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Persbericht 
Paard Klep en Co: op 1 juli 2017 al 25 jaar Doe-

stal, plaats voor paardrijden en speeldagen. Het 

hart van de Regentessebuurt en het wijkpark De 

Verademing.  

Paard Klep en Co is een vrijwilligersinitiatief en heeft nooit 
betaalde krachten gekend. Een grote groep van zo’n 100 
vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten, een vaste 
harde kern van ongeveer 20 mensen organiseren en 
regelen, het centrale punt is de super-vrijwilliger John Klep 
met zijn inzet van 50 a 60 uur per week. 
 
Den Haag, 1 juli 2017:  “Paard Klep en Co”  begon 25 jaar geleden als 

gezinshobby bij de familie Klep, als kleine stal op het achterplaatsje van een 
rijtjeshuis in de Newtonstraat, waar de paarden door de keuken en de gang naar 
binnen en buiten liepen. Twaalf jaar geleden verhuisde Paard Klep en Co als 
stichting naar het wijkpark De Verademing. Inmiddels is Paard Klep en Co 
uitgegroeid tot een “activiteitencentrum”, met meer paarden en pony’s , geiten, 
kippen, een grote en kleine paardenbak, opslagruimte voor speelspullen, kantine 
annex vergaderruimte annex huiskamer. De Verademing is een park dat met 
enorm veel inzet van buurtbewoners  op de plaats is gekomen van het terrein 
waar eerst de gemeentelijke gasfabriek, reiniging en afvalverwerking lag. 
 
 

Wat doen we?  

  Zeven dagen per week komen de “Klepkids” om de dieren te verzorgen en op de paarden te 
rijden. Het zijn vooral buurtkinderen die normaal niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn de 
paardrijles te betalen. Paard Klep en Co is laagdrempelig, staat in wat de gemeente een 
“Kantelwijk” noemt1 en is er vooral voor kinderen die weinig mogelijkheden hebben. Op 
jaarbasis gaat het om ongeveer 35 kinderen die direct meedoen, daarbij komen nog de 
broertjes, zusjes, kinderen die af en toe meedoen en dan hebben we het al gauw over 50 
kinderen per jaar. Bij de groter opgezette activiteiten als de buurtspeeldagen en het 
Energiefestival gaat het om veel meer kinderen. 

                                                      
1 Zo noemt de gemeente Regentessewijk-Zuid in het laatste wijkrapport (deel tussen Loosduinsekade 
en Weimarstraat); een wijk die zowel de goede als de verkeerde kant uit kan kantelen. 



 Niet alleen voor de kinderen, ook voor de volwassenen is Paard Klep en Co van groot belang.   
als buurttrefpunt. Het is een aanloopplek voor praatje te maken, contacten te leggen en 
buurtbewoners te ontmoeten. Veel ouders met kleine kinderen maken gebruik van het 
speeltuintje, waar gemeente en vrijwilligers samen toezicht houden, de gemeente op 
werkdagen, de vrijwilligers in het weekend. Daarnaast zijn er voetbalveldjes en gratis 
tennisvelden voor de buurt. De kantine van Paard Klep en Co fungeert als buurthuiskamer en 
vergaderplek voor buurtactiegroepen.   

 Door vele jaarlijks terugkerende activiteiten is Paard klep en Co trefpunt en stimulans voor de 
buurt.  

 “Jong en oud te paard”: kinderen verzorgen een dagje met paarden, rijtochtje en regelen de 
lunch voor de bewoners van een verpleeghuis in de buurt; in 2016 was dat “Het Zamen” en in 
2017 zal dat het verpleeghuis Jonker Frans zijn. 

 “Samen Buiten Spelen”: door het organiseren van een jaarlijkse speeldag stimuleren we dat 
ouders met hun kinderen samen buiten spelletjes doen.  

 “Energiefestival” met optreden van jonge en volwassen artiesten uit de buurt en activiteiten met 
duurzaam materiaal en hergebruik van huishoudelijke spullen. Zo stimuleren we  een 
“kantelwijk” milieubewust  te worden. 

 Zoals eerder gezegd vanuit Paard klep en Co organiseren we het toezicht op en beheer van 
het park en het speeltuintje.  

 We zijn partner in buurtfestivals en buurtactiviteiten van anderen; een goed voorbeeld is onze 
deelname aan Het Circus in 2015 en 2016. 

 

Ten slotte moet gewezen worden op het grote belang van een club als Paard Klep en Co als 
permanente factor. In periode van wisselende tegenstellingen in de wijk, van veranderende 
beleidsdoelen van de gemeente, van voortdurende nieuwe ambtenaren is het essentieel dat 
organisaties als Paard Klep en Co door de voortdurende en langdurige aanwezigheid een 
constante factor in de wijk vormen. 
 

 
 
 
Noot voor de redactie:  
voor foto’s en ander beeldmateriaal kunt u terecht op de facebook-pagina van Paard Klep en co (of natuurlijk 
ter plekke). 


