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De zwaan is terug 
in Reva!
Twee keer in vier dagen de ( Nieuwe ) Regentes bezocht 
en dat lukte mij zelfs gedurende de hoogtijdagen van de ( 
Oude ) Regentes niet.
Eerst op woensdag 30 mei de grandioze openingsavond 
in stijl: een theater boordevol met nieuwsgierige 
bezoekers, veelal nieuwsgierige wijkbewoners met 
belangstelling voor theater, schat ik in.
Hoe vaak heb ik de afgelopen maanden zelf geen 
blik geworpen op de etalage van ons geliefde theater/
zwembad: “Is er al beweging te zien? “
Nu was het dan zover en wat een dynamiek straalde ons 
theater uit: een ongelooflijke hoeveelheid acts: van een 
ondeugende buikdansdemonstratie  en klassieke koorzang 
van een koor uit de wijk tot tangomuziek door een flink 
orkest en de swingende uitsmijter in een zinderende 
grote zaal van onze eigen Regahs. Zij worden hopelijk de 
huisband van De Nieuwe Regentes: zowel humoristisch 
als muzikaal hoogstaand en zowel plat Haags als verfijnd. 
Zo komen zand en veen prachtig bij elkaar en Reva ligt 
tenslotte niet voor niets op de grens van die twee zo 
karakteristieke Haagse stadselementen
Zaterdag 1 juni de vertoning van de documentaire 
“Hartverwarmend Reva “ door de mensen van de 
Cultuurbrouwerij  over allerhande vrijwilligerswerk 
in de wijk tijdens een door Resto van Harte bereide 
eenvoudig doch smaakvol driegangendiner. Ook hier 
weer die Haagse mix van enigszins deftig en high brow 
van de Emmahof vrijwilligers met het volkse en plat 
Haagse van John Klep en van de coördinator van het 
Wijkpreventieteam. Tussen de drie gangen door bewogen 
bizar uitgedoste dames tussen de tafeltjes door  met  
boodschappenbriefjes en originele collectemandjes. 
Want ook dat is een kenmerk van DNR formule: bij 
veel voorstellingen een klein basisbedrag betalen en 
vervolgens uitgenodigd worden om een genereuze extra 
gift te doen voor theater en artiesten of organisaties zoals 
Resto van Harte.
Op deze avond was het meer volkse deel van de wijk 
vertegenwoordigd met als kern de in de documentaire 
geportretteerde vrijwilligers en hun familie zoals die 
van Emma’s Hof, Nachtpreventieteam, Klep en Co, 
Dialoogkamer, ondernemers Beeklaan en Burenhulp, 
Uitvinders-wijk en de Stadsguerilla van de zaadbommen. 
Sommige bezoekers waren zelfs  voor het eerst in 
dit theater, hoewel ze het gebouw wel als zwembad 
bezochten in het verleden.
Mooie formule van Resto van Harte overigens: sociaal 
eten eigenlijk met een min of meer verplichte stoelendans 
na elke dinergang: zo leer je de buren wel kennen!
Tijdens het voorgerecht zat ik aan tafel met twee van 
de onversaagde initiatiefnemers van DNR Laudie 

Grote ergernis bewoners 
‘Weesfiets’ doelwit in 
Regentes/Valkenbos 
Den Haag begint een proef om af te rekenen met een grote ergernis van bewoners en ondernemers: 
achtergelaten fietsen, die de schaarse fietsparkeerplekken bezetten en straten een verloederde 
aanblik geven. De proef duurt een half jaar en vindt plaats in de vooroorlogse wijk Regentesse-/
Valkenboskwartier, waar deze ‘weesfiets’ als een plaag ervaren wordt. 
“Om het probleem van de weesfiets goed aan te pakken, passen we de regels zo aan dat fietsen en 
brommers die lang op dezelfde plek staan kunnen worden verwijderd”, zegt wethouder Boudewijn 
Revis (Stadsbeheer). “Tot nu toe kan de gemeente alleen optreden wanneer een weesfiets een 
fietswrak is geworden, zonder zadel of wielen.”
 Regentes/Valkenbos wordt proefgebied. Fietsen die niet meer worden gebruikt, worden dan voorzien 
van een label. Hierop staat een waarschuwing aan de eigenaar dat de fiets na 28 dagen zal worden 
weggehaald. Zo komen er weer parkeerplekken vrij voor mensen die hun fiets wél gebruiken. Ook 
komt er weer vrije doorgang op de stoepen en knapt het straatbeeld zienderogen op.”
Als na een half jaar blijkt dat de proef succesvol is, kan de werkwijze ook in andere wijken worden 
ingevoerd. Voor Regentes/Valkenbos is gekozen, omdat de bewonersvereniging de gemeente 
heeft gevraagd met een oplossing te komen voor deze grootste ergernis van de wijkbewoners. In 
de wijk is weinig ruimte om fietsen binnen te stallen. Ook is er in de buitenruimte niet veel plaats 
voor fietsvoorzieningen. Daardoor staan lantarenpalen, fietsnietjes en rekken snel vol met fietsen. 
Omdat er in de wijk ook veel kamers en etages worden verhuurd en de doorstroming hoog is, komt 
het relatief vaak voor dat fietsen worden achtergelaten. De proef heeft dan ook de steun van de 
bewonersvereniging, de ondernemers in de buurt en de Fietsersbond.

Vrancken en Karin Jansen en ik ving een aantal 
opmerkingen op die karakteristiek zijn voor 
hun onconventionele maar doeltreffende aanpak 
zoals: “Straks ga ik even aan het publiek vragen 
om aan het einde van de maaltijd even wat 
stoelen en tafels te helpen versjouwen. Morgen 
zijn de dansfinales van het Segbroekcollege in 
deze zaal dus dan moet het speelvlak weer vrij 
zijn. Ook hoorde ik dat er deze week ook al 
200 Hindoestaanse wijkbewoners in het theater 
geweest waren.
Gaat het dan toch lukken? Een echt theater voor 
en van de wijk met een combinatie van cultureel 
fijnzinnige voorstellingen op het vlak van muziek, theater en dans en meer volkse en wijkgebonden 
voorstellingen en acties. Een cultuuranker voor de wijk ReVa met een professionele wijze van 
crowdfunding en een centrum van hoogwaardig en eenvoudig vrijwilligerswerk. Dat zou toch 
prachtig zijn: een waar art deco sieraad van onze zo gevarieerde en levendige wijk.    
       VERVOLG  op pagina 14  
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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
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Colofon
Konkreet: is een uitgave van de Bewoners Organisatie 
Regentes/Valkenbos en verschijnt 4of 5x per jaar. Redactie: Perry 
Lehmann, Gerard Tettero, Mieke Vischer (+ fotografie), Aad van Schie.
Ondersteuning en Lay Out: Susanne Daenen, Grafische begeleiding: 
Rene Knijnenburg Producties. www.rkproducties.nl  Bezorgers: Sjaak,  
Mandy, Simon S, Piet. 
Oplage: 10.500 exemplaren Redactieadres: Wijkwinkel, Beeklaan 266, 
tel.: 365 00 02, e-mail: konkreet@boreva.nl t.a.v. Susanne Daenen. De 
redactie aanvaardt geen aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden 
en behoudt zich het recht voor kopij te weigeren of in te korten.  

Beste lezer, 
Ik weet niet hoe het u vergaat maar 
ieder jaar wordt ik weer verrast door 
het einde van het seizoen.  Ook deze 
keer dringt het pas laat tot mij door 
dat de zomervakanties in aantocht 
zijn.  Afgelopen seizoen is een van de 
meest bewogen in jaren geweest. De 
ingezette bezuinigingen hebben overal 
diepe sporen nagelaten en vooral in de 
cultuursector. Ook het voortbestaan 
van de Bewonersorganisatie en in 
het kielzog daarvan de  Konkreet 
heeft op het spel gestaan. Iets wat 
ik tot dan toe bijna voor onmogelijk 
had gehouden. Gelukkig heeft het 
bestuur het tij (voorlopig) weten te 
keren en is er zelfs een extra papieren 
editie toegevoegd aan het seizoen!  
Maar.. nieuwe bezuinigingen zijn 
alweer aangekondigd… Gelukkig 
zijn er ook lichtpuntjes, zo lijkt 
Theater de Regentes een kansrijke 
doorstart te maken als “de Nieuwe 
Regentes”. Wel geef ik de Nieuwe 
Regentes mee dit vooral vanuit een  
open maar ook bescheiden houding 
aan te pakken.  Een positief neven-
effect  van de economische stilstand 
is ook de groei en het ontstaan van 
allerlei kleinschalige, no –nonsense  
initiatieven, zoals autodelen, bed& 
breakfast, woongroepen, thuis 
eten afhalen etc. En zou het ook 
niet leuk zijn als buurtwinkels hun 
rentree zouden maken , nu de grote 
winkelketens terrein lijken te gaan 
verliezen. Immers in economisch 
moeilijke tijden lijken mensen 
weer meer behoefte te hebben aan 
persoonlijke contact. Daarover 
trouwens veel  meer in een volgende 
editie van de Konkreet. Veel om over 
na te denken in de komende maanden 
en meteen een moei moment om onze 
creativiteit ruimte te geven.

 Wat treft u aan in deze editie? Veel 
restaurantjes in de wijk van diverse 
culturen, het weesfietsenproject, 
straatnaam, oproep voor vrijwilligers 
en nog veel meer. 

Ik wens u namens de redactie alvast 
een fijne zomer toe en ontmoet u graag 
bij de eerstvolgende edtie. 
Perry Lehmann
(hoofdredacteur)

Gele zakken tegen meeuwenoverlast
Heeft u last van meeuwen die vuilniszakken open pikken?
De gemeente stelt gratis extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar. 
Meeuwen komen daar minder snel op af en pikken ze niet zo makkelijk open. 
U kunt de zakken afhalen bij het stadsdeelkantoor in de Fahrenheitstraat 190.

Zwerfkattenproblematiek 
Ieder voorjaar is het weer raak, 
meldingen bij Dierenbescherming 
Haaglanden over zwangere 
zwerfpoezen en kittens. Ook dit 
jaar zijn de eerste kleintjes al weer 
in het asiel opgenomen. 
De Dierenbescherming 
doet er alles aan om het 
zwerfkattenprobleem binnen de 
perken te houden. De beste manier 
om een populatie verwilderde 
zwerfkatten te beheersen is om de 
katten te vangen. Voor kittens en 

Haagse culturele 
parade
Ondanks de aanhoudende regen 
was de intocht van Koning Willem 
I (een rol van Erik Schaart) 
een daverend succes. Per boot 
(van de Willems- en Ooievaart) 
arriveerde hij, vergezeld van 
drie Engelse matrozen en enkele 
Scheveningers, zaterdag 22 juni 
in wijkpark De Verademing. 
Vervolgens maakte hij met een 
gouden koets een ereronde door 
het Regentessekwartier. Met een 
speech met een knipoog kondigde 
de aanstaande koning 200 jaar 
koninkrijk aan. De vele bezoekers 
genoten van de optredens van 16 
groepen uit vier continenten op een 
podium in het wijkpark.
Al met al een goede start van het 
Koninkrijk der Nederlanden, maar 
kan iemand wat aan het Hollandse 
weer doen?

Foto: 
Fred 
Westera

Beheerder-ster gezocht
Hoofdtaken:  Toezicht houden op 
het binnen terrein van de Verademing 
. Aanspreekpunt zijn voor bezoekers. 
Zwerfvuil en prullenbakken legen.
Werktijden:  1 of 2 x 4 uur per week 
van 13.00 tot 17.00 uur dagen in 
overleg Er is koffie en thee aanwezig 
en belangrijk! een gezellige 
omgeving.
Leeftijd: Speelt geen rol als je maar 
goed ter been bent
En de bezoekers eventueel op hun 
gedrag wil aanspreken   

Er is een speciale ruimte met Video 
bewaking Met een goed overzicht 
van het binnen terrein.
Je krijgt een kledingstuk zo-dat men 
kan zien dat je de beheerder bent. Je 
krijg ondersteuning van De bewoners 
organisatie ReVa en  St. Paard Klep 
en Co.
Voor meer info of een afspraak 
makenTel.: John Klep 070-3450502
Of Jaap van Spronsen 0650271346

katten die nog te socialiseren zijn 
wordt door het asiel een nieuw thuis 
gezocht. Verwilderde katten zijn niet 
als huisdier in een gezin te plaatsen. 
De dierenarts steriliseert en castreert 
deze katten, checkt hun gezondheid 
en voorziet ze van een kenmerk. De 
doorgewinterde zwervers worden 
altijd teruggebracht naar de locatie 
waar ze gevangen zijn, zodat het 
territorium niet wordt ingenomen 
door katten die nog vruchtbaar zijn. 
De Dierenbescherming roept  de 
inwoners in de regio Haaglanden 
dan ook dringend op tijdig te bellen 
wanneer zij zwerfkatten in hun buurt 
signaleren, zodat voorkomen wordt 
dat er nieuwe katjes bijkomen. 
Zwerfkatten in Den Haag  kunnen 
gemeld worden bij Zwerfkat Den 
Haag, op telefoonnummer 070 – 363 
3744. 
www.dierenbescherming.nl/
straatkattenkrant.
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Vrijwilliger: Waarom niet?
De bewonersorganisatie BoReVa vertegenwoordigt de belangen van 
de wijkbewoners en zij probeert onder andere invloed uit te oefenen 
op het beleid van de gemeente zodat dat ten goede komt aan de 
belangen van de wijk. BoReVa is aanspreekpunt voor alle zaken in 
de wijk en heeft ook een signalerende functie richting verschillende 
instanties zoals gemeente, politie, welzijnsorganisaties, etc.

Dit probeert de BoReVa te bereiken door het verstrekken 
van informatie over zaken in de wijk, het betrekken van de 
bewoners bij het bepalen van standpunten en het nemen van 
beslissingen, het adviseren van de bewoners bij het organiseren 
van evenementen en verwijzen naar derden die kunnen helpen 
bij de organisatie en het faciliteren van organisaties en overige 
betrokkenen uit de wijk bij de uitoefening van hun taken.
Als basis voor alle activiteiten van BoReVa fungeert de 
wijkwinkel die draaiende wordt gehouden door de inzet van 
vaste administratieve ondersteuners en vrijwilligers.

BoReVa bereikt haar doelen met medewerking van heel veel 
vaste vrijwilligers, die hun bijdrage leveren via bijvoorbeeld 
werkgroepen. 
Voor projecten en activiteiten worden via BoReVa en de 
werkgroepen ook veel vrijwilligers gemobiliseerd, die op 
project/activiteiten basis hun bijdrage leveren
Het is ondenkbaar dat BoReVa haar doelen kan verwezenlijken 
en de taken kan uitvoeren zonder de inzet van vrijwilligers. 
Vooral nu, in tijden dat er bezuinigd moet worden en er steeds 
minder financiële middelen beschikbaar worden gesteld door 
de gemeente, is het van belang dat vrijwilligers zich (blijven) 
inzetten. 

Wie of wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand 
die uit vrije wil onbetaald werk verricht, buiten een vast 
dienstverband.
Tegenwoordig worden vrijwilligers opgedeeld in 2 categorieën: 
nieuwe en klassieke vrijwilligers. De klassieke vrijwilliger is 
iemand die jarenlang in dezelfde organisatie een taak blijft 
uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt vaak gelinkt aan sociale 
aspecten. De vrijwilliger blijft bij de organisatie omdat de 
andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat hij of zij al jaren 
hetzelfde doet. 
Deze vorm komt steeds minder vaak voor dan de nieuwe 
vrijwilliger. Is de klassieke vrijwilliger een uitstervend ras? 
BoReVa weet zich gelukkig omringd door een vaste, helaas 
kleiner wordende, groep klassieke vrijwilligers. 

De nieuwe vrijwilliger gaat eerder “shoppen” en neemt een taak 
op zich met een specifiek doel (iets leren, een problematiek 
oplossen) of wil projectmatig te werk gaan. Zijn dit de 
jongeren? In de zoektocht naar vrijwilligers komen we vaak de 
nieuwe vrijwilliger tegen. Hebt u weinig tijd, maar wel zin om 
wat te doen voor de wijk, dan moet dit u aanspreken.

Wat kan je doen als vrijwilliger? Voorbeelden van werkzaamheden 
en vaardigheden zijn: boekhouden, overzicht houden en financiële 
rapportage, organisatie van activiteiten, activiteiten management, 
inkopen, plannen, archiveren, administreren, zoeken naar sponsoring, 
fondswerving, aanvragen subsidies, brieven schrijven, algemene 
ondersteuning, etc.

Dit is een beperkte opsomming van zaken die een vrijwilliger kan 
doen. Er is altijd wel iets te verzinnen, zodat u zich op nuttige wijze 
kan inzetten.

Bent u een klassieke of een nieuwe vrijwilliger, met of zonder 
vaardigheden, wel bereid om zich in te zetten voor de wijk en de 
bewoners en heeft u enkele vrije uren beschikbaar, schroom niet en 
meld u aan als vrijwilliger. 
    Roy Piarelal

Tram 11 rijdt een jaar om
Tram 11 rijdt vanaf maandag 17 juni om wegens vervanging van een kademuur op de Conradkade. Tussen 
de Chassestraat en de trambrug bij de energiecentrale is de weg afgesloten. In plaats van het huidige 
schuine talud, komt er een rechte kademuur. Het werk gaat ongeveer een jaar duren. Vanuit het centrum 
rijdt de tram de normale route. Vanuit Scheveningen wordt tram 11 omgeleid via Statenlaan, Koningin 
Emmakade, Noord-West Buitensingel en Loosduinseweg.

Ondergrondse containers
De gemeente werkt aan een schonere stad. Bijvoorbeeld door het plaatsen van ondergrondse 
restafvalcontainers (ORAC’s). Om de stad nog schoner te krijgen, moeten vuilniszakken uit het 
straatbeeld verdwijnen. Vuilniszakken geven namelijk vaak een rommelig en vervuild straatbeeld 
en trekken dieren zoals meeuwen en ratten aan. De komende jaren worden daarom delen van 
de stad voorzien van ondergrondse restafvalcontainers. Bij Koningsplein en omgeving zijn de 
ORAC’s sinds eind vorig jaar in gebruik.  

Voordelen
Met een ondergrondse restafvalcontainer 
blijven de straten schoner. Bewoners kunnen 
7 dagen per week de containers gebruiken,
afval eerder uit huis , ook kleine 
hoeveelheden, minder kans op ongedierte, 
meeuwen en katten, geen zwerfafval door 
opengescheurde zakken 
In de containers kunt u 7 dagen per week, 
24 uur per dag uw afval kwijt. Het is voor 
de buurt wel prettig als u de container 
gebruikt tussen 7.00 en 22.00 uur. Vanaf elke 
woning staat binnen ongeveer 75 meter een 
ondergrondse restafvalcontainer. 

Legen
De gemeente Den Haag  is verantwoordelijk 
voor het plaatsten van de ORAC’s in 
de wijken. Het legen en beheren van de 
containers wordt uitgevoerd door de HMS in 
opdracht van de gemeente Den Haag.  
De containers worden 2 keer per week 
geleegd. Er worden in de meeste gevallen 
2 of 3 containers geplaatst per locatie. De 
inhoud van deze afvalcontainers is ruim 
voldoende voor het aantal huishoudens 
dat er gebruik van maakt. Ook het aantal 
ophaaldagen is daarop afgestemd. De 
kans is hierdoor klein dat de ondergrondse 
restafvalcontainers voor de ophaaldag vol zit.
Mocht dit toch het geval zijn dan kunnen 
bewoners een melding maken via www.
denhaag.nl of telefoonnummer 14070. 
 
Stankoverlast wordt zoveel mogelijk beperkt. 
De trommel is namelijk altijd dubbelwandig 
gesloten. Men kan dus zelf niet in de put 
kijken. Daarnaast wordt het afval veilig 
onder de grond opgeborgen en worden de 
ORAC’s twee keer per week geleegd.

In de bak (en niet ernaast)
De meeste mensen gebruiken de ORAC’s 
op de juiste manier. Helaas zijn er ook 
mensen die dat niet doen en hun afval naast 

de ORAC zetten. Uiteraard doet de gemeente 
alles aan om dat te voorkomen en in te grijpen 
als het wel gebeurt. Maar u kunt er ook iets aan 
doen. Bijvoorbeeld door de gemeente te laten 
weten als er afval naast de bak staat. Zij zorgen 
er dan voor dat de boel zo snel mogelijk wordt 
opgeruimd. Bovendien kunnen de vervuilers 
aangepakt worden. Zo houden we de straat 
samen schoon. 

Toch afval ernaast? Dure grap…
Ziet u losse vuilniszakken naast een ORAC 
staan, meld dit dan via www.denhaag.nl/afval 
of bel 14 070. Zij gaan dan met uw melding 
aan de slag. Want wie overtreedt, moet betalen!

Afval, gewoon apart!
De ondergrondse restafvalcontainers kunt u 
alleen gebruiken voor huishoudelijk afval. Dat 
is het afval dat u nu in een vuilniszak doet. 
Grofvuil hoort niet in of naast de ORAC; 
dat brengt u naar een afvalbrengstation of u 
maakt een afspraak om het te laten ophalen. 
Kijk hiervoor op www.denhaag.nl/afval. Glas, 
papier en textiel gooit u weg op de manier die 
u gewend bent. 

Meer informatie kunt u verder vinden op 
www.denhaag.nl/afval. Ook vindt u hier een 
informatiefilm over de ORAC’s. 
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Cursus ouder-peutergym 
Elke dinsdag is er in ’t Lindenkwadrant, 2e 
Braamstraat 6 een ouder-peutergym voor peuters 
van 1,5 tot 4 jaar oud. De eerste groep (1,5 tot 2,5 
jaar)  is van 09:00 tot 10:15 en de tweede groep 
(2,5 tot 4 jaar)  is van 10:15 tot 11:30. 
De kosten zijn 30  euro per twee maanden en met 
ooievaarspas 30% korting. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
I-Shop ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6 
070-3083954

Kom eens een 
kijkje nemen bij 
speel-o-theek 
Samenstap!
De speel-o-theek is een plek waar je speelgoed 
kunt lenen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook 
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Spelenderwijs leren zij hoe de wereld in elkaar 
zit en leren zij verschillende vaardigheden. Goed 
speelgoed is vaak duur, daarom is lenen een prima 
alternatief. 

Speel-o-theek Samenstap heeft een gevarieerde 
collectie aan speelgoed en spelmateriaal voor 
kinderen van 0 tot 8 jaar. Het speelgoed is 
onderverdeeld in de volgende categorieën: 
• Beweegmateriaal
• Bouw- en constructiemateriaal
• Educatief materiaal
• Fantasiespeelgoed
• Gezelschapspellen
• Puzzels 
De speel-o-theek is ook een ontmoetingsplek waar 
kinderen met leeftijdsgenootjes kunnen spelen 
en ouders elkaar kunnen ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Iedere laatste 
donderdag van de maand is er bijvoorbeeld een 
spelinloop voor ouders met kinderen van 0 tot 4 
jaar. Heeft u een leuk idee om samen met andere 
ouders iets te organiseren? In de speel-o-theek is 
alle ruimte voor nieuwe initiatieven. 

Adres: Verlengde 2e Braamstraat 6
Telefoonnummer: 070 3083954
Openingstijden: dinsdag 9:30 – 12:30 uur
                             woensdag 12:00 – 16:00 uur
                             donderdag 9:00 – 16:00 uur
Voor meer informatie over lidmaatschap en lenen 
kunt u kijken op: http://www.voorwelzijn.nl/
segbroek/peuters/speel_o_theek

Bouw mee aan 
de stad van de 
toekomst in het 
Museon
Tot en met 27 oktober is in het Museon de 
tentoonstelling #stadvandetoekomst te zien.                                           
De expositie is thematisch verbonden aan High 
Tech Romeinen, de succesvolle expositie over de 
uitvindingen en inventiviteit van de Romeinen op 
het gebied van onder andere watervoorziening, 
stedenbouw, vervoer en communicatie. Stad van 
toekomst onderzoekt hoe wij als stadsbewoners 
lokaal bij kunnen dragen aan oplossingen voor 
uitdagingen van onze tijd die een mondiaal 
karakter hebben, zoals klimaatverandering, tekort 
aan grondstoffen en urbanisering.     
Voor de kinderen is er bij de tentoonstelling 
High Tech Romeinen de volgende activiteit:
Word Romein! 
Kijk wat ze konden! Doe wat ze deden! 2000 jaar 
geleden waren de Romeinen het machtigste volk 
van Europa. Zij waren uitstekende veroveraars en 
jaren lang andere volkeren te slim af. Ze hebben 
een grote invloed op de wereldgeschiedenis gehad. 
We maken nog steeds gebruik van hun wegen, 
we kennen nog altijd de bijzondere Romeinse 
bouwwerken, hun prachtige kunst en we leren nog 
steeds de Romeinse cijfers op school. 
Word nu zelf Romein in het Museon en leer nog 
meer over de Romeinen. 
Ontdek hoe je er uit ziet als een Romein, of je 
Latijn kunt ontcijferen, hoe je de weg kunt vinden 
op de Romeinse kaart, wat de geheime Caesar 
code is  en nog veel meer! Als slimme en handige 
Romein kun je natuurlijk ook nog iets creatiefs 
maken. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar, elke woensdag- en 
zondagmiddag t/m 1 september. in het atelier van 
het Museon van 13.00 tot 15.30 uur, kosten € 2,- 
(exclusief toegang tot het Museon)
Kinderen die vriend van Museon en Omniversum 
zijn hebben gratis toegang en kunnen hun voucher 
voor het atelier gebruiken. Hoe je vriend kunt 
worden zie je op de website www.museon.nl of kun 
je te weten komen door het in de winkel te vragen. 

Het 4e Verademingsfestival 
afgelopen 23 juni was weer een 
groot succes.   (zie foto’s)

Hutten bouwen
Het terrein, naast scoutingterrein Be Pals op de 
Laan van Poot wordt twee weken lang omgebouwd 
tot een bouwspeelplaats. Kinderen kunnen hier 
hutten gaan bouwen onder begeleiding van 
vrijwilligers. Van 12 augustus t/m 24 augustus 
kunnen de kinderen uit Segbroek zich naar 
hartenlust uitleven. Wel even van tevoren opgeven 
via bouwplaats@denhaag.nl. Wilt u als vrijwilliger 
meewerken? U kunt zich aanmelden bij hetzelfde 
e-mailadres.

Wie helpt STICHTING SLIMME 
BOEFJES?!
Inzamelbox in de Wijkwinkel aan de 
Beeklaan
Stichting Slimme Boefjes zamelt gebruikt 
babygoed in. De aanschaf van nieuwe spullen 
bij de komst van een baby is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Bij grote groepen mensen in de 
samenleving zijn de middelen voor zo’n grote 
uitgave beperkt.
Stichting Slimme Boefjes wil aan aanstaande 
ouders met een kleine beurs een alternatief bieden: 
de StartKid. Heb je thuis overtollig babygoed dat 
nog goed bruikbaar is, en wil je een ander daar een 
plezier mee doen? 
Stichting Slimme Boefjes gunt deze spullen, die 
er vaak nog heel goed uitzien en bruikbaar zijn, 
graag een tweede leven! 
In de wijkwinkel aan de beeklaan 266 staat een 
inzamelbox voor 

Stichting Slimme Boefjes.
Help mee en deponeer je overtollige babygoed 
in deze box! Op de website en in de folder die 
hangt aan de inzamelbox  kun je een lijst van in te 
zamelen goederen vinden.

Voor vragen: Mariken Hoevers, 06-18353474
www.slimmeboefjes.nl
marikenhoevers@slimmeboefjes.nl 
Stichting Slimme Boefjes is een maatschappelijke 
organisatie 
zonder 
winstoogmerk
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 Nieuw op de Beeklaan: 
Veggies on fire

Loop je op de Beeklaan, is daar ineens een 
nieuw restaurant gevestigd. Het ziet er meteen zo 
vertrouwd uit, dat je je afvraagt: Wat zat hier dan 
vroeger? 
Vrolijke kleuren, gezellige uitstraling, niet te groot 
of te massaal. Veggies on fire, want dat is  de naam, 
is sinds 17 april open voor het publiek, nadat het 
op 12 april officieel werd geopend door Esther 
Ouwehand, kamerlid voor de Partij voor de Dieren.
De eigenaars  van het pand, Carin en John 
Galstaun, wonen hier al 30 jaar en besloten, na het 
lang verhuurd te hebben, om er nu zelf een zaak te 
vestigen. Niet zo maar iets, maar een restaurant, 
waar men alles alleen op puur plantaardige wijze 
kan eten én 
drinken.  Zo’n 
eetgelegenheid 
waar men 
veganistisch 
voedsel, want dat is 
de term voor puur 
plantaardig, kan 
nuttigen is voor 
Nederland nog 
redelijk bijzonder 
en voor Den Haag 
dus een unicum.  

John en Carin 
vertelden dat 
ze ongeveer 20 
jaar geleden heel 
bewust besloten 
om vegetarisch te 
gaan eten vanwege 
het leed wat dieren 
wordt aangedaan 
in de vlees- en vis 
industrie. Koken 
is de hobby van 
allebei, dus er werd 
meteen van alles 
uitgeprobeerd, om 
vlees te vervangen, 
b.v. het eten van 
meer kaas en meer 
eieren.  Daar wordt 
een mens dan meteen ook vaak te dik van en dat 
was niet de bedoeling. Vervolgens gingen ze zich 
nog  meer verdiepen in wat ze eigenlijk aten.  Zo 
ontstond het bewustzijn voor gezondheid, milieu, 
de toekomst voor de aarde en de grote invloed die 
dierlijke producten op de voedselverdeling hebben, 
waardoor er honger in de wereld is.
Ze werden zich steeds meer bewust van de invloed 
die voeding heeft op mensen. Niet alleen van de 
invloed die voeding op het lichaam heeft, maar 
ook van de invloed die voeding heeft op het milieu 
en op welvaart en welzijn van mensen en dieren 
wereldwijd. 
Hun compassie voor de dieren en de intentie om 
met het koken van puur plantaardige producten 
hiermee wereldwijd het dierenleed te bestrijden, 
was de de belangrijkste drijfveer om dit restaurant 
te beginnen. John stelt nu dat het merendeel van de 
mensen er niet bij stilstaat, welke bijdrage men kan 
leveren aan een beter milieu, een betere gezondheid 
en een bijdrage aan dierenwelzijn, dus aan een 
betere wereld door alleen al puur plantaardig te 
gaan eten. 

Langzaam maar zeker werden ze specialisten, 
volgden studies, cursussen, workshops, zowel in 
Nederland als in o.a. Oostenrijk en de Verenigde 
Staten. Zo kwamen ze tot hun huidige principes. 
Het voedsel dat ze nu bereiden moet veganistisch 
= puur plantaardig zijn, totaal zonder dierlijke 
stoffen, ecologisch verantwoord en waar mogelijk 
ook fair-trade gebaseerd zijn. In principe zijn 
alle ingrediënten die ze gebruiken biologisch 
, liefst ook biodynamisch. Het gebruik van 
seizoensproducten en vergeten groentes heeft ook 
hun aandacht, vooral voor gebruik in salades.  Zo 
heeft  hun vaste leverancier b.v ook een kraam 
op de boerenmarkt die iedere woensdag op de 
Hofplaats wordt gehouden.

John en Carin  werken er aan om hun menukaart 
heel toegankelijk te houden voor een breed publiek. 
Het is hun streven om te zorgen dat iedereen er 
gewoon lekker kan eten en drinken. Ja, ook de 
dranken, alcoholisch en niet- alcoholisch, zijn puur 
plantaardig en biologisch. 
Wat voor mensen komen er dan? Bezoekers die 
komen eten vormen een heel divers publiek. 
De mare van de aanwezigheid van een Vegan 
restaurant in Den Haag is natuurlijk in de kringen 
van veganisten, vegetariërs en mensen die het 
dierenwelzijn een goed hart toedragen als een 
lopend vuurtje rondgegaan, maar ook vlees- 
en viseters die eens wat anders willen, weten  
Beeklaan  385 al te vinden. 
Groepen met specifieke wensen kunnen er 
ook terecht. Eten volgens de Ayurvedische 
gezondheidsleer  b.v. kan gemaakt worden, maar 
het is dan wel noodzakelijk om dan ruim van 
te voren te reserveren en het menu met John te 
overleggen. Vanaf de eerste dag heeft het er vol 
gezeten, er zijn zelfs dagen geweest dat mensen 
weggestuurd moesten worden. Dus reserveren is 
aan te raden.

De inrichting van het restaurant is licht en zonnig 
en zodanig dat men gestreefd heeft om  zo 
milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan. De 
schilderijen zijn van Memory Monroe. 
Tafels en stoelen zij tweedehands, opgeknapt en 
geschilderd met milieuvriendelijke verf van de firma 
Pardon. De bar is gemaakt van lokaal geproduceerd  
Zuid-Hollands naaldhout.  De antieke deur naar de 
toiletten komt van Frank Vrolijk in Scheveningen. 
Lampen boven de bar zijn tweedehands, de andere 
gloednieuw.

Het paar steekt behoorlijk wat tijd  in hun 
restaurant  De dag begint meestal rond 8.00 uur, 
want het bereiden van deze maaltijden is zeer 
arbeidsintensief, omdat ze geen kant- en- klaar 

producten willen gebruiken. 
Mayonaise op basis van olie en 
sojaroom maakt John b.v. zelf.  
Aan gerechten met bonen moet hij 
op tijd beginnen, want de bonen 
moeten lang weken. Alle gerechten 
zijn bewust vetarm. Het gebruik 
van zout (Atlantisch zeezout) 
wordt minimaal gehouden.
John zorgt voor de voor- en 
hoofdgerechten, Carin is 
verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het menu 
en de desserts. Zij is de 
voedingsdeskundige en komt 
ook aan tafel uitleggen waar de 
maaltijd zoal uit bestaat.
Als de laatste klant zo rond een 
uur of elf het pand verlaat moet 
er nog schoongemaakt worden en 
dus wordt het vaak een uur of één 
voordat ze naar boven, naar hun 
huis, kunnen gaan. 

Koken volgens hun principes 
is dus zowel werk als hobby. 
Wanneer je de tijd, die ze in 
dat werk steken afzet tegen de 
inkomsten, is het duidelijk dat 
ze er niet rijk van zullen worden, 
maar daar gaat het hen niet om. 
Carin en John hopen door dit werk  
mensen een plezierige avond te 

bezorgen, zelf  een goed gevoel en bevrediging te 
krijgen en tevens een waardevolle contributie te 
leveren aan de gemeenschap.

Zo nu en dan geven John en Carin er kookdemon/
traties. Dit gebeurt in samenwerking met de Partij 
voor de Dieren. Op maandagavond 24 juni was het 
thema: Kliko Tapas. Hier leert men waarom zo veel 
voedsel in de vuilnisbak verdwijnt en hoe eenvoudig 
het is om van voedselresten een voedzame maaltijd 
te maken. Aanmelden gaat via de Partij voor de 
Dieren:
http://afdelingzuidholland.partijvoordedieren.nl/recent/
news/i/7468/kookworkshop-kliko-tapas

Tijdens ons gesprek mocht ik een proeve nuttigen 
van de drie nagerechten die op de kaart staan en daar 
werd ik heel blij van.
De zaak is van woensdag tot en met zaterdag van 
17.00 -23.00 uur open.
De kaart laat 2 soorten soep, 3 voorgerechten, 4 
hoofdgerechten en 3 nagerechten  zien.
Meer informatie is te vinden op de website: www.
veggiesonfire.nl   Mieke Vischer
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Regentessekwartier
Buurtbewoners in het Regentessekwartier zijn in 
april gestart met  een z.g. Buurttafel. 
Eén maal per maand, op  de derde donderdag  
(dat allitereert lekker en is daarom makkelijk te 
onthouden) kunnen buurtbewoners en anderen 
aanschuiven voor een drankje, een maaltijd en 
een goed gesprek. Een mooie gelegenheid om 
ontspannen kennis te maken met buurtbewoners.
De kosten zijn voor eigen rekening.

Initiatiefneemster Rebekka kwam hier in de buurt 
wonen en ontdekte dat het bij Lolapalooza goed 
toeven was. Een vriendin uit Antwerpen vertelde 
hoe in het restaurant bij haar in de straat op vrijdag-
avond heel wat buren aanschoven  Rebekka vond 
dat wel iets om ook in het Regentessekwartier uit te 
gaan proberen. Het zou een mooie manier zijn om 
buurtgenoten te leren kennen. Op den duur zou het 
dan een plek worden waar je zo binnen kunt lopen 
en dan meestal iemand aan zult treffen waarmee je 
samen een hapje kunt gaan eten.

In overleg met Bibi, de uitbaatster van Lolapalooza 
werd een proef gelanceerd met de aanschuiftafel. 
Er is momenteel plaats voor 20 -25 personen. 
Reserveren is wel nodig, want de capaciteit is 
beperkt. Bibi, de uitbaatster van Lolapalooza, 
maakt uit wat er die avond op de kaart zal staan. 
Men kan dan een keuze maken uit gerechten als 
quiche, salade en soep.  De kosten zijn de gewone 
bedragen die daarvoor gelden.  

Bibi zorgt er voor dat er een lange tafel komt te 
staan. Intussen zijn er twee buurttafes geweest. 
De eerste met slechts drie bezoekers, maar bij 
de tweede keer schoven al hele gezinnen aan en 
kwam het aantal op 16 bezoekers. De mensen die 
aanschuiven zijn personen die het leuk vinden 
om anderen te ontmoeten en leuke gesprekken te 
hebben.
De leeftijd van de aanschuivers was tussen de 
5 en 65 jaar. Overigens is het geen verplichting 
om uit de buurt te komen. Ook een bekende van 
elders meenemen is natuurlijk toegestaan en een 
leeftijdsgrens wordt niet gehanteerd.
De gesprekken  van de afgelopen twee buurttafels 
gingen over werk, hobby’s, kunst,  kortom over 
van alles. Er zijn geen thema’s en het is ook niet de 
bedoeling om er een buurt-actieverhaal te houden..

Momenteel is de buurttafel dus een fenomeen 
van 1x per maand, maar wie weet kan het zich 
ontwikkelen tot een  dagelijkse aanschuifplek.

De Mediabar in de 
Bibliotheek
De openbare bibliotheken in Den Haag hebben 
er tegenwoordig een activiteit bij: het Mediabar 
spreekuur. Zo ook  Bibliotheek Segbroek in de 
Weimarstraat.  De Mediabar is er om mensen 
globaal over de werking van moderne apparatuur te 
informeren.  
 Iedere maandag van 12.00 tot 13.00 uur kan men 
er terecht om vragen te stellen over het gebruik van 
de moderne communicatiemiddelen. 
De Mediabar bestaat uit een Apple Mac een Nokia 
smartphone, een Sony e-reader, een Samsung 
Galaxy  en een iPad.

Tijdens het maandelijkse koffie-uurtje voor 
ouderen in mei, liet bibliothecaris Serap  Bulaz 
reeds een voorproefje zien. Ze vergeleek een 
E-reader met de iPad en legde uitgebreid 
verschil-lende mogelijkheden uit. De aanwezigen 
konden er ook zelf mee experimenteren.  Zo 
werden de twee apparaten vergeleken op het 
gebied van leesbaarheid, zowel binnens-  als 
buitenshuis, kosten van aanschaf,  mogelijkheden, 
handzaamheid en gewicht.
In het gesprek kwam de mogelijkheid van het lezen 
van boeken tijdens een  vakantie aan de orde. De 
een wil het liefst een echt boek in handen hebben, 
maar zeult dan vaak een extra gewicht mee, de 
ander is blij met de huidige mogelijkheid om veel 
verschillende boeken bij zich te hebben. Dank zij 
het bestaan van e-boeken kan men tegenwoordig 
honderden boeken tegelijk bij zich hebben op zo’n 
modern apparaat. Voor de fervente lezer is dit een 
uitkomst.

Tussen de bedrijven door kon Serap daarom ook 
nog veel informatie geven over de mogelijkheden 
om tegenwoordig via de bibliotheek e-boeken 
te lezen en te lenen. De bibliotheek heeft op de 
site een kopje ‘online diensten’ met e-boeken en 
luisterboeken. Deze zijn gratis te downloaden.
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Online-diensten/
ebooks-en-eluisterboeken.htm
Zo is er het project Gutenberg, waar men gratis 
klassieke werken kan vinden. Het gaat vooral om 
teksten waarvan het auteursrecht verlopen is of 
die door de auteurs beschikbaar zijn gesteld, zoals 
o.a. klassieke werken van Shakespeare, Twain, 
Dickens, Nescio of Couperus. Maar bijvoorbeeld 
ook de Sherlock Holmes-verhalen van Conan 
Doyle en de Tarzan-verhalen van Edgar Rice 
Burroughs. Het merendeel van deze teksten is 
Engelstalig, maar er zijn ook veel werken in andere 
talen te vinden, waaronder het Nederlands. 
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Project-
Gutenberg-1.htm

Eens per 
maand een 
buurttafel in het 

Er is ook een ePortal voor recentere boeken, maar 
daar rusten vaak auteursrechten op. Deze e-boeken 
kunnen geleend worden van de bibliotheek.  
Hiervoor heeft men echter wel een ePortal account 
nodig. Deze kan gratis aangemaakt worden in 
de bibliotheek. Er is op ieder e-book slechts 1 x 
leenrecht, dus als iemand het heeft geleend, is het 
voor   een ander op dat moment niet mogelijk. Het 
kan namelijk, net zoals een papieren boek, maar 
aan één persoon tegelijk worden uitgeleend. Dit 
heeft mede te maken met die auteursrechten. Als 
men een snelle lezer is kan men de uitleentermijn 
zelf bepalen tot 1of  of 2 weken. Men doet hier 
andere lezers een plezier mee. Na 3 weken is de 
uitleentermijn onherroepelijk voorbij, het boek is 
dan niet meer toegankelijk. 
Verlengen is niet mogelijk, opnieuw downloaden 
wel.

De ePortal is 24 uur per dag bereikbaar. Er is een 
uitgebreide handleiding op te vinden en men kan 
thuis rondneuzen in de collectie.
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/ePortal.htm
Om een e-boek te kunnen lezen moet men eerst 
Adobe Reader en Adobe Digital Editions (ADE) 
installeren. Om de gedownloade boeken op meer 
dan één computer te kunnen lezen moet men de 
versie van ADE ook autoriseren.
Voor meerdere mogelijkheden betreffende het 
lenen en lezen van e-boeken en voor veelgestelde 
vragen met de bijbehorende antwoorden verwijs ik 
naar de site. www.bibliotheekdenhaag.nl

Wat de 
maandelijkse  
koffie-
ochtend 
betreft: op 25 
juni was de 
laatste van dit 
seizoen. 
Aanmelden 
kan via  
segbroek@
dobdenhaag.
nl  
of door even 
te bellen:070 
- 353 55 11 

Belangstelling?
De buurttafel staat iedere derde donderdag 
van de maand van ca. 18.00 tot 20.00 uur 
bij  Lolapalooza
Van Bylandtstraat 93 (hoek Weimarstraat) 
2562 GA Den Haag 
070-3457675
Aanmelden tot een dag van te voren bij: 
info@lolapalooza. nl                                 
   Mieke Vischer
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Jolanda Hoefnagel, drijvende kracht 
achter K’dans
K’dans is al jaren een begrip in Regentes Valkenbos, eerst in een school in de Weimarstraat 
maar inmiddels al weer twintig jaar met veel plezier in een voormalige school in de van 
Merlenstraat 65c, die is omgebouwd tot een prachtige plek om te bewegen.  

Jolanda Hoefnagel is de drijvende kracht achter K’dans en gelooft in beweging. Vandaar de 
naam K’dans, afkomstig van het woord kadans, wat staat voor een ritmisch terugkerende 
beweging, ook met een link naar dans. 
In tegenstelling tot  een sportschool is er gekozen voor een ander aanbod : lessen op maat 
zonder fitnessapparatuur en een ander aanbod dan de reguliere sportschool, K’dans biedt 
aandacht en kwaliteit. Jolanda heeft het in ons gesprek dan ook niet over sportschool maar 
studio’s. 
Op de begane grond bevindt zich de grootste studio van  ± 110 m2 met o.a. een barre en 
spiegelwand en op de eerste verdieping is er vijf jaar geleden een 2e studio van ± 50 m2 
gebouwd tevens met spiegelwand,  afschermbaar met gordijnen. Er wordt gewerkt met 
muziek en met up to date kleine materialen en Pilates apparatuur.  In beide frisse, schone  
ruimtes bevinden zich kleedkamers met toiletten en 
douches. Deze studio’s zijn trouwens te huur voor 
lessen en repetities , workshops en lezingen ( voor 
o.a. fysiotherapeuten).
Jolanda is jarenlang docente lichamelijke 
opvoeding geweest op een middelbare school, sinds 
zeven jaar is zij full-time werkzaam bij K’dans 
en geeft er zes dagen per week les. Ze heeft haar 
opleidingen de laatste jaren veelal in het buitenland 
bij gerenommeerde docenten en therapeuten 
gevolgd. Daarnaast zijn er nog vijftien freelance-
docenten voor de invulling van de verschillende 
disciplines. Het betreft een vast team, vaak geeft 
men al tien jaar les. Het team van K’dans staat voor 
kwaliteit en helpt de klanten de doelen voor een fit 
en gezond (O…) lijf te bereiken.
Op zoek naar een opleiding tot docent? Dat kan 
ook!  Jolanda leidt bij voorbeeld zelf Pilates 
docenten op in de STOTT Pilatesmethode.

Van maandag t/m zondag, elke ochtend en vijf 
avonden, kan men terecht voor Aerobic, Zumba 
(swingen op Zuid Amerikaanse ritmes), moderne 
dans, Yoga (betekent letterlijk verbinding met als 
doel het verenigen van lichaam, geest en ziel), 
Pilates (oefeningen om op een goede manier met 
je lichaam om te gaan) en Nia (vrijere bewegingen 
dan bij Aerobic). Voor de buitensportliefhebbers 
is er Bootcamp (Koningsplein en omgeving). 
Bovendien is er maandag les (runFUN & relax) op 
het strand bij de Fuut.
Bij K’dans is men gefocust op diversiteit. K’dans 
is en blijft in beweging en is altijd op zoek naar 
nieuwe ontwikkelingen en een nieuw aanbod. Er 
worden groepslessen gegeven, ook aan kleinere 
groepjes. Tevens kan men terecht voor privélessen 
en diverse workshops. Bij een aantal lessen is er 
kinderopvang aanwezig. 

Vanaf september wordt gestart met loopgroepen 
o.l.v een gespecialiseerde hardlooptrainer.
Lessen op maat, noemt Jolanda het, zij kan wat 
met mensen met een hernia maar ook mensen die 
aan topsport hebben gedaan kunnen en komen 
afbouwen. Van jong tot oud(er) kan men terecht, 
er zijn allerlei groepjes op verschillende niveaus. 
Mensen moeten het leuk vinden om te komen 
en niet omdat zij vastzitten aan een jaarcontract, 
dat bestaat dan ook niet bij K’dans. Er wordt niet 
gewerkt met een vast tarief, de kosten voor een 
abonnement variëren, afhankelijk van wat men 
doet en gelden per maand.         
    Karin Nanninga  
      (foto’s  Anna Koenigs)

Jolanda nodigt iedereen, die interesse heeft, uit om op de 
website te kijken: www.kdans.nl  Stuur een mailtje voor 
informatie of kom eens langs in de van Merlenstraat 65c (vlak 
bij het Koningsplein). Je bent van harte welkom! Knip de 
advertentie uit van K’dans aan de achterzijde van Konkreet. 
Deze geeft recht op een gratis Zumbales.

Beeklaan Bruist 
ook in 2013
Na de succesvolle eerste versie van Beeklaan 
Bruist: Daar zit muziek in in 2012, wordt 
het muziekfestival in 2013 voor de 2e keer 
georganiseerd.
Zaterdag 7 september van 13.00-17.00 uur bieden  
de Toermalijnschool en de St.Agneskerk weer 
een podium voor veel verschillende optredens. 
Vorig jaar was de eerste versie van dit festival al 
een groot succes. Veel buurtbewoners hebben, 
ook dankzij het mooie weer, genoten van een 
ontspannen en muzikale middag.

De organisatie hoopt dat er dit jaar nog een 
spannende derde locatie bijkomt zodat er 
nog meer muziek op het programma komt te 
staan. Naast muziek is er ook in 2013 veel 
aandacht voor workshops.  Ook dit jaar staat het 
workshopprogramma vol met leuke activiteiten 
voor de kinderen. Van knutselen tot muziek maken.

Wil je meedenken over de invulling van het 
programma, de aankleding van het terrein of 
meehelpen op de dag zelf? Meld je aan via 
beeklaanbruist@gmail.com

Emma’s Hof, 1 van de winnaars 
Oranje Fonds Kroonappels 
Zij ontvingen prijs op 16 mei uit handen van nieuwe Koning en 
Koningin 
In de categorie Buurt- Buren in het Regentessekwartier 
vormden een leegstaand gebouw om tot een openbare stadstuin. 
De tuin fungeert als een openlucht buurthuis en draait volledig 
op de inzet van ruim 100 vrijwilligers. Buurtbewoners weten de 
tuin te vinden en te onderhouden. Hier ontmoeten ze elkaar. 
De jury vond dit initiatief een echte Oranje Fonds Kroonappel 
omdat het volledig door de buurt opgezet is en al twee jaar 

Programma Emma’s Hof
Elke laatste zondag van /juli/aug/sep open podium.
OP zondag 28 juli, 25 augustus, 29 september
Dinsdag 9 juli – Popkoor Pepperoni – 19.30 uur
Zondag 21 juli – Wijnproeverij 16.00 uur. 
Deelname € 5,-.
Zaterdag 27 juli – Workshop Creatief Schrijven
Inspiratie vinden in deze mooie stadstuin, in aardig, 
schrijflustig gezelschap met het geluid van vogels 
en een kabbelend beekje op de achtergrond. Van 
14.00 tot 16.30 uur.
Zaterdag 31 augustus – Back to school bbq. Met 
vakantieverhalen, gezelligheid en gezamenlijk 
eten/BBQ
Zondag 1 september – Kunstpresentatie Marius 
Vroegindewei en muziek van “Toos”.
zaterdag 21 september - Burendag
Burendag Winterklaar maken van de tuin met 
fruittaarten uit Emma’s Hof boomgaard.
Wilt u vriend worden van Emma;s Hof dan kunt dit 
melden via website: www.emmashof.nl

een ontmoetingsplek is in de wijk. Zij doen dat 
met veel vrijwilligers en zijn succesvol met hun 
fondsenwerving. 
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Ergotherapeut in Gezondheids-
centrum De Regentes
Dagelijks verrichten mensen op hun eigen manier allerlei handelingen. Handelingen die betekenis geven 
aan hun leven. Meestal gaat dat vanzelf. Je staat ‘s morgens op en neemt een douche. Je kleedt je aan en 
maakt het ontbijt klaar. Je brengt kinderen naar school, fietst naar je werk, loopt naar de winkel. Je doet 
het huishouden en maakt de warme maaltijd klaar. ‘s Avonds heb je een vergadering, ga je op familie- of 
vriendenbezoek of zit je met een boek op de bank. Door ziekte of handicap kunnen deze eenvoudige 
handelingen ineens een probleem worden. 

Ook in de 
zomer: Fit door 
goed bewegen!
U bent welkom in de ‘Praktijk voor Houding & 
Beweging’ om mee te doen met de lessen ‘fit door 
goed bewegen’.
Bewegen en oefeningen doen is altijd goed, 
maar het moet wel op een verantwoorde manier 
gebeuren. Dat kan onder de deskundige leiding 
van oefentherapeuten Cesar. 
In soepele kleding en op blote voeten doen we 
allerlei oefeningen staande in de vrije ruimte, 
liggend op de mat en soms met een bal, de 
dynaband of de balansmat.
Een prettige inspanning die zorgt voor een 
voldaan, fit gevoel in lijf én in je hoofd.

In de lessen leert u:
Bewust en goed bewegen
Oefeningen ter versterking van de buik-, rug-, bil- 
en beenspieren 
Oefeningen ter ontspanning van de nek-, schouder- 
en onderrugspieren
Kosten: €8,- per les -  knipkaart: 10 lessen voor 
€75,- Let op!!  Tot 31 augustus 2013 is uw eerste 
les gratis!
Wanneer? Het hele jaar door!  **iedere werkdag 
behalve donderdag  van 9.30 tot 10.30 uur

Kom op de dagen dat je kunt, zo vaak als je wilt, 
loop vrijblijvend binnen!
De Praktijk is in gebouw de HOBbit, Joseph 
Ledelstraat 84, 2518 KM, Den Haag
Bel gerust voor meer informatie! 070 3466654 en 
kijk op
www.praktijkvoorhoudingenbeweging.nl

** niet van 24 juni t/m 5 juli

Wanneer er problemen in het dagelijkse 
functioneren optreden, kan een ergotherapeut 
helpen. Dineke Bangerter-van der Molen is een 
ervaren ergotherapeut die sinds het begin van dit 
jaar haar praktijk in het gezondheidscentrum De 
Regentes gevestigd heeft.

Een ergotherapeut houdt zich bezig met de 
vele activiteiten die mensen in hun dagelijkse 
leven verrichten. Als door een ongeval, ziekte 
of ouderdom de gewone, dagelijkse routine 
verstoord wordt, gaat de ergotherapeut samen met 
de betrokkene op zoek naar oplossingen zodat 
hij of zij zichzelf weer kan redden. De aanpak 
kan heel verschillend zijn. Bij de één voldoet een 
toiletbril met armleuningen om met minder pijn en 
inspanning weer van het toilet te kunnen opstaan. 
Een ander heeft baat bij het leren omgaan met 
pijn en minder energie zodat toch het huishouden 
gedaan kan worden of het weer mogelijk wordt 
een hobby uit te voeren.  Weer iemand anders 
leert om zittend te koken. Een mantelzorger 
ervaart hoe het beste omgegaan kan worden met 
het veranderende gedrag van zijn naaste met 
dementie. 

Dineke: «Mensen kunnen zelf het beste aange-
ven welke beperkingen zij in hun dagelijkse leven 
ondervinden en welke activiteiten belang-rijk 
zijn om te blijven uitvoeren. Ik noem graag het 
voorbeeld van een mijnheer met dementie. Hij kon 
niet meer zelfstandig naar buiten. Zelf vond hij 
het jammer dat hij vanwege versleten knieën niet 
meer kon fietsen. Kleine stukjes liep hij nog met 
de rollator, voor langere stukken werd hij geduwd 
in een rolstoel. Fietsen was zijn lust en zijn 
leven geweest. Ik heb toen met hem de duo fiets 
uitgeprobeerd. Hij vond het geweldig! Ook al was 
het anders dan dat hij gewend was, nu kon hij toch 
weer naar buiten en zelf bewegen. We hebben toen 
geregeld dat er wekelijks iemand met hem kwam 
fietsen. Door het opnieuw kunnen uitvoeren van 
activiteiten die voor iemand belangrijk zijn stijgt 
het gevoel van eigenwaarde en neemt de kwaliteit 
van leven toe.». 

De ergotherapeut komt in de meeste gevallen bij 
de mensen thuis. Dat is wat hen onderscheidt van 
de meeste andere zorgverleners. Als je thuiskomt 
bij de mensen dan ziet de ergotherapeut in één 
ogenblik al heel veel. En adviezen en oefeningen 
kunnen ter plekke uitgeprobeerd en uitgevoerd 
worden. 
Sinds begin 2012 is voor de meeste zorgverze-
keraars een verwijzing van een arts niet meer 
nodig en kunnen mensen direct een afspraak met 
de ergotherapeut maken. Op woensdagmorgen 
van 9h tot 12h houdt Dineke spreekuur op de 2e 
etage van Gezondheidscentrum De Regentes. De 
praktijk is uiteraard met lift bereikbaar.

Ergotherapiepraktijk Bangerter
Regentesselaan 111/113
06 34 64 36 40
ergotherapie.bangerter@telfort.nl
www.regentesse.nl Klik op «ergotherapeut

Wat is de juiste 
Voeding bij 
sporten?
Bewegen is gezond, maar bewegen hoeft niet 
hetzelfde te zijn als intensief sporten. Je kunt beter 
iedere dag een uur lopen of fietsen of tuinieren dan 
één keer per week twee uur intensief sporten.

Het is belangrijk iets te eten voordat je gaat 
bewegen. Als je dit niet doet, bestaat de kans 
dat je je flauw en slap gaat voelen. Je lichaam 
heeft brandstof nodig. Koolhydraten zijn prima 
brandstoffen; denk aan: een volkoren boterham met 
jam, een banaan of een pastamaaltijd. 
Een broodmaaltijd heeft een verblijftijd van 
ongeveer 1 - 1½ uur in de maag en een warme 
maaltijd 2 - 2½ uur. Houd daar rekening mee!
Verder is het van belang dat je tijdens het bewegen 
genoeg vocht tot je neemt. Gewoon (kraan)water 
is goed genoeg. Het is belangrijk om ook te blijven 
drinken als je geen dorst hebt, want tegen de tijd 
dat je hersens kunnen waarnemen dat je dorst hebt, 
ben je eigenlijk al uitgedroogd. Dus ook drinken 
als je geen dorst hebt; zeker met het warme weer. 
Hierdoor droogt je lichaam niet uit en voel je je 
fitter. Sportdranken in de vorm van suiker zijn bij 
normaal eten en bewegen niet nodig. N.B.: Bij 
oudere mensen is de dorstprikkel verdwenen en is 
het nog belangrijker dat zij voldoende drinken!

De ergotherapeut met de fiets op weg naar een 
huisbezoek.

Belangrijk nà het sporten is je eiwitvoorraad aan 
te vullen. Nu is het zo dat eiwitinname meestal 
gepaard gaat met de intake van vetten (kaas, zuivel, 
vlees). Er zijn slechts enkele eiwitrijke producten 
die vetarm zijn; deze zijn: 
kipfilet, magere Franse kwark of Griekse yoghurt 
0 % vet, blikje tonijn op waterbasis, gekookte 
eieren (het is prima om 5 x per week een gekookt 
eitje te eten)

Praktische, Nederlandstalige voedingswebsites 
zijn zeer schaars, dat zal je wellicht wel gemerkt 
hebben. Pas op, want vaak blijken voedingssites 
slechts vermomde internetwinkels te zijn, voor 
niets meer dan allerhande voedingssupplementen. 
Wie normaal gezond eet volgens de schijf van vijf 
heeft dit allemaal niet nodig.  Kijk voor objectieve 
eerlijke informatie op  www.voedingscentrum.nl   
Ook voor overheerlijke, eenvoudige recepten en 
handige apps.                                    Karin Rewat

Diétique  |   praktijk voor voedings- en 
dieetadviezen- Regentesselaan 111 – 113  
2562 CR DEN HAAG 
T  070 – 220 7133  | M  06 - 2282 0255  
E info@dietique.nl | www.dietique.nl
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Weimarstraat Winkelstraat !

Pizza Halt
Professor Kaiserstraat 55
070 363 2343
Bent u op zoek naar een internationale keuken? Dan komt u in restaurant Halt volop aan uw trekken. 
Restaurant Halt is een restaurant in Den Haag aan de Weimarstraat hoek Prof Kaiserstraat 55  waar u van 
pure producten en authentieke smaak kunt genieten. Kom binnen voor een drankje, een hartig hapje of een 
stevige maaltijd en geniet van de huiselijke en gezellige sfeer.
U kunt hier dagelijks een maaltijd laten bezorgen voor een relatief klein bedrag of  afhalen. Heeft u geen zin 
om af te halen maar om gezellig in het restaurant de maaltijd te nuttigen, dan staat er gezellige bediening 
voor u klaar.
Het restaurant heeft een internationale keuken waarvan de basis Italiaans is en staat onder leiding van een 
chef-kok. Uiteraard wordt er met seizoensgebonden en uitsluitend verse producten gekookt. Het interieur is 
modern, maar het klassieke karakter van het pand is niet uit het oog verloren. 
Op de menukaart  kunt u kiezen uit diverse gerechten ( Pizza’s, Pasta’s, Calzone’s, Schotels kip en vlees, 

Djebena 
Oost Afrikaans 
eethuis 
Djebena is heropend 
na twee jaar lang 
verbouwen!!!!!

Djebena is een Oost-Afrikaanse 
restaurant dat in het jaar 
2008  de deuren voor het 
eerst in het hartje van Den 

Eten uit alle landen

Vispaleis het 
Suezkanaal
Vispaleis het Suezkanaal is een 
viswinkel met een exotische 
achtergrond. Vispaleis het 
Suezkanaal wordt gerund door 
een Egyptenaar. Dat ook in het 
assortiment terug te zien is. 
Zij beschikken over een zeer 
uitgebreid assortiment aan verse 
-, diepgevroren- en kant-en-
klare vis. Qua diepvries alleen 
al, hebben zij meer dan 75 
verschillende producten.

Naast het uitgebreide assortiment, 
kan de vis naar uw keuze 
gebakken of gegrild worden. 
Bijgerechten? Geen probleem, 
er is een ruim aanbod aan 
vegetarische tapas en groenten         

zoals heerlijke paella, gekruide 
tomaten en gevulde aubergines.
Zo hoeft u thuis niet meer te 
koken en alleen maar heerlijk 
van uw vis te genieten! 
 
De voornaamste reden waarom  
klanten  terug-komen is vanwege de 
goede prijs/kwaliteits-verhouding.  
Kom eens langs en proef de zee in 
deze winkel! 
Weimarstraat 259
2562HH Den HAAG 
Tel: 070 364 46 14
www.suezkanaal.nl

Haag  opende. De initiatiefnemer en tevens ook 
de bedrijfsleider wil de warme sfeer van de Oost-
Afrikaanse cultuur  delen met de medemens. De 
naam Djebena is afkomstig van de traditionele 
koffie die afkomstig is uit de Eritrese cultuur. De 
koffiekruik die gevuld  is met koffie wordt Djebena 
genoemd. De Afrikaanse cultuur staat bekend om 
zijn saamenhorigheid. Dit element is ook terug te 
vinden in het eethuis, het is mooi, elegant, schoon 
en netjes gerenoveerd. 
 
Bij Djebena wordt een combinatie van traditioneel 
eten, drinken en muziek gecreëerd. En wordt u 
omringt door deze traditionele omgeving/sfeer.

De laatste jaren is Djebena gevestigd in de 
Weimarstraat. Samen met uw tafelgenoten eet u 
met  de hand uit een schaal of van een plateau. De 
gerechten worden geserveerd op een traditionele 
pannenkoek. Zoals de Chinezen de traditie hebben 
om met stokjes te eten, eet men in de Oost-
Afrikaanse cultuur met de hand. (Men kan ook 
gebruik maken van het bestek.) 
 
Djebena heeft een brede menukaart. Het eten  
varieert van vegetarische gerechten tot vlees-
gerechten.  De gerechten worden op traditionele 
wijze gekruid en bereid. Ook kent de Oost-Afri-
kaanse cultuur een aantal exclusieve  drankjes. 

Allereerst de koffie: deze wordt op een traditionele 
wijze bereid. De kannen, kopjes en de koffie zelf 
worden generaties lang in deze cultuur als traditie 
nummer 1  gezien. en wordt in Djebena voortgezet.  
Daarnaast kunt u het exclusieve Mongozo bier op 
de menukaart  terugvinden. Deze bieren  hebben  
de smaken Palmnoot, Kokosnoot, Banaan, Quinua 
en Mango, buitengewoon lekkere smaken die ook 
variëren qua alcoholpercentage.
Er is een keer per maand een koffieceremonie 
waarbij koffie vers wordt gebrand en gekookt in 
een koffiepot. 
Het is de moeite waard om bij dit restaurant te gaan 
eten of wat te drinken.

VERVOLG OP PAGINA 15
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Literaire sporen (in Regentes-Valkenbos)
Straatnamen in Reva en hun naamgevers

   

VERVOLG van Pagina 1
Misschien kunnen dan ook de “oude”vast bespelers 
zoals Steve Ratzke, Maarten van Roozendaal en 
Chris Chameleon weer komen optreden. En de 
singer songwriters en soms wat wereldmuziek.
Karel de Rooy, de oude vos van “Mini en Maxi”  
introduceerde tijdens de openingsavond op 
humoristische wijze de zondagavondvoorstellingen 
vol van variété, dans en theater die hij een aantal 
malen zal presenteren komend seizoen. En passant 
introduceerde hij een jonge goochelaar die ook al 
weer op de zondag gerenommeerde goochelaars 
zoals Fred Kaps e.a.  over hun professie zal 
bevragen. Een off- Broadway theater van klasse: 
hier gaat het gebeuren en we zullen dat over the 
top Spuiforum eens een poepje laten ruiken de 
komende jaren!
Voorlopig heeft de Regentes een startsubsidie van 
een ton voor de jaren 2013 en 2014 gekregen plus 
een jaarlijkse som van 45000 Euro voor de functie 
van cultuuranker in de wijk ReVa.

Vorig jaar schreef ik in de Konkreet over de 
mooie cultuurzwaan die ons door de gemeente 
was afgenomen, maar zie de zwaan is terug en 
hoe. Hij heeft al weer wat vlieguren achter de rug 
en geloof het of niet. Ik zag afgelopen week een 
zwaan opstijgen uit het afwateringskanaal tussen de 
Verademing en de Weimarbrug als symbool voor 
deze wonderlijke heropstanding.
Komt het zien in de Weimarstraat en zorg ervoor 
dat hij blijft vliegen deze keer.
    Aad van Schie

De Frederik Ruyschstraat, evenwijdig lopend 
aan de Weimarstraat en de Copernicuslaan 
en ingeklemd tussen Valkenboslaan en 
Fahrenheitstraat, is zo’n straat waar je als 
wijkbewoner zelden terecht komt. Ook de straatjes 
daar dwars op zoals de Govert Bidloostraat, de 
Nicolaas Tulpstraat en de Anton de Haenstraat en 
andere zijn redelijk onbekend voor de meesten van 
ons.

De naamgevers van dit hoekje straten in Reva 
waren allen van de medische professie en leefden 
in en rond de Gouden Eeuw. Zij zijn vaak geboren 
in Den Haag en blonken uit in hun vakgebied en 
zoals met intellectuelen uit die periode van onze 
geschiedenis waren zij soms ook actief als literator 
en kunstenaar.
Op de site van de Uitvinderswijk.nl vind je een 
overzicht van de geschiedenis van alle straten 
in Reva. In vroegere edities van de Konkreet 
is ook aandacht besteed aan straatnamen en de 
achtergrond van die namen.
Ik wil in de komende edities van de Konkreet 
opnieuw aandacht besteden aan het fenomeen van 
de “man achter de straat”. Ja helaas dames, het gaat 
hier om exclusief mannennamen, want vrouwen 
uit het verleden worden in onze wijk niet geëerd 
met een naam. Uitvinden was blijkbaar veelal 
mannenwerk in de Gouden Eeuw.
Ik ga op zoek naar de geschiedenis van deze 
heren zoals die zijn weerslag heeft gekregen in 
biografieën en romans. Op die manier probeer 
ik mijn serie Literaire Sporen in Reva op een 
alternatieve wijze voort te zetten.
Frederik Ruysch, geboren op 25 maart 1638 in Den 
Haag, uit een familie van juristen en ambtenaren, is 
vooral beroemd geworden als “doodskunstenaar”. 
Met hem open ik deze reeks.
Frederik was onder meer leraar anatomie en 
chirurgie bij het befaamde College van Chirurgijns 
in in Amsterdam.
Hij was een der bekendste anatomen van zijn 
tijd en had een unieke techniek ontwikkeld om 
menselijk weefsel te prepareren en natuurlijk 
probeerden zijn collega’s hem dit geheime recept 
te ontfutselen. Frederik was in staat om menselijke 
en dierlijke lichamen en onderdelen daarvan zo 
te prepareren dat ze drijvend in glazen bakken 
ongelooflijk levensecht behouden bleven. Tsaar 
Peter de Grote heeft hem tijdens zijn  verblijf in 

Nederland ontmoet en hij was zo onder de indruk 
van de verzameling van Ruysch dat hij deze in zijn 
geheel opkocht en in Petersburg tentoonstelde. Het 
grappige is dat een deel van deze collectie te zien 
is in het kader van de tentoonstelling over Peter de 
Grote, een bevlogen tsaar, die tot 13 september in 
de Hermitage in Amsterdam gehouden wordt.
Frederik Ruysch woonde aan de Bloemgracht 
in Amsterdam en daar bevond zich ook 

zijn laboratorium waar hij zijn 
kunststukjes uithaalde. Rascha 
Peper, een schrijfster waar ik eerder 
aandacht besteedde via de roman 
“Wie scheep gaat”, dat deels in een 
pand aan de Regentesselaan speelde, 
schreef in 2008 het boek “Vingers van 
marsepein”.
In deze fraaie roman portretteert zij 
een nichtje van Frederik Ruysch, die 
de werkzaamheden van haar oom 
van nabij meemaakt. Parallel aan 
dit verhaal speelt een hedendaagse 
geschiedenis van Ben, zoon van een 
bioloog die samen met zijn vader een 
bezoek brengt aan de collectie van 
Ruysch in Petersburg.
Een paar citaten uit deze roman: 
Bregtje is in het laboratorium van 
haar oom en beschrijft de inhoud van 
een van de potten: “De drie kleine 
geraamtes onder een stolp waren 

van pasgeborenen. Twee ervan hielden een 
waaier van fijne, rode takken tussen zich 
in, aderstelsels, alsof ze een wapenschild of een 
trofee uit zee te pronk hielden. Het rechter skeletje 
moest huilen en droogde zijn oogholtes met een 
zakdoek die geen zakdoek was , maar geprepareerd 
menselijk longvlies; als het helder weer was , zag 
je de ragfijne, roodgekleurde adertjes erdoorheen 
lopen.” ( pagina 24 )
In hoofdstuk 12 brengt Ben samen met zijn vader 
en diens vriendin Sylvia in Petersburg een bezoek 
aan het museum de “Kunstkamera”en daar ziet 
hij de collectie van Frederik Ruysch in 1717 
aangeschaft door Peter de Grote. Ze bekijken de 
collectie en dan volgt deze tekst: “Zo makkelijk zal 
het wel niet geweest zijn, want het is naderhand 
niemand meer gelukt om het zo natuurgetrouw te 
doen.Technisch was het natuurlijk een hoogstandje. 
Een dikwangig babyhoofdje met een wit mutsje 
op zweefde met dichtgeknepen oogjes in zijn pot, 
alsof het sliep. In de fles daarnaast stak uit een 
kanten mouwtje een eenzaam armpje, waarvan het 
mollige handje een sponzige rode massa aan de 
toeschouwer toonde die leek op een schat uit een 
tropische zee, maar longweefsel bleek te zijn. Dat 
sommige  hoofdjes en ledematen netjes aangekleed 
waren  trof, hem. ( pagina 207 )
Hier komen de twee verhalen uit de roman 
eigenlijk samen want Bregtje had haar oom drie 
eeuwen eerder geholpen met het “aankleden” van 
delen van de collectie.
Rascha Peper laat in deze roman opnieuw zien 
dat zij een meester is in het  “levend” maken van 
geschiedenis in een mooie, poëtische stijl.
Zij baseerde deze roman onder meer op de bio-
grafie van Luuc Kooijmans “De doodskunstenaar”.
Rascha is helaas onlangs op 16 maart overleden 
aan de gevolgen van alveeskanker, maar zij is nog 
net in staat geweest om een nieuwe roman “Handel 
in veren”voor een deel af te ronden. Deze ligt nu in 
de winkel.

Met dit artikel over haar Frederik Ruysch roman 
breng ik ook een ode aan deze prachtige schrijfster.
    Aad van Schie
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KOUD KUNSTJE
Op het nieuws hoorde ik dat de blote dame, Saskia 
Holleman, waarmee reclame op een poster werd gemaakt 
voor de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) in de jaren’70, 
was overleden. De reclame wekte nogal wat onrust, vooral 
omdat de gewaagde poster een politieke partij betrof.

Politiek gezien was het een 
roerige tijd. Demonstraties, 
stakingen, optochten en zelfs 
gijzelingen en bezettingen 
maakte ik mee tijdens mijn 
jeugd. Er was ook een 
koude oorlog aan de gang 
tussen de Sovjet Unie en 
de Verenigde Staten met 
de  landen uit Europa. Er 
was een muur, het IJzeren 
Gordijn, gebouwd in 1961 
om de Westerse invloeden 
bij het communisme van 
de Oostblok weg te houden. Hier in Nederland en andere 
Europese landen werd in deze sfeer gedemonstreerd tegen de 
Neutronenbom (1977) en de kruisraketten (1981 en 1983). 
Er liepen toen ongeveer 500.000 mensen aan mee. Deze 
demonstraties zouden gesteund worden door de Sovjet-
Unie. In de Oostbloklanden werden de mensen ondergronds 
gesteund en geholpen door de VS en het westen. Tussendoor 
werden er nog landen binnengevallen door zowel de Sovjet-
Unie: in Afghanistan en Tsjechië als de VS: Vietnam. 
Hier in Nederland werden op kleinere schaal conflicten 
uitgevochten: de Molukkers vochten voor de  RMS*,  er 
werd geprotesteerd tegen woningnood,  krakers namen 
het recht in eigen hand en de werkenloosheid was hoog. 
Uiteindelijk zag Jimmy Carter, president van de VS, af van 
de neutronenbom en in de onderdrukte Oostbloklanden 
kwam ook voorzichtig wat tegenbeweging. In Polen werd 
een partij opgericht: Solidarnosc. Deze partij die gesteund 
werd door arbeiders, intellectuelen en zelfs de Katholieke 
kerk heeft later een grote rol gespeeld in het besluit om de 
muur in 1989 af te breken. Niet veel later werd Lech Walesa, 
partijlid van Solidarnosc, tot president gekozen. 

Het het einde van het IJzeren Gordijn was ook het einde 
van de koude oorlog. Er is daarna veel veranderd. Het 
handelsverkeer brak open tussen West- en Oosteuropa.
Het is nu allemaal een stuk rustiger geworden. Ik durf zelfs 
wel te beweren dat de politieke partijen minder lijnrecht 
tegenover elkaar staan als in de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
Jonge mensen in de wijk zijn niet opgegroeid met (koude) 
oorlog. Oudere mensen in de wijk hebben daar nog wel eens 
veel last van, zelfs in deze tijd speelt de tweede wereldoorlog 
nog een rol in het leven van inmiddels hoogbejaarde mensen. 
Na de val van de muur zijn er ook veel mensen uit het 
Oostblok hier naartoe gekomen. De jongeren leerden 
snel en pasten zich aan in het westen. De ouderen kom ik 
regelmatig op mijn pad als wijkagent tegen in de wijk. Een 
uniform kan deze mensen angst inboezemen. Ze vertrouwen 
iemand niet snel en vertellen weinig. Deze mensen hebben 
soms jaren in angst geleefd en denken, zelfs in Nederland, 
dat ze (nog) gevolgd, afgeluisterd en gecontroleerd worden 
door de geheime dienst, de KGB**. 
Zo zie je maar dat niet alles opgelost kan worden. 
Bevolkingen demonstreren en vechten met en tegen elkaar. 
De muur werd door sterke solidariteit onderling gesloopt, 
maar een onderdrukte geest en het inboezemen van angst 
krijg je niet zomaar weg. Deze mensen, ook uit gebieden die 
nu in oorlog zijn, kom ik dus regelmatig tegen in de wijk. 
Ik mag dan de ontvoerde kinderen, gemartelde partners 
en gevangen genomen buren en meer van deze vreselijke 
problemen oplossen. Tussendoor haal ik hier en daar nog 
even de afluisterapparatuur en zenders weg. Een koud 
kunstje.           (geheim) Agent Kokkie.
* RMS, Republik Maluku Selantan.
** KGB Komitet Gosoedartvennoj Bezopasnosti, geheime 
dienst van de Sovjet Unie. Nu Wit-Rusland.
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Spareribs, Mix Grill, Steaks, 
broodjes, Kapsalon, Turkse 
Pizza’s, Durum, Salades, Snacks en 
natuurlijk kindermenu’s). Uiteraard 
is het ook mogelijk om vegetarisch 
te eten. 
Het restaurant beschikt  over 
genoeg zitplaatsen als het gaat 
om groepen voor bijvoorbeeld 
verjaardagen, of andere feestelijke 
gelegenheden. Ook is dit ideaal 
voor uw vergaderingen of borrels. 
Pizza Halt is voor groepen zeer 
flexibel in het aanpassen van onze 
gerechten die geheel voldoen aan 
de wensen van onze gasten.

Da Braccini
Houd u van de italiaanse keuken? 
Dan bent u bij restaurant Da Braccini aan het goede 
adres. Restaurant Da Braccini  aan 
de Regentessenlaan 24a  en bestaat 
al 5.5 jaar bestaat. 
Ukunt er genieten van al het 
goede van Italiaanse keuken. Kom 
naar  Da Bracini en geniet van de 
culinaire rijkdom van Italië. ‘Mia 
casa e sua casa’ is het motto. 
Eigenaresse Monica Braccini is 
opgegroeid in het restaurant van 
haar vader, heeft haar traditionele 
roots gecombineerd met de 
moderne Italiaanse keuken. De 
menukaart is klein en verfijnd en wisselt elke drie 
weken.
Da Braccini verzorgt ook uw catering aan huis. 
Ook kunt u het restaurant afhuren voor speciale 
gelegenheden.
Het restaurant is 5 dagen in wijk geopend           
( maandag en dinsdag gesloten).
Via www.tantebep.nl   kunt u uit meerdere 
gerechten kiezen van het menu.  Die worden 
dan bij u op maandag en woensdag bij u thuis 

Meer internationale restaurantjes  waar u lekker 
kan eten en drinken en uitgaan... 
In de Weimarstraat zijn er verschillende.

Antilliaans Surinaams Chinees restuarant & 
bezorgservices bij Gold River aan:
Weimarstraat 287 
Tel: 070-363 45 86 
Kijk ook: www.goldriver.nl
Dagelijks geopend tot 23.00uur 

Thai Fresh voor Thuis eten 
Weimarstraat 365
Tel: 070 360 66 69
Kijk ook: www.thai-fresh-food.nl
Dagelijks geopend van 15.00 tot 21.30 uur

Warung Yanti  - Surinaams Javaans 
Indonesisch afhaal restaurant 
Van Bylandtstraat 91( Hoek Weimarstraat) 
Tel: 070 363 60 38
Dagelijks geopend van 12.00-21.00 uur 
Zondag  geopend van  14.00- 21.00 uur 
Op maandag gesloten.

Sien – Fat - Chinees- Surinaamse 
gerechten 
afhaal restaurant & Bezorgservice
Weimarstraat 50
Tel: 070 364 65 75
Kijk ook: www.sienfat.thuisbezorgd.nl 
Dagelijks geopend van 11.30-22.00 uur 
Zondag van 12.30-22.00uur
Op dinsdag  gesloten
Smakelijk eten.
   Najouia Idrissi

bezorgd.
Afhalen? Geen probleem! Dan krijgt u 10% 
korting
In ons restaurant worden, op verzoek,  vanaf 6 
personen workshops gegeven.
Muziek avond. 
Een keer in de maand (op maandag) wordt er 
een life- muziekavond  georganiseerd. Er is 
keuze uit twee soorten pasta, brood, salade en 
tapenade - voor  15,-. 
Let op: U hoeft geen entree te betalen maar 
reserveren is wel verplicht. 
Natuurlijk hoeft u ook niet te eten, u mag 
gewoon komen en genieten van de muziek.  
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