen die van zingen houdt. Elke keer met 
een ander thema, zoals Motown, Stevie Wonder of 
Lovesongs. De kosten voor de zangavond bedragen 
€10,- per keer.  Naast het muzikale aspect is het de 
bedoeling dat de ruimte ook wordt gebruikt voor 
creatieve bezigheden. Zo zoekt MusicMyStyle een 
samenwerkingspartner om knutselmiddagen met 
kinderen te organiseren. Bovendien kan de ruimte 
van de school worden gehuurd voor het geven van 
creatieve workshops tot ± 20 personen en voor het 
geven van verjaardagsfeestjes.
Music My Style is veelzijdig en een aanwinst voor 
de wijk. Neem voor meer informatie, de tarieven 
etc., contact op met Marloes Anijs, mobiel: 06 186 
454 17, mailadres: info@musicmystyle.nl en de  
site www.musicmystyle.nl           Karin Nanninga

Activiteiten in de 
Bethelkapel in de 
zomer
Iedere maandag gaan van 15.00-17.00 uur de 
kerkdeuren van de Bethelkapel open: Open Kerk. 
Gemeenteleden, wijkbewoners, stadsgenoten 
en zoekenden zijn welkom. Er is tijd en ruimte 
voor stilte, gebed, een kaarsje, even doorademen 
en nadenken. En als u toch eerder behoefte 
hebt aan een gesprek met domine of diaconaal 
opbouewwerker staat de thee en koffie klaar.  

Avondgebed in Taizé-sfeer 
MEI: 6, 13, 20, 27 -JUNI: 3, 10, 17, 24
Elke maandagavond een kort meditatief 
avondgebed bij kaarslicht in Taizé-sfeer als 
afsluiting van de ‘Open kerk in de Bethelkapel. 
Tijd om tot rust te komen, om tot jezelf te komen 
en tot God., voor een paar liederen uit Taizé, een 
lezing uit de bijbel, stilte, gebed. Een eenvoudige 
viering zonder preek, open voor mensen van alle 
achtergronden, voor gelovigen en zoekenden. 
Bethelkapel, Thomas Schwenckestraat 30 
tel.: 070-3450960 
Wijkpredikant: Axel Wicke 
Email: axel.wicke@bethelkapel.nl  
Twitter: @elziax -www.bethelkapel.nl
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 Carolien doet 7 dingen
In de straat staat een auto, een ietwat opvallende 
auto, want er staat een logo en een tekst op: 
‘Carolien doet 7 dingen’.
Vaak ben ik er langs gelopen zonder er  veel 
aandacht aan te besteden, maar ineens vroeg ik mij 
af: ‘Wie is Carolien en wat doet ze dan?’ Ik ben 
haar gaan opzoeken en hoorde het volgende:

Carolien  Hondius. werkt al bijna 25 jaar als 
activiteitenbegeleidster  bij dagcentrum BIZA te 
Nootdorp, waar mensen met een verstandelijke 
beperking komen. Aanvankelijk was dat een 
voltijdsbaan en werkte ze vooral met kinderen. 
Soms nam ze er een gitaar bij en maakte muziek. 
Daarbij  gebruikte ze ook voorwerpen zoals 
knuffels om de liedjes die ze zong duidelijker 
te maken. Ze merkte hoe goed dat kon werken.  
Niet alleen kinderen, ook volwassenen zijn 
gevoelig voor muziek, het luisteren ernaar en 
het zelf meedoen.
Samen met een collega besloot ze om als duo 
ook voor anderen te gaan optreden en werden ze 
links en rechts gevraagd. Ook heeft ze een aantal 
Cd’s gemaakt. Deze Cd’s zijn voornamelijk 
geschikt voor de doelgroep. Ze zijn heel rustig 
en het tempo ligt lager dan op ander cd’s. Helaas 
zijn ze nu uitverkocht. 
Vrolijk muziek maken met veel liedjes is de rode 
draad van haar optreden. Ze komt individueel  
bij mensen thuis, maar ze kan ook voor grotere 
groepen gevraagd worden.

Vanaf 2004 werkt ze alleen.  
2½ à 3 dagen in de week is dit haar bezigheid, 
naast haar vaste baan. Vaak is ze in de avond op 
pad. Ze zegt niet vaak nee, want ze vindt het veel te 
leuk om te doen. Het werkgebied is vooral de eigen 
regio, maar een enkele keer wordt ze ook wel eens 
uitgenodigd om verder weg in Nederland te komen 
spelen.Dan worden de instrumenten die ze gebruikt 

ingeladen: natuurlijk haar gitaar, maar ook kleine 
losse instrumenten zoals rammelaars, een ukelele, 
een trommel en soms klankschalen. Ook foto’s, 
poppen, knuffels en andere attributen gaan mee. 
Via al die voorwerpen kan ze haar gehoor laten 
raden welk liedje ze gaan horen.
 
Bij nieuwe cliënten is het altijd spannend om uit te 
vinden wat de mensen boeit, wat hen raakt. 
Sommigen zijn alleen verstandelijk beperkt 
anderen zijn dubbel gehandicapt.
Altijd gaat het in overleg met de begeleiders.Van te 
voren zijn er gesprekken over de beste methode. De 
een zegt ‘je doet maar wat’ , de ander waarschuwt 
voor dingen die agressie  kunnen opwekken. Soms 

is het dan nodig dat de verzorgende hulpverleners 
erbij zijn.  Zij kennen hun cliënten of familieleden 
het best en kunnen dan aan kleine dingen zien of 
die het naar hun zin hebben. Carolien hoort dan 
wel waaraan ze dat zien:  ‘ze gillen niet’ of ‘ze 
beweegt haar tenen’ .Als Carolien optreedt voor 
grotere groepen is de begeleiding er altijd bij.  Als 
er mensen aanwezig zijn, die ‘het niet trekken’ 

omdat hun 
spanningsboog 
b.v veel te kort 
is,  dan kan  de 
begeleiding hen 
weer meenemen naar een rustiger plek.
Het gaat Carolien er vooral om, dat het zo leuk 
is om via muziek contact te maken. Door samen 
muziek te maken, een feestje te bouwen, muziek te 
laten ervaren, door de trillingen van instrumenten 
in te laten werken, en gewoon te luisteren naar 
leuke liedjes.

Ook sportles is één van de 7 dingen. Dat is dan een 
kwestie van bewegingen voordoen en de anderen 

doen haar na.  Muziek erbij maakt dat het 
een vrolijke  bezigheid wordt. Natuurlijk 
kan dit alleen voor mobiele cliënten. Vaak 
begint ze heel dynamisch en eindigt met 
een rustig muziekje, waarbij iedereen in 
een kring liggend naar de muziek luistert 
en bijkomt. 

Aan  mensen die met verstandelijk 
gehandicapten werken  kan Carolien 
gitaarlessen komen geven en ook treedt 
ze sporadisch op bij kinderen die geen 
handicap hebben en een feestje willen 
vieren, maar dan gaat het wel om peuters 
en kleuters, zo tot een jaar of vijf.

Voorlopig heeft ze aardig wat opdrachten, 
maar ze merkt wel, dat er steeds meer weg 

bezuinigd wordt.  Om ook in de toekomst genoeg  
te kunnen blijven doen verspreidt ze folders in 
instellingen en is ze organisaties die werken met 
haar doelgroep ook aan het aanschrijven en bellen.  
Voor meer informatie heeft ze een website: www.
caroliendoet7dingen.nl
    Mieke Vischer 

Vrienden op de fiets
Het moet nu toch eindelijk eens afgelopen zijn 
met die kou. In april moet de lente toch wel zijn 
aangebroken.  Toen ik aan dit stukje begon was 
april al enkele dagen oud, maar sneeuwde het weer. 
Hier in Den Haag gelukkig heel weinig, maar ik 
hoorde dat op andere plaatsen in Nederland al weer 
echt een laagje gevormd was. Het was dus nog 
niet het juiste weer om eens een lekkere fietstocht 
te gaan maken.  De ‘mensen van het weerbericht’ 
hadden beloofd dat de dagen met het goede weer er 
wel aan kwamen.

Veel fietsliefhebbers zijn van plan om weer tochten 
te gaan maken en te gaan logeren bij  een adres van 
‘ Vrienden op de fiets’
Stichting ‘Vrienden op de fiets’, een non profitorga-
nisatie die sportieve en recreatieve tochten wil 
bevorderen, beheert een netwerk van particuliere 
overnachtingsadressen en geeft ieder jaar een 
boekwerkje uit met adressen van mensen die één of 
enkele kamer(s)  aanbieden voor €19, – p.p. Dat is 
inclusief ontbijt, exclusief  toeristenbelasting.
Inmiddels telt de stichting meer dan 10.000 
donateurs en bijna 5.000 gastadressen.
Men kan donateur worden voor het bedrag van €8,-

Ook in Regentes en Valkenbos bleken vier adressen 
te zijn waar men kan logeren. Ik heb bij twee ervan 
even binnen mogen kijken.  

Op de Regentesselaan woont  Roelof Veenstra.
Hij fietst al jaren lange afstanden en maakt dus 
ook al lang gebruik van de adressen. Soms gaat 
hij alleen, dan is hij een week van huis, soms rijdt 

hij fietstochten met zijn 
vrouw.  Sinds een jaar 
of acht zijn de kinderen 
het huis uit en is er ook 
bij hem een logeerkamer 
voor gasten ingericht.  ‘s 
Ochtends kan er gebeld 
worden door mensen die 
een adres nodig hebben 
waar men ‘s avonds kan 
slapen. Per jaar krijgt hij 
zo’n 20 telefoontjes en dat 
resulteert in ongeveer 8 x 
gasten. Het kan n.l. zo zijn 
dat mensen opbellen om 
de kamer te reserveren, 
maar dat de familie dan 
net andere afspraken 
heeft. Wat dat betreft zijn de gastgezinnen helemaal 
vrij om te bepalen of en wanneer men mensen wil 
accommoderen. 
De Regentesselaan is een ideale plek zo net tussen 
strand en stad gelegen.
Die gasten moeten wel echt fietsers of wandelaars 
op doortocht zijn.  Roelof selecteert daar echt 
op.  De vraag waar komt u vandaan en waar gaat 
u naartoe wordt als eerste gesteld.  De gasten  
verblijven er ook maar één nacht. Bij hoge uitzon-
dering kunnen ze twee nachten blijven slapen. In de 
buurt zijn voldoende mogelijkheden om te dineren.                 
Bij Roelof is het niet de bedoeling dat men ‘s avond 
bij het gezin aanschuift voor een praatje. Dat komt 
wel voor bij andere  Vrienden op de fiets, maar niet 
hier.  Het ontbijt wordt wel verzorgd en dan komt 

het wel eens tot ‘social talk’. De gasten  moeten 
twee trappen op en krijgen een lichte, ruime kamer 
aan de voorkant , waar twee bedden staan, een 
bureau, wat kasten en een TV. De fietsen kunnen in 
de achtertuin veilig worden neergezet.
Roelof heeft het gevoel dat zijn gasten een 
bepaalde route rijden. Hij heeft tot nu toe veel 
Canadezen en Amerikanen gehad, die vertelden 
vanaf Zandvoort langs de kust richting Hoek van 
Holland  te rijden waarschijnlijk langs de LF1 
lange-afstands-route. Als anekdote vermeldde hij 
dat de Noord Amerikanen hem dan vroegen of de 
straatklinkers echt één voor één worden gelegd. 
Zoiets kennen ze in hun eigen land niet.

VERVOLG OP PAGINA 9
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Wegwijs in 
keurmerken: 
Wat is nu echt 
gezond?
Er zijn tientallen logo’s en keurmerken die 
suggereren dat een product gezond is. Er zijn ook 
logo’s die inspelen op onze zorg voor milieu en 
klimaat. Ik weet niet hoe betrouwbaar producten 
met logo’s en claims zijn; de verleiding voor de 
fabrikant om te sjoemelen is groot. Vooral indien 
er sprake is van commerciële doeleinden. Zelfs 
organisaties als de Hartstichting en Maag Lever 
Darmstichting verbinden hun naam aan een 
bepaald product voor heel veel geld. Ik vind dit 
geen goede ontwikkeling. Als leek is het moeilijk 
om door de bomen het bos weer te zien. 
Er zijn twee logo’s die je aandacht verdienen: Het 
“gezonde klavertje” en het “Ik kies bewust” logo. 
Het Klavertje is van Albert Heijn en staat vooral op 
hun huismerken. Alleen de producten die binnen de 
Schijf van Vijf vallen mogen een Klavertje krijgen. 
Naar het Klavertje moet je echter goed zoeken, het 
is klein en het staat alleen op producten van Albert 
Heijn afgebeeld. 
Het “Ik kies bewust” logo wordt door veel 
fabrikanten gebruikt. Het keurmerk is in leven 
geroepen door producenten van A-merken zoals 
Unilever, Friesland Foods en Campina. 
Producten met het Klavertje of het “Ik kies bewust” 
logo bevatten minder verzadigd vet, transvet, 
toegevoegde suikers of zout en meer voedingsvezel 
dan producten zonder logo. Een kar gevuld met 
producten waar deze logo’s op staan is een stuk 
gezonder dan wat er gemiddeld langs de kassa 
langskomt…
   Karin Rewat

                     E info@dietique.nl | www.dietique.nl

*Buurtfeest 
bij de opening 
van Praktijk 
Landaya*
Op zondag 24 maart vierde Praktijk Landaya, 
gevestigd op Joseph Ledelstraat 60, haar officiële 
openingsreceptie Geïnteresseerden konden de
hele middag verschillende workshops bijwonen, 
behandelingen ondergaan en zelf consulten ervaren 
in het monumentale pand De HOBbit, de oudste
telefooncentrale van Nederland.

Meer dan honderd bezoekers konden kennis maken 
met wel dertig verschillende ondernemers door een
workshop te volgen of een behandeling te onder-
gaan. 

Gezond 
aanraken
Aanraken is een levensbehoefte.  Klinkt logisch, lijkt 
me. Toch zijn er wetenschappers die dit meenden te 
moeten bewijzen. Ik herinner me de beelden op TV 
van het beruchte onderzoek met resusaapjes uit de 
jaren ’60 waarbij de aapjes  moesten kiezen tussen 
twee surrogaat moeders, een warme moeder zonder 
eten en een moeder van staaldraad met melk. De 
aapjes verkozen de warme moeder boven het eten. 
Als kind bezag ik dit en ik herinner me vooral  mijn 
afgrijzen en onbegrip dat volwassen mensen dit soort 
onderzoeken überhaupt bedachten voor iets dat zo 
voor de hand ligt.  
Er zijn inmiddels meer onderzoeken op dit gebied 
geweest, wel ethisch verantwoord, die bewijzen dat 
kinderen die veel affectie en aanraking ontvangen 
beter groeien, gezonder zijn en meer zelf vertrouwen 
hebben.  In Zweden wordt er veel gewerkt met 
massage op scholen, waar kinderen elkaar – over de 
kleding – masseren. Op de scholen waar dit gebeurt 
is er een belangrijke daling van het pestgedrag. 
Handen die op een affectieve manier leren aanraken 
gaan niet vervolgens over in slaan of duwen op het 
schoolplein.  
Aanraking is gezond, goede aanraking wel te 
verstaan.  Het stimuleert de productie van het 
hormoon oxytocine, een belangrijke tegenhanger van 
de stresshormonen en dit zorgt voor ontspanning, 
gevoelens van empathie en verbondenheid.  Tevens 
bevordert het een goed werkend immuunsysteem. 
Een goede affectieve relatie waarin je veel aanraakt 
en knuffelt is dus gezond.  Mevrouw Kerstin 
Moberg, uit Zweden, schreef hier een heel boek over 
“De oxytocine factor”.  Zij schrijft niet alleen over 
het belang van aanraking, maar ook hoe de onze 
samenleving hiervan vervreemd is geraakt.  Door 
technologie , maar ook door de toenemende mate 
van krampachtigheid rond dit thema. Begrijp me 
niet verkeerd, dit is geen oproep om je baas te gaan 
knuffelen.  Maar ontspannen als je een arm om je 
schouder krijgt van een collega is ook een optie. 
Dus naast gezond eten en sporten is het tijd om ook 
het gezond aanraken meer te gaan opnemen in ons 
dagelijks leven.  Neem af en toe een massage bij 
een goede masseur of masseer je partner s’avonds 
na het werk en vergeet de schouderklop niet. Nu 
het wetenschappelijk bewezen is, is er geen excuus 
meer.
Speciaal voor lezers van Konkreet is er tot 15 mei 
50% korting op een massage of een rebalancing 
sessie. 
   Gert-Jan Lieffering 
   Praktijk voor rebalancing 
   www.gert-janlieffering.nl 

Heeft u een probleem of een vraag waarvan u 
niet weet waar u daar mee terecht kan, kan ik u 
helpen. Ik help u de oplossing te vinden. De naam 
huisverpleegkundige doet u misschien vermoeden 
dat ik u alleen op het gebied van gezondheid 
kan helpen maar ik kan op ieder gebied u verder 
helpen of doorverwijzen. Zo kan ik u helpen bij 
vragen op het gebied van wonen, vervoer, vrije 
tijd, gezondheidszorg, zorg thuis of buitenhuis, 
financiële tegemoetkomingen, praktische of sociale 
diensten. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ik ben een schakel tussen een hele hoop 
dienstverlenende instanties. Ik heb korte 
lijnen met bijvoorbeeld de huisarts, 
thuiszorg, persoonsalarmering, welzijn, 
vrijwilligersorganisaties, gemeente (WMO) en 
ergotherapeut. Maar ook diëtiste, zorgwinkel, 
gebitsprothese specialisten aan huis, 
boodschappendienst etc etc…

Wilt u kennis maken of heeft u vragen. Bel 
gerust! 

Wij zijn werkzaam in de wijken Valkenbos en 
Regentes.

Susanne Philipse: susanne.philipse@florence.nl  
06-39850694
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Inloopspreekuur op dinsdag 11.00-12.30 in Jonker 
Frans

Marcia Renes: marcia.renes@florence.nl 06-
39850579
Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag
Inloopspreekuur op woensdag 13.00-14.30 in 
Jonker Frans

De 
huisverpleegkundige 
van Florence

het motto van mijn praktijk: ‘Verbinding in 
Vertrouwen’.”

Ook de ondernemers waren blij met dit initiatief.
Een ondernemer verwoordde het als volgt: “Niet 
alleen was het de officiële opening van Praktijk 
Landaya, maar tegelijk ook een prima platform 
voor andere ondernemers om zich te presenteren en 
contact te maken met de buurtbewoners.
” Kortom , het was een geslaagde, feestelijke 
middag.
Meer informatie vindt u op de website www.
landaya.info.

De diversiteit was zo groot dat ieder gezinslid wel 
iets interessants en boeiends kon meemaken.
De kinderen hebben zich flink warm gesprongen op 
het springkussen op de binnenplaats.

De eigenaresse van Praktijk Landaya, Erma 
van Dijk, heeft hiermee haar doel bereikt. 
In haar praktijk kunnen werknemers, maar 
ook particulieren terecht. Als coach begeleidt 
ze kinderen en gezinnen (met name in 
echtscheidingssituaties). Daarnaast geeft ze 
trainingen in Sociale Communicatie. Volwassenen 
en kinderen kunnen bij Erma ook terecht voor 
Cranio Scraal Therapie. 
Deze veelzijdigheid van de praktijk was terug te
zien in de diversiteit op dit feest. “Plezier maken 
met elkaar, ook al verschillen we van mening 
en hebben we andere interesses, dat hoort bij 

Dansen op het openingsfeest bij Landaya
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Excelsior Sport
Bij Excelsior Sport is er meer te bieden dan alleen 
een uitgebreid assortiment. Zo kun je bij Excelsior 
Sport terecht voor een deskundige loopanalyse en 
hebben zij eigen specialisten in huis voor medisch 
advies. Dit is bestemd voor zowel mensen die last 
hebben in het dagelijks leven als in de sport.
Excelsior Sport is marktleider in het analyseren 
en aanpakken van blessures, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van camera’s, drukplaten en 
(sport)podologen. Ook voor houdingsgerelateerde 
klachten en voor het maken van een echo van uw 
voet of enkel kunt u bij Excelsior Sport terecht.  
De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden 
deels of geheel de kosten. 
Door de combinatie van een podologiepraktijk met 
een hardloop-speciaalzaak is hun werkwijze uniek 
in Nederland. 
Heeft u last van kleine pijntjes of zelfs flinke 
blessures? Laat dan een loopanalyse uitvoeren bij 
Excelsior Sport. Veilig en verantwoord sporten met 
zo min mogelijk kans op een blessure. Daar kunt u 
op vertrouwen bij Excelsior Sport. 

Kleding Atelier Uit 
de Naad
 Of het gaat om het maken, vermaken of repareren 
van kleding, bent u bij Kleding atelier Uit de Naad 
aan het juiste adres.
Wij zijn gediplomeerde naaisters met meet dan 10 
jaar ervaring. Wij ontwerpen, maken, vermaken en 
repareren alles op het gebied van kleding. 
Als kledingatelier zijn wij bezig met het repareren 
van kleine en grote fouten in en beschadigingen 
aan kleding. Ook passen wij kleding aan, zoals 
bijvoorbeeld het korter maken van broekspijpen. 
Naast repareren en aanpassen van kleding 
verrichten wij  tevens andere werkzaamheden, 
zoals het opmaat maken van nieuwe kleding. 
Wij zoeken samen met de klant naar oplossingen 
aan een kledingstuk. In onze winkel kunt u ook uw 
kleren laten stomen, strijken en wassen. 
In onze winkel verkopen wij kant en klaar kleding 
zoals kostuums, overhemden en stroopdassen. 
Kleding Atelier Uit de Naad is een kleermaker uit 
Den Haag gevestigd aan de Weimarstraat 144. 

Meesterbakker 
Roodenrijs 
Roodenrijs is een brood- en banketbakkerij met 17 
winkels in de regio Haaglanden – Westland. Onze 
bakkers bakken elke nacht vers brood, broodjes, 
gebakjes en koekjes in onze bakkerij in Rijswijk. 
We hebben bovendien een eigen chocolaterie, waar 
het hele jaar door de beste kwaliteit chocolade 
verwerkt wordt tot heerlijke chocolaatjes, 
paaseieren of chocolade letters. We maken ook 
taarten in vele soorten en maten, elk feestje zijn 
eigen taart! Deze taarten zijn te bestellen in de 
winkel of via de web shop.
Meesterbakker Roodenrijs is een dynamisch bedrijf, 
van alle markten thuis. Onze bakkers hebben passie 
voor hun vak en gebruiken de beste ingrediënten. 
Door goed te luisteren naar onze klanten, kunnen 
we inspelen op de laatste trends, maar we zullen 
nooit het ambacht uit het oog verliezen.  Met 
trots dragen wij het predicaat: “Bij Koninklijk 
Besluit Hofleverancier”. Deze eretitel is alleen 
weggelegd voor familiebedrijven die meer dan 
100 jaar bestaan en een uitstekende staat van 
dienst hebben. Het is een compliment van het 
Koninklijk Huis. 
Onze winkel in de Weimarstraat is modern en 
gezellig ingericht. De verkoopsters staan met 
een glimlach voor u klaar en vertellen graag over 
de lekkere producten in de toonbank. De hele 
dag komen er verse broodjes en snacks uit de 
winkeloven. De lekkere geur komt u al van ver 
tegemoet. Onze ‘Koffie to go” is ook erg populair, 
met wat lekkers uit de bakkerij natuurlijk!
Weimarstraat 281 – 070 3598969 
roodenrijs.meesterbakker.nl

Over de Weimarstraat wordt nog al eens gezegd dat het “vroeger”zo’n leuke winkelstraat was. Wij willen 
in deze en de komende |Konkreten aantonen dat de Weimarstraat nog steeds een leuke en prettige straat 
is waar heel veel diversiteit wordt aangeboden. In deze aflevering een paar winkels die al heel lang in de 
Weimarstraat gevestigd zijn.

Weimarstraat Winkelstraat !

Op de Valkenboskade kunnen fietsers  in de 
maanden mei - september bij Nel van Sleeuwen 
terecht. Zij heeft twee kamers. Een grote met een 
tweepersoonsbed en een kleinere met twee aparte 
bedden. Ze kan dus 4 gasten tegelijk ontvangen. 
Fietsen mogen binnen gestald worden.  Ook haar 
gasten komen uit diverse landen. Ze noemde 
Amerikanen, Engelsen, Canadezen, Fransen en 
Italianen. De mensen die bij haar logeerden roemen 
haar ontbijt. Daar maakt ze echt heel veel werk 
van en ze vraagt van te voren ook altijd even of 
de mensen vegetariër zijn, daar houdt ze rekening 
mee. 

Weimarstraat 128-134 
T 070 - 365 09 00 
www.excelsiorsport.nl 
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VRIENDEN OP DE FIETS

Nel komt oorspronkelijk uit Brabant, waar ze 
aan de Peellandroute, een wandelroute van 
Eindhoven naar Roermond, woonde en daar 
al regelmatig wandelaars en fietsers over de 
vloer kreeg. Een aantal jaren geleden is ze in 
Den Haag komen wonen en besloot ook hier 
vrienden op de fiets te ontvangen.
Als de mensen  bij haar aankomen, meestal 
zo na een uur of vijf, geeft Nel hun de kans 
om eerst even te douchen en bij te komen en 
daarna legt ze uit welke mogelijkheden er in 
de buurt zijn om ‘s avonds een hapje te gaan 
eten. 
Een diner verzorgt ze dus niet, maar als de 
mensen terugkomen van hun maaltijd mogen 
ze gerust nog een drankje in haar huiskamer 
komen halen. Zij vindt het wel gezellig om 
een praatje met haar gasten te maken, al is de 
taalbarrière soms wat lastig. Als de mensen weer 
vertrekken vraagt ze hen om hun commentaar 
in een speciaal schrift te schrijven. Bij het 
doorbladeren is te merken dat ze ongeveer 15 keer 
per jaar fietsers of wandelaars ontvangt.  In de loop 
der jaren heeft ze verschillende leuke contacten 
overgehouden met een aantal van die mensen. 

Haar ‘vrienden-op de-fietsers’ zijn niet altijd op 
doortocht. Sommigen komen  juist bij haar terug 
om vanuit Den Haag tochten te maken. Voor de 
komende maanden zijn er al boekingen.

Nu dit stukje af is,  zijn de temperaturen gestegen, 
laat de zon zich weer wat vaker voelen  en hopen 
we op een mooi jaar om te fietsen en te wandelen.
    Mieke Vischer

WIJ HEBBEN EEN SPECIALE ACTIE 
VOOR U ALS  BUURTBEWONER:
20% KORTING OP ALLE HARDLOOP-
KLEDING (niet geldig op aanbiedingen)
AKTIECODE: WIJKKRANT KONKREET
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Literaire sporen (in Regentes-Valkenbos)

HOTEL VERTIGO 
door Kees ‘t Hart.

Alfred Hitchcock, de begenadigde regisseur van psychologische thrillers staat sinds kort weer 
flink in de belangstelling: recent verscheen zijn verzameld werk in een dvd box en hij was zelf 
onderwerp van een film in de biopic “Hitchcock” die nu nog in de bioscoop draait. Hitchcock is 
vooral interessant door de gelaagdheid van zijn films en de markante cameravoering, nooit op 
ooghoogte maar altijd van onderuit of van bovenaf. Bovendien acteren gebouwen en stadsgezichten 
als het ware actief mee in zijn films. Verder gaan zijn films over seksuele obsessie en psychische 
afwijkingen en dit zijn natuurlijk eeuwige thema’s.
Een van de meest iconische beelden uit zijn films is die van de scene in de klokkentoren uit de 
film Vertigo, waar James Stewart zijn geliefde, gespeeld door Kim Novak na een, naar later blijkt 
vermeende zelfmoord, op het plaveisel ziet liggen. 
De Haagse schrijver Kees ‘t Hart publiceerde in 2012 zijn achtste roman, getiteld “Hotel Vertigo” 
en schreef hiermee een eerbetoon aan een van zijn favorieten Alfred Hitchcock. ‘t Hart is in 1944 
geboren in Den Haag en na lange omzwervingen in 2004 opnieuw in de residentie neergestreken. Hij 
heeft een lange carrière als docent Nederlands achter de rug en hij debuteerde tamelijk laat, in 1988 
met de verhalenbundel Vitrines. Hij wordt gefascineerd zowel door de hogere ( Vestdijk, Arthur 
Rimbaud) als de lagere cultuur ( rockmuziek van Elvis en de revue als kunstvorm), Hitchcock 
behoort ook tot zijn idolen en net als bij deze eigenzinnige filmer heeft ‘t Hart de gave om helder en 
humoristisch aan de oppervlakte  en tegelijkertijd  diepgravend te schrijven. Je moet in zijn verhalen 
op zoek naar de verborgen schatten. 

Hotel Vertigo is het verhaal van de Nederlandse 
scholier Vincent van Zandt die op zeventienjarige 
leeftijd in 1957 als tekenaar en manusje- van- alles 
bij de filmploeg voor de film Vertigo terecht komt.
Hij raakt diep onder de indruk van Hitchcocks 
filmwereld. Hij is bereid daar zijn schoolcarrière 
voor op het spel te zetten. Maar uiteindelijk loopt 
alles anders en wordt hij op beschuldiging van 
vandalisme en spionage de Verenigde Staten uit 
gezet. 
Vincent durft pas weer in 2008, na zijn 
pensionering terug te keren naar San Francisco, 
de stad die zijn leven heeft getekend en naar 
Hitchcock. Hij verblijft dan opnieuw in hotel 
Vertigo, waarin hij destijds met de crew in een 
kamer op de vijfde verdieping opnames voor de 
film heeft gemaakt. Vincent gaat op zoek naar zijn 
oude maatjes en zijn grote liefde uit die periode 
“Lee Jones”. Natuurlijk herbeleeft hij zijn “coming 
out” periode van vijftig jaar geleden en in de 
verrassend positieve  ontknoping van het boek 
vindt hij zijn genade.

In flashback komen alle belangrijke momenten uit 
1957 terug zoals de opdrachten waarmee Hitchcock 
de ploeg op pad stuurde:
“Make the city empty, no history, nobody in it, no 
signs of publicity.: en “Leave words out.”en “Be 
modest in meaning.”
En zijn twee ontmoetingen met de grote, kleine 
man zelf, die hem tijdens de eerste confrontatie 
aanspreekt op de door hem gemaakte tekeningen: 
“Hij praatte deftig Engels, hij had een hoge 
stem, hij was kleiner dan ik. Zijn handen waren 
opvallend popperig, hij had worstvingertjes. Wat 
bedoelde hij? Woorden? Namen? Ik had af en toe 
wat woorden en kleine zinnen in de tekeningen 
gezet, soms een paar getallen, afstanden in meters, 
meer niet. Net zoals Hitchcock in het draaiboek 
korte zinnetjes en tekens had gezet. ik wist niet wat 
ik moest zeggen. Zijn gezicht opende zich, zo zag 
het eruit, alsof er overal een glimlach op uitbrak, 
een ander woord viel me niet in.Hij stelde zijn 
gezicht naar me open, zelfs in zijn ogen stond een 
glimlach.” ( p.235)

Vincent realiseert zich pas achteraf dat hij 
Hitchcock heeft ontmoet.
Dit is kenmerkend voor dit verhaal: pas achteraf 
wordt voor de hoofdpersoon heel veel duidelijk. 
Het late bezoek van Vincent aan het decor van 
zijn beslissende avonturen in zijn jeugd doet hem 
realiseren wat hem destijds allemaal is overkomen. 
Ik ken de stad San Francisco uit de late jaren 
zestig als de stad van vrije liefde ( wear 
flowers in your hair) en de nieuwe blik op een 
vreugdevolle toekomst. In deze roman van t Hart 
zijn deze thema’s al als voorboden aanwezig. 
Zo komt Vincent terecht in een soort drugsvrije, 
therapeutische gemeenschap van ex gebruikers 
en in “The chocolate factory”, een zeer modern 
ogend reatief bedrijf met ZZPérs. De vrije seksuele 
moraal en de beschrijving van zijn seksuele 
activiteiten passen ook al heel goed in de sfeer van 
de sixties.
Hotel Vertigo is een prachtig boek en het zou me 
niet verbazen als Kees ‘t Hart met deze roman 
eindelijk eens de hoofdprijs wint in de Libris 
of Ako Literatuurprijs. Hij verdient dat wat mij 
betreft.                                         Aad van SchieBibliotheek Segbroek en het 

Lievelingsboek
Dit jaar wilde bibliotheek 
Segbroek  tijdens de Boekenweek 
iets van het landelijke thema  
afwijken en “Mijn Lievelingsboek” 
als thema nemen. Mary van 
Gogh nodigde de bezoekers van 
de maandelijkse koffieochtend 
uit om langs te komen met hun  

lievelingsboek. Om te beginnen legde bibliothecaris 
Mary van Gogh uit op welke manier de bibliotheek 
met speciale gelegenheden 
om gaat. Deze Boekenweek 
b.v. hebben ze vooral 
lievelingsboeken uitgestald 
en zich niet zo zeer aan het 
thema van de Boekenweek 
gehouden. In de vitrine lagen 
verschillende soorten boeken. 
Lievelingsboeken zijn soms de boeken uit de jeugd, 
maar kunnen ook boeken zijn die aan een belangrijke 
gebeurtenis herinneren. Het hoeven niet alleen 

romans te zijn, het kunnen ook 
fotoboeken, wetenschappelijke 
werken of boeken zijn, die 
voor één unieke gelegenheid 
zijn samengesteld. Zo liet ze 
haar eigen lievelingsboek, een 
tekenboek van haar vader, zien.
Bij het bespreken van de lievelingsboeken kwamen 
een paar titels over tafel; o.a. De incabruid, Ilya de 
kleine ganzenridder, De witte hel en De liefde van 
de 7 poppen. . Iedereen legde uit waarom een boek 
ons iets deed of iets had gedaan. Van voorlezen 
kwam helemaal niets. 

Sprookjes bleken bij iedereen zeer geliefd te zijn. 
Een kwestie van mooie jeugdherinneringen. Een 
van de heren noemde diverse boeken die over Indië 
en de Marine gaan. Als voormalig marineman 
deden dit soort boeken hem juist veel.  
Foto- en plaatsjesboeken met name een boek over 
het breien van vissersstruien: Elk vissersdorp 
had zijn eigen visserstrui, gebreid in een uniek 

patroon. Als een vissersboot 
verging of een bemanningslid 
overboord sloeg en later ergens 
aanspoelde, men aan de trui kon 
zien waar hij vandaan kwam.
De verhalen bij de boeken 
waren soms zo interessant dat 
er regelmatig werd gezegd, ‘goh dat moet ik eens 
gaan lezen/herlezen..

De laatste dinsdag van april, de 30ste, is de dag van 
de inhuldiging en dan wordt er geen koffieochtend 

gehouden, maar op de laatste 
dinsdag van mei, het is dan 
28 mei, zal het waarschijnlijk 
gaan over het mediacafé dat in 
de bibliotheek zal komen. 
Wie ook eens aanwezig wil 
zijn kan zich opgeven door te 
bellen: 070 - 353 55 11 
of te mailen naar: segbroek@
dobdenhaag.nl 
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ALLEMAAL EEN GROTE 
VERZAMELING.
Als agent kom je regelmatig in woningen die 
helemaal vol staan. Mensen bewaren soms spullen 
waar ze geen afstand van willen doen en vaak 
zijn deze huizen ook zwaar vervuild. Boeken, 
kranten, oude computers, radio’s en andere 
geluidsapparatuur liggen vaak opgestapeld. Sinds 
kort heeft deze verzamelwoede een naam gekregen 
in de psychologie en is het dus een erkend 
probleem.
Nu hebben we allemaal wel een beetje de behoefte 
om te verzamelen. Soms leuke herinneringen, soms 
nuttige dingen, zoals schroefjes, elektriciteitskabels 
etc. Je weet nooit of je het nog eens kan gebruiken. 
Vooral oudere mensen hebben kasten en schuurtjes 
vol met dat spul. 
Als kind sparen we allemaal. Het is soms een hype: 
voetbalplaatjes, miniboodschapjes en meer van die, 
gratis hebbedingetjes. Na een tijdje worden ze  niet 
meer bekeken en verdwijnen in de prullenbak. In 
mijn tijd waren het luciferdoosjes met afbeeldingen 
van filmsterren, speldjes, sleutelhangers, 
sigarenbandjes met de mooiste afbeeldingen en 
natuurlijk postzegels. Bijna iedereen had wel een 
postzegelalbum. Postzegels werden vaak lang 
bewaard. Die konden nog wel eens wat waard 
worden. Later kwamen daar telefoonkaarten en 
munten bij. Ook die werden misschien wel wat 
waard. Veel oudere mensen hebben dan ook nog 
wel ergens postzegels of munten liggen.
Als ik toen ging verzamelen om de waarde nu, dan 
had ik mijn Thunderbirds en Batman figuurtjes 
moeten bewaren. Het liefst nog in de originele 
verpakking.
Verzamelen zit er bij iedereen een beetje in. Het 
moet alleen niet te gek worden. Een politieman die 
politieautootjes verzameld of een brandweerman 
die brandweerautootjes verzameld is privé wel 
érg betrokken bij zijn werk. Ik ben ook wel eens 
geweest bij een advocaat en deze had allemaal 
verschillende toga’s hangen in zijn kantoor. Of 
een persfotograaf met allemaal petten, militair en 
politie, van over de hele wereld. Niets verkeerds 
aan, allemaal leuk. De meeste mensen hebben 
verzamelingen die op elkaar lijken of kunnen 
aansluiten. We vinden vaak het zelfde leuk. 
De verzamelaars die nu erkend zijn in de 
psychologie hebben ook iets gemeen met elkaar, 
ze kunnen er namelijk geen afstand van doen en 
komen ook echt in een crisis als het probleem 
wordt aangpakt. Zielig, maar soms nodig. Een 
verzameling is iets persoonlijks en geeft houvast. 
Het is een verslaving en eigenlijk is het net als 
met alcohol: eenmaal ermee gestopt of afgekickt, 
niet meer aan beginnen. Ook niet een kleine 
verzameling.
Ik heb nog een verzameling oude toverlantaarns 
en de daarbij behorende filmpjes en plaatjes. Tja, 
als kind had ik een toverlantaarn en draaide elke 
maand voor buurkinderen filmpjes. Op latere 

leeftijd heb ik vol met nostalgische 
gevoelens, weer een toverlantaarn 
aangeschaft en toen weer een weer een, etc. 
Ik ben gestopt, hoor. 
Ook nog een verzameling met treintjes 
gehad. Vooral onder mannen erg geliefd. 
Deze treintjes, vooral wagonnetjes, kreeg 
ik van zakenrelaties. Ik werkte destijds bij 
een bedrijf waar ze onder een bekend Duits 
merk werden verkocht. Een paar jaar later, 
ook omdat mijn vrouw het stofnesten vond, 
heb ik ze verkocht. Van dat geld kocht ik 
mijn eerste computer, die toen nog erg 
duur was. Ik kan tegenwoordig steeds beter dingen 
weggooien of weggeven. Gelukkig lijk ik daarin 
niet op mijn vader, die gooit niets meer weg en 
ondanks dat hij dik in de tachtig is, denkt hij het 
misschien nog eens nodig te hebben. Ik maak me er 
niet druk om en de wijkagent daar is nog niet nodig 
voor een ontruiming…
Hierboven schreef ik over de politie- en 
brandweermannen die autootjes verzamelen, maar 
er zijn ook politievrouwen die verzamelen. Zo ken 
ik er een die beeldjes van vrouwen verzamelt. Deze 
poppetjes met vooral ronde vormen, ook wel het 
bekende Rubensfiguur genoemd, zien er gezellig en 
vrolijk uit. Ze worden gemaakt op de Nederlandse 
Antillen. Ze noemen ze Chichi. Ze heeft er ook een 
in een Nederlands politie-uniform, erg leuk.
Kortom: een beetje verzameling van nu is het 
antiek en de nostalgie van morgen. Of niet?
   Agent Kokkie.

De Regentes wordt 
De Nieuwe Regentes
Het is gelukt. De Regentes gaat weer open en wordt 
een ondernemende, culturele ontmoetingsplek: 
De Nieuwe Regentes.

De sleutels zijn overgedragen en de werkzaam-
heden voor de opening zijn gestart. Alles is er nu 
op gericht om het pand gebruiksklaar te maken. De 
herstelwerkzaamheden aan de elektrische installatie 
zijn gestart, zodat die aan de veiligheidseisen voldoet. 
Ondertussen wordt de Tearoom ingericht als voorlo-
pig kantoor en ontvangstplek. Hier wordt iedereen 
die benieuwd is naar de plannen, ideeën en vorder-
ingen van De Nieuwe Regentes ontvangen. 
Natuurlijk is het ook een plek om ideeën en 
suggesties te delen. De maand april wordt gebruikt 
om de rest van het pand gebruiksklaar te 
maken. Als er meer zicht is op de voortgang 
van de herstelwerkzaamheden, wordt een grote 
voorjaarsschoonmaakactie voor de Regentes gepland. 
In mei worden verschillende bijeenkomsten voor 
betrokkenen uit de buurt georganiseerd.

In mei vinden ook de eerste openbare activiteiten 
plaats. Op woensdagavond 29 mei verricht de wet-
houder van Cultuur,  Marjolein de Jong, de officiële 
opening. Over de invulling van die avond met lokaal 
talent, professionele artiesten en bijzondere acts staat 
meer informatie in de  volgende nieuwsbrief van 
De Nieuwe Regentes. Het wordt in ieder geval een 
spetterend openingsprogramma. Wie op de hoogte 
wil blijven, wil helpen of meedoen kan zich aanmel-
den via de website: www.denieuweregentes.nl.
 
Op de korte enquête van De Nieuwe Regentes zijn 
via de website veel reacties binnengekomen. Er is 
veel steun het theater voor de wijk te behouden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het overgrote 
deel van de bezoekers aan het theater uit de wijk zelf 
en uit de omliggende wijken komt. Toekomstige 
bezoekers willen graag singer-songwriters en 
wereldmuziek ‘zien en horen’ in het theater.

Wat kunt u de komende maanden o.a. verwachten in 
De Nieuwe Regentes:
Mei - Za 25 Exil in Halbe (try-out) door The Stolz 
Quartet  - Wo 29 Spetterende openingsavond van De 
Nieuwe Regentes -Do 30  Broos door Theatergroep 
Drang- Vr 31  Hartverwarmend ReVa, De 
Cultuurbrouwerij i.s.m. Resto VanHarte en DNR
Juni
Za 01  Hartverwarmend Reva, De Cultuurbrouwerij 
i.s.m. Resto VanHarte en DNR- Za 08 Rubbish door 
Jeugdcircus Circaso- Ma 10-Zo16 NEW Festival 
i.s.m. Koninklijk Conservatorium
 Voor meer en actuele informatie kijk op www.
denieuweregentes.nl
Zaal huren voor een workshop, lessen, festival, 
congres? Vraag naar de mogelijkheden.

Bijlage;Verzamelzucht of verzamelwoede is een 
psychiatrische aandoening die volgens de DSM-
IV indeling deel uit maakt van het obsessieve-
compulsieve spectrum. Verzamelzucht is doorgaans 
egosyntoon, dat wil zeggen dat de persoon zich er 
prettig bij voelt.
Egosyntonie is een medische term die refereert 
aan gedrag, waarden en gevoelens die in harmonie 
zijn - of geaccepteerd - met het ego. Ofwel in 
overeenstemming met het ideale zelfbeeld.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans 
handboek voor diagnose en statistiek van 
psychische aandoeningen dat in de meeste landen 
als standaard in de psychiatrische diagnostiek 
dient.
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