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Krabbel Vooraf
Het kind gaat weer naar school, werken en huishouden, het draait gewoon
weer als vanouds. Dat is plezierig na een vakantie die van het ene uiterste
naar het andere ging. Smolt ik de eerste week van de hitte, de weken erna
waren ietwat aan de natte kant.
Gelegenheid te over om na te denken over de nieuwe krabbel die voor u ligt.
Op het bericht van de vogel zijn meer dan vijftig meldingen gekomen met de
mededeling dat het hier om een scholekster ging, met tekeningen erbij.
Prettig om te ervaren dat mensen nog steeds hevig geïnteresseerd zijn in de
eigen omgeving.
Naar aanleiding van onze vraag om nieuwe redactieleden heeft een tweetal
personen zich aangemeld.
Zij zullen vanaf nu een bijdrage doen in de Krabbel, de redactie heet hen van
harte welkom.
U heeft waarschijnlijk wel gezien dat er hard gewerkt wordt in de wijk om
achterstallig onderhoud te corrigeren.
Dankzij de inspanning van de Dienst Stadsbeheer, de heren Schoon, Molenkamp
en Meijer wordt er mede naar aanleiding van de wijkwandeling kordaat besloten
en gehandeld.
Was de HTM ook maar zo kordaat!
Dat de HTM ondanks toezeggingen niet in staat is de trams stiller te laten
zijn is iets wat meer bewoners stoort. Eén wijkbewoner is zelfs een handtekeningenactie gestart. Het Bewoners Overleg Kraayenstein ondersteunt deze
actie van harte. De correspondentie met de HTM kan worden ingezien in de
Wiekslag.
Op 25 oktober 2006 zal er weer een bewonersvergadering zijn waarin deze
en andere wijkperikelen zoals het trapveldje, de hondenpoep overlast, het
groen, de verlichting, de bestrating, de omgang met elkaar, aan de orde
zullen komen.
Zet de datum alvast in uw agenda!
Het bestuur van het Bewoners Overleg Kraayenstein vindt het prettig geluiden
te horen waaruit blijkt dat de wijk positief ervaren wordt, maar is niet blind
voor wat er nog moet gebeuren.
Zonder de inzet van u allen zullen verbeteringen lang op zich laten wachten.
Laat dus weten wat u vindt, liefst op de vergadering, maar kunt u dan helaas
niet: bel of mail dan even.
U kunt natuurlijk altijd reageren via internet www.kraayenstein.info of gewoon
bellen 3910022.

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 10-11-2006
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl
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Wandeling door de wijk
Het is even stil geweest na de wijkwandeling van 10 mei jl. Oorzaak was in
de eerste plaats de grote hoeveelheid informatie en aandachtspunten die
verwerkt moest worden. Ook heeft de vakantieperiode natuurlijk een rol
gespeeld.
Onderstaand een korte opsomming van wat inmiddels al is gerealiseerd en
uitgevoerd.
Paardenweide.
Er is eindelijk duidelijkheid gekomen betreffende de
status van dit gebied. Het is aangewezen als
uitrengebied, uiteraard geldt hier de opruimplicht. Er
zijn duidelijke borden geplaatst.
Omgeving begraafplaats/Zuiderbrink.
De overgangen naar de brug zijn hersteld.
Op het voet/fietspad is de bestrating hersteld.
Onverharde paden in Kraayenstein-Zuid.
Reconstructie stond gepland in 2007 in het kader van
Groot Stedenbeleid.
Er is nu reeds grootschalig met deze reconstructie
begonnen. E.e.a ziet er veelbelovend uit. De paden
zullen geschikt zijn voor veegwagentjes van de reiniging,
zodat alles netjes kan blijven. Ook hier geldt een
aanlijngebod en opruimplicht!
Voet/fietspad Steurendaal.
De belijning is hersteld.
Diverse bomen die het licht van de
lantarens verduisteren worden in maart/april 2007
gesnoeid.
Omgeving winkelcentrum.
Het grasveld is weer hersteld van de tijdens de
jaarwisseling veroorzaakte schade.
Uitvoering op korte termijn:
De tunnel onder de Kraayensteinlaan wordt gereinigd.
Het onkruid in de omgeving wordt verwijderd, slechte
bestrating hersteld.
De Brink, het groen in de bocht bij de keerlus van lijn 2
wordt hersteld/aangepast.
Speeltuin Rietvoorndaal, de pergola wordt hersteld.
Overige aandachtspunten zijn nog in behandeling. Over
vele is al overleg gaande.
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Actuele informatie over de laatste stand van zaken is
te vinden op de website van de Buurtpreventie
Kraayenstein (www.kraayensteinpreventie.nl) onder de
knop wijkwandeling > resultaten.
Tijdens de najaarsbewonersvergadering volgt (onder
voorbehoud) een Powerpoint presentatie met informatie
over alle tijdens de wijkwandeling gemelde
aandachtspunten.

Den Haag biedt opvang aan mishandelde ouderen
Vanaf september 2006 start de pilot ‘Opvang mishandelde ouderen’ in
Den Haag. Op een geheime locatie zijn vanaf dat moment enkele kamers
beschikbaar voor ouderen, die vanwege huiselijk geweld tijdelijk het
eigen huis willen verlaten en nergens anders terecht kunnen. De pilot
loopt twee jaar en is een initiatief van de GGD Den Haag, Stichting Wende
en Meavita.
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Den Haag (0900-0443322)
krijgt jaarlijks tientallen meldingen van ouderenmishandeling. In enkele
gevallen is tijdelijke opvang van de oudere op een geheim adres nodig.
Opvang voor deze groep is soms lastig te vinden. Daarom start in september
de pilot, waarbij een oudere onder bepaalde voorwaarden terecht kan op een
voor ouderen geschikte geheime locatie.
Het Advies- en Steunpunt zorgt voor de intake en plaatsing van de oudere. De
oudere wordt vervolgens intensief begeleid door stichting Wende, om zo een
leven zonder geweld weer mogelijk te maken. De politie is ook betrokken bij
het initiatief, om de veiligheid rond de oudere zoveel mogelijk te waarborgen.
Wethouder Bert van Alphen noemt mishandeling van ouderen ‘vanzelfsprekend
onaanvaardbaar’. Hij verwacht dat het initiatief niet alleen concrete
bescherming aan slachtoffers biedt, maar mogelijk ook inzage geeft in de
oorzaak en achtergronden van ouderenmishandeling. De pilot loopt tot
september 2008 en wordt dan geëvalueerd.

Loosduinse Ouderen Commissie
Domoticawoning “DOMOTEL
“DOMOTEL””
Onlangs brachten enkele leden van de Loosduinse Ouderen
Commissie een bezoek aan “DOMOTEL”.
Op initiatief van de Woningbouwvereniging Staedion,
Zorginstelling Florence en de Stichting Ilse, is aan het Regentesseplein 149
een modelwoning ingericht, waar de mogelijkheid geschapen is, om zelf kennis
te maken met techniek in huis. Vooral voor ouderen die zelfstandig kunnen
wonen kan met deze techniek het leven makkelijker worden gemaakt.
Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig gebruik te maken van een huissleutel.
Door gebruik van de vingerafdruk of afstandsbediening kan men de woning in.
Eenmaal binnen drukt men op de knop “aanwezig” en alle daarvoor in
aanmerking komende apparaten gaan aan. Zo gaan deze allemaal uit bij het
vertrek, na op de knop afwezig gedrukt te hebben. Duwt men na de deur dicht
gedaan te hebben de handel omhoog, dan is het nachtslot ingesteld.
Ook is er video intercom waardoor men direct zichtbaar en hoorbaar contact
met bijv. de zorginstelling kan maken.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Domotel is een Doe-motel.
Na een bijgewoonde rondleiding is er een mogelijkheid om alle toeters en
(alarm) bellen uit te proberen, door een overnachting te boeken.
Eén of twee personen kunnen hiervan gratis gebruik maken.
Informatie : e mail : logeren@domotel.nl / Website : www.domotel.nl
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Hallo medewijkbewoners,
De noodkreet om iets bij te dragen aan de krabbel heeft mij
bereikt, dus ik zal af en toe mijn pennenuitwerpselen in de
Kraaiekrabbels over u uitstorten onder het pseudoniem
Krabbeltje.
Zelf heb ik het voorrecht al 12 jaar in deze prachtige groene
wijk te mogen wonen. Komend vanuit het oude centrum ervaar
ik Kraayenstein bijna als een cultuurschok.
In de winkels meer tijd voor een vriendelijk woord, veel meer groen om me
heen, in een wip op het strand en gewoon een leuke wijk om op een zomeravond
eens te kijken naar al die tuintjes en leuke huizen in de wijk.
Natuurlijk is de “vooruitgang” hier ook langs geweest, de koekoek is verdwenen
(waarvan ik eerst dacht dat het de klok van mijn buren was), als ik buiten zit
mag ik genieten van het fraaie geluid van àl die auto’s die de Lozerlaan
bestormen en was die Paalberg nu zo hoog of moet ik er opnieuw aan wennen
dat er weer een hoog gebouw staat.
Maar al met al geniet ik van mijn woonplek in deze wijk, met erg vriendelijke
mensen.
Misschien is het een idee om eens wat ervaringen te verzamelen van
medewijkbewoners, hoe u de wijk ervaren heeft en hoe u dit nu doet.
Elke verandering is geen vooruitgang, maar soms gebeuren er erg leuke dingen
in de wijk.
Als hobby staat bij mij de natuur hoog in het vaandel en ik mag ook graag de
vogeltjes bestuderen.
Als Marian haar vogelvraag als prijsvraag genoteerd had, was ik één van de
prijswinnaars geweest.
Gelukkig zijn er vele vogelliefhebbers die allemaal wisten dat Marian
scholeksters gezien had.
Meer leren over de natuur?
Ga eens mee met een wandeling van het IVN, Vereniging voor natuur-en
milieu-educatie. De leden hiervan zetten zich in om ieders inzicht met
betrekking tot Natuur en Milieu te verruimen.
De wandelingen zijn gratis en worden aangekondigd in de huis-aan-huisbladen.
Veel plezier!

Krabbeltje

Inloopochtend
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Iedere dinsdag en donderdag kunt u gezellig koffie drinken in de ‘De
Wiekslag’. Ook kunt u informatie krijgen over de diverse activiteiten/
cursussen die er gehouden worden.
Van 10:00 tot 12:00 uur zijn er bestuursleden van het Bewonersoverleg
Kraayenstein aanwezig. U kunt bij hen terecht met uw vragen en/of
opmerkingen over de wijk. U kunt ook bellen naar tel: 3910022 of u
kunt mailen naar: bokraayenstein@zonnet.nl

BIO.DI.MARE

Specialist in huidverbetering
De tijd stilzetten?
Dat kan!
Met de bindweefselmassage van Hannah.
Dit in combinatie met Hannah produkten.
Bel voor een gratis intake!

Trudi Taal
Karperdaal 109 . 2553 PC Den Haag
070-391 00 95 . 06-148 65 609

Lavendel
Praktijk voor voet- en handverzorging.
Ook harsen benen en paraffinebad...
specialiste DIABETICI
Alles met moderne apparatuur en optimale hygiëne.
Vakkundige verzorging van uw voeten en tot slot een
ontspannende massage!!
Na de behandeling zult u zeggen ... Had ik dit maar eerder
gedaan.
Voor een afspraak kunt u bellen met:
Elly Vendel
Forellendaal 277 . 2553 JL Den Haag
070-397 29 06 of 06-417 09 817

Conflict?
Mr Jos W. van Vught
mediator

M E D IAT I O N
harmonie in conflict

070-30.61.083
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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VOOR AL UW VERVOER
24-UURS SERVICE

346 26 26
REPRESENTATIEVE TAXIDIENSTEN
Autoverhuur met chauffeur • Chauffeursdiensten
Wagens t/m 8 personen • Groepsvervoer • Limousinevervoer • Trouwauto’s
• Airportservice • Speciale taxi-abonnementen • Ziekenfondsvervoer

www.hofstadtax.nl
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PERSBERICHT
Inschrijving THE HAGUE MOVES dance awards gestart
De inschrijving van The Hague Moves, de
danswedstrijd voor Haagse jongeren van 14
tot 27 jaar, is geopend. Amateurs en semiprofessionele choreografen kunnen zich voor
deze danswedstrijd aanmelden, vanuit elke
dansachtergrond. Country InLine dance,
streetdance, breakdance, hiphop, Bollywooddance, bellydance, klassiek, modern, twirling
of rolstoeldans: alle dansvormen zijn
welkom.
Schrijf je nu in voor The Hague Moves!
Na een selectie in diverse voorrondes, mogen de finalisten in november a.s.
een week lang optreden tijdens het CaDance festival in Theater het Spui. De
dansers worden in de pauzes geprogrammeerd in de foyer van het theater.
De voorrondes vinden plaats vanaf 7 oktober a.s. in Pierrot, Theater aan de
Haven en het Korzo Theater.
Een professionele jury beoordeelt de stukken op originaliteit en uitvoering,
waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de diversiteit aan
dansdisciplines. Er worden drie geldprijzen van €500,- uitgereikt; de
publieksprijs, de prijs voor de meest originele choreografie en de hoofdprijs.
Culturalis organiseert The Hague Moves in samenwerking met het CaDance
Festival, die hiermee jong choreografisch talent een flinke impuls wil geven.
Jonge choreografen worden uitgedaagd om in korte tijd een stuk met
podiumkwaliteit te produceren. De choreografen zijn zelf verantwoordelijk
voor de dansers, de repetities en het maken van een stuk van maximaal 8
minuten. De choreografie mag uitgevoerd worden door solisten, duo’s en
groepen van maximaal 20 personen.
Culturalis is dé nieuwe organisatie voor de amateurpodiumkunsten en
cultuurparticipatie in Den Haag. Men kan bij Culturalis terecht voor
ondersteuning op het gebied van dans, muziek en theater en alle mengvormen
hiervan. Culturalis streeft kwaliteitsbevordering na van de
amateurpodiumkunsten. In dit licht biedt Culturalis de finalisten van The
Hague Moves een coachingtraject aan, waarbij met name aandacht besteed
wordt aan de podiumpresentatie van de jonge talenten.
Het CaDance festival is een tweejaarlijks festival voor moderne dans dat zich
afspeelt in een aantal Haagse theaters. Dit internationale festival dat
plaatsvindt van 28 oktober tot en met 11 november focust zich op het tonen
van nieuw danstalent en recente ontwikkelingen in de dans.
Inschrijven of meer weten?
Stuur een email naar: info@culturalis.nl
o.v.v. The Hague Moves
of bel Patty Broese van Groenou: 06 22 194 538
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Advertentie

BETROUWBARE ZORG BINNEN HANDBEREIK !
Services, welzijn en zorg
* Zeker Thuis Loosduinen-abonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs
bereikbaarheid, voordeel, comfort
* Zorg Thuis: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding
* Alarmering Thuis: bij nood snel deskundige hulp
* middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
* maaltijden: afhalen of bezorgen
* Loosduins Informatie- en Advies Steunpunt: voor zorgbemiddeling, informatie,
persoonlijk advies, gratis inloopspreekuren en gratis internetcorner
* prikpunt huisartsenlaboratorium
* prikpunt trombosedienst
* incontinentieverpleegkundige op aanvraag
* oogheelkundig spreekuur door optometrist
* psycho-sociaal spreekuur voor ouderen
* spreekuur Sociale Dienst
* recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
* fysio, fitness, drukpuntmassage, yoga
* psychogeriatrische dagverzorging
* wijkziekenboeg en kortdurende opname
* humanistisch geestelijk raadswerk
* Belangstelling?Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Wonen met zorg
*
*
*
*

met een verzorgingshuisindicatie
zorg op maat
privacy staat voorop
alle 128 appartementen met balkon

Wijndaelercentrum gecertificeerd door
* Stichting ZorgMerk
* keurmerk Veiligvoedsel.nl

Voor snelle en professionele zorg: Wijkserviceteam
Wijndaelercentrum!
070-325 22 20
wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM, Den Haag
info@wijndaelercentrum.nl
www.wijndaelercentrum.nl

Wijndaelercentrum
humanistisch centrum voor wonen, zorg en
welzijn
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PERSBERICHTEN
Voettocht door R
ome in W
ijndaelercentrum.
Rome
Wijndaelercentrum.
Gedurende september en oktober hangen foto’s van Trudy Douwes en Alinda
Gerbrandy in Wijndaelercentrum. Deze expositie heeft als thema ‘Voettocht
door Rome’, waarbij kunst en architectuur centraal staan.
Trudy en Alinda, moeder en dochter, exposeren regelmatig samen.
In november 2000 exposeerden Trudy en Alinda voor het eerst met een
tentoonstelling over de architectuur van Gaudí (Barcelona) en in augustus
2001 toonden zij in bodega ‘De Posthoorn’ aan het Voorhout te Den Haag
foto’s van de Nationale Parken van Amerika.
Beide exposities werden op diverse locaties herhaald, o.a. in het
Stadsdeelkantoor Loosduinen.
Toen zij de gelegenheid kregen om in oktober 2003 in het ABC
architectuurcentrum Haarlem te exposeren met het thema ‘architectuur en
kunst’ trokken zij er voor die gelegenheid samen op uit naar Rome, een
unieke plaats waar zowel kunst als architectuur te vinden is. Een selectie van
deze foto’s is te bezichtigen in Wijndaelercentrum.
De fototentoonstelling in Wijndaelercentrum duurt t/m 29 oktober en is voor
iedereen gratis toegankelijk: de werkstukken hangen op de begane grond.
Wijndaelercentrum
Catharina van Rennesstaat 8
2551 GM Den Haag
070 - 325 22 20

Nederlands als Moedertaal
De Mondriaan school verzorgt als enige
in Den Haag cursussen, speciaal voor
Nederlandstalige mensen die moeite
hebben met lezen en schrijven.
Er wordt gewerkt in kleine groepen,
zowel overdag als ’s
avonds. Wij geven de lessen in een knus gebouw aan de Laan van Meerdervoort
16.
Daarnaast verzorgen wij voor beginners en iets gevorderden ook: rekenen,
computerles en Engels.
Kom gewoon eens langs voor een kop koffie en informatie!
Wie interesse heeft kan ook bellen naar Mondriaan Educatie en vragen naar
Jan Koopmans of Annelies Jacobs, tel. 070-3924242
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Gekrabbel

Kraayenstein is de T
weede V
ogelwijk
Tweede
Vogelwijk
Toen ik zo’n twintig jaar geleden in Kraayenstein kwam wonen kreeg ik van menigeen
te horen dat ik in de tweede Vogelwijk terecht kwam. Een fantastische wijk. Dure,
grote huizen. De eensgezinswoningen op de ‘dalen’ werden zelfs herenhuizen
genoemd, vaak met garage. Mooie winkels ook. Historie en natuur om de hoek.
Ik vond dat toen een wel wat overdreven vergelijking. Kraayenstein is een mooie,
lommerijke wijk. Maar ook weer niet zo mooi.
Nu, in 2006, denk ik dat onze wijk in potentie misschien nog wel aantrekkelijker is
dan die Vogelwijk. De huizen daar zijn mooi maar echt oud en hebben veel onderhoud
nodig. Die van ons zijn een stuk jonger. Het kale groen van Madestein van toen is nu
volgroeid. Wat een schitterend gebied is dat geworden. De heemtuin is een klein
paradijsje. Wij hebben heerlijke restaurants in ons eigen kleine dorpje, precies de
winkels die je nodig hebt en we zitten overal heel dicht bij.
Is er dan helemaal niks mis met Kraayenstein? Jawel, ik vind, en het interesseert me
niets dat het ouderwets klinkt, dat sommige mensen een nogal a-sociaal gedrag
vertonen. Het komt nog wel eens voor dat ik de meest vreselijke scheldwoorden
hoor in het winkelcentrum waar veel mensen samenkomen. Met name van jongeren
die niet gecorrigeerd worden. Maar beslist niet alleen van de jongeren.
Ik baal van dat a-sociale gedrag in mijn wijk. Vrijheid, blijheid prima, maar je moet je
hier wel gedragen anders kun je maar beter ergens anders gaan wonen. Zoiets
hoort niet in Kraayenstein.
Zo, een korte column deze keer. Klare taal hopelijk. Ik heb eigenlijk niets meer over
dit onderwerp te zeggen. Misschien wilt u er wel wat over zeggen. U kunt e-mailen
naar: bokraayenstein@zonnet.nl.

De Kraai

Uit de brievenbus
Schoonhouden van eigen woonomgeving.
Onze wijk is een mooie wijk of moet ik eigenlijk zeggen was een mooie wijk, want
stukje bij beetje zie ik de wijk achteruitgaan. Slecht onderhouden voortuintjes,
paden vol met onkruid, rommel in brandgangen, achtergelaten tuinafval, enz.enz.
Een en ander heeft verschillende oorzaken. De eerste oorzaak is dat de
gemeentelijke instellingen die de zorg hebben voor het schoonhouden van paden
en het onderhoud van al het groen in de wijk zich minder laten zien dan vroeger.
Zo af en toe neem ik contact op met het contactcentrum van de Gemeente en
meld ik mijn diverse klachten over het een en ander. Vaak wordt
er gehoor aan gegeven en is er weer ergens een ‘’probleem’’
opgelost. Het e-mailadres is contactcentrum@dsb.denhaag.nl
De tweede oorzaak van het verpauperen van de wijk ligt m.i.
soms ook wel een beetje aan de bewoners zelf. Pak eens een
bezem en veeg rondom uw huis de boel even aan. Haal het
onkruid met een speciaal daarvoor bestemd schrapertje tussen de
straatstenen uit en raap - in elk geval in uw naaste omgeving papiertjes, blikjes e.d. op.
Ik kan me voorstellen dat men nu denkt: “we betalen genoeg belasting en laat de
gemeente de wijk maar netjes houden”, maar als we met elkaar zo af en toe ook
zèlf de handen uit de mouwen steken ben ik ervan overtuigd dat onze wijk weer
een mooie en verzorgde wijk zal worden.
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Een bewoonster uit de Zuiderbrink

ZORGKNOOPPUNT LOOSDUINEN
uw zorgcentrum
op loopafstand in uw wijk.

Ouderen in de wijk Kraaijenstein kunnen op loopafstand gebruik maken
van de zorg en servicediensten van Zorgknooppunt Loosduinen.

Hierbij valt te denken aan:
* zorg

en hulp thuis
* maaltijden in het Zorgknooppunt of thuis bezorgd
* deelnemen aan recreatieve activiteiten
* gebruik maken van het zorgabonnement Zeker Thuis Saffier
waarin u met korting van meerdere servicediensten gebruik kunt maken en van
opvang in noodsituaties

* Kortdurende opname om bijv. te herstellen na
ziekenhuisopname of als de zorg thuis even te zwaar is.

Stichting Saffier heeft meerdere locaties voor
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Voor al
uw vragen is er een centraal servicebureau met
het gratis telefoonnummer:

0800 - 7233437
tijdens kantooruren.
Wilt u rechtstreeks de locatie Zorgknooppunt Loosduinen benaderen dan
kunt u terecht tijdens de spreekuren van de manager externe zorg,
Monica van Stiphout, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 08.30 - 10.00 uur. Tel.nr.: 8881888.
Adres: Willem III-straat 36, 2552 BR Den Haag. Info@zkl-loosduinen.nl
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The Growing Crows

© Daviid 2005

(een pagina voor jongeren door jongeren)

Interview met Leland Sklar
Sklar,, Harige basgitarist
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Wie kent hem niet? De basgitarist met de überlange baard die vaak te
zien is met de Phil Collins band.
Ik heb de gelegenheid gehad om een interview met hem te houden,
en hij heeft daarbij dan ook een paar geinige anekdotes verteld,
waarvan eentje aan het einde van dit interview te lezen is.
Ik ben erg blij dat hij een paar vragen van me wilde beantwoorden
tijdens
deze drukke tijden, en daarvoor wil ik hem dan ook bedanken.
* Kan je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Leland Sklar en ik ben geboren op 28 mei 1947 in Milwaukee, VS.
Ik hou van elk soort muziek. Ik ben niet echt precies wat dat betreft, als het maar
goed en eerlijk gespeeld wordt.
Wat betreft films hou ik vooral van karaktergebaseerde films zoals “Cinema Paradiso”
en “Amilee”, maar ik geniet ook van actie en horrorfilms. Het is net als met mijn
muziek: als het goed gedaan wordt hou ik ervan.
Ik heb altijd wel genoten van boeken van schrijvers zoals Stephen King, Dean Koontz
en Patricia Cornwell. Ik spendeer dan ook veel tijd op de weg, tijdens het touren,
met lezen. Mijn favoriete boek is “Fingerprints of the Gods” van Graham Hancock.
Mijn huishouden zit vol met dieren, antiek en gewoon interessant spul (voor mij in
ieder geval). Het is dan ook, voor Amerikaanse begrippen, een heel oud huis uit
1929.
Mijn favoriete artiesten? Dat loopt van de Beatles tot Aaron Copeland. Ik hou van
klassieke muziek, en dat soort was ook mijn training. Maar ik ben nou eenmaal een
Rock‘n’Roll gast, ik luister naar alles.
* Met welke leeftijd ben je begonnen je baard te kweken?
Ik begon mijn baard al te scheren op mijn twaalfde.
Maar elke zomer liet ik het dan aangroeien, zodat
ik in 18+ clubs binnen kon komen om muziek te
spelen. Ik wilde altijd wel een baard hebben, maar
in die tijd was dat verboden op school. Dus ik begon
eigenlijk pas met het groeien van mijn baard toen
ik naar college ging, op mijn 18e dus.
* Wanneer was je laatste knipbeurt bij de
kapper?
Mijn laatste “officiële” knipbeurt was in 1972. Ik
haatte het en ik ben nooit meer teruggegaan.
* Wanneer werd je baard je speciale
herkenningsteken? En hoe?
Mijn baard werd mijn teken, zonder dat ik het
probeerde. Ik liep er gewoon zolang mee rond, dat
mensen mij ermee identificeerden. Als ik hem zou
afscheren, zou mijn carrière waarschijnlijk in het
niets lopen.
* Wie inspireert je in je muziek?
Ik word geïnspireerd door bijna iedereen die ik hoor. Ik voel me als een spons, en ik
probeer zoveel als ik kan in me op te nemen. Op college luisterde ik vooral naar
klassieke muziek, maar toen de beatles voorbij kwamen, veranderden ze mijn mening
over m’n muzieksmaak. Ik was niet zo’n Elvisfan, dus ik nam de Beatles om me te
veranderen. Maar ik geniet van alles.
* Hoe heb je deze hoge plaats in de muziekwereld bereikt?
Ik ben hier terecht gekomen vanwege mijn vriendschap met James Taylor. We waren
samen toen zijn carrière omhoog schoot en ik ging mee met de rit van mijn leven.

Ik heb het eigenlijk nooit achterna gejaagd. Het gebeurde gewoon. Het was een
perfecte tijd in muziek voor me.
* Hoe oud was je toen je je realiseerde dat je basgitaar wilde bespelen?
Ik was twaalf jaar toen ik begon met het bespelen van de bass. Ik begon op de
“Upright String Bass” en begon daarna met de elektrische, toen ik ongeveer 15 jaar
was.
* Kan je ook een ander instrument bespelen?
Ik begon oorspronkelijk met de piano, toen ik vijf jaar was.
* Met welke bekende artiesten heb je al samengespeeld?
Die lijst is zo lang, dat ik over een paar dagen nog bezig ben. Maar ik heb o.a.
gespeeld met: Phil Collins (speel ik nu nog steeds mee), Tina Turner, Robbie Williams,
Santana, ERA, Beth Hart, Joe Cocker, David Bowie, B.B. King, Kelly Clarkson, Ricky
Martin, Enrique en Julio Iglesias, The Village People (YMCA), Barbra Streisand, Leann
Rimes, en ga zo maar door.
* Heb je lessen gevolgd of het jezelf geleerd?
Ik had formele muzieklessen voor én piano én bass. Maar ook spendeerde ik veel
tijd aan gewoon mijn eigen ding.
* Wat doe je naast de muziek?
Ik hou van tuinieren en werken aan auto’s. Ik zal op een punt in mijn leven weer
terugvallen in mijn kunst. Ik heb altijd al gehouden van tekenen en sculpturen maken.
Maar gewoon leven neemt soms al genoeg tijd in beslag.
* Hoe spendeer je je tijd voor een optreden?
Ik spendeer mijn tijd voor een show vaak met heen en weer ijsberen. Veel nerveuze
energie. Mezelf opwinden voor de show.
* Hoe maak je jezelf klaar voor zo’n enorm optreden voor zoveel mensen?
De voorbereiding in de repetities. Zodra we de muziek kennen, is het gewoon: “Laten
we er op af gaan en plezier beleven” tijd.
* Hoe denk je over al dat touren? Raak je daar niet erg vermoeid van? En
wat vind je familie ervan?
Ik hou van touren, daarbij hou ik ook van de shows. Het reizen en alles wordt zo op
zijn tijd saai en vervelend, maar dat hoort bij dit territorium. Mijn familie begrijpt dat
dit hetgene is dat ik doe. Het is wat ik altijd al gedaan heb. Ik heb er altijd al van
gehouden om voor mensen op te treden. Het is een van de geweldigste banen in de
wereld, en ik zal nooit iets anders doen als het mogelijk zou zijn.
* Welke plaatsen heb je al bezocht en wat waren je favorieten? En waarom?
Ik heb het geluk gehad om zoveel plekken in de wereld te hebben gezien.
Azië, Zuid-Amerika, heel Noord-Amerika, Europa, Australië, Rusland…….. Echt zo veel.
Ik geniet van elke plek om zoveel redenen. Ik probeer de zegening van dit werk tot
me te nemen, waarvan ook het reizen, en ik probeer er het meeste van te maken.
Elke plek heeft zo zijn unieke kwaliteit en ik probeer die te vinden. Ik neem het met
me mee als een persoonlijke herinnering.
*Hoe is het touren fysiek?
Touren is uitputtend, maar ook stimulerend op hetzelfde moment. Vaak kom ik er
naderhand zelfs met een betere conditie uit, dan hoe ik begon. Ik loop meer en eet
beter. Ook voedt de energie van het concert me op een andere manier. Het is elke
dag weer opwindend en het wordt alsmaar beter terwijl de tour doorgaat in een
eindeloze cirkel.
* Vorig jaar heb je veel tijd gespendeerd met het meereizen met “The 2nd
Farewell Tour” van Phil Collins. En daarbij heb je vooral gereisd door Europa.
Is er een groot verschil tussen de VS en de EU?
Er zijn kleine verschillen tussen landen, maar wat nou het mooie is van de muziek, is
dat het een internationale taal is. Hoewel er andere gewoontes zijn, de mensen
denken toch gelijk en de verschillen lijken te verdwijnen, zodra ze bij elkaar komen.
Ik zou willen dat de politiek net zo wonderbaarlijk was. We zouden er dan een veel
betere wereld voor terug krijgen.
* Je speelt ook in een band genaamd “Barefoot Servants”. Kan je uitleggen
wat voor soort muziek ze spelen? En hoe je met ze betrokken bent geraakt?
Ik ben begonnen met de Barefoot Servants in 1993. Eigenlijk was ik alleen ingehuurd
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om met ze aan de opnamen te werken, zoals ik doe met veel artiesten. Maar ik
hield zoveel van deze band, dat ik ze heb gevraagd om live met ze samen te spelen.
We begonnen een relatie die zelfs nu nog bezig is. De nieuwe cd is echt goed en ik
ben er heel erg trots op. Er zijn elementen uit Classic Rock gemixt met moderne
muziek uit deze tijd. Jon, onze zanger, is een van mijn
favorieten. Ook hou ik van geweldig gitaarspel en Jon en
Ben zijn beiden waanzinnig.
Ik hoop dat jullie de band checken op
www.barefootservants.net.
*Heb je nog een leuke Anekdote?
Vanwege mijn baard wordt ik vaak vergeleken met de
kerstman,
Jaren geleden, vlak voor een concert zaten ik en Phil
gewoon lekker te eten in een restaurant, en opeens gaat
er een klein jochie van een jaar of 6 op mijn schoot
zitten, en begint helemaal uit te leggen wat hij voor kerst
wil hebben. Een beetje versuft zit ik erbij, maar dat
maakte niks uit, want de moeder van dat kind begint
meteen hysterisch te doen zodra ze Phil zag. Ze begint
gelijk tegen dat kind te vragen, weet je wie dat is??
Dus dat kind antwoord op heel normale toon, dat is het elfje van de kerstman.
Ik hoop echt weer eens een keer die jongen tegen te komen, hij zal onderhand al
volwassen zijn.

Angy-C

Bromfietscertificaat wordt op 1 oktober rijbewijs
Het bromfietscertificaat wordt vanaf 1 oktober 2006 vervangen door de nieuwe
categorie AM op het rijbewijs. Mensen zonder rijbewijs A of
B moeten dan examen doen om een bromfiets, snorfiets of
brommobiel te mogen besturen.
Het nieuwe rijbewijs is verplicht voor bromfietsen,
snorfietsen en brommobielen. Brommobielen lijken op
kleine personenauto’s, maar mogen niet harder dan 45 km/
u.
Mensen met een geldig rijbewijs A of B mogen ook een
bromfiets, snorfiets of brommobiel besturen. Als zij hun
rijbewijs vernieuwen, komt daar automatisch de nieuwe categorie AM bij te
staan.
Examens
Jongeren kunnen, net als nu, vanaf hun 16e examen doen voor het
bromfietsrijbewijs. In dit theorie-examen worden de kandidaten getest op
kennis van de verkeersregels en inzicht in het verkeer. Vanaf 2008 moeten zij
ook een praktijkexamen afleggen. Het bromfietsrijbewijs wordt afgegeven
door de gemeente.
Vrijstelling
Tot 1 oktober 2006 kunnen mensen die zijn geboren vóór 1 juni 1980 nog een
bromfietscertificaat op het postkantoor of het CBR aanvragen. Na 1 oktober
vervalt deze vrijstelling en moeten ook zij een examen afleggen.
Bromfietscertificaten die voor 1 oktober 2006 zijn afgegeven, blijven geldig
tot 1 okober 2009.
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Varend Corso, thema “Hollywood”
Dagenlang had ik er een hard hoofd in of het weer wel zou opknappen vóór
vrijdag, zaterdag en zondag (4,5 en 6 aug.) de dagen van het varend corso.
En ziet, de weergoden hadden dit
evenement hun zegen gegeven!
En zo nestelden we ons in een matig
zonnetje en weinig wind op een
betonnen rand, opzij van een bruggetje
aan het Wenpad.
We zaten niet echt lekker (vochtig mos
en grote kiezels), maar we konden het
perfekt zien. Aan de overkant van het
water, waar een speaker was, zat het
bomvol, echt honderden mensen.
Het Zorgcentrum Loosduinen had 3
partytenten neergezet voor de oudere
bewoners, die daar lekker op stoeltjes
zaten te wachten op de dingen die komen gingen.
En ja hoor, daar kwam de eerste boot al aan, precies volgens het tijdschema,
vrolijke muziek en versierd met kleurige bloemen.
In gestaag tempo kwam de hele stoet, 4 km lang, aan ons voorbij en iedere
boot was weer een verrassing.
De mensen op de boten hebben hun beweging wel gehad voor die dag!
En de versieringen waren geweldig.
Prachtige bloemen, zoals gladiolen,
pijlstaarten, kruiskruid, “sigaren” (De
wizzard of Oz), zonnebloemen. Maar
ook paprika’s in allerlei kleuren en vormen
en bloemkolen voeren aan ons voorbij.
Ik kan de 50 boten (veel oude
veilingboten) niet allemaal noemen,
maar “Jurassic Park” vonden wij-van-hetbruggetje wel heel bijzonder met de
bewegende dinosaurus in paars en
lichtgroen.We waren het er dus dik mee
eens dat deze boot de 1e prijs heeft gewonnen!!
Ook de boten van onze Stichting Oud Loosduinen (er was nog een klein bootje
bij) hadden natuurlijk onze speciale aandacht.
Heel smaakvol versierd met o.a. witte gladiolen.
Schipper Koos was er wat trots op.
In die 3 dagen hebben de boten ca. 80 km afgelegd en zijn bewonderd door
ca. 240.000 (!!) mensen.
Volgend jaar wat verder Zuid-Holland in is geen gek idee.
Eigenlijk moet heel Zuid-Holland dat zien!

M. Zomer
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J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens secretaris Commissie Loosduinen en
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Penningmeester
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens lid projectgroep Welzijn en Beheer
en lid Commissie Loosduinen en tevens lid Loosduinse Ouderen Commissie
Bestuursleden (B.O.K.)
T. Zee, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen
M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen
A. van Huijzen, Tel.: 070-3972122
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Yvonne Wagenaar
Tel : 070-3978392
Marian Waanders
Tel : 070-3974312
Alice van Huijzen
Tel : 070-3972122 (tevens lay-out)
Evelien v. d. Werken
Tel : 070-3978046
Angelique van Huijzen Tel : 070-3972122
E-mail:
bokraayenstein@zonnet.nl
Politie Haaglanden: wijkagent Hans Jansen. Tel.: 0900-8844
Aaltje Noordewierstraat 401, 2552 SH Den Haag
website: www2.politie.nl/haaglanden
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Citytech
tel.: 070-3197600
gratis nummer
0800-2489832
Handhavingsteam
tel.: 070-3536240
Sociale raadslieden
tel.: 070-3537900
Meldpunt sociale veiligheid
tel.: 070-3974646
Obstakellijn
tel.: 070-3593381
Gemeentelijk contactcentrum
tel.: 070-3533000
e-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Commissie Loosduinen
tel.: 070-3537945

ZET IN UW AGENDA:
Bewonersvergadering op 25 oktober 2006
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