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Vanaf half acht druppelden bewoners 
binnen. Ze wonen er allemaal met veel ple-
zier; degene die er al veertig jaar woont 
en nooit meer weg wil, en ook degene die 
twee jaar geleden naar deze buurt verhuis-
de. De mensen die er al langer wonen her-
inneren zich het Buuthuis aan de Gaslaan 
nog. Herinneringen worden opgehaald 
over de ijsbaan, buitenspelen, dat er altijd 
wat te doen was en iedereen, van jong tot 
oud, er altijd terecht kon. Over de acties om 
te voorkomen dat er flats gebouwd zouden 
worden op het plein achter het Hondius-
gebouwtje. Acties die gelukt zijn, maar het 
gaat ook over hoe het er nu uitziet en hoe 
het weer mooier kan. 

Er kan veel meer
Onlangs is het pandje tijdens een dag van 

NLDoet helemaal geverfd, en het ziet er 
weer fris uit. Er gebeurt wel wat, zo geeft 
de Stichting Quba er Arabische en Neder-
landse lessen, en is er op woensdagoch-
tend een moedergroep, maar er kan veel 
meer!

De medewerkers vertellen dat zij er 
‘nieuw leven in willen blazen’ en zijn ook 
duidelijk over hun rol: het welzijnswerk 
voert tegenwoordig geen activiteiten meer 
uit. Het is helemaal aan de bewoners. Wat 
VoorWelzijn wel kan doen, en dat doen ze 
graag, is helpen met subsidieaanvragen, 
ruimtes bieden voor activiteiten of verga-
deringen en bewoners die activiteiten wil-
len ondernemen op weg helpen. 

Ideeën
Ideeën zijn er genoeg; over voorlichtings-

bijeenkomsten over de zorg en de Wmo, 

koffieochtenden voor ouderen en weer 
activiteiten voor kinderen. Ook zou men 
graag samenwerken met de school; voor 
gezamenlijke activiteiten en het onder-
houd van het binnenplein.  

Uitnodiging
VoorWelzijn nodigt iedereen uit om 

met ideeën te komen. Neem dan contact 
op met Marijelle van Delft; m.vandelft@
voorwelzijn, 06-24957529. Of ben er in 
juni bij, want voortaan is er elke twee 
maanden zo’n ‘brainstormavond’. Hou de 
berichtgeving in de gaten! 
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Nieuws over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier
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Rood met witte stippen
WINKEL IN DE WIJK  4

Misschien niet meteen te herkennen, maar bovenstaande foto is 
een detail van het rijkversierde gevelaanzicht van de Agneskerk 
aan de Beeklaan. De Agneskerk is één van de tien gemeentelijke 

monumenten die het Regentesse- Valkenboskwartier telt. Op de 
middenpagina’s staan ze alle tien. Chris Esser maakte de foto’s van 
de monumenten. Lees meer op pagina 8 en 9.
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Theater De Nieuwe Regentes
CULTUUR IN DE WIJK  5

Zorgen voor Morgen
WELZIJN IN DE WIJK  14

Snoepje van de wijk

5 jaar!

Aynur Dogan

Onze gemeentelijke 
monumenten

Huiskamer voor de buurt in de Hondiusstraat
Waar woon je leuker dan in de Hondiusstraat 
en de straatjes daar vlakbij? Nergens, volgens 
de bewoners die op een dinsdagavond eind 
april langskomen om met medewerkers van 
VoorWelzijn te praten over hoe het nog leu-
ker kan. 

Het Wijkbudget van de stad stelt 
50.000 euro beschikbaar om een leuk 
evenement, activiteit of project voor het 
Regentesse- en Valkenboskwartier te 
organiseren. In de afgelopen maanden 
hebben verschillende bewoners uit de 
wijk ideeën en plannen ingediend.

Het wijkbudget en de wijkjury
Het Cultuurkwartier is op zoek naar 

enthousiaste bewoners die mee willen 
beslissen over welke ideeën en plannen 
geld krijgen voor de uitvoering. Samen 
met de buurtbewoners zet het Cul-
tuurkwartier  een Wijkjury op voor het 
Wijkbudget. De Wijkjury bekijkt de in-
gediende ideeën en plannen, waarbij de 
juryleden letten op de kosten, de baten 
en de haalbaarheid. Tot slot maakt zij de 
keuze hoe de 50.000 euro te verdelen.

Voorwaarden
Als jurylid moet je in de wijk Regen-

tesse- of Valkenboskwartier wonen en je 
mag niet betrokken zijn bij een van de 
ingediende ideeën.

Meedoen?
Wil je deelnemen aan de Wijkjury?  

Geef je dan op voor 1 augustus via wijk-
budget@hetcultuurkwartier.nl of bel 
naar 06 57 74 47 49 of 06 10 39 22 11

Juryleden gezocht: 
50.000 euro te verdelen…

foto: Chris EssEr

 Huiskamer Hondiusstraat: een plek voor iedereen
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Verkiezingen 

Bij het nader bezien van de gemeentelijke 
verkiezingsuitslagen blijkt groen weer hoog ge-
scoord te hebben in deze wijk: GroenLinks met 
ruim 20% weer aan top en ook D66 en de Partij 
van de Dieren deden het hier goed. Er ligt in-
middels een bestuursakkoord van de 4 partijen: 
de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. D66 man Ro-
bert van Aasten wordt stadsdeelwethouder. En 
Liesbeth van Tongeren van GroenLinks wordt 
wethouder Duurzaamheid. De wijk verder ‘ver-
groenen’ en meer ruimte voor de wijken. Dat 
zou mooi zijn. 

Monumenten en Newton
In dit zomernummer veel aandacht voor de 

officiële gemeentelijke monumenten, waar-
onder het beeld van Descartes op het New-
tonplein.  Rond dit plein zijn er nogal wat 
ontwikkelingen, zo was er een inloopavond 
waarbij het nieuwe inrichtingsplan aan de 
orde kwam: meer speelmogelijkheden, een 
betere routing en natuurlijk meer groen. Ook 
is er aandacht voor het organiseren van de 
bewonersinspraak rond dit plein. 

Wonen in de wijk
We besteden aandacht aan de renovatieplan-

nen van de voormalige haardenfabriek en later 
postkantoor aan de Fahrenheitstraat. Hopelijk 
gaat dit plan slagen. De Koninklijke Woningver-
eniging van 1854 is dan weer terug in onze wijk 
met een mooi appartementencomplex van soci-
ale huurwoningen. 

Ooit bouwde deze club de karakteristieke 
woningen aan de Reaumurstraat en de Celsius-
straat, die nu in beheer zijn van Metterwoon. 
De planontwikkelaars van de panden aan de 
Perponcherstraat zijn nog niet ‘klaar’ met de 
ingebrachte bezwaren. Er vond een zeer goed 
bezochte hoorzitting aan het Spui plaats, waar 
de nodige noten gekraakt werden. Het zou ons 
verbazen als de plannen ongewijzigd doorgang 
vinden. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen rond 
het oude schoolgebouw aan de Daguerrestraat. 
De projectontwikkelaar aldaar gaat na een af-
gewezen vergunningsaanvraag om 30 apparte-
menten in dit gebouw te realiseren in gesprek 
met de omwonenden over een nieuwe aanvraag 
met minder appartementen. 

Ja, de wijk is niet alleen in trek bij mensen die 
op zoek zijn naar een geschikte woning, maar ze-
ker ook bij de vastgoedontwikkelaars. Inmiddels 
zijn er in de wijk nog maar heel weinig woningen 
te koop en dan nog tegen een hoge prijs. En de 
wijk is heel dicht bevolkt met die 55 % eenper-
soonshuishoudens. Aan alles is een grens en in-
spraak van bewoners bij dit soort projecten lijkt 

ons onontkoombaar.

Sociale ondernemingen en zorg
Aandacht voor het Hospice in het Zamen-

gebouw en voor de nieuwe stichting Zorgen 
voor Morgen die zich richt op de emancipatie 
van vrouwen in achterstandsituaties. Brouwe-
rij en sociale onderneming de Prael aan het 
Esperantoplein is in april daverend van start 
gegaan en veel bezoekers weten de weg er-
heen al te vinden. Ook nieuwe sociale onder-
nemingen zoals het Muzikantenkwartiertje en 
Stichting Artism gaan in het gebouw van de 
Prael aan de slag.

Festivalmaanden voor de deur
De zomer is ook in onze wijk een belangrijke eve-

nementenperiode. Zie de agendarubriek. Jazz op 
het Koningsplein, de aftrap van het Circusfestival 
op 5 augustus met een buurtpicknick op het New-
tonplein en het Circusfestival zelf op 7, 8 en 9 sep-
tember in het gerenoveerde buurtpark De Verade-
ming zullen ongetwijfeld hoogtepunten worden. 

Badgast
Tot slot: word Badgast van ons mooie wijkthe-

ater De Nieuwe Regentes en steun daarmee dit 
belangrijke cultuurcentrum van de wijk. Kijk op 
de website.

VAN DE REDACTIECOLOFON

B ij het schrijven van dit redactioneel is het ruim 30 graden in de wijk en stevenen we af op het volgende warmterecord voor 
de meimaand. Hopelijk is er tegen de tijd dat deze krant bij u op de mat valt nog voldoende zomerwarmte beschikbaar

“In deze buurt 
zijn inmiddels ruim 

300 woningen en 
appartementen 

opgeleverd

”

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! 

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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tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

Mooi ontworpen grotere en kleinere ap-
partementen voor de arbeiders en tegen een 
billijke prijs. Samen met veel van de overige 
woningen van deze zelfstandige woning-
bouwvereniging werden deze huizen aan 
het einde van de 20e eeuw van de hand ge-
daan.  De huizen worden nu beheerd door 
het commerciële bedrijf Metterwoon.  “We 
zouden dit nu niet meer doen”, zegt de heer 
Jaap ’t Hart, directeur van de ‘1854’. Jaap is, 
na onder meer Hoofd Monumentenzorg bij 
de gemeente te zijn geweest, sinds drie jaar 
directeur van deze kleine, maar slagvaar-
dige vereniging. “Wij hebben nu weer onge-
veer 400 woningen in beheer.”  

Doelgroepenbeleid
Het gaat eigenlijk altijd om bijzondere 

projecten, zoals de in 2017 gerealiseerde 
40 appartementen aan de Uilebomen in de 
Rivierenbuurt. Dichter bij huis het Gouden-
regenhof (de voormalige school met 28 ap-
partementen en 11 atelierwoningen) en de 
laatste aanwinst De Lijsterbes met 14 huur-
woningen. De ‘1854’ voert een doelgroe-

penbeleid, veelal voor eenpersoonshuis-
houdens. Bij deze laatste twee projecten 
ging het om mensen werkzaam in openbare 
diensten (politie en brandweer), onderwijs 
en kunsten. De huur blijft altijd onder de 
huurgrens van 710 euro en men kan zich 
inschrijven bij de Vereniging als woning-
zoekende om voor een huis in aanmerking 
te komen.

Markante gebouwen en markant 
bouwen

Karakteristiek waren de huizen altijd: 
zie het nog steeds in bezit zijnde Hofje van 
Schuddegeest aan de Paramaribostraat en 
de genoemde woningblokken in ReVa. Alle 
projecten tot 2013 van de Vereniging staan 
uitgebreid beschreven in het Boekwerk ‘De 
bouwgeschiedenis van een kleine, onafhan-
kelijke vereniging’ uit 2013. 

De nieuwe uitdaging voor de Vereniging 
is om bij nieuwe projecten ook voor grote 
duurzaamheid te gaan: van het gas af, fiet-
senstalling in plaats van autoparkeren, afval 
scheiden ter plekke en dat alles met behoud 
van het architectonische karakter en in har-
monie met de omliggende buurt.

Jaarsma Haardenfabriek / Postkan-
toor wordt appartementengebouw

In 2016 verwierf de Vereniging dit fraaie 
pand aan de Fahrenheitstraat met het 
oogmerk er ruim 40 eenpersoons appar-
tementen in onder te brengen. Nu is het 
bijna zover om de uitgewerkte plannen te 
presenteren aan de buurt en om de ver-
gunning voor de bouw aan te vragen. “Het 
moet mooi worden en heel duurzaam al 

kost het veel zweet om dit project in de 
juiste en ook nog betaalbare vorm te  gie-
ten.” 

Eind juni weten we meer. De karakteris-
tieke gevel blijft in ieder geval behouden 
en aan de kant van de Ampèrestraat komt 
de woonwand terug. Natuurlijk zal ook de 
historie van het pand herkenbaar blijven 
onder meer via een ‘tribute’ aan de mooie 
haarden van weleer.

De Koninklijke Haagse Woningvereniging 
van 1854 terug naar ReVa!

WONEN IN DE WIJK

De al meer dan anderhalve eeuw bestaande woningvereniging ‘De Koninklijke Haagse Wo-
ningvereniging van 1854’ bouwde en verhuurde aan het begin van de 20e eeuw 280 sociale 
woningen in de hoek Celsiustraat, Fahrenheitstraat en Reaumurstraat van onze wijk. 

 Het pand aan de Fahrenheitstraat

“Wij hebben 
nu weer

 400 woningen 
in beheer

”

Komt er 
‘Verademing’ 
deze zomer?
tekst: AAd vAn schie

Met de omgevingsmanager voor De 
Verademing namens Dura Vermeer, 
Franke Smidstra, lopen we rond over 
wat nu nog het bouwterrein is van het 
vernieuwde wijkpark. “Voor 85% zijn 
de werkzaamheden gedaan, maar dat 
ziet er voor de wijkbewoners nog niet 
zo uit. We zijn elke werkdag met 30 me-
dewerkers bezig om het park eind juli 
op te leveren. We bekijken ook of we het 
park al gedeeltelijk toegankelijk kun-
nen maken in de loop van de zomer.”

Tegenslagen en wijzigingen 
Oorspronkelijk was er een planning, 

waarbij er steeds een 1/8 deel van het 
park vrijgegeven zou worden. Toen 
bleek een kapvergunning te ontbreken 
en er kwam een ontwerpwijziging van-
wege de hondenuitlaatstrook. “Ja en 
dan kun je niet verder en verdwijnt er 

ook door de hoogspanning op de bouw-
markt arbeiders. Nu zijn we goed bezig 
en als ook de gemeente zorgt voor de 
tijdige plaatsing van speeltoestellen en 
voor het laatste uitvoerontwerp voor de 
strook langs het water, dan is einde juli 
haalbaar. In ieder geval op tijd voor het 
Circusfestival en voor een openingshap-
pening rond het gedicht op de muur.”

Zichtlijnen en speelvoorzieningen 
Voorzien van bouwhelm lopen we 

rond over het ‘werk in uitvoering’ en 
dan kun je zien hoe het gaat worden. 
Wat een prachtige grote zandbak wordt 
dat voor de kinderen uit de wijk en leuk 
hoe je nu een rondwandeling kan ma-
ken. Er zijn mooie zichtlijnen ontstaan. 
Als straks al het groen zijn plek heeft 
en de nieuwe brede trapopgangen naar 
de wijk open zijn en er fietsers over het 
Sterfietspad richting centrum rijden. Ja, 
dan kan het toch een park worden waar 
de wijkbewoners trots op kunnen zijn. 
Ondanks de nog steeds merkwaardige 
onderbreking van het park door de aan-
wezige sportvelden. Het Circusfestival 
wordt de eerste test voor het park. 

“Eindelijk 
Verademing, ja!”

tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

 
Hoorzitting

Op dinsdag 24 april vond aan het Spui 
een zeer goed bezochte hoorzitting plaats. 
De bewoners konden hier hun ingediende 
bezwaren toelichten voor de gemeente-
lijke Adviescommissie Bezwaarschriften. 
Dit deden ze met verve. Zes sprekers uit de 
straat meldden zich. Een van hen had de 
moeite genomen de beoogde bouwplan-
nen genadeloos op kwaliteiten te toetsen. 
Conclusies: laag ambitieniveau, slechte 
geluidsscheiding, geen externe bergingen, 
geen fietsenberging, enz. 

Sopranos
Ook de projectontwikkelaar Regenboog 

Beheren voerde via een advocaat het 
woord om alle bezwaren tegen te spreken: 
er komen hoogwaardige, duurzame en 
milieuvriendelijke appartementen van 60 
tot 100 m. Dat kwam allemaal niet sterk 
over. De uitstraling van de delegatie van 
de bouwer wekte associaties op met een 
willekeurige aflevering van de serie de So-
pranos. Ook de ambtelijke woordvoerster 
namens B en W maakte niet bepaald een 
sprankelende indruk in haar weerwoord. 

Parkeerdruk
De Commissie stelde met name vragen 

over de parkeeroplossing van de bouwer: 
4 extra parkeerplaatsen op een terrein in 
de Obrechtstraat aan de andere kant van 
de Laan van Meerdervoort. De bewoners 
gaven aan dat de  parkeerdruk al boven 
de 90% ligt in tegenstelling tot de gehan-
teerde 80%.  Zij pleitten voor 10 hoog 
kwalitatieve appartementen in plaats 
van 24. Dan is die uitbreiding van het 
bouwvolume ook niet nodig.

De commissie wil de bouwer nog in de 
gelegenheid stellen om een aantal be-
zwaarschriften te becommentariëren. 
Daarna volgt het advies. Dit is nog geen 
gelopen race…

Dossier Perponcherstraat 103
In het aprilnummer schreven we over de talrijke bezwaren van buurtbewoners tegen het ver-
lenen van een omgevingsvergunning ter ombouw van het zorgcomplex op nummer 103 naar 
24 huurappartementen. 
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tekst: AAd vAn schie foto: diederik vAn duuren

“Wij gaan voor gratis kennisdeling, kruis-
bestuiving en samen staan we sterk. We 
willen voor ons initiatief in het uitermate 
creatieve Segbroek een plek realiseren 
waar lokale kunstenaars terecht kunnen 
voor advies, kennisuitwisseling en ont-
moeting.” Gelukkig is er nu de Haegsche 
Prael, waar ze voorlopig hun domicilie ge-
vonden hebben.

Komende maanden.
Tony en Sebastiaan zijn de komende 

maanden onder meer actief op festivals in 
ReVa en in andere delen van de stad: Jazz 
in de Regentes op het Koningsplein op 13 
en 14 juli, op het Regentessepleinfestival 

onder meer via de act Camera Obscura in 
september en ze verzorgen het kunsten-
podium op het Circusfestival van 7, 8 en 
9 september. Ook elders in de stad zijn ze 
actief onder meer op het Spoken Word fes-
tival met een live act van een typograaf.

Verdienmodel ontwikkelen
Voorlopig verdienen zij hun brood nog 

in de horeca, maar ze zijn druk bezig 
met het uitwerken van een verdienmo-
del en krijgen daarbij ondersteuning van 
de ‘makelaar’ in sociale ondernemingen 
Donne Bax. Het Stadsdeel geeft ook wat 
ondersteuning. Simon en Tony geloven 
heilig in hun plannen, dus we houden 
hen in de gaten.

tekst: dirk Post, notAris 

Niemand wil te veel belasting betalen. En de 
erfbelasting hoort tot de minst populaire be-
lastingen die in Nederland worden geheven. 
Een gunstige methode om erfbelasting te 
verminderen, is de schenking op papier. 

Hou je je aan de spelregels, dan hoeven de kin-
deren over het op papier geschonken bedrag 
later geen erfbelasting te betalen. Dat scheelt 
minimaal 10 procent en de besparing kan op-
lopen tot 40 procent als het gaat om ooms en 
tantes die aan neven en nichten schenken.

Hoe gaat dat schenken op papier dan in de 
praktijk? Bij de notaris wordt vastgelegd dat 
(meestal) de ouders aan (doorgaans) hun kind 
in dat betreffende kalenderjaar een geldbedrag 
schenken. Maar in diezelfde akte wordt ook 
gemeld dat de kinderen het weer (terug)lenen 
aan hun ouders. Vervolgens moeten de ouders 
een rente van 6 procent betalen aan hun kinde-
ren over dat (terug)geleende bedrag. 

Misgaan 
Maar als je je niet aan alle spelregels houdt, 

gaat het mis. Uit een gerechtelijke uitspraak 
blijkt hoe verkeerd het kan aflopen: vader 
schenkt elf jaar lang ieder jaar op papier aan 
zijn zoon 5.000 euro. In totaal dus 55.000 euro. 

Vanaf de eerste schenking tot en met zijn over-
lijden had hij daarover in totaal  15.000 euro- 
aan rente moeten betalen. Dat heeft hij niet 
gedaan, want de teller blijft steken op 10.000 
euro- in totaal. Ik krijg de indruk dat hij ieder 
jaar maar een slag slaat naar hoeveel hij moet 
overboeken.

Niets verschuldigd 
De fiscus is van mening dat alle papieren 

schenkingen genegeerd moeten worden en de 
zoon dus over 55.000 euro erfbelasting moet 
betalen. De zoon betoogt dat hij over twee der-
de niets is verschuldigd omdat twee derde van 
de totale rente wél is betaald door vader. Helaas 
voor de zoon volgen de rechters deze redenatie 
niet. De inspecteur krijgt gelijk.

Het juiste bedrag 
Dus als u schenkingen op papier heeft ge-

daan of nog gaat doen, pas dan op. Zorg dat u 
ieder jaar duidelijk het juiste bedrag aan rente 
overboekt aan uw kind. Te weinig overboeken 
wordt fiscaal hard afgestraft. En corrigeren kan 
niet meer omdat dit speelt als de schenker al 
overleden is.

Schenken op papier? 
Volg de spelregels! 

‘Of er muziek in zit?’, die vraag stellen is hem beantwoorden zou je zeggen. Maar zo vanzelf-
sprekend is dat nog niet. Sebastiaan Simoen en Tony Bouman, de twee enthousiaste initiatief-
nemers, hebben allebei een muzikale achtergrond. Ze zijn basspeler in diverse popbandjes en 
zijn ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om talentvolle kunstenaars uit verschillende 
disciplines aan elkaar te koppelen, zoals filmers, typografen en muzikanten. 

tekst en foto:  AAd vAn schie

 
Maart 2018 maakten leerlingen van basisschool 
De Klimop (Cartesiusstraat) tijdens een work-
shop in NEST ontwerpen voor speeltoestellen. 
Het idee kwam van Erla van der Pauw en Jan-
neke Hendriks. Zij wilden de rode buizen die 
gebruikt waren bij hun tentoonstelling over 
spelen in de stad een tweede leven geven. Met 
een van de workshopontwerpen (dat van Paula, 
Sandra en Alexandra) is kunstenaar Marius Lut 
aan de slag gegaan om het als speeltoestel uit 
te voeren.

Samen met Bram de Jonghe haalde Lut het ont-
werp uit elkaar (trapje weg, dak eraf, etc) en spe-
lenderwijs ontstond een structuur waar kinderen 
een speeltoestel van kunnen maken dat ze met 
hun eigen fantasie kunnen invullen! Het object in 
buurttuin ’t Gras van de Buren, blijft daar tot be-
gin september staan (spelen op eigen risico!)

Spelen in  ‘t Gras van de Buren

tekst: mArieke BAuwens foto: Piet GouwstrA 

Het pand is eigendom van een Haagse 
vastgoedondernemer. Deze dient in 
september 2017 een plan in bij de ge-
meente om het gebouw geschikt te ma-
ken voor aanvankelijk 31, en daarna 
21, studentenwoningen. De gemeente 
weigert hiervoor een vergunning. In het 
bestemmingsplan zijn voor deze locatie 
‘welzijnsvoorzieningen’ en ‘verenigings-
leven’ opgenomen en de gemeente vindt 
dat er genoeg aanbod in de wijk is voor 
deze maat woonruimte.  

In gesprek
De vastgoedbelegger wil vervolgens 

met bewoners in gesprek. Dat willen 
bewoners ook, maar zij besluiten eerst 
de koppen bij elkaar te steken en te be-
spreken wat zijzelf belangrijk vinden in 
de buurt. 

Het speeltuintje in het doodlopende 
straatje is toe aan een grondige opknap-
beurt. Bureau Graswortel, adviesbureau 
voor bewonersparticipatie, heeft van 
de gemeente de opdracht gekregen om 
hier bewoners bij te betrekken. Zij spre-

ken met bewoners, en organiseren een 
bijeenkomst waar kinderen aan het te-
kenen worden gezet. Met alle wensen en 
ideeën die daar ontstaan, is een archi-
tect aan het werk gegaan.  

Voorstel 
Op 16 mei presenteert de architect zijn 

voorstellen. Drie kinderen uit de directe 
omgeving Samson, Raven en Zen (11, 12 
en 8 jaar oud ) mochten al eerder aan de 
tekentafel hun ideeën uitwerken en deze 
zijn nu verwerkt. Een prachtige boomhut 
met glijbaan in het midden, speeltoestel-
len voor de kleintjes, zitbanken in uitge-
holde boomstammen, geveltuintjes en 
een picknicktafel maken onderdeel uit 
van het plan. Veel meer groen dan nu, 
ook door aan de randen de indeling voor 
parkeren en fietsen te wijzigen en meer 
beplanting te realiseren. De aanwezige 
buurtbewoners zijn tevreden met deze 
uitwerking. Een van de bewoners: “Het 
is al zo’n versteend gebied, wij zijn blij 
dat we bij de herinrichting een actieve 
rol hebben en in een vroeg stadium mee 
hebben kunnen denken.”

De oude school en het 
speelplaatsje Daguerrestraat

Sinds een paar jaar heeft de Elout van Soeterwoudeschool een nieuw gebouw in de Coper-
nicusstraat. Het oude schoolgebouw in de Daguerrestraat wordt momenteel gebruikt voor 
tijdelijke bewoning. 

  Vlnr. Samson, Raven en Zen

Het Muzikantenkwartiertje,
zit daar muziek in?
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De Nieuwe Regentes is trots op series die 
heel specifiek zijn voor het buurttheater en 
al langere tijd draaien: Klassiek in ’t Ketel-
huis, El Pub Flamenco, DNR Bluesclub, DNR 
Filmclub, Ukkieconcerten, Peuterdans, en 
van wat recenter datum Verreck Konkreet. 
Het buurttheater hoopt in de toekomst nog 
meer culturele projecten voor de buurt mo-
gelijk te kunnen maken. Een wens is ook dat 

er (financiële) ruimte komt voor educatie 
en participatie om zo nog meer buurtbewo-
ners een thuis en ‘bruis’ te kunnen bieden.  

Monumentaal over 2 jaar
Over twee jaar bestaat het gebouw 100 

jaar! Ooit was De Regentes de grootste 
overdekte zweminrichting van Europa en 
dat kun je nog steeds in het gebouw zien. 
DNR is begonnen met het verzamelen van 
verhalen, foto’s en anekdotes. 

Heeft u in ‘De Regentes’ gezwommen? Be-

zocht u heel lang geleden het badhuis? Heeft 
u de start van het theater meegemaakt of een 
andere interessante herinnering? Mail dit 
naar publiciteit@denieuweregentes.nl. 

Met ruim 35.000 bezoekers 
per jaar en meer dan 150 

vrienden heeft het theater in 
de loop der jaren als grootste 

‘Cultuuranker’ een plek 
verworven in de stad

Theater De Nieuwe Regentes is                geworden
tekst: ed vervoorn foto: diederik vAn duuren

Eind mei vierde De Nieuwe Regentes (DNR) 
haar vijfde verjaardag samen met de bewo-
ners van Segbroek én Den Haag. Dankzij een 
buurtinitiatief en de inzet van meer dan 100 
vrijwilligers uit de buurt was op 29 mei 2013 
de start van De Nieuwe Regentes een feit. 
Met ruim 35.000 bezoekers per jaar en meer 
dan 150 vrienden (de ‘Badgasten’) heeft 
het theater in de loop der jaren als grootste 
‘Cultuuranker’ een plek verworven in de stad. 
Een jubileum is een goed moment om terug 
en vooruit te kijken. Wat waren volgens DNR 
zelf de toppers van de afgelopen vijf jaar en 
waar liggen nieuwe kansen?

Zand en Veen I, II en III 
Persoonlijke verhalen van mensen uit de buurt vormen de 
basis van Zand & Veen. Het publiek zapt van spelende kinderen 
op straat naar indringende ervaringen van vluchtelingen. DNR 
ontwikkelt samen met spelers en professionele makers uit de 
buurt een voorstelling met échte mensen en échte verhalen 
die herkenbaar zijn en tot de verbeelding spreken.

Het Beste uit de Buurt (3x) + Alles Kids
Talentenjacht voor volwassenen en kinderen. Uit een serie 
voorrondes wordt een selectie gemaakt van talenten die door 
professionals worden klaargestoomd voor een optreden in de 
Grote Zaal. Een jury én een applausmeter bepalen: wie is De 
Beste uit de Buurt?

Sounds of Silence (4x)
Een festival van ‘stomme’ films met livemuziek waarin oude 
cinema-meesterwerken worden getoond in combinatie met he-
dendaagse muziek. Muzikanten uit binnen- en buitenland maken 
muziek in verschillende genres: klassiek, jazz, elektronisch, experi-
menteel en dansmuziek, speciaal voor dit festival gecomponeerd. 

KrokusKabaal
DNR stond aan de wieg van dit theater- en kunstfestival voor kin-
deren in de voorjaarsvakantie. Kleine voorstellingen van Haagse 
bodem, knutselen, speurtocht of een film voor kleine prijzen in 
je eigen buurt. Er is kortom van alles te zien en te doen op tien 
locaties van de acht Cultuurankers die samenwerken. 

Cutting Edge Jazzfestival (1x groot, 1x 
klein) 
ProJazz zoekt in het Cutting Edge jazzfestival de grenzen op 
tussen jazz en andere muzikale genres en kunstvormen als 
spoken word en beeld. Jazzfestivals met klinkende namen uit 
de nationale én internationale jazzscene.

A Tribute to Oum Kalthoum:  
Ghalia Benali  
Festival met concerten, documentaire, oriëntaalse dans, 
workshops en films; een eerbetoon aan de ‘muzikale moeder’ 
van de Arabische wereld.

5
Toppers van 5 jaar DNR

tekst: Anneke de GrAAf

In woonzorgcentrum Het Zamen aan de Espe-
rantostraat bevindt zich Hospice Claude Monet. 
In alle rust en onder liefdevolle en deskundige 
verzorging kunnen terminaal zieke bewoners 
hier hun laatste levensfase doorbrengen, waar-
bij ze zelf de regie in handen houden. 

Ineke van der Sluis, jarenlang hier vrijwilliger, nu 
inmiddels betaalde kracht, is duizendpoot: gast-
vrouw voor bewoners en familie, hulp bij het was-
sen en eten, aanspreekpunt voor vrijwilligers en 
tussendoor draait ze een wasje. Anne-Marie Eek-
hout is palliatief verpleegkundige, gespecialiseerd 

in de verzorging en verpleging van patiënten die 
niet meer te genezen zijn, met als algemeen doel 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor 
zowel de patiënt als zijn naasten.  Ze is ook een 
belangrijk aanspreekpunt voor de huisartsen, met 
wie ze haar kennis deelt. “De eigen huisarts kan 
een rol blijven vervullen, maar er kunnen soms 
redenen zijn waarom deze de zorg overgeeft aan 
een vervangend huisarts. Bijvoorbeeld omdat die 
meer ervaren is, of omdat de eigen huisarts het 
moeilijk heeft met een eventuele euthanasie-
wens. Daar staan we namelijk voor open, wat niet 
in elk hospice het geval is”. 

Partners
Hospice Claude Monet heeft drie driekamer-

appartementen voor de bewoners en er is ook 
een logeerkamer. Uniek is dat partners mee op-
genomen kunnen worden. Ineke: “Zo hebben 

wij onlangs twee zusters die hun hele leven bij 
elkaar zijn geweest, samen opgenomen. Zojuist 
is een van hen overleden, de andere mevrouw 
gaat volgende week naar huis”. Anne-Marie: 
“We hebben ook een echtpaar waarvan me-
neer terminaal is en mevrouw dementerend. 
De bedden hebben we naast elkaar geschoven, 
zodat ze hand in hand kunnen slapen”. 

Leven
“We begeleiden bij het laatste stuk kwaliteit 

van leven en daar houden we ons dan ook mee 
bezig.” zegt Anne-Marie. “We lachen hier veel. 
Vaak knappen bewoners nog even op of ze ver-
leggen hun grenzen, omdat ze het hier fijn heb-
ben. Wij vragen altijd of de bewoner nog een 
laatste wens heeft om ergens naartoe te gaan en 
benaderen hiervoor Stichting AmbulanceWens. 
Zo zijn mensen uit ons hospice naar Scheve-

ningen geweest om een visje te eten, maar ook 
heeft een bewoner een tour met een vliegtuigje 
boven Rotterdam, de kust en Zeeland kunnen 
maken. Er is heel veel mogelijk”.

Vrijwilligers
Het hospice drijft voor een groot gedeelte op 

vrijwilligers. Anne-Marie: “Nieuwe vrijwilligers 
zien vaak op tegen lichamelijke handelingen, ver-
schonen en dergelijke. Maar daar wen je snel aan 
en juist daaruit ontstaan de diepste contacten. De 
diepgang maakt het werk prachtig. We hebben nu 
zeven vrijwilligers, maar dat is eigenlijk te weinig. 
We zoeken nog mensen met veel empathie, die 
twee dagdelen per week willen helpen”. 

 Wilt u meer informatie over het hospice 
en/of een rondleiding? Of hebt u belangstel-
ling voor het vrijwilligerswerk? Neem dan 
contact op met Desiree Bijker: 070 7507000.  

Hospice 
Claude Monet
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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

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Voor meer informatie: Smiet Grafisch Totaal B.V.
Prinsegracht 176, 2512GG  Den Haag
070 737 09 36 ● info@smiet-offset.nl

Laat weten dat u bestaat
en vooral

wat u te bieden heeft!
 Wij helpen u graag met 

een gepast ontwerp,
uw drukwerk- en
reclame uitingen.

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: mArieke BAuwens foto: diederik vAn duuren

Door de jaren heen is het welzijnswerk dras-
tisch gereorganiseerd. Nu moeten mensen 
veel zelf doen. Zelfredzaamheid en eigen 
kracht, burgerinitiatieven, dáár draait het te-
genwoordig om. Maar wat doet het welzijns-
werk eigenlijk nog? 
Femke Janssen, manager bij VoorWelzijn: 
“Dat is lastig om te zien, mensen die goed ge-
holpen worden, roepen dit nu eenmaal niet 
van de daken. En er zijn heel veel mensen die 
zich prima redden zonder. Die kennen het 
welzijnswerk helemaal niet, je ziet pas iets als 
je het nodig hebt.”

Decentralisaties en welzijn 
nieuwe stijl

Femke: “Begin jaren negentig werd het 
welzijnswerk door de gemeente gede-
centraliseerd en werd er enorm ingezet 
op controle. Dit leidde zelfs tot het tellen 
van minuten, denk aan de registratie in 
de zorg. Vanaf 2011 moeten burgers veel 
meer zelf doen en sociaal werkers werken 
sindsdien ‘met hun handen op de rug’ en 
mogen geen activiteiten meer zelf uitvoe-
ren. In Den Haag werd het volwassenen-
werk opgeheven en tegelijk werd de roep 
‘wat doet het welzijnswerk nu eigenlijk’ 
nog sterker.”

Continuïteit en samenhang
De tendens lijkt dat veel werk door 

ZZP’ers wordt uitgevoerd. In de buurten 
zien we dat het werk versnipperd raakt, 
terwijl juist de continue aanwezigheid van 
sociaal werkers die bewoners en organisa-
ties kennen zo belangrijk is.

Femke: “Om continuïteit en samenhang 
te garanderen zet VoorWelzijn juist sterk 
in op samenwerking met ZZP’ers. Het wel-
zijnswerk is er voor degenen voor wie pro-
blemen niet meer hanteerbaar zijn en die 
echt hulp nodig hebben, niet voor mensen 
die alles zelf kunnen. Buurtbewoners kun-
nen bij ons bijvoorbeeld terecht in de Re-
genvalk en het Lindenkwadrant. Of het nu 

gaat om een Wmo-aanvraag, opvoedings-
ondersteuning, geldzorgen, dáár helpen 
medewerkers en staan hen bij.”

Aanbellen
“Voorheen kwamen mensen naar ons toe, 

nu gaan de sociaal werkers vooral op pad 
en wordt er veel samengewerkt. Zo doen 
we nu ‘aanbelacties’ op de pleinen, om met 
mensen in gesprek te gaan. Wat vinden ze 
van de wijk, wat missen ze. Vaak lukt het 
om mensen bij activiteiten te betrekken 
en als mensen hulp nodig hebben, worden 
ze meegevraagd naar het Servicepunt bij-
voorbeeld. Daarom is het maatschappelijk 
werk, in feite een constante, zo belangrijk. 
Laagdrempelig, anoniem en gratis.”

Jongeren
Er is een jeugdwerker en een ouderencon-

sulent, zij organiseren geen activiteiten meer 
maar helpen mensen op weg. De jongeren-
werkers gaan nu, drie avonden in de week, 
op pad om jongeren te ontmoeten. Negentig 
procent van de jongeren komt zo terecht 
waar ze zelf willen. VoorWelzijn is ook alert 
op radicalisering. Als de jongerenwerkers 
zien dat een jongen bijvoorbeeld in korte tijd 
erg religieus wordt, dan nemen ze contact op 
met de moskee. Dat gebeurt dan weer samen 
met de politie en andere instanties

De Regenvalk 24/7 te gebruiken
Femke is enthousiast over de huidige ma-

nier van werken, en tot slot noemt ze nog 
de ruimte-voor-en-door-de-buurt  in de 
Regenvalk. “24/7 te gebruiken door buurt-
bewoners die iets willen doen in en voor 
de buurt. Er gebeurt veel en er kan veel.” 
Meer informatie op www.voorwelzijn.
nl. En in de Regenvalk en het Lindenkwa-
drant. 

Welzijnswerk 2018 voor-en-door-de-buurt

  Femke Jansen, manager bij VoorWelzijn

WELZIJN IN DE WIJK

“Of het nu gaat om een 
Wmo-aanvraag, 

opvoedingsondersteuning, 
geldzorgen, dáár helpen me-
dewerkers mensen op weg en 

staan hen bij

”

Feestelijke opening Proeflokaal Haagse Prael 

tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

 
Vrijdag 13 april was de grote dag voor een 
nieuw sieraad in de wijk: de opening van 
proeflokaal en brouwerij De Haegsche Prael. 

Tijdens de opening waren er toespraken 
van de initiatiefnemer van de eerste Prael in 
Amsterdam, van onze lokale brouwbaas Henk 
Velders, van de toeleveranciers van het per-
soneel van deze sociale onderneming Anton 

Constandse Stichting, van Parnassia, van een 
zojuist gestart personeelslid en natuurlijk van 
de wethouder Sociale Zaken Rabin Baldew-
sing. En na de openingswoorden was er feest. 
De fraai ingerichte en ruime parterre van het 
voormalige Magazijn puilde uit van de feest-
gangers. En er vloeide heel wat bier. 

Sociale onderneming
Het echte brouwen is met de komst van 

de grote ketels inmiddels ook begonnen. 
De vaak vergeten hoek van de wijk rond 
het Esperantoplein gaat vast een mooie 
toekomst tegemoet. Op 18 april vond er 
overigens in de Prael al een grote bijeen-
komst plaats over sociale ondernemingen. 
Ook als broedplaats voor deze nieuwe 
sociaal-economische bedrijven gaat de 
Prael een belangrijke rol spelen.

Advertentie
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Voormalige Jaarsma Haarden-
fabriek, Fahrenstraat 335-341, 
Amperestraat 46

Architect D. Oosthoek ontwierp in 1906 
deze Jaarsma Haardenfabriek in Overgangs-
stijl. De firma Jaarsma was van 1895 tot 
1936 in dit pand gehuisvest, daarna werd 
het postkantoor. Aan de achterzijde, bij de 
Ampèrestraat, is de vroegere productiehal. 
Het gebouw is een mooi voorbeeld van 
bedrijfsarchitectuur uit het begin van de 
20e eeuw en het heeft zeldzaamheids-
waarde als een van de weinig overgebleven 
fabrieksgebouwen in Den Haag uit deze 
periode.

Parochiekerk van de Heilige 
Familie, Kamperfoelieplein 29

Deze Neo-Romaanse kruisbasiliek  (1921-
1922) van J. Stuyt bezit aan de voorgevel 
een tegeltableau met de Heilige Familie 
geflankeerd door een Alpha en Omega. 
Boven de hoofdingang is een mozaïek 
van Molkenboer met herten, die drinken 
uit de levensbron. In het metselwerk van 
de voorgevel een tegeltableau met een 
voorstelling van de middeleeuwse kapel 
op Oud Eik en Duinen. Het een-laags huisje 
in de noordoosthoek was oorspronkelijk 
de bouwkeet en heeft lange tijd dienst 
gedaan als bibliotheek. De kerk is het enige 
voorbeeld in Den Haag van een op de 
vroeg-romaanse Duitse kerkarchitectuur 
geïnspireerde bakstenen kruisbasiliek. 

Gedenkmonument Descartes 
Newtonplein

Het bronzen standbeeld (1845) op granie-
ten sokkel van René Descartes is gemaakt 
door de Fransman Emil van Nieuwerkerke. 
Het beeld van Descartes (1596-1650) is 
een bronzen afgietsel van een standbeeld 
(1845) gemaakt door Van Nieuwerkerke 
voor de Franse plaats La Haye. Sinds 1914 
staat het op het Newtonplein. Het beeld 
heeft historische waarde als herinnering 
aan René Descartes en aan het feit dat het 
was aangekocht door koning Willem II. 

Muurreclame 
Valkenboskade 209 en 211

De lijst en de muurreclame zijn al bij de 
bouw van het pand opgenomen, ver-
moedelijk door de stukadoor L.H. van 
der Waart, die het hoekpand bouwde. De 
eerste reclame bestond uit een rood fond 
met zwarte letters. Al snel werd een andere 
reclame aangebracht in een andere kleur-
stelling (beige en bruin met zwarte letters). 
Hiervan zijn in de loop der tijd weer drie 
variaties over elkaar heen aangebracht. Bij 
de restauratie in 2007/2008 is gekozen voor 
het meest complete beeld (1920) : “L.H. van 
der Waart stukadoor speciaal-adres voor 
-witwerk telf: M-2468”. 

Parochiekerk Heilige Agnes, 
Beeklaan 186 en 188 

De Agneskerk (1902-1903) met haar toren is een 
karakteristiek voorbeeld van de neogotische stijl. De 
architecten waren A.A.J. Margry en J.M. Snickers. Lou 
Asperslagh maakte de gebrandschilderde ramen. 
In de kerk is een waardevolle marmeren St. Agnes 
van de beeldhouwers Timmermans en Kroon te Den 
Haag. Deze mooie Haagse kerk én de pastorie heb-
ben een grote architectuurhistorische waarde. 

Onze gemeentelijke 
monumenten

tekst: Anneke de GrAAf (Bron: monumentenzorG den hAAG) foto’s: chris esser

 
ReVa heeft tien gemeentelijke monumenten en daar zijn we trots op. 
Op deze pagina’s ziet u ze alle tien staan, eerst de vijf in het Valkenboskwartier en daarna de 
vijf uit het Regentessekwar-tier. 
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Winkelpand Beeklaan 303, voor-
heen kruidenier De Gruyter en zn

De bouwstijl van dit pand (1917-1918) van de 
architect W.G. Welsing is Art Deco, de ken-
merkende stijl van de winkelpanden van De 
Gruyter uit deze periode. Welsing ontwierp veel 
panden voor deze kruidenier op deze wijze. 
Het winkelinterieur is nog helemaal intact. De 
wanden zijn van muur tot muur betegeld met 
tableaus, die zijn geïnspireerd op oudhollandse 
schilderijen en worden afgewisseld met smalle 
tableaus die de personificatie van lente, zomer, 
welvaart en oogst voorstellen. De betegeling 
is afkomstig van de koninklijke Plateelbakkerij 
Zuid-Holland en de Porceleyne Fles te Delft. De 
winkel is van architectuurhistorisch belang als 
goed voorbeeld van een in Art Deco vormge-
geven pand met gaaf bewaard gebleven win-
kelinterieur. De tegeltableaus zijn zeldzaam. 

Obelisk Regentesseplein

Deze obelisk (1905) van graniet en zand-
steen uit 1905, van A.W.M. Ode en A.E. 
Gips, is opgericht ter ere van de koningin-
moeder Emma. Hij is versierd met gebeeld-
houwde festoenen met linten en heeft aan 
de voorzijde een bronzen portretbuste van 
Koningin Emma en een gebeeldhouwd 
allegorisch vrouwenbeeld. Het is een goed 
voorbeeld van beeldhouwkunst uit het 
begin van de 20ste eeuw en het laat de 
verbondenheid van Den Haag met het 
koninklijk huis zien. Stedebouwkundig is 
het monument van belang wegens zijn 
plaats op een plein waarop verscheidene 
belangrijke lanen en straten uitkomen. Dat 
al naar een ontwerp van ir Lindo.

Gebouw De Constant Rebec-
questraat 51 t/m 55, Mar-
nixstraat 22

De voormalige hoofdcentrale van de 
Haagse Gemeentelijke Telefoondienst uit 
1951-1955 van G. Bakker en A. van der 
Vorst is gebouwd in de stijl van de Weder-
opbouw. Het architectonisch belangrijkste 
deel van de telefooncentrale bestaat uit 
twee hoge vleugels (een in de De Constant 
Rebecquestraat en een in de Marnixstraat). 
Een opvallende koperen koepel op het dak 
bekroont de ronde hoek. De telefooncen-
trale is een representatief voorbeeld van de 
bedrijfs-wederopbouwarchitectuur. Ook de 
kunstwerken aan de buitengevels maken 
het gebouw bijzonder. 

Brug Suezkade-Conradkade

Vaste (houten) brug uit (ca.) 1889 in 
neorenaissance stijl over het Afvoerkanaal 
tussen de Conradkade en de Suezkade ter 
hoogte van de Weimarstraat. De brug bezit 
bakstenen bruggenhoofden met bossage-
werk in hardsteen op de hoeken. Ze wordt 
ondersteund door twee rijen ijzeren zuilen 
in het water, voorzien van Dorische kapi-
telen. De ijzeren balustrades sluiten op de 
hoeken aan tegen gietijzeren sierlantaarns 
op vierkante sokkels. De schachten van de 
lantaarns hebben een decoratie van bla-
dranken en bloemen en hebben klimijzers. 

Electriciteitsfabriek 
De Constant Rebecqueplein 20

Het fabrieksgebouw uit 1906 van architect Adam Scha-
dee is een voorbeeld van Overgangsarchitectuur/We-
deropbouw. Het complex is in de loop der jaren stevig 
gewijzigd en uitgebreid. In 1949 kwam het trafostation 
en in 1954-1957 werden de hoge machinehallen langs 
het Afvoerkanaal gerealiseerd. Schadee is hier duidelijk 
beïnvloed door de Duitse AEG-centrales: siermetsel-
werk, kantelen, torentjes en tegeltableaus zorgen voor 
een kasteelachtig uiterlijk. 
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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

8 juli 

20-21 juli

22 juli 

28 juli
11 & 24 aug 

1 aug 

5 aug 

10 aug 

12 aug

16 aug 

18 aug 

25 aug 

Zuiderparktheater,
een greep uit de agenda

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

Haags Beat Festival
Een eerbetoon aan de legendes uit de Haagse popmuziek. 
Met optredens van Wild Romance, Focus, Massada, De Rest 
met Polle Eduard en René and the Alligators. 

STET The English Theatre: The Greatest Thing
Een muziektheater-sprookje door singer-songwriter Miss 
Walker en mime-artiest Silent Rocco. Maak voor de voorstelling 
(facultatief) een boottocht met de Willemsvaart.

Theatergroep Hilaria: Het Amulet (6+)
Kluizenaar Li Lu Tsji bezit een eeuwenoud amulet met 
magische krachten. Een vreemdeling wil het amulet stelen! Een 
oosters sprookje om bij te griezelen en te lachen.

Diligentia: Summer of Laugh
Een unieke samenwerking tussen het Zuiderparktheater en 
Diligentia: drie avonden vol muziek, ontroering én keihard 
lachen. Met Sjaak Bral, Raoul Heertje en Yentl en de Boer. 

Yes-R meets Bamboe Rappers (5+)
Rapper Yes-R verzorgt een kort optreden in het Zuiderpark-
theater. Hij wordt voorafgegaan door de Bamboe Rappers, die 
laten zien wat zij tijdens de Zomerschool hebben geleerd.

Dutch Raptors: Roofvogeldemonstratie
Laat je tijdens een onvergetelijke roofvogeldemonstratie 
verrassen door de vogels van de Dutch Raptors en maak kennis 
met de heersers van het luchtruim. Zie jij ze al vliegen?

Films, Cocktails, Music and Stars
Geniet onder de sterren van de muziek van Loco / Motive, 
luister naar het theatercollege van Ernst Molenaar en 
bekijk een epische science-fi ction fi lm. 

Hakim Traïdia: Hakim op z’n best (3+)
Met zijn nieuwe interactieve theatershow richt Hakim – bekend 
van Sesamstraat – zich op kleine én grote mensen. Problemen 
uit de grotemensenwereld dienen als inspiratie. 

Paard: Spinvis
Naast veel nummers van het nieuwe album Trein Vuur 
Dageraad, spelen de briljante woordkunstenaar en zijn 
ensemble ook bekende songs uit de Spinvis-schatkist. 

Volkspoppenfestival Heerekrintjes (4+)
Geniet van de reuzen van GiGantica, het Jan Klaassen-spel door 
Poppenkast op de Dam, de straatpoppenkast van Bruno Leone 
uit Napels en Japans poppentheater van Studio Figur. 

Residentie Orkest: Symphony in the Park
Het Residentie Orkest is terug met een romantische 
concertavond in de zwoele buitenlucht, met twee 
wereldberoemde werken van Moesorgski en Tsjaikovski. 
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BEWONERS IN DE WIJK

tekst: LAurA vAn herPen foto: esther GerAdts 

Geen plaats delict

Ze hadden geluk, het was geen plaats 
delict. Een tuin vol botten, een 
knie, een halve hersenpan, een el-
lepijp. Met het ophoogzand uit de 
knekelput meegekomen. Ha!

Ze ziet er inderdaad niet uit alsof 
ze snel bang is. 

Ze woonde er net toen ze de geboorte 
op gehoorafstand meebeleefde. Het 
kleine meisje lag al snel in haar 
armen en zo begon het. De bomen in 
voor de kerstlampjes, een gewonde 
duif samen redden, Halloween en oud 
en nieuw voor de deur met sterre-
tjes.  

Ze hebben nog even getwijfeld of 
ze de vergane schutting wel zouden 
vervangen. Hij was al besteld, toch 
maar geplaatst. Door de pizzabakker 
des huizes.

Het kleine meisje – 14 al – zit vol 
wilde plannen. Een eenhoorn uit ei-
gen lab is er zomaar één. En nooit 
drinken of roken natuurlijk. 

Wacht maar tot je straks wordt 
opgehaald door je vriendje op de 
scooter. Een motor en hoezo niet 
lesbisch? Goed dan, wij spreken el-
kaar nog. 

Buren in Beeld

Oost-Java
Koffie en thee ‘zit in de familie’. De over-

grootvader van Marloes beheerde ruim 
100 jaar geleden Kali Tengah, een plantage 
in Oost-Java, die naast rubber en kruidnagel 
ook koffie verbouwde. Die familiegeschie-
denis zal ongetwijfeld ook te maken heb-
ben met de nog steeds groeiende belang-
stelling en liefde van Marnix en Marloes 
voor de thee en de koffie. “Het zijn gewoon 
fantastische en interessante producten met 
enorm veel variaties in smaak.”

Koffie
De koffie uit de winkel van Kali Tengah 

komt van de Haagse koffiebranderij Boon en 
van de Rotterdamse branderij Giraffe Coffee 
Roasters. Alle koffies in de winkel vermel-
den de datum waarop de koffie gebrand is. 
Marnix: ”Koffie is het lekkerst als je hem bin-

nen een maand na het branden drinkt. Op 
goede koffie staat de branddatum.”

Schaduw gegroeid
Daarnaast organiseert Kali Tengah kof-

fie- en theeproeverijen en barista-work-
shop. “Op onze theelab-avonden gaan de 
deelnemers zelf aan de slag met het zet-
ten van thee en ervaren ze hoe tempera-
tuur, de trektijd, de hoeveelheid thee en 
de soort water de smaak van de thee be-
invloed. Thee is een wonderbaarlijk pro-
duct. Kijk hier bijvoorbeeld, deze soort, 
dat is ‘schaduw-gegroeid’ thee, dat is qua 
smaak echt een verschil met thee die ge-
woon in de zon gegroeid is.”  Mooi om ie-
mand met zoveel liefde over zijn product 
te horen praten. Zie de website van Kali 
Tengah voor cursusaanbod, proeverijen 
en workshops.

tekst en foto: Piet vernimmen

Marloes en Marnix zijn nu al 6 jaar lang de trotse eigenaren van de winkel ‘Kali Tengah’ aan 
de Weimarstraat 54 en hebben zich gespecialiseerd in de verkoop van losse thee en koffie-
bonen. De opzet was om het assortiment toegankelijk te presenteren en eenmaal binnen is 
dat concept meteen duidelijk: rechts de bijna 100 potten met verschillende soorten thee en 
links de koffie. Marnix: ”Je kunt hier ook terecht voor een kopje koffie, maar de hoofdzaak 
is de verkoop van thee en koffie.”

Hendrick de Keyzer
Het voormalige pand van De Gruyter aan 

de Beeklaan 303 is een feest voor volwas-
senen en kinderen. Oók voor volwassenen 
zonder kinderen, want de metersgrote 
kleurrijke tableaus die de winkel sinds1917 
sieren, vormen nu de achtergrond voor de 
poppenkleren, de jurken, de spelletje, de 
teddyberen, kaarten en de pijl en boog. “Ja,” 
zegt eigenaresse Karin de Vries, “wij huren 
het van de stichting Hendrick de Keyzer en 
zowel de binnen- als de buitenkant van het 
pand blijft zoals het toen was.”

Plafondaap
Maar het zijn natuurlijk vooral ouders met 

kinderen die de winkel bezoeken. Karin, (“Ik 
hou zelf nog steeds heel erg van speelgoed”) 
ooit werkzaam in het onderwijs, heeft het 
kindvriendelijkste interieur denkbaar. Slin-
gers vol feestmutsen, poppen, kaarten en 
vlaggetjes, paddestoelen (jawel, rood met 
witte stippen) in soorten en maten, strand-
scheppen en –karren, jurken en speelgoed-

dieren, lees- en prentenboekjes. Aan het pla-
fond hangt een speelgoedaap.

Regenboog
“Goed speelgoed prikkelt de fantasie. 

Je moet het zien en ermee willen spelen. 
Zag je die regenbogen van Grimm’s? Elf 
stroken gekleurd kwaliteitshout. Je kunt 
er bruggen mee bouwen, tunnels, omhei-
ningen, torens en poppenhuizen. Tiental-
len spelletjes kun je ermee spelen. Dat 
houten speelgoed was vroeger vooral 
iets voor antroposofen, maar al jarenlang 
heeft het zijn weg gevonden bij het brede 
publiek. Het aardige is, het prikkelt de 
fantasie èn is uitdagend voor alle leeftij-
den, nou ja, vanaf anderhalf jaar.”

Cursussen
Voor ouders en leerkrachten verzorgt 

Karin op dinsdag- en donderdagavond 
cursussen. Haar website en Facebook 
(Rood met Witte Stippen) geven een 
mooi beeld van winkel en cursusaanbod.

tekst en foto: Piet vernimmen

‘Het Snoepje van de Week’ van De Gruyter bestaat al tientallen jaren niet meer, maar op speelgoed-
gebied zou je ‘Rood met witte stippen’ makkelijk ‘Het Snoepje van de Wijk’ kunnen noemen. 

“Zoveel verschillende smaken in 
een blaadje of boontje”

Speelgoedwinkel Rood met 
Witte stippen

Het Snoepje van de Wijk
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Be
ste buur, schuif t u aan?

genoten

Buurt
In Zaal 3 organiseren 
we met veel plezier 
de BUURTGENOTEN 
series. Deze series 
bestaan uit 5 voor-
stellingen met een 
diner.

De voorstellingen zijn een mix van jonge en 
meer doorgewinterde theatermakers. 
Voorafgaand aan elke voorstelling serveren 
we een bijzondere maaltijd, namelijk het 
lievelingsrecept van de theatermaker die die 
avond speelt. Schuif aan, maak kennis met 
jonge theatermakers, ontdek nieuwe toneel-
voorstellingen en leer uw buren kennen. 

U kunt zich inschrijven met vrienden en/of 
buren, maar ook alleen. Het woord buurtge-
noten is trouwens een ruim begrip, iedereen 
mag aanschuiven. Bijna alle avonden zijn op 
een doordeweekse dag. We gaan om 19:00u 
aan tafel. Kunt u een keer niet, dan mag u 
de kaarten gewoon doorgeven aan iemand 
anders. 

                                                       
    K
ijk

 d
it 

is 
Zaal 3

Wilt u meer weten en/of 
zich inschrijven? Kijk op
zaal3.nl/buurtgenoten
of neem contact op met 
Willemijn:
willemijnhaasken@hnt.nl

En hier gaan we zitte
n

 Zaal 3 is onderdeel van Het Natio
na

le
 T

he
at

er

Advertentie
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Boomhutten 
De bezetters hadden een flink deel van Den 
Haag gesloopt; boos opzet. De bevrijders 
hadden nog het een en ander platgebom-
bardeerd; ongelukje. Derhalve ben ik een 
geboren onderhuurder. In een zijkamertje 
van een bovenhuis aan de Beeklaan kwam 
ik –wegens ruimtegebrek in stuitligging– 
ter wereld. Mijn ouders hadden inwoning 
gekregen bij de familie Brouwer, boven 
ijssalon Roma, weet u nog? Na enkele jaren 
werd het prille gezin een nagelnieuw drie-
kamerflatje gegund aan de Erasmusweg. 
Daar kon een mens zijn kont keren, mits het 
geen brede was.
Zeventig jaar later. Den Haag, wat een stad! 
Een prachtstad! Een stad met een skyline! 
Onherkenbaar voor mijn ouders, zouden ze 
tot het leven weerkeren. Eén ding zouden 
ze nog wel herkennen. Als je jong bent en 
een gemiddeld inkomen beurt, kom je niet 
aan een fatsoenlijke woning. Koopwonin-
gen zijn binnen een jaar een kwart duurder 
geworden. Huurwoningen in de vrije sector 
zijn onbetaalbaar. In de tijd die je staat 
ingeschreven voor een sociale huurwoning 
kun je een baard van drie meter kweken. 
En als je dan eindelijk wordt opgeroepen 
voor een bezichtiging sta je je samen met 
oorspronkelijke en nieuwe Hagenezen rond 
de buit te verdringen. Dikke kans dat je 
met lege handen en scheve ogen ‘naar huis’ 
wordt gestuurd.
Hoogste tijd voor een Haags Deltaplan: 
bouwen als een gek, in de lengte, in de 
breedte en in de hoogte. Volgend jaar 
klaar? Was het maar waar! En dat terwijl we 
oplossingen nodig hebben voor vandaag! 
Vooruit, uiterlijk volgende week hebben we 
iets geregeld. Is goed te doen. Op het Plein 
plaatsen we twee rijen wooncabines in vier 
verdiepingen. Kamers vóór de Kamer. Ka-
merbewoners in het zicht van Kamerleden 
als aansporing om te doen wat nodig is: de 
woningmarkt reguleren én bouwen. Het 
Malieveld zetten we vol ruime wooncon-
tainers voor gezinnen. De kinderen kunnen 
hertjes aaien in de Koekamp. De kermis 
moet dan maar terug naar de Vijverberg. 
Leuk voor de bewoners van de Hofvijver, 
want daar worden twintig woonarken te 
water gelaten. Champagne!
Hoor ik daar gepruttel over vergunningen, 
gejammer over beschermde stadsgezich-
ten? Zal wel een gezeten burger zijn met 
een prettig onderkomen in Valkenbos, 
al jaren vrij van hypotheek en in waarde 
enkele malen over de kop gegaan. Of een 
scheefwoner die een schappelijke huur 
betaalt voor een woning waarvoor hij nu 
niet eens meer in aanmerking zou komen. 
Nu maar hopen dat onze aankomende wet-
houders snappen dat vrij wat Hagenaars 
iets anders aan hun hoofd hebben dan een 
beweegbaar podium in het Spuiforum. Te 
weten een betaalbare woning. Aan boom-
plantplannen geen gebrek. Prima! Nu nog 
vóór de herfst weerbestendige boomhutten 
met sanitair in het Haagse Bos. Gedenk Jan 
Schaefer: in gelul kun je niet wonen.
 
Bert de Croon

C
olu

mn
WERKEN IN DE WIJK

tekst en foto: ed vervoorn

Na een grondige renovatie biedt het 
complex tegenwoordig onderdak aan 
het ondernemerscentrum De Hobbit met 
daarin een mix van kleinschalige en gro-
tere creatieve, innovatieve bedrijven. Dit 
betreft het pand hoek Joseph Ledelstraat/
Marnixstraat. Op de eerste verdieping is 
bovendien een ruime praktijk voor kinder-
tandheelkunde gevestigd.

Al met al is er door de renovatie meer 
openheid gecreëerd met als doel de relatie 
met de directe omgeving aan te gaan. Dave 
Boer, ter plekke manager van eigenaar Co-
con Vastgoed: “Wij zoeken de komende tijd 
nadrukkelijk het contact met de buurt. Het 
ruime bedrijfsrestaurant is prima geschikt 
voor samenwerking met buurtorganisaties 
en bijvoorbeeld voor feesten, recepties en 
partijen of buurtoverleg. Iedereen kan nu 
al tijdens de kantooruren gewoon binnen-
lopen om in de lunchroom in alle rust met 
de laptop te werken. En er is nog wel meer 
mogelijk.”

Leerwerkbedrijf en dagbesteding: 
D’ROEM

In samenwerking met de verhuurder Co-
con vastgoed is lunchroom De Hobbit ont-
staan. De exploitatie van de lunchroom en 
de receptie (gastheerschap) is in handen 
van D’ROEM, een dagbestedingproject en 
leerbedrijf voor jongeren en jonge moe-
ders in de leeftijd van 16 tot ongeveer 27 
jaar die gemotiveerd zijn om te werken 
aan hun persoonlijke ontwikkeling en 
perspectieven willen creëren voor zich-
zelf. Het doel is om deze jongeren en jonge 
moeders meer mogelijkheden te bieden 
en zodoende hun kansen te vergroten op 
arbeidsparticipatie, vervolgonderwijs en/
of dagbesteding. Voor de renovatie was 
D’ROEM ook al in het pand gevestigd. In 
de volledig vernieuwde keuken van het de 
lunchroom (en bedrijfsrestaurant) kunnen 
de jongeren een vakopleiding volgen tot 
keukenassistent. 

Restaurant De Hobbit is ook de nieuwe 
ontmoetingsplek voor de bezoekers van 
het Parkinson café, een laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor mensen met de 

ziekte van Parkinson, hun partners, fami-
lieleden en mantelzorgers.

Wonen in de oude telefooncen-
trale?

Dave Boer: “De thematische formule van 
De Hobbit is bedoeld om zowel formeel als 
informeel wederzijdse synergie mogelijk te 
maken met als uiteindelijk doel een nog gro-
tere dynamiek, want door de onderlinge con-
tacten ontstaan tal van mogelijkheden om 
gezamenlijk klanten beter van dienst te zijn.”

De fysieke infrastructuur van De Hobbit 
is toegerust op de hightech eisen en wen-
sen van de zakelijke bewoners. Boven-
dien maakt het gebouw deel uit van een 
groter complex waarin ook een volledig 
gedigitaliseerde telefooncentrale van KPN 
is gehuisvest. Dit grote deel van het pand 
staat aan het De Constant Rebecqueplein 
en is inmiddels ook verkocht aan Cocon 
Vastgoed en de hele ruimte komt in 2022 
beschikbaar. Mogelijk worden hier woon-
appartementen gerealiseerd.

www.cocon-vastgoed.nl/property/aoc-
hobbit en  www.d-roem.nl 

Bedrijvencentrum De Hobbit 
gerenoveerd
Aan de rand van ReVa, tegenover de DCR en de Electriciteitsfabriek, domineert een monumentaal gebouwencomplex, de driehoek Joseph Le-
delstraat, Marnixstraat en De Constant Rebequestraat. Al bijna vijftig jaar geeft dit bedrijfspand dankzij de zakelijke architectuur een bijzonder 
karakter aan de omgeving. 

Lunchroom gerund 
door mensen met 
achterstand op de 
arbeidsmarkt

Het Circus, dat op 7, 8 en 9 september in 
wijkpark De Verademing plaatsvindt, heeft 
mensen nodig voor op het festival zelf, maar 
ook voor hulp in de maanden voorafgaande 
aan Het Circus, want der voorbereidingen 
zijn al in volle gang. 

Gezocht
Het Circus heeft mensen nodig uit de wijk die 
mee willen helpen bij opbouw en afbouw, bij 
de bar, bij de informatiebalie, bij het schoon-
maken, mensen die willen flyeren zodat ie-
dereen in de wijk weet dat Het Circus er weer 
aankomt. En ze zoeken fotografen en filmers, 

workshopbegeleiders, enz.

Meld je aan
Festival Het Circus is voor iedereen in de wijk. 
Meld je dus gewoon aan als vrijwilliger, want 
de een is goed in sjouwen of klussen, de an-
der kan heerlijk koken, fantastisch breien of 
tekenen en weer iemand anders is een organi-
seerkanjer of maakt graag schoon. Stuur een 
mailtje en meld je aan als vrijwilliger naar ik-
doemee@hetcircus.me.

Het Circus zoekt vrijwilligers voor Festival
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WELZIJN 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: AAd vAn schie foto: vLAdimir frAmA

Aynur Dogan, dochter uit een Turks-Koer-
dische familie van 12 personen, die in de 
zestiger jaren naar Nederland kwam, leerde 
al vroeg om voor zichzelf en anderen op te 
komen. 

Haar moeder zei altijd: “We wonen in 
Nederland, dus bouw hier je bestaan op.” 
Nou dat deed ze, na de schakelklas volgde 
zij het MBO en later deed zij een deeltijd-
opleiding HBO Sociaal Werk. Ze werkte 
onder meer als opbouwwerker, organi-
seerde een jongerenconferentie met jon-
geren uit de Schilderwijk en Transvaal. 
Tijdens deze conferentie bleek dat veel 
jongeren zich geïsoleerd voelen in de Ne-
derlandse samenleving. Dat geldt helaas 
nog steeds. Aynur raakte betrokken bij 
de problematiek rond huiselijk geweld en 
tussen 2002 en 2015 deed zij piketdienst 
in dit werkveld: eerste opvang regelen 
voor slachtoffers en samen met deze vrou-
wen de nodige vervolgstappen zetten.

Van droom naar daad
Vanouds is Aynur bezig in het wijkwerk 

in Segbroek. Zelf thuis in ReVa, waar ze 
opgroeide aan de Valkenboslaan, was ze 
actief binnen de bewonersorganisatie 
BoReVa. Haar droom was om vorm te ge-
ven aan haar ideaal om de drempel voor 

kwetsbare vrouwen te verlagen en hun ei-
gen lot ter hand te nemen.  Groot voordeel 
hierbij is dat Aynur dezelfde taal spreekt 
als de vrouwen van deze doelgroep.

Na lang voorwerk lukte het haar om per 
1 januari met steun van Fonds 1818 een 
stichting op te richten, die zich richt op 
‘het bieden van ondersteuning/hulpverle-
ning aan Turks/Koerdische en andere mi-
grantenvrouwen, die vaak een hoge drem-
pel ervaren als zij met hun problematiek 
naar buiten komen’. “Maar we stellen ons 
ook open voor vrouwen uit andere groe-
pen uit de samenleving.” Sinds 1 januari 
is de ‘Stichting Zorgen voor Morgen’ ac-
tief via spreekuren in het Praethuis Hoek 
Boksdoornstraat/Verlengde Tweede 
Braamstraat 8 en aan de Escamplaan 61f. 
“Wij luisteren naar wat de vrouwen bezig 
houdt en indien gewenst, maken we een 
vervolgafspraak om hun situatie nader in 
kaart te brengen. Na maximaal 5 gesprek-
ken volgt een advies voor een eventueel 
vervolgtraject.” 

Keukenhof
Vol trots meldt Aynur, dat zich in deze 

korte tijd al 25 vrouwen, waaronder ook 
vrouwen met een culturele achtergrond 
uit Columbia, Suriname, Oostenrijk en 
zelfs Nederland aangemeld hebben. Van-
uit haar grote netwerk kan zij de noodza-

kelijke verbindingen leggen. Laagdrem-
pelig werken vindt Aynur belangrijk. Een 
voorbeeld is het mobiliseren van een aan-
tal Turks/Koerdische vrouwen om mee te 
gaan met een uitje naar de Keukenhof. Het 
lukte Aynur ook om een meisje van 18, die 
moeite had met solliciteren, te begeleiden 
naar een baan in de zorgsector . 

Kenniscentrum ontwikkelen voor 
vrouwenemancipatie

Aynur hoopt dat er vanuit de Stichting 
een kenniscentrum ontwikkeld kan wor-
den voor dit in haar ogen zo belangrijke 
werk. Ze benadrukt dat zij de vrouwen 
van nu sterker wil maken om ervoor te 

zorgen dat een volgende generatie het zon-
der steun zelf kan oppakken. Zij is nog op 
zoek naar een betere huisvesting voor haar 
Stichting.  Liefst in Segbroek, want dat is 
het stadsdeel waar zij zich thuis voelt. 

Stichting Zorgen voor Morgen, www.
morgenzorgen.nl  en morgenzorgen@
mail.com, telefoon 0638172555.

Een mooi ideaal: zorgen voor morgen

“We stellen 
ons open voor 

vrouwen uit 
andere groepen

”
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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

DE NIEUWE  REGENTES -  
…100 JAAR

In 2020 is het een eeuw geleden dat de eerste 
steen werd gelegd van de zwem- en badin-
richting De Regentes. Het theater verzamelt 
verhalen en foto’s voor een lustrumboek en 
een voorstelling. Heeft u ooit uw zwemdi-
ploma gehaald in ‘De Regentes’?  Heeft u het 
diploma nog? Foto’s van het afzwemmen? Be-
zocht u het badhuis om te badderen toen er 
thuis nog geen douche was? Alle herinnerin-
gen aan zwemmen of een bijzondere theater-
voorstelling zijn meer dan welkom. Stuur een 
mailtje naar publiciteit@denieuweregentes.nl.

ZAAL 3 – WESTBROEKPARK

Van 13 t/m 22 juli strijkt het reizende thea-
terfestival de Parade neer in het Westbroek-
park. Zaal 3 biedt in haar eigen festivaltent 
Zaal 4 plaats aan jonge makers met uiteen-
lopende voorstellingen en performances. 
Van een kookprogramma van de Worsten 
van Babel tot performer en theatermaker 
Elias de Bruyne die terugkeert met zijn 
nieuwe voorstelling ‘Er moest maar eens 
een dinosauriër voorbij komen’. De Poe-
zieboys maken de voorstelling VINKENOOG 
over hun favoriete Nederlandse dichter. – 
www.hnt.nl

DE NIEUWE REGENTES – AAN ZEE

Bijzonder zondagochtendconcert op 1 juli om 
11.00 uur in ‘De Fuut’: Het Cervo Chamber 
Music String4tet. Tijdens het jaarlijkse Cervo 
Chamber Music festival ontmoeten klassieke 
musici van internationale allure elkaar in 
het dorpje Cervo aan de Ligurische kust in 
Italië. Dit jaar is het strijkkwartet bij uitzon-
dering 102% Nederlands, en dat vieren ze in 
strandpaviljoen De Fuut. Op het programma 
o.a. Mendelsohn en Haydn.  Entree incl 
taart en koffie/thee: € 20,- Reserveren o.v.v. 
naam, aantal personen en mobiele nummer 
via info@defuut.nl of 070-3549074.

EMMA’S HOF –  
MARCEL VERRECK SHOW

24 juni om 16.00 uur de Verreck/Konkreet-
Nieuwsshow in ons mooie buurtpark Emma’s 
Hof: alweer de vijfde editie van onze show. 
In de openlucht vanwege de zomer die zo 
vroeg begon dit jaar. De onderwerpen: Het 
Circusfestival in De Verademing, interview 
met de oprichter van de Stichting Zorgen 
voor Morgen Aynur Dogan (emancipatie 
van m.n. Koerdische vrouwen), het Kunste-
naarscollectief (truffels en cello) en Feest 
aan Zee. Aan elkaar gepraat en gezongen 
door onze onvolprezen Marcel Verreck.

NEST - KUNST KINO 

Zaterdag 7 juli van 20.00 tot 01.00 uur bou-
wen NEST en Zaal 3 tijdens het The Hague 
Contemporary Weekend (6 – 8 juli) een bui-
tenbioscoop. Het DCR-plein transformeren zij 
tot een heuse Deutsche Kino waar bezoekers 
kunnen kijken naar een selectie videokunst-
werken. Het programma bestaat uit werken 
die zijn aangeleverd door de partners van The 
Hague Contemporary Weekend, waaronder 
het Gemeentemuseum, Heden, twelve twel-
ve en Bronco. De avond wordt omkleed met 
eten, drinken en inhoudelijke inleidingen/
nabeschouwingen. – www.nestruimte.nl 

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

ELECTRICITEITFABRIEK –  
DE SATELLIETGROEP

In het najaar neemt de Satellietgroep haar 
intrek in de oude turbinehal. Kunstenaars-
collectief Satellietgroep wil de culturele be-
tekenis van de zee onderzoeken vanuit het 
perspectief van kunst en wetenschap.
Zij nodigen 18 kunstenaars, architecten en 
vormgevers uit om in de Electriciteitsfabriek 
een klimaat te creëren waarin je kunt dwa-
len door een verzameling aan verrassende 
manieren om omgeving, natuur en tijd te 
beleven. Meld je aan via de website voor de 
nieuwsbrief. - www.electriciteitsfabriek.nl.

AGENDA
BIBLIOTHEEK
Za 23 juni 13.30 – 15.30 uur
Anthony Burgess - ‘A Clockwork Orange’;  
Shakespeare & Co: ‘een afschrikwekkend 
toekomstbeeld’.

Do 6 sept 14.00 – 16.00 uur 
CreaDo; Samen met andere creatievelingen 
aan de slag.
 
Elke do en vrij 10.00 – 12.00 uur 
Digivaardig; Wil je meer weten over computer-
gebruik? Je bent welkom bij Klik & Tik. Met een 
speciaal programma kunt u zelfstandig en in 
uw eigen tempo aan de slag. 

REGENTESSEPLEIN
Za 23 juni 12.00 – 18.00 uur
Meer Met Minder-  Lifestylebeurs en banenmarkt.

EMMA’S HOF
Zo 24 juni: 16.00 uur
Samen met DNR een zomerse Marcel Verreck 
Konkreet Show in Emma’s Hof.

15 juli: 
Wijnproeverij; voor dit evenement is inschrij-
ving nodig. De proeverij wordt aangemeld via 
onze facebookpagina en website.

29 juli:
Seniorendag. Een nostalgische middag voor de 
oudere wijkbewoners. Toegang gratis.

NEWTONPLEIN
Zo 5 augustus vanaf 12.30
Buurtpicknick met programmering. Als opwar-
mertje voor Festival Het Circus. Neem je eigen 
bestek en servies mee en natuurlijk iets lekkers 
te eten en te drinken om met je buurtgenoten 
te delen. Er staan picknicktafels, maar neem 
zelf ook een kleedje mee.

DE VERADEMING
7, 8 en 9 sept 
Het Circus in Wijkpark De Verademing! 

KONINGSPLEIN
13 en 14 juli: 17.00 – 23.00 uur
Jazz in de Regentes. Het feest wordt opge-
luisterd met jazz bandjes en leuke foodtrucks. 
Genieten van live muziek, gezellige mensen 
en lekker eten & drinken. 14 juli overdag onder 
andere optreden uit eigen werk en muziek 
workshops voor jongeren.

KONINGSPLEIN
14 juli: 10.00- 17.00 uur: 
Jazz in de Regentes junior. Speciaal voor de 
jonge muziekliefhebbers en uitgebreid pro-
gramma. Workshops dans, kunst, live perfor-
mances en ongekend talent uit Segbroek on 
stage.
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DNR viert Feest aan Zee
Strandpaviljoen De Fuut
Zo 1 juli | Klassiek in ’t Ketelhuis 
Vr 24 augustus | El Pub Flamenco

Strandpaviljoen De Kwartel
Wo 4 juli en 22 augustus | Ukkieconcert
Vr 6 juli en 24 augustus | Peuterdans

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

Seizoensopening
Vr 31 aug | Première ‘Een dag aan Zee’
Een muzikale theatervoorstelling met 
een zomerse stoet strandgangers! 
Aansluitend previews van het nieuwe 
seizoen in ons bruisende theater.

UITfestival Den Haag
Zondag 2 september zal Theater de 
Nieuwe Regentes uiteraard op het 
Lange Voorhout aanwezig zijn om samen 
met andere Cultuurankers het nieuwe 
seizoen onder de aandacht te brengen.

De Regentes 100 jaar | Herinneringen gevraagd
In 2020 bestaat ‘De Regentes’, de voormalige zwem- en badinrichting, 100 jaar! Dat gaan we groots vieren. 
We zoeken oude foto’s, diploma’s en verhalen om te gebruiken voor een boek, een voorstelling en nog veel 
meer. Kun je ons helpen? Stuur dan een bericht naar publiciteit@denieuweregentes.nl of kom een keertje 
langs om ons blij te maken met je verhaal.

Open Monumentendag
Het weekend van 8 en 9 september kunt u tussen 
10 en 13 uur een kijkje nemen achter de schermen van 
het theater. Beleef tijdens rondleiding het gebouw, ooit 
de grootste overdekte zwem- en badinrichting, dat bijna 
100 jaar bestaat!

Tip: Loop even door naar festival ‘Het Circus’ in het 
vernieuwde buurtpark De Verademing.

Ben jij al 

Badgast?

Figuranten gezocht!
Mensen gezocht die het leuk vinden om als fi gurant mee 
te spelen in de voorstelling ‘Een dag aan Zee’. Iedereen is 
welkom: jong, oud, families, mensen met hond, clubjes.

De voorstelling zal eind augustus spelen in DNR, daarna op 
vier andere Haagse podia. Informatie + aanmelden: 
mail@denieuweregentes.nl

DNR in Emma’s Hof
Zo 24 juni 16:00 uur | Verreck Konkreet, 
buurttalkshow met Konkreet Nieuws

Zo 27 aug 16:00 uur | Songs from the Deep, 
Intiem singer-songwritersfestival

DNR viert Feest aan Zee

www.denieuweregentes.nl

langs om ons blij te maken met je verhaal.

De Regentes 100 jaar | Herinneringen gevraagd

Badgast?

mail@denieuweregentes.nl

Zo 24 juni 16:00 uur | Verreck Konkreet, 
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DNR viert Feest aan Zee


