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De Weimarstraat moet veel meer het visi-
tekaartje van de wijk worden. Hier komen 
al de verschillende bewoners, sferen en in-
vloeden van Regentes en Valkenbos immers 
bij elkaar. “Maar veel winkeliers hebben het 
moeilijk en veel bewoners doen hun bood-
schappen in de Fahrenheitstraat of Rein-
kenstraat. Met andere woorden: kunnen 
we gezamenlijk een moderne versie van de 
oude Weimarstraat-leus ‘Spaar als regel uw 
Weimarzegel’ creëren?” 

WIJ WEIMAR als verbindende slagzin tus-
sen bewoners, winkeliers en welzijnswerk 
was het resultaat van een avond brainstor-
men van bewoners en winkeliers. 

Breed wijkonderzoek
Na twee bijeenkomsten van bewoners en 

enthousiaste winkeliers is door de initia-
tiefgroep besloten om via de Hogeschool 
Den Haag nog dit jaar een onderzoek in te 
laten stellen naar de vraag wat wijkbewo-
ners voor de Weimarstraat willen en kun-

nen betekenen. Winkelbestand en de bele-
ving van de straat sluiten nu niet optimaal 
aan bij de vragen die er in de wijk leven. 
Welke winkels worden gemist?  Hoe kun 
je de diverse bevolkingsgroepen via deze 
levensader van de buurt elkaar intensie-
ver laten ontmoeten? Het resultaat van dit 
brede wijkonderzoek zal dan op een grote 
bijeenkomst worden gepresenteerd. 

Eigen pand
WIJ WEIMAR wil samen met de winkeliers 

werken aan een nieuw herkenbaar logo en 
onderzoekt ook de mogelijkheid om een pu-
bliekswinkel in de straat te realiseren. In dit 
pand komen dan geschiedenis en toekomst 

van de straat en wijk bij elkaar en kunnen 
ook producten van al die kunstzinnige men-
sen in de wijk een plaats vinden. Dit kan uit-
groeien naar een wijk-VVV en een toonzaal 
voor oud en nieuw in de buurt. De initiatief-
groep zag een een mooi voorbeeld in de Am-
sterdamse Baarsjes, de Jan Evertsenstraat: 
een voormalige woonwinkel is tentoonstel-
lingsruimte ‘TOON’ geworden: een bunde-
ling van creativiteit. Die Jan Evertsenstraat 
is als totaal ook een inspirerend voorbeeld 
van vernieuwing van het winkelbestand. Een 
stevige inzet van winkelstraatmanagement 
is dan noodzaak en daar is de samenwerking 
met stadsdeel, gemeente en winkeliers es-
sentieel voor. Kortom aan de slag!

KONKREETNIEUWS

KONKREETNIEUWS
KONKREETNIEUWS

KONKREETNIEUWS
KONKREETNIEUWS
KONKREETNIEUWS
KONKREETNIEUWS

Nieuws over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier

JAARGANG 4, NUMMER 4 | AUGUSTUS 2018 

John Klep 
VRIJWILLIGERS IN DE WIJK  4

Zo’n vier keer per week ontmoet een groep ouderen elkaar in de 
Regenvalk. Ze doen spelletjes, leggen puzzels, lezen de krant, 
breien en eten samen. Mieke Klaver interviewde hen allemaal en 

Nico Laan maakte de foto’s. Zo ontstond het vriendenboek; een 
mooi boek voor de vrienden zelf. Ook voor hun naasten is het 
waardevol. Lees verder op pagina 4.
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Afscheid van markant figuur

In gesprek met filiaalmanager

Werkt met en aan talent

Vriendenboek
in de Regenvalk

WIJ WEIMAR
Hans Hoogvorst en Hans van Oel, twee ver-
tegenwoordigers van de initiatiefgroep WIJ 
WEIMAR hebben plannen om de 1500 meter 
lange Weimarstraat nieuw elan te geven. “Als 
buurtbewoners zien wij het belang van een 
levendige en afwisselende straat in het hart 
van de wijk en daar willen we graag met onze 
inzet, kennis en kunde een handje bij helpen.”

De ouderenconsulenten van VÓÓR 
Welzijn Segbroek zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die het aan-
spreekt om een uurtje per week bood-
schappen te doen voor ouderen, die 
wegens omstandigheden hier niet meer 
toe in staat zijn. In  overleg met een (vas-
te) klant haalt de vrijwilliger eenmaal per 
week de boodschappen bij één super-
markt in de buurt. Voor meer informatie 
kunt u bellen of mailen met de ouderen-
consulent van Segbroek. Neem contact 
op met de ouderenconsulent van VÓÓR 
Welzijn Segbroek. j.vanrossum@xtra.nl 
070-2052480

Gezocht vrijwilliger 
boodschappendienst

foto: DieDerik van Duuren

 De initiatiefgroep WIJ WEIMAR

Een nieuwe toekomst 
voor de Weimarstraat
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Wonen in de wijk 

Het dossier Perponcherstraat 103 is nog niet 
gesloten. Het bestuur van Den Haag en de on-
dernemer Van Lochem vegen alle ingediende 
bezwaren van de bewoners in hun reactie van 
tafel. De Adviescommissie Bezwaarschriften is 
nu weer aan zet. De bewoners geven het echter 
niet op. Afwachten dus even. 

U kunt ook lezen hoe het ondertussen staat 
met de geplande appartementen in de voor-
malige school aan de Daguerrestraat. Tijdens 
een van de bijeenkomsten aldaar kwam het 
fenomeen Haags-HIT team aan de orde. Bij dit 
team komen alle initiatieven rond bouwen en 
renoveren op tafel. Dit team is ingesteld om 
de gigantische opdracht van de Gemeente 
om een groot aantal woningen te realiseren 
te stimuleren. Of de bewoners van de wijken 
waar die initiatieven zich voordoen, ook goed 
gehoord worden, is de vraag. Er zijn weliswaar 
veranderingen op komst in het veld van het 
toekennen van meer inspraak van burgers in 
het omgevingsrecht, maar dat duurt nog even. 
Blijf heel alert rond woonplannen die in je om-
geving ontwikkeld worden, is het devies. Een 
tip: de emailservice van de gemeente Den Haag 
‘Berichten over uw buurt’ is een bruikbare weg-

wijzer. Zodra er een vergunning aangevraagd 
wordt, verschijnt deze in de mailing. Deze brie-
fing verschijnt meerdere malen per week en u 
kunt zich erop abonneren.

Reacties uit de wijk 
Het juninummer met de Gemeentelijke Mo-

numenten is erg goed ontvangen door de le-
zers. Van meerdere kanten werd ons gewezen 
op de verwisseling van de kerk aan de Beeklaan 
en die aan het Kamperfoelieplein. Uiteraard zijn 
we blij met elke reactie. We blijven als redactie 
hierdoor scherper. Dus schroom niet om te re-
ageren! 

De redactie is ook weer op zoek naar bewo-
ners die mee willen doen aan het realiseren van 
de krant. Een redacteur die zich bezig houdt 
met duurzaamheid en jongerenzaken zou zeer 
welkom zijn. Meldt u gewoon via redactie@
konreetnieuws.nl of bel 0629099442.

Verreck/KonkreetNieuwsshow op 
26 augustus in Emma’s Hof.

De zesde editie van deze show vindt op-
nieuw plaats in de mooie tuin van Emma aan 
de Galileistraat. We starten om 15.00 uur aldaar. 
Daarna vindt er nog een concert plaats van sin-
ger-songwriters van DNR. Het kan niet op deze 
zomer. 

VAN DE REDACTIECOLOFON

A ls u dit leest zijn we waarschijnlijk de langdurige hittegolf alweer voorbij. Dit lijkt ons een Verademing, dus dat kan uitgebreid 
gevierd worden de 29e augustus. Tijd om te gaan genieten van het gerenoveerde park. Paardenman John Klep heeft dan zijn 
functie overgedragen aan een vijftal amazones. Een portret van deze markante wijkfiguur vindt u in deze editie. Ja, het festi-

valseizoen heeft een lange adem in ReVa: Feesten aan Zee bij De Nieuwe Regentes, het Circusfestival en het Energiefestival komen eraan. 

“In deze buurt 
zijn inmiddels ruim 

300 woningen en 
appartementen 

opgeleverd

”

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

De volgende nummers van KonkreetNieuws  
verschijnen op 12 oktober & 11 december.

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! 

“Het 
festivalseizoen 
in ReVa heeft 

een lange
 adem

”

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2567 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg
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Het was feestelijk en gezellig in Bibliotheek 
Segbroek op woensdagmiddag 27 juni. De 
500e deelnemer aan het project Ouderen in 
de Wijk werd in het zonnetje gezet. Zeker 50 
deelnemers aan het project waren aanwezig 
om het feestje mee te vieren. Er werd gezwaaid 
en omhelsd en vooral gezellig gekletst. 

Met het project Ouderen in de Wijk wil-
len de bibliotheken in de vier grote steden, 
waaronder Den Haag, tienduizend ouderen 
helpen hun persoonlijke sociale netwerken 
en competenties te versterken om zo lang 
mogelijk met plezier zelfstandig te blijven. 
Wat Den Haag betreft draait dit project in 
de bibliotheken Escamp en Segbroek, maar 

tijdelijke locaties zoals huiskamers in ver-
zorgingshuizen worden ook gebruikt. Ou-
deren zijn welkom om elkaar te ontmoe-
ten, te discussiëren, cursussen, workshops 
of lezingen te volgen, maar ook (samen) de 
krant te lezen of televisie te kijken. 

Meer dan alleen boeken
Nadat Lidy Münninghoff, programmalei-

der ‘Ouderen in de Wijk’, de quiz ‘Hoe goed 
kent u uzelf?’ had gepresenteerd, werd de 
500e deelnemer Aleida ter Reehorst, die al 
een paar creatieve workshops had gevolgd, 
hartelijk toegesproken. En toen was er veel 
taart en bubbels voor iedereen. Verder 
deze middag aandacht voor enkele andere 
projecten voor ouderen of voor bewoners 
die graag meer contacten zouden willen of 
met vragen of problemen zitten. Kortom, 
bij Bibliotheek Segbroek kunt u voor veel 
meer dan alleen boeken terecht! Dus ge-
woon binnenlopen en vragen. 

www.ouderenindewijk.nl 

Je bent nooit te oud om te beginnen
OUDEREN IN DE WIJK

tekst: AAd vAn schie foto: John MArtinus

 
De Valkenboskades hebben merkwaardig ge-
noeg aan beide zijdes dezelfde naam. Ze staan 
voor het grootste deel op houten palen en die 
zijn na 100 jaar behoorlijk aangetast door een 
bacterie. Vervangen is een hele klus. Voordat 
het werk begint, is er nauwkeurig onderzoek 
gedaan naar de staat van de bodem, de bomen 
en andere zaken die de omgeving beïnvloeden 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
Allemaal in overleg met de bewoners. 

Bijzonder project
We spreken met Alex Dingmans, omgevings-

manager bij het Ingenieursbureau Den Haag, 
en met de uitvoerder van Steenwijk, de heer De 
Koning: “Dit is een bijzonder project vanwege 
het snelstromende water. De Valkenboschvaart 
speelt in het watercircuit van de gemeente een 
belangrijke rol voor zowel het afkoelen van het 
water afkomstig van de Energiecentrale, als 
voor het wegpompen van overtollig water uit 
het lagere achterland van Den Haag. De stro-
ming kan dus twee kanten opgaan”. 

Werkeiland
Om damwanden te vervangen, wordt ge-

woonlijk gewerkt vanaf een ponton, maar dat 
bleek op de Valkenboskade niet mogelijk. Dus 
construeerden ze een 100 meter lang kunst-
matig eiland van waaruit ze oude damwanden 
verwijderen en nieuwe damwanden plaatsen. 
Op het eiland lopend kun je hier en daar aan de 
randen het water zien stromen. 

Voor het 300 meter lange stuk tussen de Coper-
nicuslaan en de Mient moet het eiland twee keer 
verplaatst worden. Dat gebeurt in augustus nog 
een keer en dan beginnen de werkzaamheden 
aan dit laatste stuk naar de Mient.

Afronding van het eerste deel
Voor het eind van 2018 wordt dit deel van 

de klus afgerond. Vervolgens gaat het hele ei-
land naar de Valkenboskade tussen de Laan 
van Meerdervoort en de Thomsonlaan. Overi-
gens hoeft de Valkenboskade tussen Mient en 
Loosduinseweg voorlopig niet aangepakt te 
worden, want daar is sprake van een stenen on-
derbouw van de kades. 

Duurzaam
Als de oude natuurstenen afdekplaten nog in 

goede staat zijn, worden ze opnieuw gebruikt. 
En ook een deel van de beplanting blijft en 
wordt zo nodig aangevuld. Te hopen is natuur-
lijk dat de beplanting vanwege de droge zomer 
niet alsnog het loodje legt. 

Suezkade 
Alex: “De gemeente staat komende jaren voor 

een grote beheeropgave met de vervanging 
van veel bruggen en kades in de stad.” Voor 
2019 staat de vervanging van de damwand aan 
de Suezkade op het programma. Ook hier tast-
ten bacteriën de houten palen aan. De staat van 
de oude fundering, de toestand van de fraaie 
platanen en de fundering van de huizenrij is 
inmiddels onderzocht. De huizen staan op een 
behoorlijke afstand van de kade, en dat is gun-

stig. Met bewoners is in goed overleg gespro-
ken over het terugkeren van de groene, schuin 
aflopende kadewand. 

Bij de al gerenoveerde Conradkade aan de 
overzijde was die aflopende kadewand niet 
mogelijk vanwege de nieuwe zware trams die 
daar nu rijden. Aan de Suezkade wordt waar-
schijnlijk, net als bij de Valkenboskade, vanaf 
het water gewerkt. 

Kleine Veenkade 
Ook de kademuur van de Kleine Veenkade te-

genover de Prael staat op het programma om 
vervangen te worden. Aan de overzijde ligt de 
Van Boecopkade en ook daar is de beschoei-
ing in mindere staat. De gemeente combineert 
deze werkzaamheden om overlast voor de om-
geving te verminderen. Na de uitvoering van 
de werkzaamheden aan de kades is het in onze 
buurt weer even klaar. Mooi!

Vernieuwing Valkenboskade
Sinds de herfst van 2017 is bouwcombinatie Van Halteren Infra en Van Steenwijk bezig om 650 
meter kademuur te vervangen, aan beide zijden van de Valkenboschvaart. 

‘Ouderen in de Wijk’ verwelkomt 500e deelnemer

Een gigantische operatie

Feestelijke opening  
De Verademing 29 augustus
Wijkpark De Verademing gaat eind augus-
tus weer open voor de buurt. Met inbreng 
van een ontwerpteam met buurtbewoners 
is een andere inrichting voor het park ge-
maakt. De meeste onderdelen zijn inmid-
dels gerealiseerd. Alleen het groen heeft 
nog wat langer de tijd nodig, vanwege de 
aanhoudende droogte. Ontspannen, avon-
tuurlijk spelen en sporten staan centraal in 
het park. 

Organisaties zorgen voor een prachtig 
programma 
Ruim acht maanden is er gewerkt, maar 
nu krijgt de buurt het park weer terug. Dat 
gebeurt met een feestelijk programma op 
woensdag 29 augustus van 14.00 tot 16.00 
uur. De buurt kan die dag uitgebreid genie-
ten van alles wat het nieuwe park te bieden 
heeft. Het programma is ontwikkeld met 
en door de organisaties uit het Energie-
kwartier die hun buren graag kennis laten 
maken met hun aanbod.

Het programma 
Voetbalclub SC Remo test deze middag je 
skills, Stichting Tennis De Verademing ver-
zorgt een clinic, Yoga Imoves laat je in twee 
workshops kennis maken met yoga en zen, 
Reinvitaal verzorgt een stevige workout, bij 
Karate Ko Harmonie kun je kennis maken 
met karate, bij Club Ghazal kunnen kinde-
ren deze middag dansen en zingen en spe-
len, bij Doestal Klep & Co kunnen kinderen 
op een gezellige manier kennis maken met 
pony’s, het Circus geeft je een voorproefje 
van hun programma en bij de buurtcam-
ping staat alvast de eerste tent. 
Noteer in de agenda: 29 augustus van 14.00 
tot 16.00 uur. 

Festival ‘Kom Erbij’
KOO (Kunst Onderwijs Organisatie, zeg 
maar het vroegere Koorenhuis) organi-
seert op donderdag 27 september het 
Haagse Kunst en Cultuur ‘Kom Erbij’. 
Dat doet KOO samen met verschillende 
locaties van Albert Heijn, de Openbare 
Bibliotheek Den Haag en veel andere 
organisaties. 
Kort samengevat is het festival een 
Pop-Up Parade van activiteiten. De ac-
tiviteiten verschijnen onverwacht in 
de AH-supermarkten en locaties van 
de Bibliotheek verspreid over heel Den 
Haag. Empathische gastheren en gast-
vrouwen zijn bij de activiteiten aanwe-
zig om mensen te stimuleren deel te 
nemen verschillende kunst- en cultuur-
activiteiten. Een slotfestijn, met o.a. een 
interactief optreden van Circaso sluit de 
dag af. In onze wijk neemt bibliotheek 
Segbroek deel aan de activiteit.

Gewoon binnenlopen 
en vragen

Dit is een bijzonder 
project vanwege het 
snelstromende water
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tekst: dirk Post, notAris 

Sinds 1 januari jl. is de wet veranderd. De alge-
hele gemeenschap van goederen bestaat niet 
meer. Het wettelijke stelsel bestaat nu uit een 
beperkte gemeenschap. Het scheelt maar één 
woord, maar maakt een wereld van verschil.
Maak je geen huwelijksvoorwaarden en wijk je 
dus niet af van de wet, dan zijn de erfenissen 
en schenkingen die je krijgt alleen voor jou. Bij 
een eventuele echtscheiding hoef je die niet te 
delen met je ex. (Te) simpel gezegd is de anti-
schoonzoon /- schoondochter-clausule nu wet-
telijk geregeld.
Is het daarom niet meer nodig dat ouders een 
testament maken om daarin de koude kant uit 
te sluiten? Was het maar zo makkelijk. De nieu-
we regels gelden namelijk pas vanaf 1 januari 
2018. Ouders van wie de kinderen vóór die dag 
in het huwelijksbootje zijn gestapt, moeten 
zo’n privé-clausule toch nog steeds in een tes-
tament regelen.
Maar ook ouders waarvan de kinderen nog gaan 
trouwen, doen er goed aan om in hun testament 
te verordeneren dat de schoonkinderen niet 
meedelen. De kinderen kunnen namelijk zowel 
voor als na het uitwisselen van het Ja-woord in 
huwelijksvoorwaarden bepalen dat zij afwijken 
van de huidige wet. Zij kunnen daarin zelfs een 
zogenaamde ‘insluitings-clausule’ opnemen.
Onderling spreken ze dan af dat erfenissen toch 
gemeenschappelijk zullen zijn en dus gedeeld 
moeten worden bij een echtscheiding. Hebben 
de ouders echter een ‘uitsluitings-clausule’ in 
hun testament staan, dan gaat hun wens boven 
die van hun kinderen. Al krijgt een schoonzoon 
met mooie praatjes dochterlief zo ver om een 
‘insluitings-clausule’ op te nemen in hun (toe-
komstige) huwelijksvoorwaarden, dan nog 
krijgt hij geen recht op de erfenis van haar ou-
ders.
Overigens is dit scenario niet alleen van toe-
passing bij een erfenis. Het kan ook spelen bij 
een schenking. Dus als de ouders met de war-
me hand hun kind willen steunen, raad ik nog 
steeds aan om daaraan een privé-clausule te 
koppelen. 
(Dit was voorlopig de laatste column van notaris 
Post in Konkreet Nieuws)

Anti-schoonzoon 
clausule

tekst: MArieke BAuwens foto: diederik vAn duuren 

 
Goudvink

Zo gaat het over Truus, die al 34 jaar op de 
Valkenboslaan woont, over Rokus, wiens vader 
in het verzet zat, in 1943 werd gearresteerd 
en niet meer terugkwam. En bijvoorbeeld 
over Dora, zij was altijd actief in de buurt en 
daarvoor kreeg ze in 2000 van de gemeente 
de Goudvink. Een prijs van 1250,00 gulden 
voor haar ‘jarenlange belangeloze inzet’. Een 
mooi boek maken kost geld, en dat was er 
niet. Daarom zette Mieke een ‘crowdfunding’ 
op. Met resultaat, want het boek is prachtig 
geworden. 

‘Licht uit, spot aan’ voor Monique 
Op woensdagochtend 4 juli werd op de vaste 

plek van de vriendengroep in de Regenvalk 
het vriendenboek feestelijk gepresenteerd. 
Mieke Klaver haalde meteen Monique Paauw, 
de activiteitenbegeleidster, naar voren: ‘de spil 
van alles wat hier gebeurt’. Dat zij enorm wordt 
gewaardeerd blijkt ook uit de reactie van Joop, 
deelnemer van de vriendengroep: “Licht uit, 
spot aan voor Monique!’’

Monique zorgt als professional voor de con-
tinuïteit, zij kent iedereen, ook hun mantelzor-
gers. Als het nodig wordt, is hulp snel geregeld. 
Zoals Mieke het in het nawoord van het vrien-

denboek verwoordt: “Als de gemeente Den 
Haag een seniorvriendelijke stad wil zijn, moet 
zij ervoor zorgen dat dit soort laagdrempelige 
en toegankelijke voorzieningen beschikbaar 
zijn. Met voldoende professionals, budget en 
vooral zekerheid over continuïteit.“

(vervolg van pagina 1) Het boek over de 
vertrouwde en hechte vriendengroep 
geeft een kijkje in hun leven. Ieder heeft 
een eigen verhaal; het een nog interes-
santer dan het andere. Voor henzelf en 
voor vrienden en naasten is het waarde-
vol, maar ook voor beleidsmakers: het 
biedt een kennismaking met mensen die 
zij vaak alleen uit de statistieken kennen. 

tekst en foto: Piet verniMMen

 
Anderhalve meter hoog is ie: René Descartes 
op het Newtonplein. Het beeld is in 1845 ge-
maakt door bronsgieterij ‘De Eck et Durand’ 
en ontworpen door de Fransman Alfred de 
Nieuwerkerke. Toenmalig gemeentearchi-
tect Gort is verantwoordelijk voor het gra-
nieten voetstuk. Aan dat voetstuk is in de 
loop der tijden wel wat gewijzigd. In de vier 
granieten bakken waar nu plantjes staan, 
stond vroeger water en boven elke bak hing 
een koperen waterspuwer. De onderste tre-
de is onder het maaiveld verdwenen. 

Op het voetstuk de naam en de lijfspreuk van 
Descartes, ‘Cogito ergo Sum’. De filosoof Des-
cartes staat rechtop, aan zijn voeten wat nuf-
fige schoentjes met strik, een mantel (let op de 
modieuze mouwtjes) die onderaan een soort 
globe met vier boeken ten dele bedekt, in zijn 
rechterhand een boek. Je ziet het meteen: een 
wetenschapper uit de 17e eeuw.

La Haye
Rene Descartes is geboren in 1596 in het 

Franse ‘La Haye (what’s in a name) en Touraine’ 
een plaatsje in de omgeving van Tours. Dat ‘La 
Haye’ heet tegenwoordig trouwens ‘Descartes’. 
De Fransman René Descartes, ofwel Cartesius, 
heeft een bijzondere band met Nederland: hij 
neemt dienst in het leger van Prins Maurits, 
kan het erg goed vinden met Constantijn Huy-
gens, correspondeert jarenlang met Elisabeth 
van Palts, de vrouw van de Winterkoning aan 
de Kneuterdijk, en beschouwt de Republiek als 
zijn tweede vaderland. De filosoof van ‘Cogito 

ergo sum” (“Ik denk, dus ik ben”) gaat ervan uit 
dat kennis begint met twijfel over alles en dat 
kritisch denken de basis van alles is.

Willemspark
Koning Willem II hoort van Van Nieuwerkerke 

(hoe die twee met elkaar in contact komen is 
een verhaal apart) dat die bezig is met een 
beeld van Descartes voor het plaatsje La Haye. 
Dat lijkt hem ook wel wat. Willem II wil na-
melijk zijn tuin, het huidige Willemspark, ver-
sieren met een aantal standbeelden. In 1845 
komt ‘zijn’ beeld naar Nederland en omdat de 
Fransen al het ontwerp hebben betaald, hoeft 
Willem II enkel het afgietsel te betalen: 6000 
gulden. Dat is een koopje voor zo’n beeld.

Verhuisd
Na de dood van Willem II blijkt dat zijn schul-

den zijn bezittingen verre overtreffen. Zijn 
schilderijen verhuizen naar Rusland en zijn 
tuin, inclusief de beelden, komen in handen 
van de stad. ‘Onze’ Descartes verhuist in 1849 
naar de binnenplaats van de HBS aan het 
Bleijenburg 38 en in 1914 verhuist Descartes 
naar het Newtonplein, het plein dat uitkomt 
op de Cartesiusstraat. Daar staat hij nu al 104 
jaar. De Vereniging Vrienden van Den Haag 
heeft ooit voorgesteld het beeld te verhuizen 
naar een wat chiquer gedeelte van de stad, in 
de buurt van het Vredespaleis, maar dat is die 
club door bewoners van het Valkenboskwar-
tier niet in dank afgenomen. Dankzij hun pro-
testen (een kwestie van ‘kritisch denken’) staat 
Descartes nog steeds op ons Newtonplein.

René Descartes op het Newtonplein

“Een prijs 
voor haar 

jarenlange 
belangeloze

 inzet

”

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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‘Black Mandela Gold’ 
in de Fahrenheitstraat
Winnend graffiti-
ontwerp 
Het winnende ontwerp voor het Stedin 
transformatorhuisje aan de Fahrenheits-
traat is bekend en aangebracht. De keuze 
is gevallen op Black Mandala Gold van 
kunstenaar Enigma Geometricks. Op 20 
juli gaf wethouder van cultuur Robert 
van Asten de final touch aan het graffiti 
schilderij op het huisje. 
In mei 2018 stemden bewoners van 
Segbroek op drie verschillende ontwer-
pen voor een schildering op het nieuwe 
transformatorhuisje bij de voetbalkooi 
aan de Fahrenheitstraat/hoek Loosduin-
seweg. Van de drie ontwerpen: Black 
Solids, Black Sliced en Black Mandala 
Gold won het laatste met 50% van de 
stemmen. De unieke graffitikunstwerken 
zorgen voor minder illegale graffiti en 
wildplak van posters.

tekst: Piet verniMMen

Van één pony naar zes
John verhuisde nogal wat keren in zijn 

leven. Van de Stille Veerkade naar de Bier-
straat, van de Bierstraat naar een hofje in 
de Zuidoostbuitensingel, daar waar later 
de Staatsdrukkerij kwam, toen naar de 
Rochussenstraat, waar hij onder andere 
straatfeestjes voor de buurt organiseerde. 
Hij trouwde, kwam te wonen in de Ter-
nootstraat en verhuisde naar de Gerard 
Doustraat. “Daar kon ik voor 10 gulden 
per maand een groot pakhuis huren, hele-
maal leeg en een van de vriendjes van mijn 
dochter die had een pony en zei ‘John, we 
gaan een boxje bouwen.’ Die ene pony dat 
werden er zes. De hele buurt deed mee. 
Een feest voor kinderen uit de straat. Zij 
verzorgden ook de paarden en daar liggen 
de roots van ’Pa Klep’. “ 

Slager
Behalve de nodige woonadressen kent 

John ook een uitgebreid arbeidsverleden: 
varen op een logger, daarna op de kust-
vaart, de binnenvaart en de Rijnvaart. “En 
ik was een tijdlang werkzaam als timmer-
man, als metselaar en als elektricien. De 
handigheid die je dan opdoet, die is me 
hier bij Klep & Co wel erg goed van pas ge-
komen. 

Mijn eigenlijke beroep is slager. Paarden-
slager. Maar ik ben nu al een tijdlang in 
een periode dat ik zelf minder vlees eet. 
Dat een dier dood gemaakt wordt voor de 
consumptie, daar kan ik wel vrede mee 

hebben, maar als je kijkt naar de manier 
waarop een en ander gebeurt, vreselijk. Al-
leen al de weg naar het slachthuis.”

Van ‘Pa Klep’ naar ‘Paard en Klep’
Vanwege de stadsvernieuwing moest het 

gezin uit de Gerard Doustraat verhuizen 
en kregen ze een pand in de Franklinstraat 
en van daaruit gingen ze naar de New-
tonstraat. “Kinderen uit de buurt kwamen 
meedoen en rond 1992 heb ik alles opge-
zet in de stichting ‘Paard en Klep en Co’; 
daar organiseerden we buurt- en kinder-
feesten. Voor mensen met een beperking 
huurden we de sporthal van de Gaslaan af 
en daar verzorgden we samen met de kin-
deren van Klep & Co voor zo’n drie, vier-
honderd mensen met een beperking met 
hun begeleiders een bijzondere middag: 
samen optreden, samen zingen, leuke din-
gen doen, knutselen. Dat hebben we tot ver 
in de jaren ‘90 gedaan.“

Klep & Co
“In 2004 zijn we verhuisd naar De Ver-

ademing. Eenmaal in De Verademing zijn 
we weer evenementen gaan oppakken zo-
als de Familiespeeldag en het Energiefes-
tival. We gingen ook jarenlang met de kids 
op kamp in Pijnacker. Die kampen hadden 
elk jaar een thema, zoals ‘Tijdreizen’ of 
‘Heksen’. Tot een paar jaar geleden hadden 
we ook een activiteit met kinderen en be-
jaarden.” 

In september weer plaats
Kinderen betalen 145 euro per jaar en 

dan mogen ze vijf dagen per week komen, 

de paarden verzorgen en dan krijgen ze 
ook paardrijles. Van die vijf dagen is dan 
de vrijdag de ‘verplichte’ dag, dan zien ze 
elkaar. 

“We hebben een kinderkoor en we orga-
niseren binnen of buiten groepsactivitei-
ten. De kids die al kunnen rijden, krijgen 
op zaterdag extra les met een galopje of 
springen. Door de werkzaamheden in het 
park en door verkeerde paardenbakken 
hebben we nu minder kinderen, maar van-
af eind september hebben we weer plaats 
voor 30 à 35 kinderen.” 

Smiles van kinderen
“We zijn een non-profit organisatie en ik 

ben hier altijd vrijwilliger geweest. Waar 
je dit werk voor doet is om sociaal bezig 
te zijn, het samenzijn, de ‘smiles’ van de 
kinderen, dat is je beloning. Dat voedt je. 
Betrokken zijn, je kunnen inleven in kinde-
ren. Dat is je salaris. Daar ben ik dankbaar 
voor, dat ik dat al die jaren heb kunnen en 
mogen doen.”

Eind september hoopt John te kunnen 
vertrekken, niet omdat hij het werk niet 
meer leuk vindt, maar omdat hij het zware 
werk niet meer aankan. Dit zijn z’n laatste 
maanden, dus nu doet hij al wat rustiger 
aan. “Normaal gesproken was ik hier tien, 
elf uur per dag en dat zeven dagen in de 
week. Jarenlang meer dan 70 uur in de 
week. Ik ben 73 en ik ga nu een beetje van 
mijn pensioen genieten.” 

John Klep, een begrip in het Regentesse-
Valkenboskwartier. 

De wijk zal hem missen.

John Klep
 neemt 
afscheid

“Sociaal bezig zijn, het 
samenzijn, 

de ‘smiles’ van de kinderen, 
dat is je beloning

”
John Klep, geboren (“Stille Veerkade, drie hoog op de zolder”) en getogen Hagenaar, runt samen met een grote groep vrijwilligers al meer 
dan 25 jaar Klep & Co. “Ik woon nu in Leiden en laat Den Haag met een tevreden gevoel achter me.”

Insecten en reptielen
Familiespeeldag en Energiefestival op zon-
dag 30 september tussen 12.00 – 18.00 uur 
in wijkpark De Verademing
Attracties voor het hele gezin, informatie 
over insecten en reptielen, optredens op 
het grote podium, zang en dans, quiz en 
knutselen, workshop kriebelbeestjes, markt-
kramen…

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK
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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

Geeft drukwerk weer kleur!

Al meer dan 68 jaar een begrip in Den Haag
Prinsegracht 176, 2512 GG  Den Haag
T 070 737 09 36  E info@smiet-offset.nl

Hittegolf of niet,
 wij houden

het hoofd koel!

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).

 

De vakkundige, ervaren makelaar in  Regentesse en 
    Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt! 
 
 
 
 
    

  Bel voor een gratis waardebepaling! 
  Nu tijdelijk gratis professionele foto’s bij verkoop 
          van uw woning ter waarde van € 150,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

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  

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
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tekst: tekst: AAd vAn schie foto: Piet verniMMen

De vestiging van Albert Heijn, sinds ruim 30 
jaar in het hart van de Weimarstraat, is de 
plek waar vrijwel alle wijkbewoners hun voet-
sporen hebben liggen. Het is een bijzondere 
winkel, die uit vier voormalige woonhuizen 
gecreëerd is. Veel van de werknemers zijn al 
een ‘eeuwigheid’ werkzaam in dit filiaal: de 
grijsblonde dame aan de desk en de man bij 
de broodafdeling die er al 24 jaar werkt. Zelfs 
de van oorsprong Roemeense verkoopster 
van de daklozenkrant staat al oneindig lang 
hier aan de deur. 

De winkel is ook altijd open, 365 da-
gen per jaar. In het Haagse is het aantal 
openingsuren nergens hoger. Natuurlijk 
is dit ooit besloten om de omzet te ver-
hogen. 

Peter, de filiaalmanager, weet niet meer 
precies wanneer dit gebeurd is overigens. 
Hij werkt sinds 1987 bij het concern bij 
verschillende filialen en sinds 4 jaar is hij 
het gezicht van deze winkel. Dat zal wel-
licht niet zo lang meer duren, want dat is 

ongeveer de doorlooptijd van de winkel-
managers bij AH. 

Unieke formule
We voeren het gesprek met Peter ergens 

bovenin het pand, waar je via een kruip-
door-sluipdoor route de kantoren vindt. 
Het grote platte dak waar we op kijken, 
wilde men ooit vergroenen, maar dat is 
helaas niet doorgegaan vanwege de onvol-
doende draagkracht ervan. “De indeling 
van de winkel is gebaseerd op de lay-out 
van de voormalige woonhuizen. Het as-
sortiment van dit filiaal kent een unieke 
formule: veel gezonde/biologische, verse 
en kwalitatief hoogwaardige producten. 
Rekening houdend met het milieu, niet te 
veel verpakkingen. Veel Surinaamse, Cari-
bische producten aan de tweede binnen-
straat van de winkel.”

Klantengroepsgesprekken
De klanteninformatie komt beschikbaar 

via de bonuskaart van de vaste bezoekers 
van de winkel. Twee keer per jaar vindt er 

op uitnodiging een klantengroepsgesprek 
plaats, voorafgegaan door een enquête. 

Peter zou wel graag meer klanten hier-
bij willen betrekken, maar dat is niet 
eenvoudig, ook al gezien de gevoeligheid 
rond privacy. 

Buurtbudget
“We steunen via ons beperkte buurtbud-

get, dat verstrekt wordt middels gratis 
producten, een aantal echt buurtgebonden 
activiteiten, zoals de zomermarkt bij Jon-
ker Frans, een uitje voor Middin-bewoners 
uit de Newtonstraat, een straatfeest in de 
Kepplerstraat en de Omasoep van Joost 
voor oudere buurtbewoners.”

De toekomst
Ongetwijfeld zal verdere digitalisering 

voor veel veranderingen gaan zorgen in de 
winkels. Peter zou graag de zelfscanner in 
willen voeren. Dat zou een uitkomst zijn 
voor de overvolle winkel met rijen voor 
de kassa tussen met name 4 en 7 uur in de 
middag. Het landelijke management be-

paalt echter de invoering van dit soort pro-
cessen. Dat er volgend jaar ook een Jumbo-
winkel in de straat komt, beschouwt hij als 
een uitdaging. “De concurrentie zit niet stil 
en dat houdt ons ook scherp. Je kon dit een 
keer verwachten in het blauwe AH-winkel-
landschap in Segbroek.” 

Herkenbaarheid
In totaal werken er 135 mensen bij dit 

filiaal: teamleiders, caissières, adminis-
tratieve krachten en vakkenvullers, vaak 
als tijdelijk personeel. Dat is een aanzien-
lijke groep mensen, veelal afkomstig uit de 
buurt. Zoals gezegd, veel personeel dat er 
al lang werkt en dat een afspiegeling van 
de wijk lijkt te zijn. “Dat is goed voor de 
herkenbaarheid van de winkel! We zitten 
in een bijzondere buurt hier. Zo ontdekte 
ik in mijn eerste jaar het fraaie Emma’s 
Hof. En dat Theaterzwembad is ook zo 
apart! Nooit gedacht dat er zulke hotspots 
zouden zijn in deze wijk.”

Gesprek met 
filiaalmanager 
Peter Meijer

ONDERNEMEN IN DE WIJK

Lifestylebeurs/Banenmarkt ‘Meer met Minder’
op Regentessplein en in de Regenvalk
tekst: AAd vAn schie foto: JAcques riJnsBurGer

 
Op zaterdag 23 juni vond Lifestylebeurs/
Banenmarkt ‘Meer met Minder’ plaats op 
het Regentesseplein en in de/Regenvalk. 25 
Haagse organisaties die zich voor de men-
sen met een kleine beurs inzetten, boden 
die dag hun diensten aan. 
Wat is er allemaal mogelijk om het leven van 
mensen met een kleine beurs wat aangena-
mer te maken? Hoe kun je de kans op een 

baan verbeteren? Hoe kun je, als daar geen 
geld voor is, via de Speelgoedbeurs toch 
goed speelgoed aan je kinderen geven? Hoe 
ga je om met toeslagen en hoe kun je van 
je schulden af komen? Er waren tips om je 
CV te verbeteren en om een profielfoto voor 
Linkedin te laten maken. De Buurtschuur 
legde uit hoe je spullen kunt delen in de wijk. 
En met het Muzikantenkwartiertje was er 
een muzikale omlijsting van het geheel. De 
kersverse wethouder van Sociale Zaken, Bert 

van Alphen, opende op ontspannen wijze het 
evenement. 
Het weer werkte goed mee, maar erg druk 
was het niet. Het publiek maakte ook niet 
gemakkelijk de oversteek van het trottoir naar 
het plein, ondanks de toegankelijke zitjes, 
ingericht door de Kringloopwinkel in de Wei-
marstraat. Is de inrichting van het Regentesse-
plein wellicht aan renovatie toe om meer het 
karakter van een verblijfsplein te krijgen? 

Het geheim 
van Albert 
Heijn in de 
Weimarstraat

“Veel Surinaamse, 
Caribische producten aan 
de tweede binnenstraat 
van de winkel”
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tekst: AAd vAn schie foto: Piet verniMMen

 
Sinds kort zit familierechtadvocaat/ 
mediator Ien Ubaghs op haar smaakvol inge-
richte nieuwe kantoor Familie&Recht aan de 
Franklinstraat 93, hoek Weimarstraat.

“Deze wijk straalt energie uit. Er borrelt van 
alles hier. Het is een laagdrempelige locatie in 
een levendige en opkomende wijk. De klanten 
vinden het leuk hier. Sinds 2004 heb ik mijn 
eigen kantoor, tot voor kort aan de President 
Kennedylaan. Het werd tijd voor iets nieuws. 
We kochten deze parterre van de heer George 
Giasi. Hij woont hierboven en dreef al heel lang 
reisbureau Georgia Tours in deze ruimte. Hij 
wilde niet de zoveelste horecavoorziening in 
zijn pand en zag mijn partner en mij als onder-
nemers wel zitten als onderbuur.” Hij schonk Ien 
symbolisch een gelukboom, die nu op een pro-
minente plek in het kantoor staat.”

Beter bemiddelen dan procederen
Ien is lid van de vFas, de vereniging van Fa-

milierecht Advocaten en Scheidingsmediators 
en heeft een uitgesproken visie op haar vak 
als advocaat mediator. Als advocaat ligt haar 
focus op het zoeken naar oplossingen en de-
escaleren. Ze vindt dat je procederen zoveel 
mogelijk moet voorkomen in familiezaken. Als 
scheidingsmediator is zij directief en evaluatief 

en zet zij haar juridische kennis als advocaat in. 
Denk aan kennis van het huwelijksvermogens-
recht, alimentatierecht, pensioenrecht, gezags-
recht en de fiscaliteit. Bij een scheiding spelen 
emoties een grote rol en dan kan die derde par-
tij een belangrijke rol spelen. In gesprek blijven 
is essentieel. Voorkom een vechtscheiding, zorg 
dat iedereen aan tafel zit, zeker als er kinderen 
bij de scheiding zijn betrokken, want die krij-
gen vooral de rekening van een niet geslaagde 
scheiding. 

Een plan ontwikkelen voor de 
toekomst

Ien wil haar kennis en ervaring ook meer gaan 
inzetten bij het adviseren van jonge stellen met 
kinderen of een kinderwens, die gaan samen-
wonen of trouwen. Juist in de fase dat de relatie 
goed is, is het mooi om te hebben gesproken en 
nagedacht over de gevolgen, mocht het in de 
toekomst onverhoopt mis gaan. Ze denkt aan 
een inloopmogelijkheid op de zaterdagmor-
gen. Mensen kunnen dan informatie krijgen 
over deze adviesmogelijkheid. Hebben ze echt 
interesse, dan krijgen ze huiswerk mee en komt 
er in samenwerking met de notaris een plan. 
Overigens zijn oudere stellen, die gaan (her)
trouwen natuurlijk ook van harte welkom. Ien 
stemt graag af met andere betrokken profes-
sionals en beschikt over een ruim netwerk. Op 

haar kantoor zijn daarom ook regelmatig an-
dere professionals aanwezig met wie zij nauw 
samenwerkt in het belang van haar klanten.

Netwerk opbouwen in de wijk
Ien gaat contact leggen met basisscholen in de 

buurt om te bespreken of er een scheidingspro-
tocol op school is en ook met de huisartsen-
praktijken gaat ze praten over samenwerking. 
“We staan met de praktijk voor een uitdaging 
om in deze inspirerende buurt een vitale rol te 
spelen op ons terrein”. De bestaande klanten en 
de verwijzingen via het netwerk lopen gewoon 
door. Binnenkort hoopt zij de praktijk te kunnen 
uitbreiden met een geschikte (junior) advocaat. 
Kortom: die gelukboom komt vast van pas.

“ Goed bij elkaar! 
 Goed uit elkaar!”

Familierechtadvocaat Ien Ubaghs

“Regel het samen, in goede en slechte tijden!”

Taartpunthuizen
Erg regelmatig krijgt de redactie post van 
lezers. In de KonkreetNieuws van febru-
ari 2018 stond een artikel over de typische 
ReVa-taartpunthuizen, huizen met een 
hoek van minder dan 45 graden. “Een van 
de mooiste taartpunthuizen staat aan de 
Regentesselaan, met drie mooie erkertjes 
op de eerste, tweede en derde verdieping”, 
schreven we.
Een van onze lezers wijst erop dat dit pand 
inderdaad een juweeltje is en vervolgt “he-
laas wordt dit pand al jaren voor kamerver-
huur gebruikt en ziet er slecht en onderko-
men uit. Het zou natuurlijk heel jammer zijn 
als er historische details van dit markante 
pand verloren zouden gaan, hetgeen een 
verlies aan stedenschoon van het Regentes-
se/ Valkenboskwartier zou betekenen”. 
En dan nu de vraag: Wie onderneemt actie?

tekst: MArieke BAuwens

 
Transformatie schoolgebouw

Heel toevallig hoorden bewoners afgelopen 
maart over plannen met het schoolgebouw 
in de Daguerrestraat. Het pand is eigendom 
van een Haagse vastgoedondernemer en een 
klein jaar hebben twee andere vastgoedon-
dernemers er een koopoptie op. Aanvankelijk 
wilden zij het pand verbouwen tot 31 studen-
tenwoningen, dat werden er 21. De afdeling 
Vergunningen weigerde een vergunning, o.a. 
omdat in het bestemmingsplan ‘Maatschap-
pelijk-Welzijn/ Onderwijs’ is opgenomen. Wo-
nen zou gerelateerd moeten zijn aan zorg. De 
gemeente vond bovendien de parkeerdruk in 
de wijk te groot. 

Koppen bij elkaar 
Begin juni staken bewoners met deze in-

formatie de koppen bij elkaar. Zij bespraken 
wat zij waardevol vonden voor de buurt en 
kwamen op ruimte voor kleine bedrijfjes, en 
voor beschermd/ begeleid wonen, zorg gere-
lateerd. 

Later die maand vertelden de vastgoedbe-
leggers dat het plan was aangepast. Het gaat 
nu om 18 wat grotere appartementen, voor 
‘young professionals’. De gemeente bleek po-
sitief en afdelingen waren al in overleg om 
het mogelijk te maken. Ideeën van bewoners 
bleken een gepasseerd station: de vastgoed-

beleggers hadden geen ‘zorgbedrijven’ ge-
vonden, en bedrijfjes waren volgens hen niet 
levensvatbaar. En zeker niet rendabel. 

De verbouwing heeft nogal wat gevolgen; 18 
appartementen, deels op een binnenplaats, en 
deels aan de autoluwe Daguerrestraat, waar 
het speeltuintje binnenkort opgeknapt wordt. 
De betrokken bewoners wilden dat de beleg-
gers hun plannen aan álle toekomstige buren 
zouden uitleggen. 

Een drukke avond
Op 4 juli vertelde de gebiedsregisseur in het 

schoolgebouw dat de gemeente het belangrijk 
vindt dat omwonenden over het plan geïnfor-
meerd worden. Maar ook, omdat de gemeente 
geen eigenaar is, dat hun rol zich beperkt tot 
toetsing aan het beleid. Informatie aan bewo-
ners moest dus van de initiatiefnemers komen, 
in dit geval de vastgoedondernemers. 

De bestemming geldt volgens de gemeente 
in feite niet meer, omdat het gebouw sinds 
2007 niet meer als school fungeert. Er was 
onderzocht of er groepswonen voor ouderen 
en minder validen gerealiseerd kon worden, 
maar dat bleek onmogelijk. Investeringen in 
toegankelijkheidsmaatregelen, zoals liften, 
zouden tot te hoge huren leiden. 

Bewoners van de Daguerrestraat zien het 
gebeuren dat fietsen op straat en niet in de 
geplande stalling worden gezet. De eigenaars 
spreken huurders daar dan op aan, is de be-

lofte. Net als bij geluidsoverlast. Ontwikkelaars 
en gemeente bekijken hoe dit voorkomen kan 
worden en de plateaus, heel dicht tegen de 
huizen aan de kant van de Copernicusstraat, 
worden zo ingericht dat het onaantrekkelijk is 
om er te gaan zitten. 

De verbouwing begint nadat het speeltuintje 
in de Daguerrestraat is opgeknapt. Andersom 
blijkt onmogelijk. En huurders krijgen geen 
parkeervergunning. 

Vragen
Waar is een bestemmingsplan voor, als het 

zo gemakkelijk opzij geschoven wordt? En 
waarom worden bewoners nu pas geïnfor-
meerd? Zou deze informatieavond er ook ge-
weest zijn als bewoners niet toevallig op de 
hoogte waren? Hoe serieus was de inzet voor 
een maatschappelijke bestemming? Er zijn al-
lerlei woonvormen te bedenken waar geen lift 
voor nodig is, en combinaties zoals bewoners 
– te laat- voorstelden zijn niet aan de orde ge-
weest. 

Wat jammer dat omwonenden niet direct 
betrokken zijn bij deze plannen. Die betrok-
kenheid zou ook heel logisch zijn, in een tijd 
waarin van hen steeds meer wordt verwacht. 
Dan had het er misschien wel heel anders uit 
gezien en was de bestemming ‘Maatschappe-
lijk-Welzijn’ behouden. Verandert de omge-
vingswet met ‘vroegtijdige participatie’ vanaf 
2022 iets aan de inspraak van bewoners? 

Inspraak, bestemmingsplannen en de Daguerrestraat.  
Had het ook anders gekund? 

Nieuwe Energie 
Bootcamp op Het 
Circus
Om onze stad leefbaar te houden 
moeten de Haagse woningen van het 
gas af, maar welke andere energie-
bronnen zijn er? Op 9 september 
staat Duurzaam Den Haag op Het 
Circus om je hierover te informeren. 

Zweten is weten! 
In de Bootcamp-tent zijn verschillende 
gratis activiteiten waarbij je zelf energie 
kunt opwekken en meer te weten komt 
over hoe je energiezuinig(er) kunt le-
ven. Fiets een smoothie bij elkaar of laat 
een foto maken door te springen en zo 
energie te verzamelen. Of bak pannen-
koeken op een elektrische kookplaat.

Groen 
Met nieuwe, schone energie maak je 
je woning en de buurt gezond en klaar 
voor de toekomst. Daar speelt ‘groen’ 
een belangrijke rol bij. Een groene buurt 
draagt bij aan een betere berging van 
regenwater, maar zorgt ook voor een 
schonere lucht door fijnstof op te van-
gen. De Energie Bootcamp informeert 
je ook over Operatie Steenbreek, waar-
mee je gratis tuintegels kunt inwisselen 
voor planten! 
www.degroeneregentes.nl.
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tekst: redActie

Op vrijdag 7 september van 17.00 tot 20.00 
uur, en op zaterdag en zondag 8 en 9 septem-
ber van 11.00 tot 23.00 uur tovert Het Circus 
wijkpark De Verademing weer om tot een 
groot festivalterrein. Als je al eens bent ge-
weest, dan weet je hoe bijzonder het is. Als je 
nog nooit bij Het Circus was, zet de data dan 
in je agenda. 
Dit jaar laat Het Circus zien dat ‘duurzaam’ 
leuk kan zijn. Bewoners, organisaties en kun-
stenaars uit de wijk leren elkaar beter kennen 
tijdens het festival en iedereen weet na het 
festival elkaar beter te vinden. Jay Navarro, 
een van de oprichters van Het Circus: “Festival 

Het Circus kent een brede diversiteit aan mu-
ziek, acts en workshops voor alle leeftijden, 
er is een buurtdiner en een circuscamping, 
maar waar het vooral om gaat bij het Circus 
is de relaxte sfeer.”

Muziek
Tony Bouman en Sebastiaan Simoen van het 
Muzikantenkwartiertje nemen de program-
mering van de muziek en de acts voor hun 
rekening: 
“Het is heel speciaal om erachter te komen 
dat er zoveel talent is in onze wijk ReVa en 
dat er muzikaal zoveel aan de hand is hier. 
Een paar namen uit de programmering: Ska-
venhage, Ava Nova, Vrou.ka, Tabs en Circo 

Sollievo. Het is onwijs tof om dat op Festival 
Het Circus neer te mogen zetten.”

Workshops
Zowel voor kinderen als voor volwassenen is 
er ontzettend veel te doen. Martha Gallego, 
die de workshops voor volwassenen verzorgt: 
“Menno Zwaak van Permacultuur Den Haag 
verzorgt de workshop ‘Natuurlijk (moes)
tuinieren en composteren’. Niels Boele van 
Strohpaltz geeft een presentatie/workshop 
‘off-grid leven’ en kunstenaar Melissa Cruz 
leert je hoe je oude blikken dozen omtovert 
tot hippe kunstzinnige lampen. 
Er is YangYin Yoga van Mijke Anink en je kunt 
een proefsessie Reiki Healing ondergaan met 

Nicole Morré. Maartje Muskens organiseert 
een Cirkeldans.” Dat is nog maar een tipje van 
de sluier.

Pop-up College
Universiteit Leiden is aanwezig met een pop-
up college over plastic vervuiling. Duurzaam 
Den Haag verzorgt op zondag de Nieuwe 
Energie Bootcamp. Zaterdag 8 september om 
13 uur wordt het Wijkbudget van het Cultuur-
kwartier uitgereikt. De 13 initiatiefnemers 
krijgen dan te horen of hun plan/idee voor de 
wijk heeft gewonnen.

Festival Het Circus 

tekst: Anneke de GrAAf foto: JAcques riJnsBurGer

Oorspronkelijk komt ze uit Venezuela, waar ze 
voor advocaat studeerde. Maar ze kwam er snel 
achter dat daar haar hart niet ligt. Opgegroeid 
in een gezin waar haar ouders een modelling-, 
dans- en acteerschool hadden, kwam ze van 
jongs af aan in contact met een wereld van 
bekende persoonlijkheden waarin schoonheid 
een belangrijke factor was. 

Op haar 17e studeerde ze af aan een be-
roemde schoonheidsacademie in Caracas. Niet 
lang daarna opende ze haar eigen bedrijf in het 
geven van makeup-lessen. Via een tv-optreden 
bereikte ze 50.000 followers op Facebook.

Publieksprijs
In 2013 verhuisde ze naar Ierland om daar een 

verdere opleiding in het makeup-vak te volgen. 
De liefde bracht haar het jaar erop naar Neder-
land. Ze woont nu met haar vriend in onze wijk, 
dicht bij haar zaak. In 2016 won ze de Makeup 
Awards publieksprijs in de Jaarbeurs. Haar Ne-
derlands is nog niet helemaal op peil, maar ze 
heeft persoonlijk assistente Sofia – ook Vene-
zulaanse, maar al jaren hier - die haar bij alle 
praktische zaken bijstaat. 

Ruimte voor alles
Wie op haar website kijkt, www.glamourma-

keup.nl, zal verbaasd zijn over de veelzijdig-
heid van haar aanbod: professionele trainingen, 
persoonlijke makeup-workshops, makeup voor 
bruiden, familie en gasten, voor feesten, voor 
toneel, Arabic/Bollywood makeup, makeup voor 
de donkere huid en makeup voor fotoshoots. 
“Hier is ruimte voor alles,” zegt Marihen. “je kunt 
hier alles krijgen en alles leren”. 

Leuke sfeer
Dat de zaak zo goed loopt is een beetje een 

verrassing. “Men had gezegd dat Nederlanders 
niet zo met het uiterlijk bezig zijn, maar dat valt 
reuze mee. Door het internationale karakter 
van Den Haag krijg ik ook veel expats over de 
vloer. Die willen iets creatiefs doen en vinden 
het leuk om elkaar te ontmoeten in mijn zaak, 
waar ze gezelligheid vinden en waar ze zichzelf 
kunnen zijn”. “Er heerst hier een leuke, lichte 
sfeer” vult Sofia aan. 

Als advocaat was ze afgestudeerd op een 
scriptie over Human Rights. “Daarmee zou ik 
hier in Den Haag perfect op mijn plaats zijn. 
Maar ik wil geen kantoorwerk en heb met heel 
mijn hart gekozen voor dit veelzijdige en crea-
tieve vak. Hier ben ik op mijn plaats”. 

Glamour Makeup
Marihen Gemenez (30) is een top vakvrouw en echte onderneemster. Sinds anderhalf jaar 
zit ze in het elegante Jugendstilpand op de hoek van de Suezkade en de Columbusstraat 
met haar zaak Glamour Makeup. Tot haar vreugde én een beetje verbazing is dat inmid-
dels al een goedlopend bedrijf geworden.

tekst: redActie foto: John MArtinus

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt 
in stadstuin de Uitvindershof in de Van 
Swindenstraat (ingang naast nummer 6) 
en de aannemer is zo goed als klaar. 

De vijver met waterval en brug is aange-
legd, het zonneterras is klaar, het pad is ge-
legd, de zitkuil is (op het mozaïeken na) af, de 
cortenstalen plantenbakken en pergola’s zijn 
geplaatst, de klimrekken voor fruit zijn opge-
hangen, het gras is ingezaaid, de bomen zijn 
geplant, het informatiebord staat en de kast 

is bijna klaar.

Feest in september
De vrijwilligers zijn bezig met het aanvragen 

van water en elektra en het aanleggen van 
meterkasten. Tijdens de droge periode geven 
zij de planten met de hand water; het planten 
van het overige groen is naar het najaar ver-
schoven. In de tweede helft van september 
zijn er feestelijke activiteiten in de tuin. Wil 
je je aanmelden als vrijwilliger? vrijwilligers@
uitvindershof.nl en blijf de Facebookpagina 
volgen: facebook.com/uitvindershof/.

Stadstuin de Uitvindershof
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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

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

Kijk voor informatie over al onze voorstellingen & tickets op
www.zuiderparktheater.nl

Zuiderparktheater,
de mooiste voorstellingen in de openlucht

24 aug

25 aug

26 aug

2 sep

15 sep

23 sep

29 sep

Summer of Laugh: Yentl en de Boer in Concert
Het podium is aan het muzikale, absurdistische cabaretduo 
Yentl en de Boer. Zij verzamelen elke zomer de allermooiste, 
grappigste en meest ontroerende liedjes.

Residentie Orkest: Symphony in the Park
Vaste dirigent Nicholas Collon trapt het muzikale seizoen af 
met de Schilderijententoonstelling van Moesorgski en het 
Vioolconcert in D majeur van Tsjaikovski. 

Stichting Dosti: Multicultureel Vrouwen- 
en Raksha Bandhan Festival
Met optredens van verschillende vrouwelijke artiesten onder 
leiding van Muziekgroep Avishkar. 

Fietstocht langs de Kunstwerken Zuiderpark
In het Zuiderpark zijn meer dan dertig bijzondere kunstwerken 
te bewonderen. Maak samen met een bevlogen gids al fi etsend 
kennis met de beelden in het park.

AVO J-Music Festival 
Muziek uit het land van de rijzende zon
Japans muziekfestival met o.a. de elektronische rockband 
Esprit D’Air en de theatrale goth-unit REMNANT. 

Korenfestival Den Haag
Van Vrouwenkoor De Heksenketel tot de Hoekse Tranentrekkers, 
en van de Sanseveria’s tot popkoor Pepperoni: de veelzijdigheid 
op het Haagse Korenfestival is weer groot.  

Polski Festiwal pod gwiazdami 
Pools Festival onder de sterren
Het eerste Poolse festival van de hofstad! Een breed cultureel 
programma met o.a. een Poolse Disco Polo band en foodcourt!
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BEWONERS IN DE WIJK

tekst: LAurA vAn herPen foto: esther GerAdts 

Hartje centrum. Vanaf het dakterras 
zijn alle geloven zichtbaar. 

Vroeger vlogen er de kogels in het 
rond. 

Hoe ze elkaar voor het eerst zagen? 
Weten ze allebei niet meer. Misschien 
op zijn verjaardag. Er werd gitaar 
gespeeld en dat kleine jochie, 5 of 
6 jaar, zat naast zijn moeder toe te 
kijken: dat wil ik ook.

Nu wordt hij uitgenodigd voor zijn 
optredens in het Paard, maar hij 
durft er niet heen, dan voelt hij 
zich zo’n ouwe lul. Hij geniet er 
toch van mee, gillende meisjes op 
het balkon beneden, moet hij om la-
chen, of nog steeds wel eens een 
vreemdeling die op de verkeerde bel 
drukt. Het brengt hem terug naar de 
tijd dat hij zelf jong was. Hij was 
zelf veel erger. 

Slaapt hij een nachtje aan de voorkant.

Even roddelen - vind ik leuk, is een 
hobby van me. Die buren rechtsonder 
zijn weggegaan vanwege de herrie.

Op straat een zwaai en hoe het gaat. 

Hij praat drie uur in een kwartier 
en hij luistert en lacht zacht. Eet 
intussen het taartje van zijn buur-
man op. Hij had vanmorgen eigenlijk 
toch al een stuk op.

Buren in Beeld

Het houden van aquariumvissen heeft wel 
wat veranderingen doorgemaakt de afge-
lopen 80 jaar. Het elitaire karakter ervan is 
verdwenen. Het huidige klantenbestand van 
Holgen omvat alle lagen van de bevolking en 
van jong tot oud. Rob: “Je praat dan over zo’n 
150 huishoudens in de directe omgeving van 
Holgen en voor heel de regio heb je het al 
gauw over duizenden woonkamers waarin 
een aquarium is te vinden.”

Beginnen met een aquarium is ook niet 
meer zo duur, terwijl de kwaliteit stukken 
beter is geworden. Voor nog geen 150 euro 
heb je al een mooi aquarium gevuld met ver-
schillende kleurrijke visjes.

Ook de aandacht voor het welzijn van de 
dieren is veranderd. “Die kleine goudvis-
kommetjes die verkopen we al ruim twintig 
jaar niet meer. Die goudvisjes leefden hoog-
uit een paar maanden. Ook een vis heeft een 
goede leefomgeving nodig. Om precies te 

zijn, 1 centimeter vis per liter water. Dus zes 
visjes van elk 5 centimeter hebben 30 liter 
water nodig. Als een aquariumvis een goede 
leefomgeving heeft, kan hij met gemak jaren 
oud worden.”

Een andere belangrijke ontwikkeling ligt op 
technisch gebied; filters, waterverbetering, 
pompjes en zelfs apparaatjes die het voedsel 
doseren, zodat een eigenaar met gemak een 
weekje zorgeloos op vakantie kan. Allemaal 
ontwikkelingen die het eenvoudiger maken 
op een goede manier vissen in een aquarium 
te houden.

Rob: ”Het houden van visjes in een aqua-
rium doet mensen goed. Het geeft levendig-
heid in een ruimte, het is kleurrijk en… het 
is voor mensen belangrijk dat ze iets hebben 
om voor te zorgen.”

Aquariumcentrum Holgen, midden in onze 
wijk. Al 80 jaar. Duizenden vissen in één win-
kel. Een belevenis.

tekst en foto: Piet verniMMen

In 1895, toen het houden van vissen (en reptielen) nog voorbehouden was aan de elite, startte 
betovergrootvader Holgen in Amsterdam zijn aquariumhandel. In 1917 opende een tak van de 
familie Holgen een vestiging in Den Haag en in 1938 startte Gerrit Holgen, de grootvader van 
Rob, Aquariumcentrum Holgen aan de Regentesselaan 205. Ernst studeerde onder andere klavecim-

bel, zang en blokfluit aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag, piano aan het 
conservatorium te Utrecht, schoolmuziek in 
Rotterdam en hij volgde een dirigentenop-
leiding aan het conservatorium te Tilburg. 
Zelf speelt hij piano, (barok) viool, violone, 
viola da gamba, blokfluit en accordeon. 
“Door mijn opleiding en eigen ontwikkeling 
heb ik op veel instrumenten leren spelen en 
mijn ervaring is, dat als je op een ‘nieuw’ in-
strument leert spelen, dat dan het spelen op 
andere instrumenten ook beter wordt.”

Er was vanaf de beginperiode veel animo 
voor zijn muzieklessen aan de Regentes-
selaan, ook al omdat hij vrij snel de moge-
lijkheden zag van Facebook en internet. De 
naam www.pianolesdenhaag.nl zegt wat dat 
betreft alles. 

De leerlingen komen uit Den Haag, maar 
soms ook daarbuiten. De meesten uit de 
buurt. Er is veel vraag naar pianoles, maar 
ook wel vioolles. “Gitaar en ukelele akkoor-

den leren doen we ook. Mijn muzieklessen 
verzorg ik in groepjes van drie leerlingen 
tegelijk. Dat is gezelliger dan individuele les-
sen en de deelnemers leren van elkaar en 
ze stimuleren elkaar ook. Muzieklessen zijn 
niet meer zo technisch als vroeger. Het gaat 
nu vaak meer om het leren spelen van lied-
jes.” Momenteel is er nog plek voor enkele 
nieuwe leerlingen.

“Iedereen kan een instrument leren spe-
len, maar je moet er tijd in steken. Je moet 
veel en regelmatig oefenen thuis. Ouders die 
zelf geen keyboard of viool hebben, kunnen 
er voor hun kind een van me huren. Je moet 
als kind, en als volwassene trouwens ook, er 
wel wat voor over hebben. En vooral niet te 
snel opgeven. Je moet doorzetten. Ouders 
die hun kinderen daarbij helpen, die kin-
deren zijn het meest succesvol met de mu-
zieklessen. Immers: doorzettingsvermogen 
hebben kinderen niet vanzelf, dat moet je 
leren.”

tekst en foto: Piet verniMMen

Muziekatelier Ernst Stolz zit al 32 jaar aan de Regentesselaan 201. 

Aquariumcentrum 
Holgen

Muziekatelier 
Ernst Stolz 
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tekst: Anneke de GrAAf foto: JAcques riJnsBurGer

 
Schoenen uit als je binnenkomt, het is ten-
slotte een tempel. Maar de zachte kleden 
voelen prettig aan de voeten en de kleur-
rijke tempelkamer met de vele (Boeddha)
beelden stemt tegelijk devoot en vrolijk. Er 
is heel wat te zien en te vertellen, bijvoor-
beeld over de functie van de diverse beel-
den, die elk een bepaalde eigenschap van 
de Boeddha vertegenwoordigen, en waar 
de bezoeker zich tijdens het mediteren op 
kan concentreren. 

Oorzaak en gevolg
Voorzitter Mieke Stoppels en bestuurs-

lid Ben van Ham willen graag in zo een-
voudig mogelijke bewoordingen de voor 
een leek moeilijke materie toelichten. Te 
beginnen bij het boeddhisme, waarvan 
velen alleen de gezellige Boeddhabeel-
den in de tuin kennen. Het boeddhisme 
is geen religie en kent geen god; het om-
armt het principe van oorzaak en gevolg. 
Volgens de Boeddha worden onze levens 
niet gecreëerd door anderen of door toe-
val, maar door onze eigen acties. Ben van 
Ham: “Dat geeft gelijk aan dat je zelf ver-
antwoordelijk bent. Wat we ondergaan, 
hebben we zelf eens veroorzaakt, ook in 
een ander bestaan”. Want het boeddhisme 
gaat uit van het principe van karma en 

wedergeboorte. En de overtuiging dat 
het bestaan gebaseerd is op lijden, maar 
dat er een weg is die dit lijden kan ver-
zachten of opheffen, namelijk het 8-vou-
dige pad: de juiste manier van denken en 
handelen. Daarbij is de stroming waar de 
stichting Sakya Thegchen Ling zich mee 
bezig houdt (mahayana) vooral gericht op 
de bevrijding van álle levende wezens en 
niet alleen op die van het eigen individu. 

Het lichaam als hotelkamer
Wat betekent het boeddhisme in je le-

ven? Ben: “Het kan gedoe geven, want je 
moet je als boeddhist aan de stappen van 
het 8-voudige pad houden. Dat maakt je 
kwetsbaar ten opzichte van mensen die 
het niet zo nauw nemen met het juiste”. 
“Maar het geeft je ook rust,” zegt Mieke. 
“door afstand te nemen van moeten en 
willen. Je relativeert, omdat je weet dat al-
les toch constant weer verandert. Mensen 
die een schokkende gebeurtenis hebben 
ondergaan, kunnen via het boeddhisme 
troost en rust vinden. Er is een beeld in 

het boeddhisme: het lichaam als een ho-
telkamer; straks bevind je je weer in een 
andere. Je moet wel wat geduld hebben 
met het boeddhisme; het duurt misschien 
een tijd voordat je je het gedachtegoed ei-
gen kunt maken”. 

Compassie
Er zijn verschillende stromingen in het 

boeddhisme, die zich onder invloed van 
een specifieke cultuur hebben ontwik-
keld. Het boeddhisme als geheel heeft 
eveneens een ontwikkeling ondergaan. 
De in de tijd opeenvolgende boeddhisti-
sche stromingen hebben stappen in het 
denken gezet. Bijvoorbeeld van een ge-
richtheid op de eigen verlichting naar een 
compassie voor de hele levende wereld. 

Cursussen
Er valt nog zoveel over te vertellen. Bij-

voorbeeld over de vlucht uit Tibet van de 
Dalai Lama, de geschiedenis van het cen-
trum en niet te vergeten de leraar Khenpo 
Tashi Amipa, die drie keer per jaar het 
centrum bezoekt en leringen geeft. Of het 
bezoek van de Sakya Trizin vanuit India. 
Op de website is veel meer te lezen; ook 
over wat het centrum allemaal doet. Zoals 
meditatiebijeenkomsten, Tara-rituelen, 
schoolbezoek aan het centrum, biblio-
theekavonden en cursussen. Bijvoorbeeld 
de cursus Tibetaans boeddhistische medi-
tatie, die je op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 
van 19.30 tot 21.30 kunt volgen. Stichting 
Sakya Thegchen Ling, Laan van Meerder-
voort 200A. www.sakyanederland.nl 

Afstand nemen van moeten 
en willen
Hoe lang je ook in een wijk woont, er zullen altijd zaken zijn die je over het hoofd ziet. Zo ook 
misschien het onopvallende boeddhistische tempeltje van de stichting Sakya Thegchen Ling aan 
de Laan van Meerdervoort 200A. Van buiten zie je er bijna niets van, maar het is er toch al vanaf 
1986. 

tekst: redActie foto: de Groene reGentes

Op 25 oktober 2018 neemt ‘Coöperatie 
Haags Opgewekt U.A’ haar eerste, coöpera-
tieve zonnedak op theater De Nieuwe Regen-
tes in gebruik. In samenwerking met theater 
De Nieuwe Regentes begint om 15.00 uur de 
duurzame theatervoorstelling ‘Buurman in 
de natuur’, waarna het dak feestelijk wordt 
geopend.
Het dak is gerealiseerd door vrijwilligers van 
de Groene Regentes en 72 buurtbewoners 
die 320 zonnepanelen hebben gefinancierd 
opdat er lokaal groene stroom opgewekt kan 
worden. Een deel van de opgewekte energie 

wordt gebruikt voor het laden van elektrische 
deelauto’s met laadpalen die aan de kop van 
de Regentesselaan vlakbij het Regentesse-
plein staan. De voortgang van de bouw ver-
loopt voorspoedig en op 1 september zou 
alles technisch klaar moeten zijn.

ReVa van het gas af
De buurt Koningsplein en omgeving is aan-
gewezen als één van de prioriteitwijken in 
Den Haag om in 10 jaar tijd volledig klimaat-
neutraal te zijn. Dit project wordt getrokken 
door Stichting Duurzaam Den Haag onder 
het motto ‘Energie en Groen in de wijk’. Een 
ambitieus plan, waarbij nog lang niet duide-
lijk is hoe het aangepakt moet worden. Wel 
duidelijk is dat Den Haag voor een enorme 
verduurzamingsoperatie van de woningen 
staat. De Groene Regentes helpt bewoners 
met deze verduurzaming door isolatie, zon-
nepanelen of een warmtepomp te laten 
plaatsen. In de afgelopen twee jaar zijn al 
1200 zonnepanelen en 40 warmtepompen 
geplaatst. U kunt zich nog steeds vrijblijvend 
inschrijven als belangstellende via www.
groeneregentes.nl/hoom. Zij komen dan bij u 
langs voor een adviesgesprek.

ReVa steeds duurzamer

Boeddhistisch centrum Sakya Thegchen Ling

“Je relativeert, 
omdat je weet dat 
alles toch constant 
weer verandert”

tekst: redActie foto: MAAike veGter

Op zaterdag 23 juni organiseerden be-
woners van de Suezkade tussen Weimars-
traat en Columbusstraat voor het eerst 
sinds mensenheugenis een straatfeest. 
Op een bijna autovrije kade genoten be-
woners van zelfgemaakte hapjes, drank-

jes en van de spelletjes die bij VÓÓR Wel-
zijn geleend waren. Hoogtepunt was een 
boottocht met de Ooievaart. Bewoners 
zwaaiden de oude kademuur vaarwel. Ze 
hopen er in 2019, als de gemeente klaar 
is met de vernieuwing, een hele mooie, 
en vooral groene, nieuwe kademuur voor 
terug te zien.

Op weg naar een 
klimaatneutraal ReVa

Uitzwaaien van de kademuur 
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Onder de brug 
Afgelopen weekend raakte ik aan de praat 
met een gozer van een jaar of vijfentwin-
tig. Het was tijdens de opening van een 
expositie in Galerie Haags aan de Koningin 
Emmakade. Hoofdschuddend was hij naast 
me komen staan bij het openingstoe-
spraakje en toen iedereen was uitgeklapt 
zei hij: “Wat een gelul hè. Waarom is het 
nou niet mogelijk om een goed verhaal op 
te hangen, of iets met humor te doen. Altijd 
dat stomme geblabla. En het gekke is, hoe 
zweveriger het taalgebruik, des te slechter 
is de kunst!” 
Net toen ik hem antwoord wilde geven, zag 
ik dat zijn blik gefocust werd op de voorbij 
komende dienbladen. Hij griste er twee 
wijntjes af, die hij in één teug achterover 
sloeg. 
“Zo!”, zei ik, “jij spuugt er ook niet in.” 
“Nee man”, vervolgde hij, “ik sta de godgan-
se dag al droog. Ik zal me trouwens even 
voorstellen: Ik ben Wouter van de Veen. Ik 
ben niet van hier hoor, ik kom van Gasteren 
weg. Dat ligt in de buurt van Assen. Ik zou 
kunstgeschiedenis gaan studeren in Leiden. 
Maar ja, je weet hoe dat gaat hè, als Drent 
in de grote stad. Op kamers gegaan, stap-
pen, zuipen, hoeren en snoeren en na een 
maand of zes had ik geen cent meer. Als ik 
’s morgens wakker werd moest ik eerst een 
borrel. Nou je begrijpt het al, m’n kamer 
uit gelazerd en dan komt er van studeren 
geen pest terecht. Dus sinds een jaar slaap 
ik onder de brug. Ja, ik heb wel eens een 
plekje waar ik een paar dagen kan blijven, 
maar als ze in de gaten krijgen dat de voor-
raadkast leeg is, moet ik weer opkrassen. 
Dus tegenwoordig loop ik openingen en 
exposities af, daar is altijd wat te bikken en 
soms wat te knagen en het blijft dicht bij de 
studie kunstgeschiedenis.”
“Maar waarom ga je dan niet terug naar je 
ouders”, onderbrak ik hem. 
“Ach meneer”, zei hij, “die ouwe ziet me aan 
komen. Ik ga”, zei hij in de rondte speu-
rende, “eens kijken of er nog een bedje voor 
de nacht te regelen is.” En verdween tussen 
het galeriepubliek.
Een half uurtje later zag ik hem geanimeerd 
pratend met een vrouw, die zijn moeder 
had kunnen zijn, het pand verlaten. Fijn 
dacht ik bij mezelf: Die kom ik vanavond bij 
mij onder de brug niet tegen.

 
Frans de Leef

C
olu

mn

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl

CULTUUR IN DE WIJK

tekst: ed vervoorn foto: studio oostruM

De Haagse dansorganisatie werd in 1996 
opgericht door Rinus Sprong en Thom 
Stuart, ook nu nog de artistiek leiders. Ze 
werkten aanvankelijk vanuit huis. Het ge-
zelschap creëert en produceert multidis-
ciplinaire dansvoorstellingen voor regu-
liere theaters en voor bijzondere locaties 
en festivals. Ook zijn er cursussen voor 
jong en oud, in kleine en grote projecten. 
DDDD staat met beide benen in het cultu-
rele landschap en vaart (ook) op intuïtie. 
Vanaf 2016 vanuit de vaste locatie, een oud 
schoolgebouw in de Gheijnstraat.

Ontwikkeling van talent
Centraal staan -sinds 2013- de dansers 

van De Dutch Junior Dance Division 
(DeDJDD). In dit talentontwikkelingstraject 
worden jonge dansers begeleid op 
het gebied van danstechniek, (re)
presentatie, cultureel ondernemerschap, 
professionaliteit, veelzijdigheid en inzicht 

in hun danscarrière. De dansers, vaak 
vanuit het buitenland, kunnen zich hier 
intensief bezig houden met hun vak en hun 
ontwikkeling als dansprofessional.

Kiran Bonnema/Billy Elliot
Een van de tien jonge dansers van DeD-

JDD is Kiran Bonnema (geboren in Neder-
land, 1998). Hij woonde vanaf zijn derde in 
Brazilië en begon met dansen toen hij zes 
jaar was. 

Waarom is Kiran gaan dansen? “Mijn 
moeder vertelde me ‘Voordat je kon lopen 
was je al aan het dansen.’ Ik was zes jaar 
en we gingen samen de film Billy Elliot 
kijken (Billy leeft in een Britse mijnwer-
kersgemeenschap in 1984 en wil op bal-
letles -redactie). Ik wilde altijd al dansen, 
maar in die film zag ik dat het ook kon! Dus 
ging ik mijn eerste balletlessen volgen, ver 
weg van alles en iedereen. Ik bleek talent 
te hebben en deed auditie bij het Bolstoi 
ensemble dat in Brazilië een project uit-
voerde. Zo begon het.”

Meer dan duizend woorden
Het idee dat dansen iets voor meisjes is, 

leefde op school in Brazilië behoorlijk. “Je 
leert ervan”, glimlacht Kiran. Hier ervaart 
hij dat soort dingen helemaal niet. “Ik vind 
Nederland heel creatief en alternatief, ik 
merk het in het denken en doen van de 
mensen. Ik woon in een studentenhuis hier 
vlakbij in de Noorderbeekdwarsstraat, en 
als ik zeg dat ik danser ben is het antwoord 
“Nice!”

Dansen is hoe dan ook zijn verleden, zijn 
heden en toekomst. Waarom? Dat vindt hij 
een moeilijke vraag: “Bij de kunsten gaat 
het erom dat iets werkelijk van binnenuit 
komt. Het wordt vertaald in een schilde-
rij, een muziekstuk, een dansvoorstelling. 
Voor mij zeggen deze dingen meer dan 
duizend woorden. Het is echt mooi dat ik 
bij DDDD kan leren welke richting mij het 
beste ligt. We doen zoveel hier, alle stijlen 
komen voorbij. Uiteindelijk voelt mijn li-
chaam wat voor mij het beste is.”

Meer informatie: www.ddddd.nu.

De Dutch Don’t Dance Division 
werkt aan en met talent

De naam De Dutch Don’t Dance Divison (DDDD), de dansorganisatie die sinds een paar jaar in De Gheijnstraat is gevestigd, lijkt ineens in alle 
(Haagse) dansprojecten en -initiatieven op te duiken. Aan alles wat ze doen of waaraan ze meedoen zit een gouden randje. Solo’s @ the Sea: uit-
verkocht, Carmina Burana: uitverkocht. De Dutch Summer Dance Course: volgeboekt. Naast de projecten is er een ruim lesaanbod voor iedereen 
die wil (leren) dansen. 

“Uiteindelijk voelt 
mijn lichaam wat voor mij 

het beste is

”
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MONUMENTEN IN DE WIJK
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 

wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53

tekst: Piet verniMMen foto: chris esser

‘Misschien niet meteen te herkennen, maar 
bovenstaande foto is een detail van het 
rijkversierde gevelaanzicht van de Agneskerk 
aan de Beeklaan’, zo luidde het onderschrift 
van de foto op de voorpagina van Konkreet 
Nieuws juni 2018. 

Die foto gaf alvast een voorproefje van 
pagina 8 en 9: een overzicht van de ge-
meentelijke monumenten in Regentesse- 

Valkenboskwartier. 
Nee, inderdaad, ‘niet meteen te herken-

nen’ want in dat nummer waren de bij-
schriften van deze kerken, de Parochie-
kerk Heilige Agnes en de Parochiekerk van 
de Heilige Familie, abusievelijk verwisseld. 
Zowel op de voorpagina als op pagina 8-9.

Niet enkel de kleinzoon van architect Jan 
Stuyt van de kerk van de H. Familie, zag 
onze vergissing, maar ook de koster van de 
kerk aan de Beeklaan reageerde vrij snel. 

Waarvoor onze dank! Stiekem zijn we blij 
dat we nu ook in dit nummer nog even aan-
dacht kunnen besteden aan de prachtige 
architectuur van beide kerken.

Slagwerk
Wat de kerk aan de Beeklaan betreft: 

Alex Keizer, bestuurslid gebouwen van de 
Parochie Maria Sterre der Zee, meldde ons 
dat de problemen met het slagwerk van 
de klok inmiddels zijn opgelost. “Het me-

chaniek van de klok was defect, waardoor 
deze niet aangedreven kon worden. Ook 
waren er problemen met de aansturing 
van het slagwerk. Het herstel van beide is 
specialistisch werk, zowel ambachtelijk als 
elektronisch. De prioriteit lag bij het weer 
laten gangbaar maken van de wijzers en de 
juiste tijdsaanduiding. Dit is enige tijd ge-
leden gelukt.”

Twee prachtige kerken

 Dìt is de parochiekerk van de H. Familie  … en dit is de H. Agneskerk aan de Beeklaan
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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
sAMensteLLinG: Piet verniMMen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

WIJN&KUNST -  
RAKESTREKEN

Tot 10 okt in Wijn&Kunst ‘Rare Streken’ – het 
Haagse kunstenaarsduo maakt unieke werken 
door hun verschillende schilderstijlen op één 
doek te combineren. De uitdaging, inspiratie 
en aanvulling van elkaar, zorgen voor een 
beweeglijk werkproces, waardoor de stijl van 
Paul en Sanne continue in ontwikkeling is. 
“Wij laten ons graag verassen door de ver-
schillende interpretaties van ons werk.” Di 
t/m za 12.00 - 18.00 uur.- www.wijnenkunst-
atelier.nl

ZAAL 3 – OVER BOEKEN

Op 3 okt om 20.30 uur ‘Over Boeken’. Een 
gezellige avond over… boeken! Zaal 3 no-
digt drie panelleden uit die elk drie boeken 
lezen. O.l.v. Kees ’t Hart gaan zij daarover 
met elkaar in gesprek. Tussendoor muziek, 
een debuterende schrijver en een boeken-
tombola. Boeken niet gelezen? Geen pro-
bleem en laat je informeren door het panel! 
Eten in Zaal 3? Reserveer een tafeltje door 
bij aanschaf van je ticket het aantal diners 
in te vullen, of door te bellen: 088 3565369

VERTELVLOER – KOFFERKIND 

Zon 7 okt om14.00 uur, komt Katty Wt-
terwulghe (Antwerpen) naar de Vertelvloer 
(Cartesiusstraat 137g) met ‘Kofferkind’. Een 
voorstelling voor kinderen van gescheiden 
ouders, hun vrienden, hun leerkrachten, 
hun plus-ouders en hun ouders. Vroeger 
waren kofferkinderen bijzonder en uniek, 
maar dat is voorbij, want nu zijn ze met 
zoveel: altijd bezoek. Reden te meer om 
voor hen een lans te breken! ‘Leve het Kof-
ferkind!’ Entree 10 euro. Reserveren: vertel-
vloer@gmail.com

DNR -  
EEN DAG AAN ZEE

31 aug 19.30 uur; Theater De Nieuwe Regen-
tes nodigt de buurt uit voor de feestelijke 
opening van het nieuwe theaterseizoen met 
de première van buurtvoorstelling ‘Een Dag 
aan Zee’. Theatermakers, buurtbewoners en 
een stoet aan badgasten brengen een mu-
zikale voorstelling in het kader van Feest 
aan Zee, de viering van 200 jaar Badplaats 
Scheveningen. In ‘Een Dag aan Zee’ ziet de 
zee de mensen aan haar voorbij trekken, 
van de vroege morgen tot de late avond. 
Toegang gratis. 

DNR – ZWINGCAFÉ 

Zo 7 okt om 15.00 in de Grote Zaal Zwingcafé. 
Zingen met Henk Anijs & Frans de Leef. De 
Nieuwe Regentes viert haar vijfde verjaardag, 
aanleiding om nog één keer een oud Zwing-
café uit de kast te halen. Kom lekker ouder-
wets meezingen met het bekende Nederlandse 
repertoire met Henk, Frans én hun gasten uit 
de buurt! €7,50 inclusief drankje. – www.de-
nieuweregentes.nl

FOYER DNR -  
MAGISCHE ZANDSTRUCTUREN AAN ZEE

Van 30 aug tot 15 okt. Opening 30 aug om 
17.00 uur. Tijdens foto-expedities op het 
strand, langs de waterlijn of in de aangren-
zende duinen bij Den Haag vindt Bastiaan 
Kijzers structuren die door zand worden ge-
vormd onder invloed van wind, regen, uit-
droging, zwaartekracht en zee en soms ook 
door mensen of dieren. Structuren waar we 
normaal aan voorbij lopen. Hij fotografeert 
zó op dat die structuren landschappen vor-
men die de fantasie prikkelen. De Nieuwe 
Regentes, Weimarstraat 63.

AGENDA
EMMA’S HOF 
Zo 26 aug 15.00 - 15.45 uur 
Verreck Konkreet met Marcel Verreck
16.00 - 20.00 uur 
Songs From The Deep (singer songwriterfesti-
val) Beide activiteiten ism Theater De Nieuwe 
Regentes in een High Tea achtige setting
Toegang gratis. 
Zo 2 sept 16.00 uur 
Wijnproeverij. Vooraf inschrijven. Zie de web-
site www.emmashof.nl
Zo 16 sept 15.00 uur 
Optreden blazersensemble Columbuskwintet
Za 22 sept 10.00 - 13.00 uur 
Burendag: klussen en koffie met de buurt

BIBLIOTHEEK
do 6 sept 14.00 tot 16.00
CreaDo - Samen met andere creatievelingen 

aan de slag.
di 11 sept 10.00 tot 11.30
Meer geluk - Tips om jezelf en anderen te 
helpen.
do 20 sept 14.00 tot 16.00
DocuDonderdag- ‘La Chana’ - Portret van een 
van de grootste sterren van de flamencowe-
reld.
di 25 sept 10.00 tot 12.00
De Papaverhof - Een medewerker van Monu-
mentenzorg vertelt erover en daarna een wan-
deling naar en door dit unieke stukje Segbroek
do 4 okt 14.00 tot 16.00
CreaDo - Samen met andere creatievelingen 
aan de slag.
di 9 okt 10.00 tot 11.30
Ouder worden, een hele kunst - Handvatten 
om plezierig ouder te worden.

DE VERADEMING
Van 7 t/m 9 sept wordt De Verademing om-
getoverd tot Buurtcamping. Kinderen t/m 12 

jaar kamperen gratis! Wil je komen kamperen 
of meehelpen tijdens De Buurtcamping? Wil je 
met je bedrijf partner worden? Ga naar http://
deverademing.debuurtcamping.nl/, vul het 
inschrijfformulier in of stuur een mailtje naar 
piet@debuurtcamping.nl

DE VERADEMING - DOESTAL
zo 30 sept 12.00- 18.00 uur
De Doestal organiseert het Energiefestival 
én de jaarlijkse Familiespeeldag; een groots 
evenement, met oudhollandse spellen en 
attracties en een podium met optredens voor/
door jong en oud. 
Veel kramen met verschillende activiteiten 
(thema insecten en reptielen), waar kinderen 
op interactieve manier alles leren over het nut 
van bijen en insecten en hoe zij deze kunnen 
helpen om te overleven. 

WAPITI –WORKSHOPS MOZAIEK

In het Valkenboskwartier verzorgt In-
grid La Haye in het eigen atelier Wapiti 
diverse creatieve workshops. Gespecia-
liseerd in mozaïekworkshops en cursus-
sen kun je hier je hart ophalen! Volg 
een korte workshop en ervaar zelf hoe 
boeiend mozaïek is en hoe fraai het 
resultaat! Je kunt ook met de 10-rit-
tenkaart komen werken zodat je geen 
les verliest. Zie: www.wapiti.nl voor in-
spiratie. Geef je op via info@wapiti.nl.
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FEEST AAN ZEE MINITOUR
Drie Cultuurankers maken ieder een 
voorstelling met ZEE als onderwerp. 
Gezamenlijk maken ze een minitour. 

16 sep | Theater Dakota
23 sep | De Nieuwe Regentes
30 sep | Laaktheater
28 okt | Koninklijke Schouwburg

Herfstvakantie
JEUGDFESTIVAL DE BETOVERING    
Van alles te beleven rond de thema’s ZEE, 
NATUUR en CIRCUS voor kinderen t/m 12 jaar. 
Kom jij ook?

OKTOBER
Vr 5 | Little Lights | CD release Evelien Storm

Zo 7 | Zwingcafé! | Met Frans de Leef en Henk Anijs

Zo 14 | New Waves of Indian Dance | Met livemuziek

Di 16 | De Haagse Spot | Maandelijks open podium Kleinkunst*

Vr 19 | SOUL#2 Performers | Dansvoorstelling Meyer-Chaffaud 

Zo 14 | Verreck Konkreet | Live talkshow met actueel buurtnieuws

Za 20 | The Chronometers Orchestra & Matangi Quartet
Zo 21 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Zondagochtendconcert met brunch 

Zo 21 | Walter Wolff is back! | Music for Piano, Cello and Violin*

Za 27 | Ud Festival | Nada Mahmoud & Ensemble | Film+Food

SEPTEMBER
Zo 2 | UIT Festival Den Haag
Zo 2 | Multiculturele Dansmanifestatie | HVL*

Do 6 | Sumeru | Guangdong Modern Dance Company*

Za 8+Zo 9 | Open Monumentendagen
Vr 14-Zo 16 | Parade | Theatergroep Spot*

Vr 14+16 | Gekkenhuis | Max Douw | Poëtisch liedjesprogramma 

Vr 21 | L’Autre Pays du Théâtre | Franse theatervoorstelling*
Vr 28 | DNR Bluesclub | Talkin’ Blues

Vr 28 | Silencio | Magda Mendes, Fado dwaalt door Den Haag

AUGUSTUS
Vr 24 | El Pub Flamenco aan Zee | Concert + Diner in De Fuut

Zo 26 | Verreck Konkreet + Songs from the Deep | In Emma’s Hof

Do 30 | Opening expositie | Bas Kijzers | Foto’s van zandstructuren

Vr 31 | Seizoensopening DNR | ‘Een Dag aan Zee’ + Highlights

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

Vijf!

t ip!

t ip!

t ip!

t ip!

DNR SERIES
Ukkieconcert | Iedere woensdag

Peuterdans | Elke vrijdag 

El Pub Flamenco | Tweewekelijks, ‘duende’

DNR Filmclub | Elke dinsdagavond
Sep: Films over de zee | Okt: Stanley Kubrick


