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Hoe kan dit?
We spreken met twee bewoners van 

De Perponcherstraat over de reacties uit 
de buurt op dit in hun ogen ondemocra-
tisch genomen besluit met volgens hen 
vergaande gevolgen voor leefbaarheid, 
parkeerdruk en ruimtelijke beleving van 
de bewoners van omliggende straten. Het 
gebouw wordt aan de achterkant ‘opge-
vuld’ op de hoeken en met terrassen aan-
gevuld. Zowel de bestemmingswisseling 
als de vergroting van het pand wijken 
duidelijk af van het bestemmingsplan. 

Dat kan volgens de gemeente en de Wel-
standscommissie binnen de zogenaamde 
kruimelregeling. Hoewel de verschillende 
groepen bewoners wat anders aankij-
ken tegen de gewenste bestemming van 
dit pand: zorgbestemming handhaven of 
duurdere koopwoningen realiseren, zijn 
zij het met elkaar eens over de bezwaren 
tegen dit plan.

Bezwaarprocedures
De bewoners hebben breed gedeelde, 

formele bezwaren ingediend tegen de 
verleende omgevingsvergunning zowel 
bij het gemeentebestuur als bij de ge-

meenteraad. En er is een WOB-verzoek 
ingediend om inzage te eisen in de wijze 
van besluitvorming. Meer dan 100 bewo-
ners, zowel eigenaren als huurders uit De 
Perponcherstraat, de achterliggende Van 
Swietenstraat, de Van Merlenstraat en het 
Koningsplein hebben de stukken onderte-
kend. 

We kunnen ons voorstellen dat het voor 
de hand ligt om het complex weer een ge-
wone woonfunctie te geven, maar dat de 
vergunningverlening op een dergelijke 
wijze plaatsvindt zonder enig overleg is 
een gotspe. Een hoorzitting op korte ter-
mijn lijkt ons wel het minste.
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50 jaar ondernemen
ONDERNEMEN IN DE WIJK  3

Twee leerlingen van basisschool De Klimop aan het werk tijdens 
een workshop in NEST. Tien leerlingen ontwierpen een tijdelijk 
speeltoestel voor het De Constant Rebecqueplein in buurttuin 
’t Gras v/d Buren. Samen met kunstenaar Marius Lut bedachten 

ze een speelobject van gerecycled steigermateriaal uit de 
tentoonstelling Speel je stad. Speel je stad 2.0 is geïnitieerd door 
De Nieuwe Studio, van Janneke Hendriks en Erla van der Pauw. 
Artikel over De Klimop op pagina 8.
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Van der Helm en Epskamp

Paul en Madelon

Paul van der Donk

Nieuwe start De Klimop

Onvrede en beroering in De Perponcherstraat
Oudere bewoners van het Koningsplein en 
omgeving herinneren zich ongetwijfeld 
‘Huize Sunneke’ met de fel oranje gekleurde 
markiezen, gevestigd in dat vijf herenhuizen-
brede pand op nummer 103 in De Perpon-
cherstraat. Ergens in de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw veranderde de bestemming 
van ouderenzorg in verslavingszorg. Niet al-
tijd tot vreugde van de bewoners van omlig-
gende straten, want de kliniek gaf nogal eens 
geluidsoverlast. Wie schetst de verbijstering 
van de bewoners van deze en omliggende 
straten, toen op 31 januari jl. bekend werd 
dat een omgevingsvergunning verleend was 
voor de ombouw van dit complex tot 24 huur-
appartementen. Zonder enig overleg met de 
buurt. 

De dertig aanwezigen kwamen met 
een waaier aan ideeën om het plein te 
verbeteren. Een onvolledige opsom-
ming van wat zoal ter sprake kwam: 
een ‘ontdekkingpad’ met water voor 
kleine kinderen, de zandbak opknap-
pen, babyschommels, een klimtoestel 
voor grotere kinderen, een kabelbaan, 
een mandschommel en een verbeterde 
voetbalkooi. 

Voor de volwassenen een terras bij 
Jonker Frans, meer fietsenrekken en 
afvalbakken, picknicktafels en moge-
lijk barbecueplekken, meer diverse zit-
hoekjes met banken, twijgeboomhutjes, 
meer bloemen en de goudenregens her-
planten.

Hoe verder?
Op woensdag 23 mei (19.00 uur) volgt 

de presentatie van het voorlopig ont-
werp, ook weer in de Anwar Mustafa 
Moskee. Op basis van deze bespreking 
komt er een definitief ontwerp. De pre-
sentatie van dit ontwerp vindt op 3 juli 
plaats en dan kan na de zomer de uit-
voering starten. Eén ding is zeker: het 
Newtonplein gaat een mooie toekomst 
tegemoet.

Newtonplein 
op de schop?

foto: Piet Vernimmen
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Weimarstraat revisited 

De Weimarstraat, de levensader van de buurt, 
blijft ons bezighouden. Ditmaal een interview 
met twee ‘oudgediende’ winkeliers, te weten 
Van der Helm van de keukens en Epskamp van 
de bedden, beide bedrijven al 53 jaar actief in 
de Weimarstraat. Van der Helm gaat onverdro-
ten door, maar Epskamp stopt halverwege 2018 
en dan komen er in dat markante pand appar-
tementen en een filiaal van een bekende super. 

Over appartementen gesproken: in de De Per-
poncherstraat is aan een ontwikkelaar de ver-
gunning verstrekt om het blok panden, waar nu 
de Verslavingszorg zit om en aan te bouwen tot 
24 dure appartementen. De buurt is daar nogal 
door overvallen en heeft begrijpelijkerwijs be-
zwaren  ingediend. 

Welkom nieuwe bewoners rond het 
Esperantoplein

In deze buurt zijn inmiddels ruim 300 wonin-
gen en appartementen opgeleverd: 72 voor 
jongeren boven Brouwerij/lunchroom de Prael 
(open sinds 24 maart), 72 sociale huurwonin-
gen in gebouw Volta, 100 vrije huurwoningen 
plus 58 koopwoningen in gebouw Edison. De 
nieuwe bewoners krijgen van ons voor het 
eerst de buurtkrant in de bus met een inge-

vouwen sticker van KonkreetNieuws. Als u deze 
krant boordevol informatie over de buurt 6 keer 
per jaar in de bus wilt krijgen, vragen wij u om 
de sticker op de brievenbus te plakken. U krijgt 
dan alleen deze krant en geen reclamemateri-
aal.

Basisonderwijs in de wijk
Deze keer de focus op de school voor open-

baar onderwijs in onze wijk, De Klimop, nu nog 
op twee locaties gevestigd, straks alleen in het 
gebouw aan de Cartesiusstraat. De Klimop on-
dergaat een vernieuwingsproces om de school 
meer toekomstbestendig te maken. Net zoals 
de christelijke basisschool de Elout in de Co-
pernicusstraat en de katholieke Toermalijn, 
voorlopig in de Weimarstraat gevestigd, werkt 
De Klimop aan het behoud van kwaliteitson-
derwijs in ReVa. Al sinds jaar en dag gaan veel 
kinderen naar basisscholen buiten de wijk. Nu 
de buurt al jaren in de lift zit, zou het toch mooi 
zijn als zoveel mogelijk kinderen op een brede 
buurtschool in de eigen buurt zitten. Als het 
ergens zou moeten kunnen, is het wel in onze 
wijk.

Vrijwilligerswerk in Griekenland
Ook een mooi verhaal over de inzet van een 

wijkbewoonster op een Grieks eiland om de 
nood van de aldaar gestrande asielzoekers te 

verlichten. We zetten de schijnwerper eens op 
de oudste apotheek in de wijk, we zijn gestart 
met een nieuwe serie over kunstwerken en we 
brengen een verhaal over beschermde stads-
gezichten in ReVa.  En dan nog de rubrieken 
van de notaris, van wandelaar Maup over de 
schoorsteen van Dubbelblank, de column van 
Frans en de kunstrubriek. Veel leesplezier ge-
wenst.

VAN DE REDACTIECOLOFON

T erwijl de lentegoden de strijd aangingen met de winterrestanten, werkten 
wij aan de totstandkoming van deze editie. Legio onderwerpen uit de wijk 
vroegen om aandacht. Het resultaat is een gevarieerd lentenummer. 

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

De volgende nummers van KonkreetNieuws  
verschijnen op 26 juni, 21 augustus, 16 oktober, 
11 december.

“In deze buurt 
zijn inmiddels ruim 

300 woningen en 
appartementen 

opgeleverd

”

Adverteren? 
www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral 
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes! 

in Regentesse-Valkenbos
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de straat of in onze 

woonzorgcentra. Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence Thuis in Rijswijk hebt u advies én 

ondersteuning altijd dichtbij.

      Florence Thuis in Regentesse Valkenbos, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag

T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

HANDIG
•  Iedere dag lekker eten en 

drinken in Jonker Frans
•  Wij organiseren geregeld 

leuke activiteiten waar u aan 
kunt deelnemen

ADVIES
•  Onze huisverpleegkundige 

denkt met u mee
• Gratis advies in onze  

Gezondheid en Zorgwinkel

ZORG
• Een veilig gevoel met een  

hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw 

eigen omgeving en in 
woonzorgcentra Jonker Frans

Sporten 
onder begeleiding 
in Jonker Frans

Vino Vero ecologische en ‘vin nature’ wijnen. 
Voor iedere smaak, prijs en gelegenheid hebben we 
een passende wijn. Kom proeven in de winkel. 
Open op donderdag vrijdag en zaterdag.

WWW.VINOVERO.NL  WEIMARSTRAAT 48a
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Hans komt uit een bakkersgeslacht in 
Leidschendam. Daar woont hij nog steeds 
en hij is, behalve op donderdag, zijn vrije 
dag, elke dag in de Weimarstraat. “De Wei-
marstraat vind ik nog steeds een topstraat. 
Waar vind je twee Albert Heijns in een straat 
in Den Haag? Mijn interesse lag niet in het 
bakkersvak, dus begon ik in deze branche. 
Al heel snel had ik twee man personeel en 
geleidelijk vergrootten we de winkel tot we 
de huidige omvang bereikten.”  

Achter de vroegere winkels was veel ex-
tra ruimte om uit te bouwen trouwens. 
Kasten en keukens werden steeds belang-
rijker en zo groeide dit bedrijf uiteindelijk 
in de tachtiger jaren uit tot deze gespecia-
liseerde keukenonderneming. Vroeger was 
er ook nog De Zaen aan de Beeklaan die in 

dezelfde business zat. Die zaak moest afha-
ken, maar met Hans van der Helm ging het 
steeds beter.

Keukentrends
De basis van het assortiment was altijd 

de degelijke Duitse keuken. In Duitsland 
worden de beste keukens gemaakt volgens 
Hans. Maar er zijn ook sierlijke Italiaanse 
keukens te vinden in de showroom. Ooit 
was er de klassieke eiken keuken met de 
halfronde deurtjes, toen kwamen de glan-
zende witte keukens en nu zie je de ro-
buuste houten keukens weer terug naast 
de sierlijke, ranke keukens. Er is steeds 
meer keuze in onderdelen gekomen. Kijk 
maar naar die schappen in de showroom. 
Gewoon de trends volgen en zorgen dat 
er voor elke smaak en prijs een keuken is. 
Dan blijven de klanten komen.

Prettig werkklimaat 
Een ander belangrijk kenmerk is de sta-

biliteit van het personeelsbestand. Mensen 
haalden hier hun pensioen of prepensioen 
en ze hebben nooit iemand hoeven te ont-
slaan. Bedrijfsleider Erik Landsmeer loopt 
hier ook al sinds 1985 rond. “Natuurlijk zijn 
er moeilijke periodes geweest, maar daar 
kwamen we altijd weer redelijk soepel door-

heen. Klanten die ooit een keuken kochten, 
kwamen vaak weer terug voor de volgende 
keuken. We hebben een degelijk bedrijf met 
een hechte en deskundige personeelgroep.” 
Hans gaat ervan uit, dat zijn bedrijf nog 
lang voort kan in de Weimarstraat. Jammer 
natuurlijk dat Epskamp stopt, maar als de 
Jumbo daar start, zal dat toch ook weer voor 
voldoende loop in de straat zorgen. 

Hans van der Helm Keukens

ONDERNEMEN IN DE WIJK

We spreken oprichter/eigenaar Hans van der Helm (74) en zijn bedrijfsleider Erik Landsmeer 
over het gerenommeerde keukenbedrijf aan de koffietafel achter in de showroom. “53 jaar ge-
leden begon ik op nummer 173 met Haco, een Doe het zelf zaak, waar ik er later meerdere van 
had, onder meer aan de Fahrenheitstraat en aan de Frederik Hendriklaan.”

tekst: AAd vAn schie foto: Piet veRnimmen

In 1966 wagen twee zoons, Henk en Ton 
Epskamp de sprong naar het leeggeko-
men winkelpand van Kreijmborg. Dat be-
tekende een vloervergroting van 250 m2  
naar 1500 m2 en magazijnruimte, die liep 
van de Beeklaan naar de Kepplerstraat. Ze 
waren wel bevreesd voor deze grote stap, 
maar het warenhuis liep al snel als een 
trein. In 1980 nam de volgende generatie 
Epskamp, een zoon van Ton en een zoon 
van Henk, het bedrijf over. Roel (59 jaar) 
ging de winkel doen en Ronald zorgde als 
registeraccountant voor de financiële kant. 

Van woninginrichting naar bedden-
warenhuis 

In de tweede helft van de 80’er jaren was 

er crisis en het bedrijf ging zich specialise-
ren als beddenwarenhuis. Geleidelijkaan 
verdwenen magazijn en expeditie, want 
die functies werden naar behoefte inge-
huurd. De verwikkelingen rond de fiets-
route Weimarstraat kostte veel klandizie, 
maar het bedrijf kwam goed uit de crisis en 
draaide volop door. Wel was het pand van-
wege de specialisatie te groot geworden 
en sinds enige jaren is Roel op zoek naar 
een ander geschikt pand van 500m2 om de 
zaak daar voort te zetten. Ja, en toen kwam 
er plots een heel goed overnamebod en dat 
konden de neven niet laten passeren. De 
nieuwe eigenaar gaat flink renoveren. Bo-
ven komen 9 appartementen en op de par-
terre en de kelderverdieping een filiaal van 
een bekende supermarktketen, die in ReVa 
nog geen winkels heeft. Op 1 juli start die 

ingrijpende verbouwing. De twee panden 
aan de Beeklaan naast Epskamp zijn ook 
door deze partij aangekocht.

Anekdotes uit de geschiedenis van 
Epskamp 

Desgevraagd vertelt Roel over de verko-
per, die zich niet zo goed voelde en na de 
inname van een aspirientje even te bed 
ging en vervolgens in slaap viel voor het 
oog van de klandizie. En over de service 
van het bedrijf, die bij vaste klanten ook 
nog wel het vastgelopen machientje van 
het elektrisch bed kwam repareren. Alle 
bevolkingsgroepen kwamen door de jaren 
heen in de winkel. Hij genoot altijd van de 
gezellige mix in deze wijk. “De laatste jaren 
zie je dan weer veel Poolse ouders die voor 
hun kind de mooiste kinderbedjes komen 

kopen.” Ook de verhalen over de winkelbe-
zoekers van de Winkeliersvereniging, zo-
als banketbakker Piet Grimbergen, die alle 
winkels in de Weimarstraat bezocht, en de 
volle zalen als er een vergadering van de 
club was. Vaste klanten lopen nu binnen om 
te vertellen hoe jammer zij het vinden dat 
dit ‘instituut’ verdwijnt. Roel heeft nog twee 
man personeel en die hopen op een door-
start en anders vinden ze hun weg wel. 

Herstart?
Maar wie weet duikt er volgend jaar toch 

weer een beddenwinkel van Epskamp op, 
want Roel zoekt nog even door. “Als ik her-
start, dan moet dat in Den Haag. Daar ken-
nen ze me tenslotte! Maar ik neem daar 
rustig de tijd voor.”

Firma Epskamp, fameus beddenpaleis aan de Weimarstraat 180, 
stopt na bijna 83 jaar op 1 juni 2018

Zwanenzang van een 
beddenverkoper 
of toch niet?

 vlnr. Roel Epskamp, Marko Jol, Bas Verbaten (Joke van het Kaar staat niet op de foto)

Het verhaal van de firma Epskamp begint al in 1936 als de opa van Roel en Ronald 
Epskamp een woninginrichtingszaak begint in de winkel aan de Beeklaan, waar nu de 
witgoedzaak in zit van de gebroeders De Bruin. 

Meer dan 50 jaar Weimarstraatondernemers
Dertig jaar geleden, januari 1988, verscheen het landelijke weekblad Vrij Nederland met een magazine geheel gewijd aan de Weimarstraat. Landelijke erkenning voor een Haags fenomeen. 
Je zou met gemak een nieuw (dubbeldik) magazine over de straat kunnen samenstellen: over de ups en downs, de herinrichtingen van de straat, de veiligheid, over de komst van tig culturele 
ondernemers, over nieuwkomers en ‘oudgedienden’. Aandacht voor twee van deze oudgedienden: Epskamp zit sinds 1966 in De Weimarstraat en Van der Helm Keukens zit er sinds 1965.

 vlnr Hans van der Helm, Dennis Kleer, Arien Buschgens, Erik Landsmeer
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Als mensen uit elkaar gaan, is het doorgaans 
de bedoeling alle (financiële) banden te 
verbreken zodat ieder zijn of haar eigen weg 
kan gaan. Dat geldt niet alleen voor echtge-
noten, maar ook voor samenwoners.

Enige tijd geleden las ik een interessante uit-
spraak over ex-samenwoners die via de hypo-
theekschuld nog wel een (zakelijke) connectie 
hadden. De rechter oordeelde dat deze relatie 
beëindigd moest worden door (gedwongen) 
verkoop van het huis. 

De situatie
De vrouw was al eigenaar van een koopwoning 

toen zij een relatie kreeg met de man. De man 
trok bij haar in en samen gingen zij een nieuwe 
hypothecaire schuld aan bij de bank. Dat werd, 
zoals gebruikelijk, een hoofdelijke schuld. De 
relatie wordt verbroken en de man vertrekt weer, 
terwijl de vrouw in haar huis blijft wonen. 

Na enige jaren wil de man graag dat hij niet 
meer verantwoordelijk is en vraagt aan zijn ex of 
zij bij de bank zijn ‘ontslag uit de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid’ kan regelen. Dat lukt haar echter 
niet. Ook slaagt zij er niet in om de schuld in haar 
eentje bij een andere bank te herfinancieren, 
onder andere omdat zij geen vaste dienstbetrek-
king heeft en wisselende inkomsten.

Als de man zelf een nieuwe woning wil 
kopen, zal het voor hem erg moeilijk worden 
om daarvoor een lening af te sluiten. Bij de 

aanvraag zal hij namelijk moeten aangeven 
dat hem nog een vordering boven het hoofd 
hangt, ook al heeft zíj na de scheiding al jaren 
de rente en aflossing betaald.

De oplossing
De rechter wordt gevraagd een oordeel te 

vellen. Kan de man van zijn oude geliefde 
verlangen dat zij haar huis verkoopt als het 
ontslag of herfinanciering niet lukt? De rechter 
wikt en weegt en neemt onder andere mee dat 
het huis van de vrouw nu niet (meer) ‘onder 
water staat’. Na de verkoop houdt zij waar-
schijnlijk geld over. Ook van belang is dat er 
geen kinderen zijn die na een verkoop moeten 
meeverhuizen en daar mogelijk psychisch door 
in de knel komen.

Het oordeel is duidelijk: de vrouw wordt be-
volen mee te werken aan de verkoop van haar 
eigen huis, zodat haar ex niet meer verant-
woordelijk is voor de schuld.

De les
Een conclusie die getrokken kan worden uit 

deze uitspraak is dat mogelijk harde maatrege-
len genomen moeten worden nadat een relatie 
geëindigd is, althans op financieel gebied. Van 
ex-partners kan niet verwacht worden dat ze 
nog jaren aan elkaar verbonden zijn via de 
hypothecaire lening.

Ex-vriend dwingt 
verkoop huis af! 

tekst: AAd vAn schie

 
De nieuwe uitlaatplek voor honden aan 
De Verademing is behalve hondenuitlaat-
plek ook een sociaal ontmoetingspunt 
voor hun eigenaren. Een plek waar nieuw-
tjes over honden uitgewisseld worden. Er 
is zelfs een Facebookpagina met 60 leden. 

Voldoende ruimte
Een belangrijke voorwaarde voor een 

goede uitlaatplek is dat er voldoende 
lengte en breedte is, zodat de honden 
echt met elkaar kunnen rennen of met 
een bal kunnen spelen. En daarbij niet 
in het water vallen of op het fiets- of 
voetpad terechtkomen. De club hon-
denliefhebbers is blij dat ze met het 
ontwerpteam aan de gekozen oplossing 
mee hebben mogen werken. De helft 

van de huidige strook vanaf de brug 
Newtonstraat blijft nu voor de honden. 
Het andere deel wordt de verblijfsruim-
te aan het water. Er komt een afschei-
dingshek, toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers, tussen beide stroken en een 
boomafscheiding met het fietspad bij 
het verlaagde talud. 

Levensmaatje
Nora, een van de hondenbezitters: 

“Honden hebben een belangrijke soci-
ale functie, ze bieden behalve structuur 
in het leven ook troost. Het is een le-
vensmaatje voor veel mensen. Wij vin-
den dat er meer van deze plekken in de 
stad moeten komen. Aan de overkant, 
bij die ‘lege’ parkeerhoek, zou ook een 
mooie plek kunnen komen.”

De sociale functie van de hondenlosloopplek 

tekst: mARieke bAuwens beeld: bbd 

 
Ontmoeting

Richard Özbey, afdelingshoofd Begelei-
ding en Bezorging: ”Bingomiddagen krij-
gen we zo vol, maar we vinden het belang-
rijk dat ook mensen met andere interesses 
bij ons terecht kunnen. Het doel is al die 
jaren hetzelfde, namelijk het bestrijden 
van eenzaamheid onder ouderen en min-
dervaliden. De BBD is ook een leerwerkbe-
drijf voor langdurig werklozen. Naast drie 
betaalde krachten zijn er 60 mensen werk-
zaam: 30 vrijwilligers en 30 mensen met 
een STiP-baan, een gesubsidieerde baan 
voor mensen die lang in de bijstand zitten. 

Opvang van bezuinigingen
De BBD heeft acht bussen en sinds een 

tijdje ook twee auto’s om boodschappen 
bij mensen thuis te brengen. Richard: “Niet 
iedereen kan zelf (mee) boodschappen 
doen en er is enorm bezuinigd op de thuis-

zorg. Voorheen mochten medewerkers 
ook boodschappen doen, en hadden ze tijd 
voor een praatje. Men kende elkaar vaak al 
heel lang en heel goed. De vraag bij de BBD 
neemt sterk toe en wij vangen, samen met 
andere organisaties, veel op. Mensen gaan 
achteruit, ook geestelijk, maar moeten wel 
zelfstandig blijven wonen. Ook mensen 
waar het echt niet meer gaat.”

Richard: ”Karsten Klein ging in 2010 mee 
met de BBD en waardeerde wat we deden. 
Individuele begeleiding schrapte hij, dát 
wel, maar alles wat we in groepsverband 
deden moest doorgaan, én die twee be-
zorgauto’s kwamen er later bij.”

De gigantische ruimte beneden in Het 
Zamen vraagt om meer. Straks wordt ‘t 
hét ontmoetingscentrum voor ouderen 
van Den Haag. “En het dakterras wordt nu 
beperkt gebruikt, maar ik zie het helemaal 
voor me; concerten in de zomer in de zon.” 
Meer informatie over de BBD? 

Tel:070-3646661 of www.bbddenhaag.nl 

Boodschappen Begeleidingsdienst
Elke dag, vijf dagen in de week, met een groep ouderen op 
pad om boodschappen te doen. Dat doet de Boodschappen 
Begeleidingsdienst (BBD) al sinds 1991. Sinds kort is er een 
dag in de week een rolstoelbus en zo kunnen ook mensen met 
een beperking mee. Door de jaren heen is het aanbod enorm 
uitgebreid. Vrijwel elke dag is er nu iets te doen in Het Zamen 
aan de Esperantostraat en organiseert de BBD allerlei uitstap-
je en activiteiten, van een dag weg met de bingoboot tot een 
concert in het Zuiderstrandtheater.
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Verveling is een groot probleem
In de meeste vluchtelingenkampen is ver-

veling een groot probleem. Elske: “Er is hele-
maal niets, geen educatie, geen activiteiten, 
niets.” Nu de vluchtelingen- ‘hype’ wat weg-
ebt, vertrekken veel van de grotere organi-
saties. Dat vertrek laat een groot gapend gat 
achter voor de opvang van vluchtelingen 
die nog steeds vastzitten in Griekenland en 
wachten op bericht over hun asielaanvraag. 
“We zien dan ook bijna iedere dag dezelfde 
mensen”, zegt Elske, “ze komen om dingen 
te maken die ze nodig hebben, zoals een 
kast of gordijnen, maar ook voor afleiding 
van de oneindige verveling en depressieve 
sfeer in het kamp. Habibi.Works is dan een 
veilige haven, een plek waar ze welkom zijn, 
gehoord worden en waar de sfeer gemoede-
lijk en vriendelijk is.”

Samendoen voorop
Habibi.Works draait op de inzet van ge-

middeld zo’n tien vrijwilligers. Samendoen 

staat voorop. Elske: “Iedere dag ondersteu-
nen we de gebruikers van onze ruimte in 
het uitvoeren van hun ideeën, waar dat kan 
met hulp van lokale Grieken, waarbij we 
mensen liever een skill leren in plaats van 
een taak voor ze uit te voeren. Er kan zo-
maar een dag voorbijgaan waarop ik de hele 
dag bezig ben met het vinden van de juiste 
materialen voor mensen, het luisteren naar 
hun verhalen, en het doen van ‘huishoude-
lijke’ taken.“ 

Mooi en lastig
“Met dit project kun je een hele concrete 

bijdrage leveren aan het geluk van mensen, 
op z’n minst op kleine schaal. We bieden 
ze afleiding, ze zijn even weg uit het kamp 
en in een positieve omgeving. Het kunnen 

benutten van je talent geeft zoveel meer ei-
genwaarde dan eindeloos in een container 
wachten op een antwoord op je asielaan-
vraag. Ik heb ook veel mooie mensen leren 
kennen, en geleerd over de verschillende 
achtergronden en culturen door de verha-
len die mij verteld zijn. Ik denk dat het heel 
belangrijk is om meer van elkaar te begrij-
pen; integratie is iets wat iedereen aangaat 
en wat van twee kanten moet komen, en dat 
gebeurt hier op een natuurlijke manier.”

De grootste uitdaging voor het voortbe-
staan van Habibi.Works is, dat zal niemand 
verbazen, de financiële situatie. “We draai-
en volledig op donaties, wat ons bestaan on-
zeker maakt. Dit project is ontzettend waar-
devol voor mensen, helemaal nu alle grote 
organisaties de regio verlaten, en wij een 

van de weinige organisaties zijn die blijven. 
We zijn dan ook continu op zoek naar mid-
delen voor het financieren van dit project, 
in de vorm van geld of materialen.”

“Ik wilde 
vrij zijn, het 
avontuur 
aangaan en 
me nuttig 
voelen”

Elske fietste naar Katsikas, Griekenland
tekst: ed veRvooRn foto: hAbibi woRks

Elske Voermans (25), geboren en getogen op 
de Regentesselaan, had na het afronden van 
haar Master in International Development 
Studies geen concrete plannen meer. “Tot die 
tijd wist ik altijd wel min of meer wat er voor 
me in het verschiet lag. Maar nu moest ik 
plotseling mijn eigen pad creëren: wat wilde 
ik doen, wat vond ik belangrijk en waar wilde 
ik mijn energie in stoppen?” Deze gedachte-
stroom leidde tot drie conclusies. “Ik wilde 
vrij zijn, ik wilde het avontuur aangaan, en ik 
wilde me nuttig voelen.” Voor Elske kwam dit 
vorig jaar mei 2017 samen in haar fietstocht 
van Den Haag naar Griekenland, om daar 
vervolgens vrijwilligerswerk te doen. Zij 
vond dit bij Habibi.Works, een intercultureel 
FabLab gelegen in Katsikas, in het noorden 
van Griekenland. Dit als reactie op de toe-
stroom van vluchtelingen die vastzaten, en 
nog steeds vastzitten, in Griekenland. 

 Elske Voermans met een van de bezoekers van de dagopvang HabibiWorks

 De dome: een samenwerkingsproject tussen 
vrijwilligers en Syrische vluchtelingen.

AGENDA
BUURTHUIS HONDIUS
Di 17 april 19.00-21.00 
Buurthuis Hondiusterrein, Hondiusstraat 45. 
Gedurende de avond kunt u uw ideeën voor 
de wijk en het buurthuis kenbaar maken aan 
de medewerkers van VÓÓR Welzijn.

EMMA’S HOF
Zo 29 april vanaf 12.00 
Een knettergezellige Koninginnekermis in 
Stadstuin Emma’s Hof. Zeer geschikt voor 
jonge bezoekers met hun ouders of bege-
leiders. De oud-hollandse spelletjes zijn met 
veel aandacht gemaakt door vrijwilligers van 
de Stadstuin en vormen een kleurrijk decor 
in een so wie so fraaie lentetuin.  Bij slecht 
weer wordt het 13 mei gehouden. Dat wordt 
aangekondigd op de website, facebook en in 
de poort.
Vanaf medio juni elke zondag 
Dao Lu. Je hoofd kalm, je lichaam ontspan-

nen en soepel! Zolang de zomer duurt van 
10.00 tot 11.00. Voor iedereen toegankelijk, 
geoefend of ongeoefend. We vragen je € 5,- 
te doneren voor de leraar. De lessen worden 
gegeven door ervaren trainers van Fire Dra-
gon op de Beeklaan. Ervaring is niet nodig. 

VÓÓR WELZIJN
Vr 1 juni  12.00 – 20.00 
Dag Van Het Kind op het Newtonplein 

WIJKCENTRUM REGENVALK
Vr 20 april 19.30 uur
Voorlichtingsavond van Zorgcoöperatie 
Wijzelf; Wijkcentrum De Weimarstraat 69; zie 
ook www.wijzelf.nl/denhaag

BIBLIOTHEEK SEGBROEK
Do 19 april 14.00 – 16.00 uur
DocuDonderdag: ‘Fuoco ammare’; Het leven 
van bootvluchtelingen op Lampedusa.
Za 21 april 13.30 -15.30 uur
George Orwell - ‘1984’; Shakespeare & Co: ‘een 

afschrikwekkend toekomstbeeld’.
Di 24 april 10.00 – 12.00 uur
Workshop boekbinden; maak zelf een boekje 
met stofomslag.
Woe 2 mei 10.15-12.15 uur
Oud schrift lezen; Rick Hartmann geeft een 
voorproefje van de cursus paleografie van het 
Haags Gemeentearchief.
Do 3 mei 14.00 – 16.00 uur
CreaDo; samen met andere creatievelingen 
aan de slag.
Do 8 mei 10.00 – 12.00 uur
Voluit leven; Wat is echt belangrijk?
Wo 16 mei 10.15 – 12.15 uur
Oud schrift lezen, proefles 2; Rick Hartmann 
geeft een voorproefje van de cursus paleogra-
fie van het Haags Gemeentearchief.
Do 17 mei 14.00 – 16.00 uur
DocuDonderdag: ‘De kinderen van juf Kiet’
‘Een liefdesverklaring aan een geweldige juf 
en haar leerlingen.’
Za 26 mei 13.30 – 15.30 uur
William Golding - ‘Lord of the Flies; Shakespea-

re & Co: ‘ een afschrikwekkend toekomstbeeld’.
Do 7 juni 14.00 – 16.00 uur
CreaDo; samen met andere creatievelingen 
aan de slag.
Di 12 juni 10.00 – 11.30 uur
Mindfulness; Leven in het hier en nu.
Za 23 juni 13.30 – 15.30 uur
Anthony Burgess - ‘A Clockwork Orange’; 
Shakespeare & Co: ‘een afschrikwekkend 
toekomstbeeld’. 

DE VERADEMING
Za 21 april 11.00 – 14.00 uur
Buurttuin tegenover de sporthal aan de Gaslaan: 
planten en tegeltuintje aanleggen. Op deze dag 
beplanten Groene Regentes en Duurzaam Den 
Haag de buurttuin en kunnen buurtbewoners een 
stoeptegel inleveren voor een mooie gevelplant. 
Zo 27 mei 13.00 – 17.00 uur
Familiespeeldag in De Verademing, bij de Doe-
stal van Klep en Co; uur (familiespelletjes, pony 
rijden, draaimolen, rodeostier). Voor ouders met 
kinderen en kinderen met ouders.

Habibi.Works 
In de verschillende werkplaatsen (keuken, 

houtwerkplaats, metaalwerkplaats, zeefdruk-
ken, handwerk atelier, beauty salon en  

Media Lab) kunnen mensen uit zowel de lokale 
gemeenschap als uit de nabijgelegen  

vluchtelingenkampen actief zijn.
 Meer info en verhalen: soupandsocks.eu/

habibiworks/ en Facebook habibi.works
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arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, 
huurrecht, personen- en familierecht en mediation

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

 
t. 070 311 48 00          www.kootadvocatuur.nl
f. 070 311 48 08          mail@kootadvocatuur.nl

Het is weer Lente,

•

Prinsegracht 176, 2512GG  Den Haag
 T 070 737 09 36 E info@smiet-offset.nl

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

naast het oppoetsen van de
winkel en het kantoor is het
misschien een idee uw huisstijl 
ook eens te laten oppoetsen!

Wij kunnen hem ook voor u
drukken, mailen of online zetten!

Informeer eens naar de vele
mogelijkheden.

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 
Alle dagen geopend van 

07:00 t/m 20:00

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

24/7 afhaalautomaat 
Regentesse Apotheek
• Haal uw pakje medicijnen op wanneer 

het u uitkomt.
• De automaat staat op de hoek van de 

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).DANS EN BALANS (ZUMBA)
Staand of zittend
Elke dinsdag
 1 mei t/m 26 juni 
 10:15 tot11:15
 De RegenValk, Regentesseplein
 9 lessen: 27 Euro

SCHILDEREN 
En haal jeugdherinneringen op
Elke vrijdag
 13 april t/m 25 mei 
 15:00 tot 16:30
 Jonker Frans, Newtonplein 100 
 7 lessen: 28 Euro

Jonker Frans en Moves4vitality presenteren KHANA AUR GHANA. 
Het project is met name bedoeld voor (MIGRANTEN) OUDEREN in Segbroek. 
Elke cursus kent 2 ronden, dat betekent dat de cursussen herhaald worden.

Met deze activiteiten helpen wij u naar meer veerkracht en zelfredzaamheid. 
Zelfredzaamheid houdt in: (h)erkenning, vitaliteit, creativiteit, beweeglijkheid, flexibiliteit, 
plezier, ontspanning, energie en kracht voor geest en lichaam.
Schilderen: Materiaal  (verf, schildersdoek/-bord, penselen, etc) zelf meenemen

Aanmelden en informatie:  milly.abdoelhak@florence.nl / 06 - 19 56 13 46
Kijk ook op: www.moves4vitality.nl

moves4vitality.nl florence.nl



KONKREETNIEUWS 7APRIL 2018

tekst: Anneke de gRAAf, AAd vAn schie  foto: John mARtienus

De redactie liep een middagje mee met 
wijkagenten Paul Oudshoorn en Madelon 
Ouwerkerk, twee van de vier wijkagenten 
van ReVa die de boel hier in de gaten hou-
den, aanspreekpunt zijn en hulp verlenen. 
Paul loopt hier al 8 jaar, Madelon 7 maanden, 
maar ze zijn beiden verknocht aan deze wijk. 

Paul vormt samen met Chantal Wichers 
een koppel voor het Valkenboskwartier, 
terwijl Bert Feenstra samen met Madelon 
het Regentessekwartier voor rekening 
neemt. Daarnaast houdt Paul toezicht op 
de horeca in Segbroek, waarvan het groot-
ste gedeelte zich in het ReVa-gebied be-
vindt. In principe is er altijd een wijkagent 
op de politiepost op de Fahrenheitstraat 
aanwezig, tenzij die voor een spoedge-
val elders moet zijn. Het verschil tussen 
een surveillant en een wijkagent is dat de 
laatste er voor de meer structurele oplos-
singen is. Hij/zij is tussenstation voor al-
les wat met het bureau te maken heeft. 
Wijkagenten zijn voor de politie letterlijk 
de ogen en oren in de wijk en de schakel 

tussen bewoners en het bureau. 

Mooie mix
“Ik vind dit een waanzinnig leuke wijk 

en een welkome verandering van werk-
omgeving. Al die culturen hier en al die 
initiatieven die door de bewoners worden 
genomen,” zegt Madelon, die voorheen bij 
de recherche-afdeling mensensmokkel en 
mensenhandel zat. Ze vindt haar koppe-
ling aan wijkagent Bert een prima zaak. 
“Een mooie mix van frisse blik en veel er-
varing”. Eenmaal in de vier weken doen 
ze samen met het Buurt Interventie Team 
een late nachtdienst. Paul: “Jammer dat de 
ogen en oren van de straatvertegenwoor-
digers er niet meer zijn. Van mij mogen die 
er weer komen”.

Groeten
We lopen via de Ovonde de Weimarstraat 

in. Het is opvallend hoe vaak voorbijgan-
gers en wijkagenten elkaar groeten. “Ik 
maak oogcontact en benader de mensen 
met een open blik,” zegt Madelon. We ra-

ken aan de praat met een man uit Irak die 
samen met een winkeljuffrouw in de deur 
van de Poolse supermarkt staat te roken. 
Even later lopen de wijkagenten naar een 
jongen die bijna een joint wil opsteken. Ze 
blijven lang met hem in gesprek met be-
hulp van de tolkentelefoon. 

Paul: “Het bij je hebben van een joint is 
een grijs gebied. In de coffeeshop mag je 
het kopen, maar op straat niet roken. Wij 
zijn daar erg streng in, maar niet iedereen 
weet precies hoe het zit. De jongen is nu 
gewaarschuwd. We proberen het wel een 
beetje leefbaar te houden in de wijk. Maar 
we willen ook gelijk weten wat deze per-
soon hier doet. Nu staat hij in het systeem.”

Newtonplein
Langs Jonker Frans op het Newtonplein. 

“Kijk, die bloembakken staan er toch netjes 
bij,” zegt Madelon. “Die hebben we giste-
ren met NL Doet gevuld”. Een automobilist 
met CD-nummer vraagt de weg, maar blijft 
toch maar steeds rondjes rijden, soms te-
gen de rijrichting in. Op het Newtonplein 

raken we in gesprek met een meneer die 
daar buitenspeelgoed uitleent vanuit het 
Haagse Hopje. Paul noemt hem gemoede-
lijk ‘buurman’. Op een bankje zitten een 
paar mensen met een huilend meisje, ze is 
gevallen. Madelon en Paul gaan naar haar 
toe en proberen een beetje te troosten.  “Er 
zijn plannen voor de herinrichting van het 
Newtonplein,” weet Paul. “Er komen hier 
nogal wat hangjongeren. Die mogen hier 
wel zijn, maar ze moeten geen rottigheid 
uithalen.”

Poep
We lopen door. Een mevrouw met een 

hondje houdt ons aan. “Verderop ligt een 
tuin helemaal vol poep. Dat stinkt ver-
schrikkelijk als het wat warmer wordt”. 
Paul belooft ernaar te gaan kijken. Een 
meisje staat naast een schoonheidssalon 
buiten te roken. “Mijn wenkbrauwen zijn 
net gedaan,” zegt ze. Wij vinden ze mooi, 
maar zij niet zo. “U bent nog bij mij thuis 
geweest toen ik een kind was. De deur 
werd toen ingetrapt. Weet u nog?” zegt ze 
tegen Paul zonder enig vertoon van frus-
tratie. Hij moet even nadenken, dan weet 
hij het weer. 

Vitale rol
Een middagje meelopen geeft een mooi 

inkijkje in het werk van de ReVa-wijk-
agenten. We vinden dat we blij mogen 
zijn met zulke integere en aardige agen-
ten die dit belangrijke werk in de buurt 
doen. Zij spelen een vitale rol in de vei-
ligheid van ReVa.

Op stap met onze wijkagenten

  vlnr. Paul Oudshoorn, Chantal Wichers, Madelon Ouwerkerk en Bert Feenstra

WELZIJN IN DE WIJK

“Ik vind dit een 
waanzinnig leuke 

wijk en een welkome 
verandering van 
werkomgeving

”

tekst: AAd vAn schie

 
Buurthuis Hondiusplein

Op vrijdag 9 maart was een flinke groep vrij-
willigers, onder meer van het CAK-kantoor, 
bezig met het opfrissen en schilderen van het 
buurthuis aan het Hondiusplein. Het honk 
was absoluut aan een opknapbeurt toe. De 
buurt wil er meer gebruik van gaan maken: er 
zijn allerlei ideeën voor workshops, yoga, ko-
ken met oud brood en ook de samenwerking 
met de naburige Klimopschool wordt nieuw 
leven ingeblazen.

Jonker Frans
Bij Jonker Frans was 9 maart het hele Seg-

broekkorps van de politie actief bij het buiten 
zetten van de bloemetjes (violen) en het ver-
potten van kamerplanten. Zwart/gele politie-
pakken in combinatie met groen. Een mooie 
invulling van ‘meer blauw op straat’. 

Valkenbosgaarde
Zaterdag 10 maart was de Valkenbosgaarde 

aan de Valkenboskade aan de beurt voor een 
opknapbeurt van de tuin. Ook hier weer volop 
vrijwilligers aan de slag.

NLdoet in 
Reva
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tekst: AAd vAn schie en Piet veRnimmen 

De tijd dat veel ouders het noodzakelijk 
vonden hun kind naar ‘de overkant van de 
Laan van Meerdervoort’ of in elk geval ‘de 
wijk uit’ te sturen, ligt over niet al te lange 
tijd helemaal achter ons. Binnen ReVa wer-
ken basisscholen de laatste jaren hard, en 
met succes, aan kwaliteitsverbetering. Sinds 
januari 2018 maakt openbare basisschool De 
Klimop aan de Cartesiusstraat onder leiding 
van interim-directeur Rubi Hendriks een 
flinke kwaliteitsslag.

Van twee locaties naar één locatie
De Klimop heeft nu nog twee locaties, een 

aan De Réaumurstraat en de locatie aan de 
Cartesiusstraat. De opdracht aan de inte-
rim is om van de twee locaties één locatie 
te maken, in de Cartesiusstraat. Locatie De 
Réaumurstraat wordt vervolgens gebruikt 
voor uitbreiding van SBO De Bonte Vlinder 
aan de Aucubastraat (speciaal basisonder-
wijs). 

De groepen 3 en 4 zijn al verhuisd naar de 
Cartesiusstraat, de andere groepen volgen 
in het nieuwe schooljaar. Het stof eruit en 
een frisse herstart in een goed gebouw. 

Homogene groepen
Rubi Hendriks: “Lang niet alle kinderen 

in de wijk hebben het Nederlands als moe-
dertaal. Daarom is het werken in homoge-
ne groepen (maximaal 24 leerlingen) juist 
voor deze leerlingen veel beter dan een 
systeem van combinatieklassen. De ouders 
geven hier ook nadrukkelijk de voorkeur 
aan. Met ingang van het nieuwe schooljaar 
zijn er geen combinatieklassen meer. 

Binnen de homogene groepen differen-
tiëren de leerkrachten op minimaal drie 
niveaus. Alle kinderen van groep 3 tot en 
met 8 werken met het digitale onderwijs-
platform Snappet. Ieder kind heeft hierbij 
een eigen tablet. Rekenen en taal worden 
digitaal aangeboden en verwerkt. Zodra je 
alles goed hebt, ga je een stap verder. De 
leerkracht ziet meteen waar iets stagneert 
en waardoor dat komt. Zo kunnen we het 
onderwijs goed op niveau geven en we 
kunnen kijken naar de leerbehoefte van 
het kind en hoe daaraan te voldoen.

Thematisch werken
“Voor wereldoriëntatie gaan we werken 

met een thematische methode. Dan kun-
nen leerlingen en docenten verbindingen 

leggen tussen de verschillende onderwer-
pen. Het ‘onderzoekend en ontdekkend le-
ren’ willen we echt nieuw leven inblazen. 
We gaan niet opeens totaal andere dingen 
doen, we gaan juist wát we doen beter 
doen en uitwerken.”

Neveninstroom
“We hebben hier op de Klimop een ne-

veninstroomgroep, waarin we in totaal 16 
leerlingen in de leeftijd van 7 tot 12 kun-
nen plaatsen. De ouders daarvan zijn net 
gearriveerd uit bijvoorbeeld Griekenland, 
Polen of Bulgarije en die kinderen spreken 
‘nul’ Nederlands. 

Die kinderen komen in deze aparte groep 
en hebben een eigen docent. In de och-
tend zitten ze in de neveninstroomgroep, 
maar bij bv. gym of theater doen ze mee in 
de eigen groep. Om de drie, vier maanden 
toetsen we de leerlingen om te zien of ze al 
naar de reguliere groep kunnen. 

Taalklas voor ouders
De Klimop heeft ook een Taalklas voor ou-

ders. Op maandagochtend of op vrijdaggoch-
tend krijgen ouders les van een NT2 lerares. 
Dit zijn ouders van kinderen uit de reguliere 
klassen of ouders van de instroomkinderen. 

Een mooie, frisse wijkschool
Rubi Hendriks: “In januari trof ik een ge-

weldig enthousiast team aan, dat het on-
derwijs voor deze groep leerlingen weer 
op orde wil hebben. Het gaat steeds beter 
met de school en we merken nu al dat er 
een lichte groei is in de kleutergroepen. 

De ouders hier zien de school verande-
ren en laten hun enthousiasme regelma-
tig blijken. We hopen dan ook dat nog 
meer ouders, uit heel ReVa, de weg weten 
te vinden naar De Klimop. Het is de enige 
openbare basisschool in de wijk. Ook op 
deze school wordt veel gedaan aan kunst 
en cultuur, en wetenschap en techniek. 
Er zijn mooie sportvelden vlakbij, en er 
is veel samenwerking met de buurt. De 
Klimop is een mooie, frisse, gemengde 
wijkschool.” 

Nieuwe start De Klimop, straks 
vanuit één locatie

ONDERWIJS IN DE WIJK

“Een mooie, frisse wijkschool”

Het aanmeldformulier 
kan je opsturen naar:

Wijkbudget Regentesse- 
en Valkenboskwartier

Antwoordnummer 91073
2509 VC Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

*

A A N M E L D F O R M U L I E R

✁

Naam

Adres

E-mail             Telefoon

Mijn idee is…

Op welke plek in Regentesse- en Valkenboskwartier* speelt mijn idee zich af?

Mijn idee is belangrijk omdat...

Wie kan er deelnemen / meedoen aan mijn idee?

Wanneer vindt mijn idee plaats? (tussen september 2018 tot 31 december 2018)

Wat heb ik nodig voor mijn idee en wat zijn de kosten?

Jij maakt
de buurt!

Élk idee om jouw buurt of straat nóg 
gezelliger en mooier te maken is te 
gek. Jij maakt de buurt, dus meld je 
aan voor het wijkbudget van Regen-
tesse- en Valkenboskwartier. Het wijk-
budget geeft jou én je buurtgenoten 
de mogelijkheid om de leukste, groot-
ste en nieuwste ideeën uit te voeren in 

jouw wijk. Alle buurtbewoners mogen 
meedoen én beslissen mee!

MEEDOEN?
Geef je op via het formulier hiernaast 
of mail al je gegevens naar:
wijkbudget@hetcultuurkwartier.nl
of bel 06 10 39 22 11.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA WWW.HETCULTUURKWARTIER.NL & DE FACEBOOKPAGINA

AANMELDEN KAN TOT 15 JUNI 2018

Het Wijkbudget is een initiatief van de gemeente Den Haag om buurtbewoners meer invloed te geven over hun eigen leefomgeving.

 buurt!
jouw wijk. Alle buurtbewoners mogen 

 buurt!
Élk idee om jouw buurt of straat nóg jouw wijk. Alle buurtbewoners mogen 

 buurt!
Élk idee om jouw buurt of straat nóg jouw wijk. Alle buurtbewoners mogen 

Heb jij een 

té gek idee 

voor jouw 
buurt?

✁

✁

 Interim-directeur Rubi Hendriks
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Elektrisch rijden
Heeft u ze al gezien? De elektrische deelau-
to’s van De Groene Regentes? In december 
en januari reed er als introductie een elek-
trische deelauto door onze wijk. Veel bewo-
ners hebben de auto geprobeerd. 
Na de proefperiode zijn er vanaf febru-
ari twee elektrische deelauto’s beschikbaar. 
Deze auto’s zijn op 24 januari samen met 
wethouder Tom de Bruijn feestelijk verwel-
komd. En op 10 februari hebben bewoners 
op de DebatMobiel mee kunnen denken 
over de inrichting van de parkeerplaatsen 
en nieuw groen in de wijk.

Groen in plaats van blik
Vanaf april worden deze deelauto’s geladen 
op ‘eigen’ parkeerplaatsen op het Regentes-
seplein. De laadpalen zullen vanaf de zomer 
gevoed worden met in onze wijk opgewekte 
groene stroom afkomstig van de panelen op 
het dak van De Nieuwe Regentes. 
Is dat ook niet iets voor u, duurzaam autorij-
den? Daardoor komt er meer ruimte in onze 
wijk voor groen en ontmoeten in plaats van 
blik. En natuurlijk ook minder autolawaai en 
een schonere lucht. Meer informatie vindt u 
op: www.degroeneregentes.nl.

WONEN IN DE WIJK

tekst en foto: Anneke de gRAAf

Monumenten
Dick Valentijn, adviseur bij de afdeling 

Monumenten van Den Haag: “Als een 
gebouw op een monumentenlijst staat, 
moet vrijwel elke wijziging, aan de bin-
nen- of buitenzijde, door de gemeente 
worden goedgekeurd. Bij monumenten 
gaat de bemoeienis van de overheid dan 
ook het verst. Maar ook bij monumen-
ten is het altijd een afweging wat wel of 
niet behouden kan blijven. Neem bijvoor-
beeld een kerk die niet meer als zodanig 
wordt gebruikt. Voor herbestemming, 
bijvoorbeeld naar woningen, moeten dan 
monumentale waarden wijken voor de 
noodzakelijke aanpassingen om de kerk 
toch te kunnen behouden. Bij monumen-
ten gaat het dus om individuele objecten”. 
(In ReVa bevinden zich 10 gemeentelijke 
monumenten, zoals de voormalige De 
Gruyterwinkel op de Beeklaan en het ge-
bouw van de Electriciteitsfabriek aan de 
De Constant Rebequestraat).

Bestemmingsplan
Valentijn: “Bij Beschermd Stadsgezicht 

gaat het om de hele wijk, met name om de 
eenheid van architectuur en stedenbouw. 
In juridisch opzicht bestaat voor een Be-

schermd Stadsgezicht de verplichting om 
een beschermend bestemmingsplan op te 
stellen. Den Haag heeft er ook voor geko-
zen om voor die gebieden een verscherpt 
welstandstoezicht uit te oefenen. Verder 
is er verschil tussen een Rijks Beschermd 
Stadsgezicht en een Gemeentelijk Be-
schermd Stadsgezicht. De ReVa-kwartie-
ren zijn Gemeentelijk en Duinoord is bij-
voorbeeld Rijks Beschermd Stadsgezicht. 
Het belangrijkste document voor ReVa 
is het bestemmingsplan van 2016. Het 
plan is in hoofdzaak een conserverend 
bestemmingsplan, waarin de karakteris-
tieke waarden van de wijk op het gebied 
van beeld, bebouwing en functies worden 
behouden.”

Vergunning
Wat zijn nu praktische consequenties 

voor ReVa van de status van Beschermd 
Stadsgezicht? Valentijn: “Dat is bijvoor-
beeld het behoud van het bestaande be-
bouwingsbeeld. In het bestemmingsplan 
is opgenomen dat eventuele nieuwbouw 
niet hoger mag zijn dan de bestaande  
goot- en nokhoogte. En als je aan de 
straatzijde iets ingrijpends wilt verande-
ren aan je bestaande woning, moet je een 
vergunning hebben. Dat moet eigenlijk 
altijd wel, maar in een Beschermd Stads-
gezicht zal door de welstandscommis-

sie veel scherper worden getoetst. En bij 
nieuwbouw moet het ook architectonisch 
passen in het straatbeeld.”

Preventief
“In principe houdt Beschermd Stads-

gezicht sloop niet tegen, maar door de 
strenge eisen aan eventuele nieuwbouw 
wordt sloop wel ontmoedigd. De sloop 
van de kerk aan het Regentesseplein en 
de bouw van het flatgebouw op de hoek 
Laan van Meerdervoort/Conradkade 
zijn gerealiseerd vóór de tijd van het Be-
schermd Stadsgezicht. Nu zou dat niet 
meer zo worden gedaan. In de jaren 80 is 
echt een omkering in het denken over de 
stedenbouwkundige en architectonische 
waarden van dit soort wijken gekomen. Al 
met al werkt het label ‘Beschermd Stads-
gezicht’ op zich al preventief: gemeente 
én bewoners zijn alert en voorzichtig met 
hun omgeving”. 

Op www.konkreetnieuws.nl kun je bij 
dit artikel een link naar het bestemmings-
plan 2016 vinden.

Beschermd Stadsgezicht in ReVa

Haagse Levensboeken
Stichting Haagse Levensboeken zoekt 
vrijwilligers die oprecht geïnteresseerd 
kunnen luisteren naar het levensverhaal 
van een oudere. Vooral in westelijk Den 
Haag is er een wachtlijst van vertellers. 

Nieuwe schrijvers welkom
Het maken van een levensboek duurt 
ongeveer een half jaar. De schrijver heeft 
10 of meer gesprekken met de verteller, 
zet de teksten in de pc, plaatst foto’s bij 
de verhalen en maakt een mooie lay-out. 
Om een goede start te kunnen maken is 
er eerst de Basiscursus Levensboeken. 
Meer bijzonderheden bij www.haagsele-
vensboeken.nl.

Een boek over uw leven
Een mooi boek over het verhaal van uw 
leven? Voor uzelf en voor uw familie en 
vrienden? Dat kan! Schrijvers in Den 
Haag kunnen uw verhaal kosteloos op-
schrijven en er een mooi boek van ma-
ken. Achter ieder mens schuilt een ver-
haal en velen waarderen de ontmoeting 
en het leuke contact met de schrijver ge-
durende de maanden dat het boek ont-
staat. Mail naar info@haagselevensboe-
ken.nl. of bel Plony Kester: 06 44 376 092. 

Den Haag heeft het grootste oppervlak Beschermd Stadsgezicht van Nederland. Regen-
tesse- en Valkenboskwartier zijn 2 van de 21 door de gemeente aangewezen Beschermde 
Stadsgezichten van Den Haag.  Monument en Beschermd Stadsgezicht worden nogal eens 
door elkaar gehaald, terwijl het wezenlijk verschillende zaken zijn. 

In principe houdt 
Beschermd 
Stadsgezicht sloop 
niet tegen
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van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

• Zumba, bbb, bootcamp,
   Pilates mat + reformer lessen,

   step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

• 
• kleine groepen/persoonlijke aandacht
• gratis kinderopvang
• eerlijke prijzen 
• lessen voor elk niveau
• english spoken!

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog 

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

www.notariskantoorpost.nl

Het kantoor voor alle werkzaamheden op notarieel gebied,
ook voor estateplanning.

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g

 

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

Cucina Italiana

restaurant • catering

Regentesselaan 24a  |  2562 CS Den Haag  |  070 363 46 06
info@dabraccini.nl  |  www.dabraccini.nl 

Open donderdag t/m zondag  

WANDELEND VOETBAL
Voor 55+ Dames
 1 mei t/m 26 juni 
 Elke woensdag 10:45 tot11:45
 SVV Laak
 Gratis
Op een zeer laag tempo een ontspannen 
manier van bewegen. Een vrouwelijke 
trainer begeleidt ons.  

ROLSTOEL DANSEN 
Merengue/Salsa
 1 mei t/m 26 juni 
 Elke dinsdag 15:00 tot 16:00
 Jonker Frans, Newtonplein 100 
 7 lessen: 27 Euro
Dansen ondanks uw beperking! Meld u 
dan aan voor deze leuke cursus!
(neem zelf een begeleider mee)

Jonker Frans en Moves4vitality presenteren KHANA AUR GHANA. 
Het project is met name bedoeld voor (MIGRANTEN) OUDEREN in Segbroek. 
Aanmelden en informatie:  milly.abdoelhak@florence.nl / 06 - 19 56 13 46
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst en foto: Piet veRnimmen

Na vier jaar studeerde hij af als ‘Meester 
Bloembinden’, verhuisde naar Den Haag, 
opende een winkel in de Weimarstraat en 
woont en werkt sinds 2004 in de Weimars-
traat 40. De enige Japanse bloemen- en 
plantenzaak van Den Haag. 

Binnen zijn familie is Hitoshi de derde ge-
neratie bloemist. Naast het runnen van zijn 
winkel, waar behalve bomen en planten 
ook Japans raku-aardewerk staat, laat hij 
als verkoopagent Nederlandse producten 
naar Japan vervoeren en Japanse produc-
ten naar Nederland. “Vrijwel alle producten 
in onze winkel heb ik in Japan ingekocht. 
We besteden veel aandacht aan persoon-
lijke service. Een paar keer per jaar orga-
niseren we hier in de winkel cursussen en 
workshops Japans bloemschikken en bon-
sai. O ja, in Japan verzorg ik ook workshops, 
namelijk ‘Nederlands bloemschikken’.”

Clingendael
“Als ik heimwee krijg, ga ik naar de Ja-

panse tuin in Clingendael. Zonder twijfel de 
mooiste Japanse tuin van Europa. Er staan 
bomen die in Japan niet meer bestaan. Ik 
zie dat ze zoveel verschillende planten heb-
ben gebruikt, het is echt een unicum.” 

Bonsai
“Hier in de winkel staan 350 bonsaiboom-

pjes, twintig soorten. De prijs varieert van 
10 tot 200 euro. Het verzorgen van bonsai-
boompjes is niet zo ingewikkeld. Het is een 
kwestie van voldoende licht, van regelmatig 
water geven en om de drie weken bijsnoei-
en. Mijn medewerker Berry de Leur en ik 
merken de laatste jaren dat bonsaiboom-
pjes enorm populair zijn als cadeau bij Va-
lentijnsdag of moederdag. Dat is ook wel 
begrijpelijk, want een bonsaiboompje kan 
een leven lang meegaan. Een bonsaiboom-
pje heeft een mooie symbolische waarde.”

tekst en foto: Piet veRnimmen

Gaandeweg veranderde dat werk-
plaats-idee in plannen voor een cadeau-
winkel. Cadeauartikelen in een oude 
stijl. 

‘Winkel’ is niet het eerste wat bij de 
bezoeker opkomt als hij bij Koetshuis 
Helanso over de drempel stapt. Een 
combinatie van stijlkamers, Franse kas-
telen, knusse warmte, museum, sfeer 
van ‘toen’, dat is de eerste indruk. Door 
de verlichting van een tiental plafond-
kronen, beeldhouwwerk, een manshoog 
harnas, verlichte kasten vol glaswerk en 
beeldjes en door de uitgelichte roman-
tisch nostalgische hoekjes, waant de 
bezoeker zich in een andere tijd. Het is 
zonder twijfel de meest unieke cadeau-
artikelenzaak op dit gebied in Den Haag.

Margreet en Rien zijn erg betrokken 
met het welzijn van de wijk en de Wei-

marstraat. Ook als ondernemer zetten 
ze zich in voor de wijk en nemen ze ac-
tief deel aan de wijkactiviteiten. Mar-
greet: ”We organiseren hier in het koets-
huis huisconcerten, zoals in 2017 met 
Ernst Stolz. Bijzonder om te merken hoe 
zo’n ‘viola de gamba’ in deze omgeving 
paste en klonk. We stellen de ruimte 
beschikbaar voor vergaderingen en we 
doen natuurlijk mee met ‘Winterlicht’. 
Grote vuurkorven wezen bezoekers de 
weg van de Weimarstraat naar Helanso.”

Van beeldjes van een Chinees boeren-
echtpaar tot bijzondere champagne- en 
wijnglazen, van kandelaars en karaf-
fen tot sieraden en schilderijen, dat al 
voor €1,50 (beeldjes van engelen) tot 
€3000,00 (een enorme kast). Koetshuis 
Helanso is op vrijdag open van 13.00 – 
18.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 
19.00 uur.

300
bomen in 
een winkel

Dertig jaar geleden kwam Hitoshi Nakayama op 15-jarige leeftijd – zonder zijn ouders- als 
uitwisselingsstudent vanuit Japan naar Nederland en is hier nooit meer weggegaan. Als 
eerste ‘buitenlandse’ student volgde hij eerst de middelbare tuinbouwopleiding in Aals-
meer en vervolgde zijn studie aan het AOC in Zwolle. 

In 2009 opende Koetshuis Helanso aan de Noorderbeekdwarsstraat 214, nabij de Wei-
marstraat, de deuren. Rien, hij vond in het voormalige koetshuis nog ringen aan de muur 
voor de paarden en een trog voor het voer, kocht het pand samen met zijn vrouw Mar-
greet in 1998, met de bedoeling er een werkplaats van te maken. 

tekst :Anneke de gRAAf foto: diedeRk vAn duuRen

Al sinds 1897 zit de Regentesse Apotheek 
op de Regentesslaan 105. Ben je een ReVa-
bewoner, dan is de kans groot dat je in de 
Regentesse Apotheek terechtkomt. De 
laatste jaren heeft de apotheek de nodige 
veranderingen en uitbreidingen ondergaan.

Geschiedenis
In de kelder van de apotheek herinne-

ren veel zaken aan de lange geschiedenis: 
oude documenten, in prachtig handschrift 
geschreven receptenboeken en voorwer-
pen om medicijnen te maken. De eerste 
apotheker (1897) was de heer Van Too-
ren, wiens diploma tussen de oude docu-
menten te vinden is. Daarna volgden twee 
vrouwelijke apothekers: mevrouw Wakkie 
en vervolgens mevrouw Grutterink. De 
ouders van de huidige beherend apothe-
ker Jan Veenendaal kwamen in 1975 in de 
apotheek. Jan Veenendaal en zijn vrouw 

Anissa namen hem in 2000 van de ouders 
van Jan over. 

Voorlichting
Jan Veenendaal: “Toen mijn vader be-

gon, moesten ze veel medicijnen zelf be-
reiden. Hoestdranken en crèmes werden 
in grote vaten gemaakt. Dat doen we nu 
niet meer. Tegenwoordig ligt het accent 
veel meer op het voorlichting geven over 
de medicijnen”. Twee jaar geleden liet het 
echtpaar Veenendaal mede om die reden 
de apotheek ingrijpend verbouwen. “Wie 
nu binnenkomt, ervaart dat we veel belang 
hechten aan de privacy van de klanten. De 
klant heeft steeds meer behoefte aan in-
formatie. Die moet je kunnen uitwisselen 
zonder dat anderen dit horen. Er is zachte 
achtergrondmuziek en er is een systeem 
van geluidsmaskering aangebracht dat een 
soort terrasjeseffect heeft. Ook hebben we 
meer publieksruimte gecreëerd. En verder 
is er een afhaalautomaat geplaatst, zodat 

je ook na sluitingstijd medicijnen kunt 
ophalen. Collega’s uit het hele land komen 
kijken hoe we het hier hebben gedaan. De 
komende jaren gaan we werken aan het 
digitaal begeleiden van de klanten. Op ge-
zette tijden kunnen mensen met bepaalde 
aandoeningen dan bijvoorbeeld geperso-
naliseerde mail krijgen met interessante 
informatie over hun medicijnen, achter-
gronden en ontwikkelingen”. 

Gezondheidsplein
Op een gegeven moment kreeg het echt-

paar de kans om het naastgelegen pand te 
kopen, waarmee de ruimte, na een verbou-
wing, aanzienlijk kon worden vergroot. 
In 2011 kon de Regentesse Apotheek de 
ruimte aanbieden aan huisartsenpraktijk 
Keijzer en huisartsenpraktijk Vrij. Samen 
met diëtisten, fysiotherapeuten, een ergo-
therapeut, psychologen, wijkverpleegkun-
digen en een bloedafnamepost vormen ze 
nu het Regentesse Gezondheidsplein. 

Regentesse 
Apotheek meer dan 
120 jaar oud

Koetshuis
Helanso
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Cursus iPad
Bent u 75 jaar of ouder? Bent u benieuwd  
hoe een iPad werkt? Het Lindenkwadrant 
verzorgt een cursus voor iPadgebruik. Ie-
dere vrijdag tussen 13.30-15.30 uur. Van het 
nieuws bekijken tot een mailtje verzenden. 
Deelnemers krijgen een iPad in bruikleen ge-
durende de training die mee naar huis geno-
men mag worden.  
Telefonisch aanmelden via wijkcentrum ’t 
Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, telefoon 
070- 2052480 of email: j.vanrossum@xtra.nl

KUNSTWERKEN IN DE WIJK

tekst en foto: Piet veRnimmen

 
Beeldhouwwerk op bruggen is in Neder-
land een bekend verschijnsel. Ook in Den 
Haag staan nogal wat kunstwerken op 
bruggen. Aan de brug bij de Herengracht 
staat Maurits met in zijn hand de tekenin-
gen van het te graven Haagse singelstel-
sel. Bij de Vaillantbrug een paard en bij 
de bruggen aan de Lijnbaan zelfs vier 
beelden. Aan onze Laan van Meerdervoort 
staat ‘Veiligheid in ‘t verkeer’, een beeld 
van Dirk Wolbers (1890-1957).

De gevaren van het snelverkeer
Tachtig jaar geleden maakten stadsuit-
breidingen en het toenemende verkeer 
het noodzakelijk om de brug aan de Laan 
van Meerdervoort te vergroten. Met zijn 
dertig meter lengte was de nieuwe brug 
van stadsarchitect Pet in 1937 meteen de 
grootste brug van Den Haag.
De beeldhouwer Dirk Wolbers, die in die 
jaren in Den Haag woonde, was gevraagd 
een passend beeldhouwwerk te maken. 
Wolbers maakte een figuratief beeld van 
twee en een halve meter hoog dat hij 
plaatste op de kop van een van de vier 
pijlers van de brug. Die ronde koppen van 
die pijlers staan zelf trouwens ook al twee 
meter boven het wegdek. De plaats van dit 
Noors granieten beeld is niet willekeurig. 
De moeder - in ragdunne mantel - en de 
twee kinderen staan met hun gezicht naar 
het oosten om op die manier het beste en 
meeste licht te krijgen. 
‘Veiligheid in ‘t verkeer’ is de naam van 
dit monumentale beeld uit 1937 en het 
wil benadrukken dat het de taak van de 
burger is om zichzelf en anderen tegen de 
gevaren van het ‘stedelijke snelverkeer’ te 
beschermen: de moeder, kijkend naar de 
verkeersdrukte die zich tegenover haar 
afspeelt, staat op het punt haar kinderen 
te begeleiden naar de overkant. Het jonge-
tje doet alvast een stap naar voren, terwijl 
het meisje nog wat tegen de moeder aan 
blijft staan.

Autootjes
Bijzonder zijn de auto’s die links en rechts 
aan de voeten van de kinderen staan. 
Auto’s die  rechtstreeks uit het toenmalige 
wagenpark van Prins Bernhard hadden 
kunnen komen. Opvallend is de tegenge-
stelde richting waarin die auto’s rijden. Ze 
suggereren bijna dat de moeder met haar 
twee kinderen in de middenberm van de 
Laan van Meerdervoort staat en het ver-
keer links en rechts vlak langs haar raast.

Zeilbootje
Minder opvallend zijn de twee beeldhouw-
werken van de Haagse beeldhouwer Joop 
van Lunteren (1882-1958). Ze staan aan de 
Scheveningse kant van de brug aan de uit-
einden van de brugmuurtjes, jammer genoeg 
half verscholen in de struiken. Aan de kant 
van de Suezkade een zittend meisje met een 
konijntje tegen de borst aangedrukt en aan 
de kant van de Conradkade een jongetje dat 
speelt met een klomp als zeilbootje. Beiden 
lijken zich niks aan te trekken van het drukke 
verkeer dat zich achter hun rug afspeelt.

Wolbers
‘Veiligheid in ’t verkeer’ is een bijzonder 
kunstwerk aan de grens van onze wijk. En 
Dirk Wolbers? Die kwam 22 september 
1957 om het leven toen hij met zijn auto 
op de Leidseweg in Voorschoten tegen een 
voorgesorteerde stilstaande vrachtauto 
reed.

Veiligheid in ’t verkeer 

Verreck/
KonkreetNieuwsshow

Op zondag 15 april om 16.00 uur in het 
Ketelhuis van De Nieuwe Regentes de 
vierde fonkelnieuwe vierde show. Met 
onder meer een interview met  de nieuwe 
directeur van Klimop school, muziek 
van een Ethiopische Krarspeler Ook een 
terugblik op de verkiezingen met ons 
wijkraadslid Marielle Vavier en natuurlijk 
meezingen met onze presentator Marcel 
Verreck. De show duurt tot 17.15 uur met 
een nazit. en vol is vol.
Kaartjes via www.denieuweregentes.nl

Koken met oud brood
Het boekje ‘Wij koken met oud brood’ met re-
cepten uit de buurt is weer gratis verkrijgbaar 
aan de balie van het Stadsdeelkantoor Seg-
broek aan de Fahrenheitstraat 190.

tekst: mAuRits buRgeRs foto: Piet veRnimmen

 
Achter de Columbusstraat 282-286 bevindt 
zich de fabrieksschoorsteen van de oude 
wasserij Dubbelblank, of de ‘wasscherij’ 
zoals men toen nog schreef. Deze markante 
schoorsteen torent boven de huizen uit en 
is op vele plekken in onze wijk goed te zien, 
vooral vanaf het stuk van de Columbusstraat 
tussen Regentesselaan en Beeklaan. Hij werd 
gemaakt door de Haagse fabrieksschoor-
steenbouwer De Ridder.
De was- en strijkinrichting Dubbelblank 

werd in 1910 opgericht in de 2e Van Blan-
kenburgstraat, vandaar de naam, door de 
familie Giesen. Mevrouw Geertruida Giesen 

zwaaide de scepter 
in het thuisbedrijf. 
Meneer Hendrik 
Giesen zorgde vooral 
voor het ophalen 
van de vuile was, 
en het brengen van 
de schone was. Het 
huwelijk was echter 
geen succes en in 
1920 volgde een 
scheiding, waarna 
Hendrik naar Nij-
megen verhuisde en 
later naar Londen.
Geertruida zette het 
bedrijf met haar acht 
kinderen succesvol 

voort. De wasserij groeide zo uit tot een 
van de grootste van Den Haag en in 1941 
verhuisde de familie met het bedrijf naar 
de Columbusstraat 282, omdat de ruimte 
in de 2e VCan Blankenburgstraat niet meer 
toereikend was.
De nieuwe ‘wasscherij’ was een werkelijke 
wasfabriek. In 1947 had het bedrijf naast 
dit hoofdkantoor nog negen filialen in Den 
Haag en een in Voorburg. Zo werd Dubbel-
blank een waar Haags begrip. Maar met de 

opkomst van de automatische wasmachine 
voor thuis, halverwege de jaren zestig, begint 
het bedrijf langzaam te krimpen en in 1972 
sluit Dubbelblank haar deuren. Maar de 
schoorsteen bleef staan, totdat…
Op 13 augustus 2014 werd de schoorsteen 
door bliksem getroffen en brak er een deel 
af. Men wilde de schoorsteen afbreken. Maar 
een telecombedrijf bood aan de schade te 
herstellen als men vergunning kreeg om er 
transponders op te plaatsen voor de mobiele 
telefonie. Zo redde de moderne technologie 
een stuk Haags historisch erfgoed.
In 2015 werd de directe omgeving nogmaals 
herinnerd aan Wasscherij Dubbelblank. De 
grond was door gebruikte chemicaliën sterk 
verontreinigd, zodat een groot grondwater-
reinigingsproject werd gestart om het ver-
vuilde gebied te reinigen. De verontreiniging 
besloeg wel 50.000 kubieke meter, tot op 
een diepte van 18 meter. Op de middenberm 
van de Valkenboslaan stonden lang instal-
laties en tanks die gebruikt werden voor het 
schoonmaken van het verontreinigde gebied. 
Gelukkig zijn die inmiddels verdwenen.
Volgende keer neem ik u graag mee naar een 
andere opvallende plek in onze mooie wijk.
Maurits Burgers, kortweg Maup, is beroeps-
wandelaar en professioneel stadsliefhebber. 
Volg zijn wandelingen op wandelenmet-
maup.nl of via Facebook.com/WandelenMet-
Maup

De schoorsteen van Wasscherij Dubbelblank
WANDELEN MET MAUP
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tekst en foto: Anneke de gRAAf

Als je het huis van Nel Schrama binnenkomt, 
krijg je meteen een indruk hoe het gesprek 
dadelijk zal verlopen. Boordevol kunst, snuis-
terijen, antiek, foto’s, papieren. Net zo boorde-
vol als haar leven, met vele, vele mensen. 

Een artikel in KonkreetNieuws doet absoluut te-
kort aan de volheid van haar bestaan. Oorspron-
kelijke komt ze uit Noordwijk, maar tijdens een 
Rijnreisje in ‘85 leerde ze haar laatste partner, Han, 
kennen. In ‘88 kwamen ze in flat Groenestein aan 
de Loosduinseweg wonen. Voor Han een overbe-
kende omgeving, want hij had zijn hele jeugd in 
gesticht Groenestein, dat ooit op diezelfde plaats 
stond, doorgebracht tot hij als graficus aan het 
werk ging. Hij overleed in 2003.

Moeder van de flat
Nel: “Toen ik hier kwam wonen, ben ik ge-

lijk aan de gang gegaan. Ik heb jarenlang 
creatieve lessen gegeven in het Buuthuis aan 
de Gaslaan, naast nog twee andere groepen 
in het Laakkwartier. Inmiddels had ik ook de 
werkgroep Sociale Leefbaarheid van de flat 
opgericht. Ik heb van alles gedaan en georga-
niseerd: veegacties, bloembakken plaatsen, 
zomerfeesten, inbraakpreventie, nieuwjaars-
recepties, lunches, bewonersvergaderingen, 
kinderspeeltuin. Nu nog komen mensen naar 
me toe met vragen. Ze noemen me ‘moeder 
van de flat’. Ik was er, naast mijn werk, iedere 
dag mee bezig”. Ze ging als eerste mee met de 
nachtpreventierondes van het Buurt Interven-
tie Team, was lid van de bewonersorganisatie 
ReVa en van de bewonerscommissie van Stae-
dion, ze bedacht de naam voor wijkpark De 
Verademing, organiseerde workshops in en 
om de wijk, bakte broodjes met de bewoners, 
kookte met kerst voor alleenstaanden, versier-
de kaarten en maakte sieraden met ouderen. 
Ze zette een rummicub-clubje op dat er nog 

steeds is (“ze kunnen nog deelnemers gebrui-
ken”) en ze speelde in de buurtkomedie ‘Stink-
geld’ van Drang. 

Hulp
“Nu ben ik 79 en moet ik het wat rustiger aan 

doen, maar ik geef nog altijd individuele hulp 
aan ouderen of hulpbehoevenden. Ik bezoek 
zieken hier in de flat, soms tot hun dood. Dat 
kan zwaar zijn. Ik hoef het niet te doen, maar ik 
kan het niet laten. Op zaterdagen kook ik voor 
een paar mensen”. Ze komt nog steeds overal 
met haar scootmobiel, bijvoorbeeld in de Wei-
marstraat, waar ze vroeger haar creatieve ma-
terialen kocht. Daar kent ze bijna iedereen en 
is ze bevriend geraakt met de winkeliers. 

Orde van Oranje Nassau
Laten we niet vergeten dat ze ook kunstena-

res is. Ze is nog met van alles bezig, op dit mo-
ment maakt ze fresco’s en iconen. “Dat is een 
moeilijke techniek” zegt ze. En vorig jaar april 
werd ze geridderd in de Orde van Oranje Nas-
sau. Daar is ze best een beetje trots op. 

Beleid? 
Het is algemeen bekend dat er op het 
stadhuis niet bepaald lichten werken. Want 
als dat wel zo zou zijn, dan had het ijspaleis 
wel het lichtpaleis geheten. Wat trouwens 
een veel betere naam is gezien het aantal 
lampies dat daar werkt. U zult wel denken, 
waar gaat dit over? 
Het zit namelijk zo: Vanmorgen reed ik op 
mijn vélo over de Copernicuslaan en ik wist 
niet wat ik zag! Het hele speeltuintje lag 
overhoop. Dus ik vraag aan één van die 
oranjehesjes die daar werkt: “Wat is hier in 
godesnaam aan de hand?” 
Zegt die knakker: “Geen idee! De baas 
vraagt en wij graven. De wipkippen gaan al-
lemaal naar de Binckhorst om daar tijdelijk 
te worden opgeslagen. We hebben ze al bij 
een heleboel  speeltuintjes weggehaald. 
Op het Kepplerplein, het Newtonplein en 
bij de slof op de Loosduinseweg. En als 
we zodadelijk hier klaar zijn, gaan we naar 
de Fahrenheitstraat, bij de Appie. Maar als 
je echt wil weten waarom ze overal weg 
moeten, dan moet je gewoon m’n chef op 
het stadhuis even bellen: 4711.” 
Nou ben ik gelukkig aardig ingevoerd in 
de ambtelijke termen, dus ik naar huis en 
bellen: 3534711.
“Goedemorgen, gemeente Den Haag dienst 
stadsbeheer, infrastructuur, openbare 
speeltuinen en groenvoorziening, met Flip 
de Haan. Waarmee kan ik u van dienst zijn?”
“Goedemorgen meneer De Haan, u spreekt 
met De Leef. Om te beginnen meneer De 
Haan, mijn complimenten dat u zowaar op 
uw werkplek zit, dat had ik niet verwacht, 
maar dit terzijde. Ik heb namelijk zojuist tot 
mijn grote ontsteltenis geconstateerd dat 
uw dienst op diverse plaatsen in de stad 
is overgegaan tot het verwijderen van de 
wipkippen. Kunt u mij de reden daarvoor 
geven?”
“Jazeker meneer De Leef. De door onze 
dienst verwijderde wipkippen worden tijde-
lijk ondergebracht in onze dependance aan 
de Binckhorst. Dit alles in het kader betref-
fende de richtlijnen van de regelgeving die 
jongstleden zijn uitgevaardigd door het 
ministerie van  Landbouw. We hebben hier 
namelijk te maken met een zogenaamde 
uit het buitenland overgewaaide variant 
van de klassieke vogelpest. Met als gevolg 
dat al het pluimvee uit voorzorg moet 
worden opgehokt.”
“Meneer De Haan, heeft u eigenlijk wel enig 
idee hoe een wipkip er uitziet?”
“Om u eerlijk de waarheid te zeggen me-
neer De leef.., NEE! Maar we mogen er van 
uit gaan dat we hier te maken hebben met 
een hoenderachtige en deze vallen dus per 
definitie onder de categorie preventief te 
ruimen, c.q. op te hokken pluimvee.”
“Ja hoor, meneer De Haan, ‘t is mij in volko-
men duidelijk. Trouwens gezien uw naam 
mag uzelf ook wel oppassen. In ieder geval 
bedankt voor uw kostbare tijd. Goeiesmor-
gens!” 

    
Frans de Leef

C
olu

mn

tekst: mARieke bAuwens foto: mieke klAveR

 
Het buurthuis als gemeenschap

Mieke begon als sociaal cultureel werker in 
De Loods, in de Paul Krugerbuurt. Toen deden 
die nog uitvoerend werk, waardoor ze erg be-
trokken waren bij de buurt en de bezoekers en 
vrijwilligers van het buurthuis. “Dat is nu jam-
mer genoeg anders. Het buurthuis was toen 
een echte gemeenschap, en omdat je iedereen 
goed kende, kon je als professional echt veel 
betekenen voor mensen”. 

Haar uitgangspunt, leuke dingen doen, werd 
-en wordt- niet altijd goed begrepen. “Het 
wordt vaak als nutteloos gezien, terwijl het zo 
waardevol is. Uit leuke dingen kan zoveel voort-
komen. Mensen leren elkaar kennen en gaan 
samen weer andere dingen doen. Daarom zijn 
er professionals nodig, om het vervolg op gang 
te krijgen en te houden. Na 15 jaar Loods, werd 
ze consulent jeugdwerk bij de provinciale on-
dersteuningsorganisatie, JanZeuven. Daar be-
geleidde ze jongerenwerkers en ontwikkelde ze 
nieuwe werkmethodes. 

Kunst, cultuur en sociaal cultureel 
werk

In die tijd deed ze de Voortgezette Opleiding 
Supervisie en kwam daarna op de Haagse Ho-
geschool bij de opleiding Culturele en Maat-
schappelijke Vorming, CMV. Ze ontwikkelde er 
lessen kunst en cultuur in relatie met sociaal 
cultureel werk. Wat is de meerwaarde ervan en 
vooral: wat kan je ermee in het welzijnswerk?

De HHS besloot in 2009 dat alle docenten een 

master moesten hebben. Haar scriptie voor de 
master sociologie leidde tot haar boek, ‘Kunst in 
de tussentijd’, interviews met beeldend kunste-
naars die werken met actieve inbreng van het 
publiek.

Rendementsdenken
Rond 2015 begon op de HHS de discussie om 

opleidingen zoals CMV en Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening op te heffen en er een brede ba-
chelor Social Work van te maken. Samen met de 
discussie over rendementsdenken, leidde dat 
tot een situatie waar Mieke zich absoluut niet in 
kon vinden. Ze besloot met pensioen te gaan, 
wat uiteindelijk deeltijdpensioen werd. Zo heeft 
ze naast haar activiteiten in de wijk ook nog bin-
ding met de HHS.  

Cultuur in -en voor- de wijk
In de wijk ligt haar hart: bij het Mumstheater, 

met liedjes en acts voor ouderen, Breipraten, 
Het Circus in De Verademing, het Muizencircus, 
Cultuurkwartier en afgelopen winter Winter-
licht, een winters uitvloeisel van Het Circus. “Op 
de donkere dagen voor kerst zongen we op 14 
plekken in ReVa, onder andere bij Jonker Frans, 
Kokarde van Anton Constandse, de hindoe-
staanse woongemeenschap en in portieken. 
Dat laatste was echt een goed idee, dat doen 
we volgend jaar weer. Veel werk, maar zo leuk.”

Broodroof
Leuke dingen, met een serieuze ondertoon: 

“Er gebeurt ontzettend veel in een buurt als 
ReVa, op alle gebied, sociaal en cultureel, dat is 

geweldig. Maar steeds meer wordt door vrijwil-
ligers gedaan wat door professionals gedaan 
moet worden, van het draaien van buurthuizen 
tot het organiseren van festivals. Een verkeerde 
tendens en ook nog eens broodroof. Laten we 
díe discussie maar eens aangaan: wat moet er 
professioneel en wat kan door vrijwilligers?”

BEWONERS IN DE WIJK

 Mieke naait vlaggetjes voor het circus

Leuke dingen doen
Een portret van Mieke Klaver 

“Echt een prijs om mee te pronken”, zegt Mieke, wijzend op de enorme Hans Pronk-beker op 
de schoorsteen, die ze kreeg voor haar inzet in ReVa, de buurt waar ze al zeker 40 jaar woont. 
“Het is leuk dat het een wisselbeker is, volgend jaar geef ik hem weer door.”

 “Ik hoef het niet te doen, maar ik 
kan het niet laten”

Nel Schrama, 
moeder van ReVa

“Dat de laatste 
jaren vrijwel alles 
door vrijwilligers 

gedaan móet wor-
den: dat vind ik een 
verkeerde gedachte

”



KONKREETNIEUWS14 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

CULTUUR IN DE WIJK

Series die blijven triggeren
Paul van der Donk en registervinoloog 

Edwin van Velzen ontplooien in de Wei-
marstraat 24 A tal van activiteiten op het 
gebied van wijn & kunst. Paul is sinds eind 
2012 curator van de exposities in de wijn-
winkel (jaarlijks ongeveer tien keer), en 
houdt zich daarnaast bezig met de com-
municatie. Hij richt zich op kunstenaars uit 

landen waarvan ook wijnen verkocht wor-
den, zoals de laatste tijd uit het midden en 
oosten van Europa. Maar er is ook werk te 
zien van bekendere Haagse kunstenaars, 
die een eigen netwerk kunnen inbrengen. 
De jongere beginnende kunstenaars, zoals 
de makers van Street Art, worden daarbij 
niet vergeten.

Zelf studeerde Paul aan de KABK in Den 
Haag (Grafiek) en maakt eigen werk vanuit 
het atelier achter de winkel. Naast grafiek, 
ook fotografie en schilderijen. Kenmer-
kend zijn de series van het grafische werk 
en van zijn schilderijen. 

Expositie DNR
Theater De Nieuwe Regentes exposeert 

van 25 mei tot 12 juli 2018 in verschillen-
de ruimtes werk van Paul van der Donk. 
Mooi zijn de foto’s die hij maakte van een 
leegstaande textielfabriek in Winterswijk, 
nabij zijn geboorteplaats Groenlo. Een se-
rie met prachtig lijnenspel, diepte en per-
spectief. Voor hem sloot de cirkel zich toen 
die foto’s geëxposeerd werden in het later 
gerenoveerde gebouw.

Het meer recente werk wordt vertegen-

woordigd door de serie ‘theatrale’ schil-
derijen waarin hij in verschillende tinten 
grijs speelt met structuren, steeds veran-
derende figuren en vervreemdende kle-
ding, verbonden door het thema ‘muziek’. 
De opening van de expositie is op vrijdag 
25 mei van 17.00 – 19.00 uur.

Workshops
Voor wie zelf zijn creativiteit wil ontdekken 

is er dit jaar gelegenheid om op zaterdag 2 
juni bij verschillende kunstenaars work-
shops en demonstraties bij te wonen. Aan-
melden hiervoor kan via de website. De re-
sultaten van de workshops zijn te zien op het 
Sweelinckplein bij de feestelijke afsluiting. 

Paul van der Donk in Atelierroute en 
in De Nieuwe Regentes
tekst: ed veRRvooRn foto: JAcques RiJnsbuRgeR

Eind mei openen 42 kunstenaars uit Duinoord en omringende wijken hun deuren voor het 
publiek. In de ateliers is werk te zien en te koop van onder meer beeldhouwers, keramisten, 
schilders, tekenaars, sieradenmakers en een glasbewerker. Deelnemende kunstenaars in onze 
wijk zijn dit jaar Clemens Zalm, Rineke Kop en Miriam L’Herminez (Van Merlenstraat), Mar-
cello’s Art Factory and Rock Gallery (Emmakade), Alice Bakker en Paul van der Donk (Weimar-
straat). Paul van der Donk verzorgt dan in Wijn&Kunst een informatieve en actieve workshop 
rond wijnetikettering.

tekst: Piet veRnimmen foto: diedeRik vAn duuRen

Sinds november 2017 biedt het pand aan de 
Copernicuslaan 4a ruimte voor het KLEUR 
inspiratie-café als onderdeel van de KLEUR-
buurtkerk. De KLEUR-buurtkerk wil geen reli-
gieus clubje zijn, maar een ontmoetingsplat-
form dat christelijke spiritualiteit beoefent.

Wat kan ik doen?
(Buurt)pastor Marcel van Dam: ”Christelijke 

spiritualiteit staat bij ons centraal, met als voor-
naamste uitgangspunt de vraag ‘Hoe geven we 
dat handen en voeten?’ God is liefde en onze 
wereld is gebaseerd op liefde, maar als je ziet 
wat er allemaal gebeurt op de wereld, hoe valt 
dat met elkaar te rijmen? In dit spanningsveld 
beoefenen we onze spiritualiteit. Wat kunnen 
wij, wat kan ik doen om te komen tot herstel 
van de buurt?”

Onbaatzuchtig
De 50 tot 60 vrijwilligers van de KLEUR-buurt-

kerk voelen zich in hun leven gedreven door 
de grote liefde voor de buurtbewoners en zet-
ten hun levensvisie om in praktisch handelen. 
De vrijwilligers werken bijvoorbeeld voor de 

burenhulpcentrale: ze helpen zo nodig met 
verhuizen, verrichten tuinklussen, brengen 
vervuilde huizen weer op orde of doen allerlei 
kleine klusjes voor buurtbewoners die dat zelf 
niet meer kunnen. Marcel: “Het gaat om het 
ontmoeten, het gaat om onbaatzuchtigheid. Er 
hoeft niks tegenover te staan.”

KLEUR-bios
“We zitten ook in het Buurthuis van de Toe-

komst aan de Weimarstraat 364. Daar hebben 
we onze zondagse vieringen en er is ruimte 
voor muziek en expressie. Hier aan de Coper-
nicuslaan 4a in het inspiratiecafé, hebben we 
onze gespreks- en filmavonden. Films met een 
diepere laag, zoals The Matrix of Les Misérables. 
Films die de kijker raken. We hebben het inspira-
tiecafé laagdrempelig en uitnodigend ingericht, 
met een grote tafel vlak bij het raam. De gratis 
kleding en boeken staan buiten. Iedereen die 
binnenkomt krijgt gratis koffie, thee, warme cho-
colademelk met eventueel een KLEURrijke koek.”

Onderweg
Het pand is nog niet af. De KLEUR-buurtkerk 

zit nog in een pioniersfase. Marcel: ”We zijn on-

derweg. We kunnen dit pand gebruiken dank-
zij giften. Door gevend in de buurt aanwezig 
te zijn ontstaat er een ander soort denken. Je 
wordt steeds vaker verrast door mensen: je 
krijgt dingen om niet. Het transitie-denken is 
bij ons op z’n retour.”

In de wijk
De KLEUR-buurtkerk manifesteert zich steeds 

duidelijker in de wijk. Ze is betrokken bij Het Cir-

cus, maakt onderdeel uit van het Cultuurkwar-
tier en van het IBS, het Interreligieus Beraad 
Segbroek en de KLEUR-buurtkerk werkt, zoals 
gezegd, nauw samen met de burenhulp-cen-
trale. De volgende stap in het avontuur is mis-
schien wel aanstaande: binnen de vrijwilligers 
van de KLEUR-buurtkerk groeit de behoefte om 
in de wijk te komen tot een eigen woongroep: 
het KLEUR-klooster. 

KLEUR Inspiratie-café

“De jongere 
beginnende 
kunstenaars

 worden daarbij 
niet vergetenfn 

”

Anatole de Be:
schilderijen 

en prints

Vanaf 18 mei tot 2 juni 
bij Art Gallery/Makelaardij Koenders, 2e 
Schuytstraat 164, hoek Reinkenstraat: 
overzichtstentoonstelling met werk van 
alle deelnemende kunstenaars. 
 
26 en 27 mei van 12 tot 17 uur
Open Atelierroute Duinoord. De ateliers 
zijn te herkennen aan een raambord. 
 
2 juni
workshops en demonstraties, en van 
17-20 uur feestelijke afsluiting op het 
Sweelinckplein. Informatie en brochure: 
www.openateliersduinoord.nl 
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance)
Niet spoed: tel: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192. tel: 0900-8844
Wijkagenten: Bert Feenstra, Paul Ouds-
hoorn, Cindy van Leeuwen, Fabian Roso. 
tel: 0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192, 
tel: 0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis. tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervis-
markt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan 
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt 
XL, in De Regenvalk, 070-2052660 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148, 070-2052660 
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16 tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30, tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 0502
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 3653903

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor mel-
dingen en klachten over milieu, geluid, 
stank, ongedierte, openbare straat, riole-
ring, straatverlichting etc.tel: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek : tel: 14 070
Grofvuil: via internet of tel: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: via internet of 
tel: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com tel: 0619626333.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
tel: 0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: tel: 0800-0072
Dunea (water), storingen:  
tel: 088-347 47 47 

Cultuur en agenda

DE ELECTRICITEITSFABRIEK –  
DESIGN ÈN KABK-MODESHOW

1, 2 en 3 juni staan in het teken van ac-
tueel Nederlands design. In het Zeehel-
denkwartier, het hart van Festival Design-
kwartier, laten ruim 100 ontwerpers nieuw 
werk zien. Verspreid over 50 locaties, en de 
Electriciteitsfabriek doet mee! Jelle Masten-
broek presenteert twee multidisciplinaire 
installaties in de oude turbinehal. - www.
festivaldesignkwartier.nl
Op zat 16 juni de jaarlijkse modeshow van 
de KABK afd Textiel- en Mode in de fabriek. 
Kaartverkoop gaat via de KABK. - www.
kabk.nl/agenda/fashion-show-2018
www.denieuweregentes.nl

sAmenstelling: Piet veRnimmen
Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

DE NIEUWE REGENTES -  
ZAND EN VEEN III

20, 21, 22 apr en 17 en 18 mei: Verhalen-
voorstelling van bijzondere buurtbewoners 
op zoek naar een nieuwe horizon. Persoon-
lijke verhalen van mensen uit de buurt vor-
men de basis van deze derde editie van Zand 
& Veen. Het publiek zapt van chattende en 
swipende tienermeisjes via het gevang en 
Haagse daken naar indringende ervaringen 
van vluchtelingen. Een voorstelling met ech-
te mensen en echte verhalen die herkenbaar 
zijn en tot de verbeelding spreken. – www.
denieuweregentes.nl

ZAAL 3 –  
VERHOEVEN DOET BUURTONDERZOEK

15 mei de laatste van het seizoen. Rob Ver-
hoeven (1950) is theatermaker én buurt-
bewoner van Zaal 3. De eerste serie van 
‘Verhoeven doet Buurtonderzoek’ startte in 
2013 en wegens de voortdurende belang-
stelling van buurtbewoners is hij inmiddels 
al met het vijfde seizoen bezig.  VDB is een 
luchthartig programma over gewichtige on-
derwerpen. Muziek en scherts rond inter-
views met interessante gasten.- www.hnt.nl

BENTENTOON - ALICE BAKKER

In BenT-51 exposeert Alice Bakker ’26 en 27 
mei werken in papier’ in het kader van de 
Atelierroute Duinoord. De werken zijn een 
neerslag van haar recente onderzoek naar 
de mogelijkheden van papier. Alice Bakker 
kijkt graag naar bewegingen in stromend 
water of het grillige netwerk van mossen of 
boomtakken. Deze kijkervaring komt terug 
in haar werk. Door het wegsnijden van vor-
men ontstaan ruimtelijke structuren. Het 
papier is open: licht valt er doorheen en de 
omgeving wordt opgenomen in het werk. – 
Weimarstraat 51

WIJN EN KUNST - ETIKETTEN

Van 22 apr tot 5 jun maakt Paul van der 
Donk nieuw werk met als inspiratie ‘etiket-
ten’. 
Sommige wijnmakers nodigen jaarlijks een 
kunstenaar uit om etiketten te ontwerpen
voor de wijnflessen van dat wijnjaar. Een 
bijzondere wijn verdient immers een goede 
presentatie… Reden voor Paul van der Donk 
om eens te onderzoeken hoe je dat nou 
eigenlijk doet. Wijn en Kunst neemt ook 
deel aan de Open Atelier Route Duinoord & 
omgeving; za 26 en zo 27 mei van 12.00 - 
17.00 uur.- www.wijnenkunstatelier.nl

DE NIEUWE REGENTES -  
JARIG! WIJ ZIJN VIJF!

Zondag 27 mei vanaf 11.00 uur. Theater de 
Nieuwe Regentes viert trots haar vijfde ver-
jaardag, samen met Segbroek. Het program-
ma start met een muzikaal verhaal voor en 
door kinderen. Er is een bijzondere ‘bad- en 
strandmodeshow’ door leerlingen van ROC-
Mondriaan. Het podiumprogramma bevat 
een scala aan creaties van het afgelopen 
seizoen en aan het eind van de middag slui-
ten we af met een spetterende ‘Poolparty’ 
in het Diepe! Kijk voor alle informatie én 
de dresscode op www.denieuweregentes.nl 

SOCIËTEIT ENGELS - GIULIA MILANTA 

Woe 9 mei om 20.30 uur, treedt Giulia Mi-
lanta op met Gabe Rhodes op gitaar. Giulia 
is van oorsprong Italiaanse, maar woont nu 
in Austin, TX. Haar unieke stijl is een Ame-
ricana rock/folk cocktail met een Europese 
twist. Ze is een creatieve en productieve 
singer/ songwriter, ooit omschreven als 
“diep met een likje Piaf, een klein beetje 
van Lady Day, een paar druppels Norah Jo-
nes en een theelepel Madeleine Peroux.” 
Gabe Rhodes vergezelt haar op deze tour. 
– www.concertreeks@musemix.com

NEST –  
DOWNTOWN

Van 13 apr t/m 27 mei. Met Lotte Geeven, 
Vibeke Mascini, Oscar Santillán, Yeb Wiers-
ma. Het topje van de Mont Blanc beneden 
zeeniveau, emoties van opwinding versto-
ven over de stad Den Haag. Downtime toont 
kunstwerken die weerbarstige systemen 
platleggen en wetmatigheden laten wan-
kelen. ’Downtime’ duidt op het moment 
dat een systeem uitvalt. Door elementaire 
vragen te stellen onderzoeken én veroorza-
ken de vier kunstenaars errors in alledaagse 
structuren.- www.nestruimte.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

FOYER DE NIEUWE REGENTES -  
PAUL VAN DER DONK

Op 25 mei opent in DNR de expositie ‘The 
never ending painting’ met werk van Paul 
van der Donk. De bezoeker ziet steeds de-
zelfde composities. De werken verwijzen 
naar herkenbare patronen en structuren 
in het dagelijks leven. De serie Gameboy 
2017 bijv is gemaakt met eenvoudige beel-
dende middelen en beeldtaal. Een krachtig 
en iconisch beeld dat verwijst naar de be-
ginperiode van het computertijdperk. Ook 
een fraaie serie foto’s in een oude textielfa-
briek.– www.denieuweregentes.nl



WWW.KONKREETNIEUWS.NLKONKREETNIEUWS

MEI 2018
Vr 18 | Bluesclub | Livin’ Blues Xperience
De Haagse Blues-trots voor de tweede keer in DNR!

Zo 20 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Zondagochtendconcert met brunch 
Decaphonics beweegt zich dynamisch langs alle muzikale genres en grenzen.

Vr 25 | For One Night Only | Sven Ratzke
Weergaloze show met parels van o.a. Bowie, Brecht en Brel.

Vr 25 | DNR Expositie | Opening expositie Paul van der Donk
Het eindeloze schilderij...

Za 26 | Wij zijn Vijf! | Buurtkoffi e
Kom op de koffi e bij de jarige Regentes en neem een kijkje achter de schermen.

Za 26 l L’Autre Pays du Théâtre | Mémoire d’un Fou*
Un jeune homme jette sur le papier tout ce qui agite son âme enfl ammée.

Zo 27 | Wij zijn Vijf! | DNR Feestprogramma
De Nieuwe Regentes nodigt iedereen uit voor haar verjaardag.

DNR SERIES
Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Elke woensdagochtend
9:30 en 10:30 uur 

Peuterdans (2+)
Dans en beweging voor de allerkleinsten.

Elke vrijdagochtend 10:00

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse fl amenco te beleven!

18 mei | 15+29 juni
20:30

DNR Filmclub
MEI Birthday | JUNI Brazilian Cinema
Wij zijn Vijf! | 29 mei | Verjaardagsfi lm ‘The Swimmer’ 

22+29 mei | 5+12+19+26 juni

JUNI 2018
Za 2 | Vamos a la Haya | Flamencofestijn
Feria met muziek, dans & sevillanas.

Za 2 | Weimarstraatfestival
Lekker struinen langs de kraampjes en strijk even neer bij DNR.

Zo 3 | Boekids Festival*
Een stoer festival voor het hele gezin waar je fantasie wordt geprikkeld.

Zo 3 | De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen
Waanzinnige familievoorstelling vol  humor en magie. Onderdeel van Boekids.

Zo 17 | Swing | De Oosterse Prinses*
Leerlingenpresentatie van strijkorkest Swing.

Di 19 | De Haagse Spot
Try-outpodium voor cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

15+17+19+20 | La Tragedia di Claudio M*
A year in the life of Claudio Monteverdi | Musica in Scena & Comici Fedeli.

Vr 29 | El Pub Flamenco | Zomereditie 
Beleef de fl amenco buiten in Emma’s Hof.

DANSSCHOOLPRESENTATIES*
JUNI
9+10 | New Dance Center | Trash
16 | MK Dance Studio | Kom naar het Circus!
23+24 | Danskwartier Den Haag | Books
23+29+30+1 juli | WeLove2Dance | #Dance
27 | Balletstudio Yolanda 20 jaar | Mare Nostrum

JULI
7 | Balletstudio Sharon Kleinegris 
8 | Beweigi | Newskool vs Oldskool: let’s go back in time

DNR is jarig | De Nieuwe Regentes nodigt iedereen uit voor haar verjaardag. Het verrassende 
programma staat in het teken staat van Feest aan Zee. Kijk op www.denieuweregentes.nl

* = verhuur

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt 
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