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ReVA van het gas af
DUURZAAM   3

Het team van De Elekcriciteitsfabriek (vlnr Elja Ruiter, Carolien van 
der Donk, Sara Halbertsma, Annelies van Rumpt, Saskia Chella, Mara 
Liza de Bakker, Noortje Ankersmit) verzorgde  de afgelopen jaren een 

opvallend programma met o.a. het Rewire festival, Theo Jansen, Zoro 
Feigl, het Dutch Double Bass Festival, Christiaan Zwanikken, Michael 
Varekamp en de KABK-modeshows KABK. (lees verder op pag 13) 
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Beertje en JP Alsem
ONDERNEMEN IN DE WIJK  9

De stem
CULTUUR IN DE WIJK  14

Stichting Duurzaam Den Haag

Bloemen planten en wijn

Sumaya Femke 

De Electriciteitsfabriek 
als culturele hotspot

Het Cultuurkwartier is sinds 2017 een 
samenwerking van diverse partijen, 
zoals de gemeente, VoorWelzijn, 
corporaties, culturele organisaties, BIZ-
Weimarstraat en het onderwijs.

 Het doel van Het Cultuurkwartier is 
goede samenwerking te verzekeren, be-
ter te communiceren en door synergie 
meer te presteren. Het Cultuurkwartier 
zet in op initiatieven en projecten die ge-
richt zijn op de versterking van het cultu-
reel weefsel van de wijk. 

Het bestuur van Het Cultuurkwartier 
faciliteert de samenwerking van de ver-
schillende partijen door  toezicht te hou-
den op naleving van de doelstellingen, 
de (financiële) administratie te verzorgen 
en overeenkomsten aan te gaan onder 
andere met de ondersteuners. Vanaf ja-
nuari 2019 kent Het Cultuurkwartier de 
stichtingsvorm 
en is daarom 
op zoek naar 
tenminste drie 
bestuursleden. 
Voor meer infor-
matie of vragen, 
zie de website  
w w w. h e t c u l -
tuurkwartier.nl

Bestuursleden gezocht

foto: Piet Vernimmen

De naam is niet zomaar gekozen. Hij staat voor 
het uitslaan van je vleugels, voor het grijpen van 
kansen en iets van je leven maken. ‘The Eagle’ 
komt op voor een samenleving waarin mensen 
actief vorm geven aan hun eigen leven en ver-
antwoordelijkheid nemen voor het samenleven 
met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt ‘The 
Eagle’ in diensten van mens tot mens op het ge-
bied van welzijn, wonen en zorg. 

Besturen vanuit je hart
‘The Eagle’ bestaat al vanaf 1985, toen Maikel 

‘t Zand deze organisatie oprichtte als stagepro-
ject voor zijn studie aan de Sociale Academie, 
zeg maar de huidige HBO-opleiding maatschap-
pelijk werk en dienstverlening. Een ‘vereniging 
voor ex-verslaafden en ex-gedetineerden’, die 
deed aan belangenbehartiging voor deze doel-
groepen. “Ik kwam uit de Schilderswijk, waar 
ik met veel van dit soort problemen te maken 
had”. In al die jaren heeft hij veel andere banen 
ernaast gehad, onder meer in de reclassering 
en het maatschappelijk werk. Inmiddels is ‘The 
Eagle’ een stichting geworden en nog steeds is 
Maikel coördinator, gesteund door een bestuur, 
met ‘leden die vanuit hun hart besturen’. “Een 
goed bestuur is onontbeerlijk voor een organi-

satie als dit,” zo weet hij uit ervaring. 

Niet alleen ex-gedetineerden
Nog steeds zijn ex-gedetineerden de hoofd-

doelgroep, maar zeker niet de enige. Eigenlijk is 
iedereen welkom, of je nou problemen hebt op 
het gebied van eenzaamheid, verslaving of finan-
ciële problemen. Daarbij werkt ‘The Eagle’ nauw 
samen met andere hulpverleningsorganisaties. 
De medewerkers bestaan voor een groot deel uit 
studenten, vrijwilligers en stagiairs. Ze zijn op de 
hoogte van de sociale kaart in deze buurt en zo 
nodig verwijzen ze door. Ze gaan ook op pad, bij-
voorbeeld naar penitentiaire inrichtingen.

Drie projecten
‘The Eagle’ werkt grofweg in drie projecten: 

het project ‘Buiten winnen is binnen beginnen’, 
waarin wordt samengewerkt met de Dienst Jus-
titiële Inrichtingen van het Rijk en dat speciaal 
is gericht op ex-gedetineerden. Daarnaast is er 
het Klussenproject. Hierin doen cliënten tegen 
een zeer redelijke prijs (Ooievaarspas welkom) 
allerlei klussen (tuin, schoonmaak, schilderen, 
elektriciteit, hang- en sluitwerk en meer). Ten-
slotte is er de vrij nieuwe Hulppost Omgaan 
met digitale middelen, waarbij mensen leren 

hoe ze via de pc contacten kunnen maken, bij-
voorbeeld via sociale media, vragen kunnen 
stellen aan instellingen, toeslagen aanvragen, 
DigiD gebruiken, kortom hun kennis op dit ge-
bied, en daarmee ook hun wereld, vergroten. 
Voor € 60 mag je een jaar lang onbeperkt bin-
nenlopen voor hulp op dit gebied. 

Leren vliegen
Om dit werk zo lang te doen moet je wel een 

beetje passie hebben. Maikel: “Ik ben een gebo-
ren hulpverlener, een mensen-mens. Als kind 
was ik al voor iedereen aan het zorgen. Ik kom 
uit Suriname en daar zorgt eigenlijk iedereen 
voor elkaar. Hier ligt dat toch een beetje anders”. 

Leren vliegen is best moeilijk en gevaarlijk. 
Dan is het fijn als iemand je daarbij helpt. 

Hulp nodig, behoefte aan een gesprek? Een 
klus te doen in huis of tuin? Vrijwilliger worden? 

www.whentheeaglelearnstofly.nl 

Hulp bij het leren iets van je leven te maken
tekst: Anneke de GrAAf foto: John mArtienus

In het pand op de hoek van de Franklinstraat en de Newtonstraat is een flinke verbouwing 
gaande. Hier komt binnenkort de hoofdvestiging van de Stichting ‘When the eagle learns to 
fly’, een organisatie die kwetsbare mensen een steun in de rug wil bieden en weer op weg wil 
helpen.  

 Maikel (rechts) met het team.
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Samenstelling redactieteam

In de oktobervergadering stelden we op-
nieuw vast dat verjonging van het redactie-
team noodzakelijk is. De cartoon van onze 
onvolprezen tekenaar John illustreert dit op 
gepast badinerende toon. Natuurlijk heeft niet 
iedereen even veel tijd om actief te zijn in de 
wijk en voor de krant. Maar het blijft jammer 
dat de aanstormende generaties niet in de club 
vertegenwoordigd zijn. We zoeken versterking: 
bijvoorbeeld iemand die algemene belangstel-
ling heeft voor het wijkgebeuren of iemand die 
speciaal over de jongeren in de wijk wil schrij-
ven. Verder zoeken wij een soort economisch 
redacteur, die kleinschalige economische acti-
viteiten wil volgen en die daarnaast ook bereid 
is om de advertentieportefeuille van de krant te 
beheren. We wachten in spanning reacties af.

Culturele highlights in het  
decembernummer

Op het vlak van de kunsten in deze decem-
berkrant aandacht voor de Electriciteitsfabriek 
als cultuurcentrum en voor dat zeer aparte 
kunstwerk van Huub Hierck in het water bij 
De Verademing. Fijn om dat niet zo opval-

lende kunstwerk eens belicht te zien. Melle 
Boer, kunstenaar en muzikant, bekend van de 
speelse illustraties van festival Crossing Border 
en van zijn eigenzinnige country noir muziek, 
woont sinds kort in de wijk, dus dat vroeg om 
aandacht. 

Stadsdeelwethouder Van Asten en 
Wij Weimar

De traditie om de stadsdeelwethouder na een 
inwerktijd te interviewen zetten we voort. Ro-
bert van Asten is in ieder geval een fietsende 
wethouder en hij houdt van cultuur, zeker ook 
waar het om cultuur in de wijken gaat. Dat past  
allemaal mooi bij de onderdelen Cultuur en 
Mobiliteit in zijn portefeuille. Zaken rond huis-
vesting, woondichtheid, betaalbare woningen 
en leefbaarheidstoets vallen niet onder zijn 
bevoegdheid, maar aankaarten van zaken kan 
natuurlijk altijd. De bewoners zelf zullen hier 
het voortouw moeten nemen. 

WIJ Weimar
Dat brengt mij op de positieve ontwikkelin-

gen rond de bewonersgroep WIJ Weimar. In een 
recente bijeenkomst van bewoners en winke-
liers kwamen voorlopige resultaten van het in-
gestelde onderzoek naar de mening van bewo-

ners en winkeliers over de Weimarstraat aan de 
orde. Twee landschapsarchitecten gaven een 
verfrissende visie op de straat en de aanzet van 
een logo voor WIJ WEIMAR werd besproken. In 
januari 2019 zal er een bredere buurtbijeen-
komst plaats vinden. Tegelijkertijd kwam er van 
de wijkmanager van het stadsdeel, Elke Leijzer, 
een voorstel aan de bewonersgroep om een 
winkelpand in de Weimarstraat te gaan behe-
ren. Hierin kunnen dan diverse wijkinitiatieven 
een plek vinden. Een prachtige kans om mid-
den in het actiegebied een wijkwinkel/buurt 
-VVV te gaan exploiteren. Let ook op de website 
voor tussentijdse informatie over dit project. 

Marcel Verreck KN-Show
Graag nodigt de redactie u  uit voor de nieu-

we Marcel Verreck-KN Decembershow, op 16 
december om 16.00 in De Nieuwe Regentes. 
Interviews met de wijkagenten, een gesprek 
over het kerkasiel in de Bethel kerk, Marcel gaat 
in gesprek met Sumaya en verder klassieke mu-
ziek en veel samenzang.

VAN DE REDACTIECOLOFON

W e hebben dankzij allerlei nieuws uit de wijk weer een gevarieerde de-
cemberkrant kunnen samenstellen. ReVa is een wijk waar op velerlei 
gebied veel gebeurt. De redactie ziet dan ook komend jaar (het vijfde 

KonkreetNieuws jaar!) vol vertrouwen tegemoet.

“In deze buurt 
zijn inmiddels ruim 

300 woningen en 
appartementen 

opgeleverd

”

“We 
wachten in 
spanning 

reacties af

”

Het BIT-team
In de oktober-editie stonden foto 

en informatie over het 15-jarig ju-
bileum van het BIT ReVa. In deze 
tekst over het Buurt Interventie 
Team waren wat fouten geslopen. 
Hieronder de juiste informatie:

Het thuishonk van het team is 
aan de Teijlersstraat 128. Het team 
loopt in tweetallen een zaterdag-
avond per maand in de wijk en 
daarnaast elke week op een door-
deweekse avond. Komend Oud 
en Nieuw lopen ze extra op 29 en 
30 december. Het team zoekt nog 
nieuwe vrijwilligers: 06 19 62 63 33.

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.
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Koningsplein
Drie Haagse buurten fungeren als kwar-

tiermaker en een van die drie is ons Ko-
ningsplein en omgeving. Duurzaam Den 
Haag maakt met een buurtteam van 12 
bewoners een buurtplan voor Energie en 
Groen. Dit buurtplan komt tot stand met 
ideeën van iedereen uit de buurt. Daarom 
was er op 1 november een grote buurt-
bijeenkomst om de dromen, wensen en 
ideeën over de buurt te horen. De opkomst 
was goed en er werd levendig gepraat over 
allerlei verduurzamings- en vergroenings-
maatregelen voor en met de buurt. De 
ideeën zijn verzameld en binnenkort vol-
gen concrete vervolgstappen

De vragen
Een belangrijk onderwerp is de vraag hoe 

wij als wijk van het gas af gaan. Dat is geen 
eenvoudige vraag en er is (nog) geen eens-
luidend antwoord op. Worden het warm-
tepompen, infrarood panelen of toch een 
warmtenet? Of misschien een combinatie? 
We weten het niet en daar zal de komende 

tijd verder over nagedacht moeten worden.

Huizen uit 1900
Wim Schutten, een van de drijvende 

krachten achter De Groene Regentes: ”Eén 
van de dingen die we wel weten, is dat we 
in meer of mindere mate onze huizen moe-
ten isoleren om klaar te zijn voor een gas-
loze toekomst. De meeste huizen in onze 
wijken zijn gebouwd rond 1900. En zijn 
slecht geïsoleerd. Om een stap te kunnen 
maken naar minder gasverbruik of zelfs 
helemaal geen gas meer, moeten we met 
z’n allen een aantal stappen maken die 
voor de hand liggen.”

De eerste stappen
Er zijn in ReVa nog veel huizen met en-

kel glas, er zijn nog heel veel huizen zon-
der vloerisolatie of dakisolatie. De rede-
nen om dit niet aan te pakken zijn divers: 
geen geld, we zijn een VvE dus lastig, het 
zal mijn tijd wel duren, etc... Mensen willen 
vaak wel, maar komen toch niet in actie. 
Wim: ”Ja dat heeft te maken met de com-

plexiteit, waar te beginnen, door de bomen 
het bos niet zien, waar vind ik een goede 
leverancier? Voor deze groep mensen 
voert buurtinitiatief De Groene Regentes 
al twee jaar een campagne om mensen te 
helpen beslissingen te nemen in deze klu-
wen van mogelijkheden.”

Bij u aan tafel
Wanneer u zich vrijblijvend inschrijft als 

belangstellende, via groeneregentes.nl/
projecten/hoom/ neemt De Groene Regen-
tes contact met u op om na te gaan wat in 
uw situatie de beste aanpak kan zijn. Wim: 
“Als bewoners dat willen, komt er een ener-
giecoach bij hen langs die aan tafel de mo-
gelijkheden bespreekt. Hij zorgt ook voor 
contacten met andere buurtbewoners die al 
ervaring hebben met bepaalde onderwer-
pen. Bijvoorbeeld dubbelglas in de oude 
kozijnen, of dakisolatie op een plat dak. En 
als u dat wenst, wordt een leverancier ge-
vraagd een offerte uit te brengen.”

‘Reva van het Gas af. Hoe dan?’ Nou, zó 
zou u kunnen beginnen…

Tijd voor Winterlicht
Na de prachtige nazomer staat ons weer 
iets heerlijks te wachten: ‘Winterlicht’, 
Segbroeks eigenste winterfestival. In het 
weekend van 15 en 16 december kun je 
in meer dan 32 winkels en locaties in en 
rondom de Weimarstraat onverwachte 
optredens zien. 

Schaatsen, kerstspullen en 
lantaarns
Op het Regentesseplein staat De Knusse 
Wintermarkt waar je je kerstspullen kunt 
ruilen, lekkers proeven, spullen voor de 
voedselbank kunt brengen of een kijkje 
kunt nemen in de Geluks-Caravan. De orga-
nisatie (Pepe) is druk bezig met het realise-
ren van een schaatsbaan op het plein. Niet 
alleen vrij schaatsen, maar ook ijsdansen 
tijdens de silent disco! Ondertussen ma-
ken basisscholieren uit Segbroek het ‘licht’ 
door oude plastic lampen om te toveren in 
lantaarns. Door het Winterlichtkoor wordt 
alweer volop gezongen en zij studeren een 
speciaal gecomponeerd lied in. Het koor 
gaat er twee weken lang op uit om mensen 
in de wijk die dreigen te vereenzamen, te 
verblijden met singalong liederen. 

Weet wat je besteedt
Eigenlijk weten we allemaal wel dat omgaan 
met geld niet altijd zo eenvoudig is. Als je 
het echt lastig vindt, dan kun je eens denken 
om mee te doen aan de cursus ‘Weet wat je 
besteedt’, die op zes dinsdagmiddagen van 
15 januari t/m 19 februari plaatsvindt in 
Wijkcentrum ‘t Lindenkwadrant.
Mareille de Rooij en Marlies Wiebenga heb-
ben hun ervaringen met budgetprogram-
ma’s ingezet om een leuke en interactieve 
cursus over het omgaan met geld samen 
te stellen. De cursus is gratis. Reacties van 
eerdere deelnemers: “Ik heb ingezien dat ik 
best kan sparen…”, “Ik heb eindelijk weer 
overzicht. Dit geeft RUST!”’

Welke keuzes maak ik
Tijdens de cursus komen vragen aan de orde 
als ‘Hoe maak ik een overzicht van mijn in-
komsten en uitgaven?’, ‘Hoe ga ik om met 
verleidingen?’, ‘Welke keuzes maak ik en 
waarom?‘ Uiteraard is er ruimte voor vragen 
en krijg je veel tips & trucs. Aanmelden kan 
bij Mareille de Rooij 06-22965827 of mareil-
le.derooij@denhaag.nl 

Vaugel! Door Erik van Schaaik

Duurzaam Den Haag

ReVa van het gas af? ‘Hoe dan?’
DUURZAAM IN DE WIJK

tekst: Piet vernimmen foto: duurzAAm den hAAg

 
De gevolgen voor het klimaat van de te 
grote CO2-uitstoot zijn algemeen bekend. 
De ellende die Groningers treft op het ge-
bied van aardbevingen en verzakkingen 
van huizen door de gaswinning zal nie-
mand zijn ontgaan. Iedere Nederlander, 
iedere Hagenaar, realiseert zich: ‘Zo kan 
het niet langer…. ‘

De Stichting Duurzaam Den Haag 
(duurzaamdenhaag.nl) ondersteunt en 
informeert over al de Haagse activiteiten 
van bewoners en ondernemers die met 
duurzaamheid te maken hebben en richt 
zich de komende jaren vooral op de thema’s 
Groen en Energie. 

 Bijeenkomst Koningsplein

14 december opening van Winter-
licht met De Buurt Borrel
15 & 16 december Winterlicht!
Check de Facebookpagina ‘@Winter-
lichtDenHaag’ voor het uitgebreide 
programma.
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tekst: ien ubAghs 

Sint trok dit jaar voor het eerst met zijn bon-
te gevolg aan ons kantoor voorbij. Met de 
komst van de Sint komt ook het einde van 
het jaar in zicht. Een mooi moment om stil te 
staan bij verstandige voornemens, ook in de 
persoonlijke sfeer. Een aantal eindejaartips 
uit mijn familierechtpraktijk.

Tip: Bekijk de huwelijksvoor-
waarden, partnerschapsvoor-
waarden of het samenlevings-
contract 
Kijk of de afspraken nog wel passend zijn. 
Worden de afspraken nageleefd? Zijn er kin-
deren geboren, is er vermogen opgebouwd 
of een onderneming gestart? Bij scheidin-
gen en overlijden kan niet tijdige aanpas-
sing tot ongewilde gevolgen leiden.

Tip: Laat je - het liefst samen- op 
tijd adviseren als er sprake is van 
een scheiding
Scheiden blijft een van de ingrijpendste ver-
anderingen in je leven. Emotioneel en zake-
lijk kan scheiden complex zijn. Beslissingen 
zijn snel genomen, maar de gevolgen zijn 
vaak moeilijk te overzien. Je kunt samen 
veel doen om de kosten van een scheiding 
te beperken. Als er kinderen zijn, is het van 
belang dat de ouderrelatie zo goed mogelijk 
in tact blijft. 

Tip: Bekijk de afspraken over de 
kinderen na scheiding 
Loop samen nog een keer de afspraken na in 
het ouderschapsplan. Is de financiële rege-
ling (kinderalimentatie) nog kloppend met 
de situatie? Zijn afspraken over de omgang 
(zorgregeling) nog goed uit te voeren? Eva-
luatie van afspraken is ook cruciaal voor een 
harmonieuze relatie na een scheiding.

Tip: Bekijk de hoogte van de kin-
der- en partneralimentatie
Alle vastgestelde alimentatiebedragen 
worden op 1 januari van het nieuwe jaar 
automatisch gewijzigd. Voor 2019 betekent 
dit, dat het maandbedrag met 2% wordt 
verhoogd. Als de omstandigheden sinds de 
vaststelling van de alimentatie zijn gewij-
zigd, bekijk dan of de hoogte van de alimen-
tatie moet worden aangepast.

En “last but not least” kom de feestdagen sa-
men in goede harmonie door!

Familie & Recht  

Ongehuwd samenleven. 
Kom niet met lege handen 
te staan tekst en foto: Piet vernimmen

 
‘Water en roestvrij staal’, twee elementen die 
de bekende Wassenaarse kunstenaar Hubert 
Hierck inspireerden voor het kunstwerk 
‘Cascade’. 

Hij kreeg de opdracht van ‘Openbare Werken’ 
van Den Haag, om de voltooiing van de nieu-
we gemeentelijke verbrandingsoven in 1970 
te markeren met een opvallend voorbeeld van 
moderne kunst.

Van schilderijen tot keramiek en 
wandtapijten

Huub Hierck (1917-1978) studeerde aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst 
en ontwikkelde zich tot een veelzijdig kun-
stenaar: hij maakte schilderijen, beeldhouw-
werken, keramiek, collages, metaalplastieken, 
graffito, hij bouwde decors en hij ontwierp 
wandtapijten. Hij was lid van Pulchri, gaf les 
aan Psychopolis in Den Haag en aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunst in Rotterdam. 

Cascade
Het kunstwerk ‘Cascade’ (1970) in het Verver-

singskanaal, ter hoogte van de Weimarstraat, 
bij de Electriciteitsfabriek, zit ingenieus in el-
kaar. Het gaat in feite om een 6 meter hoge 
smalle vierkante buis die aan de zijden, om en 
om, is afgezet met vijf gehoekte panelen die 
naar boven toe steeds kleiner worden. Als je 
die middenkolom wegdenkt – je moet trou-
wens goed kijken om hem wèl te zien- lijkt het 
alsof de ruitvormen in het luchtledige midden 
aan elkaar vastgeklonken zitten. Doordat de 
driehoeken aan de zijkanten naar beneden 
toe steeds groter zijn, stroomt het water in een 
brede waaier naar beneden. De pomp die 5000 
liter water per minuut kan verwerken, spuit 
het water pulserend omhoog. 

Eenden
‘Cascade’ is onder beheer van de stedelijke 

afdeling cultuur. Die probeert regelmatig om 
het werk blank RVS  te krijgen, maar door algen-
groei wordt het binnen de kortste keren weer 
zwart. De pomp staat vrijwel altijd aan, maar af-
gelopen broedseizoen is de fontein op verzoek 

van enkele bewoners en de dierenambulance 
uitgezet, omdat eenden een nest hadden ge-
maakt onder de fontein. 

L’art pour l’ homme
Hierck was een gewaardeerd kunstenaar, zowel 

bij het publiek, als bij collega’s, architecten en stu-
denten. Dat kwam vooral door zijn opvatting dat 
je met kunst moest proberen de maatschappij 
op een hoger plan te krijgen. Niet l’ art pour l’ art, 
maar l’ art pour l’ homme.  Dat laatste merkte ook 
de Haagse wijk Mariahoeve, waar hij als ‘esthe-
tisch begeleider’ voor het te ontwerpen sportge-
bied Overbosch niet enkel de inrichting van het 
gebouw, de gevelversieringen en de gangen van 
de administratieruimtes, maar ook de omgeving 

en zelfs de straatstenen 
als zijn werkopdracht be-
schouwde. 

Water en lucht
ReVa-bewoners die 

wel eens in Mariahoeve 
komen, kennen waar-
schijnlijk het 4 meter hoge 
koperplastiek aan de ge-
vel van de voormalige 
MTS voor Fotografie aan 
het Tarwekamp en oud-
studenten van de Sociale 
Academie aan de Saffier-
horst herinneren zich 
ongetwijfeld die andere 
beroemde fontein van 
Hierck die daar nog steeds 
op de binnenplaats staat: 
vijf verstelbare sproeiers 

spoten in de Sociaal-Academietijd het water te-
gen een aluminium spiraal zodat het water als 
een twee meter hoog gordijn naar beneden viel. 
De fonteinfunctie is er helaas niet meer, maar het 
werk is zeldzaam gracieus. In het Zuiderpark staat 
een roestvrijstalen kunstwerk, net achter het 
zwembad, eveneens van Hierck. En mocht u bin-
nenkort een chique feestje hebben op de aange-
meerde SS Rotterdam in Katendrecht, kijk dan in 
die Ambassador Lounge tijdens het dansen even 
naar de twee grote panelen aan de zijwanden 
‘Water’ en ‘Lucht’, van jawel, Huub Hierck.

Water en roestvrij staal

tekst: mArieke bAuwens

 
Verschillende rechters oordeelden positief 
over het asielverzoek van het Armeense ge-
zin Tamrazyan. Het gezin met drie kinderen 
van 21, 19 en 14 is inmiddels negen jaar in 
Nederland. De Raad van State besloot dat 
zij uitgezet kunnen worden. Een beroep 
op het kinderpardon levert tot nu niets op. 
Onlangs zei staatssecretaris Harbers dat hij 
strikt vasthoudt aan zijn beleid en wat hem 
betreft moeten zij Nederland uit.

Kerkasiel
Vanaf 26 oktober biedt de Bethelkapel in 

ReVa hen kerkasiel. Met een doorlopende 
kerkdienst wordt geprobeerd te voorko-
men dat zij worden uitgezet. De Protes-
tantse Kerk Den Haag respecteert de regel-
geving en de rechterlijke uitspraken, maar 
wil in dialoog met de overheid een huma-
nitaire oplossing vinden voor deze - en an-
dere - kinderen.  Ook is er steeds aandacht 
voor al die mensen in oorlogs- en conflict-
gebieden; dat zijn er veel.

280 predikanten
Het gebeurt met een enorme inzet: 280 

predikanten hebben zich aangemeld om 
mee te doen en er zijn meer dan 150 vrijwil-
ligers actief. Gelovig en niet gelovig; allerlei 
mensen sluiten zich bij de dienst aan. Voor 
een paar uur, of een kwartiertje.

Kerkasiel in de Bethelkapel
voor een dialoog met de overheid

 Cascade in het Verversingskanaal

 Beeld op binnenterrein Saffierhorst

ARCHITECTUUR IN DE WIJK
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tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

Mobiliteit en cultuur
Het bevorderen van het fietsen in de stad 

via de nieuwe sterroutes, via het vergroten 
van het aantal fietsstraten zoals er bin-
nenkort een komt in de De Constant Re-
becquestraat, zijn onderdeel van zijn taak 
als wethouder om de mobiliteit via fietsen 
en openbaar vervoer te verbeteren. Daar-
naast heeft hij onder meer ook Cultuur in 
zijn portefeuille. Vanuit zijn werkkamer 
kan hij de bouwvorderingen aan de nieu-
we cultuurtempel aan het Spui nauwgezet 
volgen. “Een grote stad als Den Haag heeft 
recht op zo’n mooi cultuurgebouw voor 

de uitvoering van al die mooie voorstel-
lingen.” 

Buurtbezoeken
Bij de verdeling van de portefeuilles voor 

het nieuwe college tussen Groep de Mos, 
VVD, GroenLinks en D66, waarbij Robert 
de onderhandelaar was voor D66, wilde 
hij bij de verdeling van de stadsdelen dat 
Segbroek aan hem toeviel. “Ik ben blij met 
deze uitkomst en ga me inzetten voor deze 
buurten. ReVa is een mooi onderdeel met 
een uitdagende taakstelling: een zeer ge-
varieerde buurt, heel dichtbebouwd, met 
veel cultuur en kunstenaars en vol buurti-
nitiatieven. Dat ontdekte ik tijdens de 
buurtbezoeken het afgelopen half jaar. Ik 

wil, waar ik dat kan, ruimte geven aan al 
die initiatieven.” 

Vergroening, parkeren en wonen
Hij ziet ook dat verdere vergroening 

noodzakelijk is: gevelvergroening, deel-
auto’s, de straat als plek voor voetgangers 
en fietsers en minder voor de auto’s zeker 
waar het wijkvreemd verkeer betreft. “Mo-
gelijk leidt dit tot een nieuw parkeerbe-
leid, waarover nu met de wijk gesproken 
wordt.” Hij vindt het ook belangrijk, dat zo-
veel mogelijk bewonersgroepen deel heb-
ben aan de sociale en culturele activiteiten 
in de wijk. De gerenoveerde Verademing is 
een van de plekken waar dit gestalte krijgt. 
Een ander aandachtspunt is de beschik-

baarheid van woningen voor de diverse 
groepen. “Dus de sociale woningvoorraad, 
die beperkt is in ReVa, verdient bescher-
ming en zo mogelijk uitbreiding. De grote 
woondichtheid vraagt om een actief beleid 
van de gemeente om verdere splitsing van 
huizen echt te stoppen. Collega Revis van 
de VVD werkt aan de leefbaarheidstoets, 
die daarbij kan helpen.” 

Cultuur in de wijk en de kracht van 
bewoners

“Een buurt met zoveel kunstenaars en zo-
veel kunstlocaties is natuurlijk fantastisch. 
De Nieuwe Regentes is een theater met een 
stadsuitstraling, maar het functioneert ook 
heel goed als cultuuranker.” Robert speel-
de zelf mee in een van de buurtvoorstellin-
gen in het kader van Den Haag aan Zee. Hij 
bewondert een broedplaats als The Dutch 
Don’t Dance Division’ en is zeker van plan 
om al die kunst waar het kan vanuit zijn 
portefeuille te steunen. En om voorstellin-
gen te bezoeken natuurlijk. Robert zal zich 
nog veel laten zien in de buurten van Seg-
broek en altijd in de buurt zelf. Daar moet 
het gebeuren. 

“Ik zie geen tegenstelling in de belangen 
van het ‘Spui’ en het stadsdeelwerk in de 
buurten. Het is mooi als er platforms zijn 
in de buurt, waar zoveel mogelijk stem-
men uit de wijk gehoord worden,” zei hij 
op een buurtbijeenkomst in ons wijkthea-
ter op 7 november.

“I80% van de 
ritten door de stad 

kan op de fiets gedaan 
worden

”

Robert van Asten

Stadsdeelwethouder Segbroek
BESTUUR IN DE WIJK

Robert van Asten (39) woont aan de Thorbeckelaan, aan de uiterste rand van het stadsdeel Segbroek, net nog Loosduinen. Dagelijks fietst hij 
dwars door de stad en dus ook door ReVa naar zijn werkplek aan het Spui. “Fietsen in een stad als Den Haag is plezierig, ik fiets graag en veel 
en ook door de regen als dat moet.” 

Soroptimistisch initiatief

Locals en expats samen in zang-event in Agneskerk
tekst: Anneke de grAAf 

 
De Soroptimist Club ‘s-Gravenhage organiseert 
op zaterdag 9 februari een zang-event: één hele 
dag oefenen en ‘s avonds optreden. De helft van 
de opbrengst gaat naar ‘Free a Girl’. 

Soroptimisten zijn zusters, sorores, die het 
beste, het optimale nastreven. Er zijn wereld-
wijd ruim 3000 soroptimistenclubs in 125 lan-
den. De overkoepelende missie is het verster-
ken van de positie van meisjes en vrouwen, een 
missie die elke club op een eigen manier invult. 
Soroptimisten zijn over het algemeen vakvrou-
wen, die hiervoor hun kennis en vaardigheden 
aanwenden, werkervaring delen en ideeën uit-
wisselen. Mathilde Maas Kuper uit de Stephen-

sonstraat is zo’n vakvrouw (organisatieadvies). 
Ze zit bij Soroptimist Club ‘s Gravenhage en is 
een van de organisatoren van het scratch event. 

Scratch event
“Het heet ‘scratch event’, omdat het vanuit het 

niets (scratch) ontstaat. Onder leiding van diri-
gent Danny Nooteboom, een ervaren scratch-
dirigent, begint het koor van 200 personen om 
9.30 uur met oefenen om ‘s avonds om 20.00 
uur voor een publiek op te treden, samen met 
een solist(e) en een klein orkest. De bedoeling 
is dat het koor bestaat uit zowel expats als lo-
kale bewoners. Zo snijdt het mes aan meerdere 
kanten: we doen iets voor de stad, locals en ex-
pats leren elkaar kennen tijdens een boeiende 

koortraining en de opbrengst gaat voor de helft 
naar Free a Girl: een initiatief om meisjes uit de 
gedwongen prostitutie te bevrijden en de da-
ders te vervolgen. Een van de deelprojecten is 
om bevrijde meisjes de kans te geven zich op 
te leiden tot advocaten, die deze misstanden 
vanuit die positie kunnen bestrijden”.

Programma
Op het programma van het koor staan on-

der meer het Slavenkoor uit Nabucco (Verdi), 
Paashymne uit Cavalleria Rusticana (Mascag-
ni), Vedi le Fosche notturne spoglie (Verdi), 
Brindisi uit La Traviata (Verdi), Pelgrimskoor 
uit I Lombardi (Verdi) en een koor uit Mada-
me Butterfly (Puccini).

Opgeven
Expats en lokale bewoners kunnen zich opge-

ven voor het koor. Zangervaring is niet nood-
zakelijk. Alle stemsoorten (sopraan, alt, tenor, 
bas) zijn welkom. Kosten van deelname, incl. 
lunch: € 55,-.  Publiek voor het optreden in de 
Agneskerk is ook erg 
welkom. Kaarten: 

€ 12,-. Meer in-
formatie en op-
geven: www.
s o ro p t i m i s t -
clubsgraven-
hage.nl 
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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

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

Ook voor al uw programma-
of verenigings boekjes!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Geeft drukwerk weer kleur!

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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ONDERNEMEN IN DE WIJK

5tekst: Anneke de grAAf foto: eddie vAn Loon/ mooPix fotogrAfie

Erica van Eekeren (52) is fysiotherapeut, en 
dat niet alleen voor mensen, maar ook voor 
dieren. Dat laatste is ontstaan vanuit haar 
grote liefde voor huskies en de sledehonden-
sport.  Ze heeft haar praktijk al heel lang op 
de Copernicuslaan 59. Na haar studie werkte 
ze vanaf 1988 jarenlang als waarnemer voor 
verschillende praktijken, onder meer haar 
huidige praktijk. Toen in 1995 een van de fy-
siotherapeuten ging emigreren, kon ze zich 
inkopen. Erika: “Het mooiste van fysiothera-
peut zijn, is het werken met mensen en hulp 
kunnen bieden. In een praktijk zie je zo’n 
grote diversiteit aan mensen en op te lossen 
problemen langskomen. Dat is heel boeiend.”

Fijne wijk 
En daarbij zit ze ook nog eens in een 

fijne wijk. “Ik zit hier al 30 jaar. In al die 
jaren heb ik de wijk erg zien veranderen. 
Vroeger zaten hier allemaal winkeltjes, die 
zijn inmiddels verdwenen. Ik heb de wijk 
achteruit zien gaan en hem de laatste ja-
ren weer een stuk zien verbeteren. Er zijn 
meer jonge gezinnen gekomen en alles is 
erg opgeknapt. Een tijdje geleden ben ik in 
Barendrecht gaan wonen, maar ik heb de 

reistijd er wel voor over om hier te kunnen 
blijven met mijn praktijk”. 

Huskies
In Barendrecht hebben zij en haar man 

zeven huskies. Ze begon er met 1 en de 
rest is allemaal van her en der komen ‘aan-
waaien’. “We doen aan sledehondensport. 
Hier in Nederland met een karretje en ‘s 
winters gaan we naar ons vakantiehuis 
in Zweeds Lapland waar we in de sneeuw 
met de slede lopen. De honden gaan mee 
in de bestelbus die speciaal voor de hon-
den is omgebouwd. Onderweg overnach-
ten we daar samen met de honden in. Het 
is 2200 km rijden, maar je hebt geen kind 
aan ze, want ze weten dat hen iets leuks te 
wachten staat.”

Oververhit
Erica heeft vroeger veel aan duursporten 

gedaan. Toen dat in de loop der jaren te 
zwaar werd, ging ze samen met haar eerste 
husky wandelen of steppen. Met twee hon-
den was het nog leuker en zeker ook voor 
de honden. Langzaam breidde de groep 
honden zich uit. “Het zijn echte roedeldie-
ren, die het fijn vinden om in een groep te 
zijn. Ze doen echt niets liever dan een kar 
of slede trekken en ze reageren alleen op 
verbale commando’s; teugels of zweep zo-
als je in de paardensport ziet worden niet 
gebruikt. Je moet wel verstand hebben van 
huskies. Boven de 15 graden mag je bij-
voorbeeld niet met ze trainen, want dan 
raken ze oververhit”. 

Opbouwen
Fysiotherapie voor dieren, waarvoor ze 

een aparte 2-jarige opleiding in Barne-
veld volgde, wijkt eigenlijk niet zo erg af 
van die voor mensen. “De problemen zijn 
vergelijkbaar: veel rug- en knieklachten, 
spierblessures, stukjes kraakbeen die los-
gekomen zijn. Mensen gaan steeds meer 
sporten met hun honden. Dat is prima, 
maar dat moet je wel opbouwen en bij-
voorbeeld niet een hond midden in de 
zomer lang over asfalt laten rennen bij 25 
graden.” Ook andere dieren behandelt ze. 
Bij het behandelen van dieren komt ze al-
tijd aan huis. En verder kan ze helpen met 
het maken van trainingsschema’s en het 
revalideren na een operatie. Erica is be-
reikbaar via erica@cfcinfo.nl 

“IIk zit hier al 
30 jaar. 

In al die jaren heb ik 
de wijk erg zien 

veranderen

”

Restaurants bieden ouderen 
kerstdiner
tekst: redActie

 
Op 17 december 2018 organiseert restaurant 
Da Braccini samen met lunchroom Lolapa-
looza , the Upside café en de ouderenconsu-
lenten van welzijnsorganisatie Vóór Welzijn 
voor de derde opeenvolgende keer een diner 
voor ouderen in de wijk Segbroek.

Restaurant Da Braccini stapte drie jaar gele-
den op de ouderenconsulenten van Vóór Wel-
zijn af met de vraag om een samenwerkings-
verband aan te gaan. Het doel was destijds om 
belangeloos een diner voor ouderen in de wijk 
Segbroek te organiseren in de donkere dagen 
voor Kerst. Na het eerste succesvolle jaar waarin 
veertig ouderen een prachtige avond beleef-
den, sloten het jaar erop de restaurants Beekink 
& Co en Lolapalooza zich aan en bezorgden ze 
honderd ouderen een onvergetelijke avond. 

Dit jaar neemt The Upside café de plaats in van 
Beekink & Co.

De avond van mijn leven
De insteek van deze avond is om ouderen 

uit de wijk Segbroek een avond uit te gunnen, 
met name de bewoners die geen of weinig ei-
gen netwerk hebben. Dit is ook de reden dat 
er geen open inschrijving is. De ouderen die 
meedoen aan dit diner worden persoonlijk 
uitgenodigd door de ouderenconsulenten. Zij 
weten voor welke wijkbewoners dit een goede 
activiteit is. 

De deelnemende restaurants zetten zich 
hiervoor belangeloos in. Een deelnemer van 
vorig jaar: “Ik was al jaren niet uit eten geweest 
en vond het heel spannend om deze toch gro-
te stap voor mij te nemen, toch heb ik het ge-
daan en heb de avond van mijn leven gehad!”

Fysiotherapeut voor mens en dier



KONKREETNIEUWS8 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

“ Goed bij elkaar! 
 Goed uit elkaar!”

tekst en foto: Piet vernimmen

Gent (‘de Spullenbibliotheek’), Brussel, 
Utrecht (‘de Spullenier’), Amsterdam en 
Toronto (‘Library of Things’) zijn ons al voor-
gegaan, maar binnenkort heeft ook ReVa een 
eigen uitleenpunt voor gereedschap. Voor 
‘Het Wijkbudget’ stelde Jeroen Boon voor om 
in ReVa een buurtschuur te beginnen en dit 
‘duurzame’ idee honoreerde de jury.

Iedereen kent het wel. Voor een simpel klusje 
in huis koop je twee lijmklemmen. Die leg je na 
bewezen diensten in de kast, waar ze vervol-
gens tien jaar ongebruikt blijven liggen. En dat 
geldt in menig huisgezin ook voor aange-
schafte behangtafels, de dure boormachine, 
die ene extra lange ladder, tuingereedschap of 
looplampen.

Bibliotheek voor gereedschap
Jeroen: ”Je kunt een buurtschuur vergelijken 

met een bibliotheek in de wijk. Je wordt lid en 
dan kun je gereedschap lenen om te klussen 
of iets te repareren. Je hoeft zelf geen duur 
gereedschap te kopen. Het idee is dat je voor 
12 euro per jaar lid wordt en dan kun je drie 
items per maand lenen. Na een week breng je 
het geleende materiaal terug. Net zoals bij de 
bibliotheek zeg maar.”

Delen in plaats van hebben
“De buurtschuur is een laagdrempelige 

manier om mensen te laten beseffen dat we 
spullen kunnen delen en dat je bepaalde 

dingen niet meer zelf hoeft te bezitten. Een 
van de doelen is dan ook dat mensen geld 
besparen. Los 
daarvan zal zo’n 
buurtschuur een 
belangrijke sociale 
rol vervullen in de 
wijk. Het wordt een 
plek waar mensen 
elkaar spreken, 
elkaar helpen, din-
gen van elkaar leren. Een aantal buurtschuur-
vrijwilligers onderhoudt en repareert het 
gereedschap. Wellicht dat er ook workshops 
komen of naschoolse cursussen over duurzaam 
klussen in huis.”

Ruimte gezocht 
Jeroen is wat je noemt een ‘visionair’, maar 
denkt tegelijkertijd ook na over hoe de deel-
economie in de praktijk een bijdrage kan leve-
ren aan de werkgelegenheid in de wijk – juist 
voor mensen met een wat lastiger uitgangspo-
sitie op die arbeidsmarkt. De Buurtschuur heeft 
(22 nov 2018. red) nog geen plek gevonden, 
dus als er lezers zijn die een geschikte ruimte 
weten voor de opslag van gereedschap, neem 
dan contact op met Jeroen Boon. 

Gereedschap ‘uit de wijk’
Jeroen is blij met het bedrag dat hij vanuit 

het Wijkbudget mocht ontvangen. “De opzet 
is dat zoveel mogelijk bewoners van Regen-
tesse- en Valkenboskwartier deelnemen aan 

dit duurzaamheidsproject. Het assortiment van 
de buurtschuur, het gereedschap, moet echt 

‘uit  de wijk’ komen. 
Alle gereedschap is 
welkom. Dat mensen 
zeggen ‘Ik heb nog een 
gereedschapskist staan 
en ik doe er niks mee’, 
dat die hem komen 
brengen. Het geld wat 
ik heb gekregen, ga ik 

vooral besteden aan onderhoud en verzekering 
van het gereedschap, het organiseren van een 
goede PR en een openingsfeest en zorgen dat 
er een vaste club vrijwilligers komt die De Buurt-
schuur gaat runnen.”

Oproep
De Buurtschuur is op zoek naar handige wijk-

bewoners die willen helpen om De Buurtschuur 
tot een succes te maken: de ruimte onderhou-
den, gereedschap inventariseren, opknappen, 
repareren, de administratie bijhouden en dat 
soort werk. Daarnaast roept De Buurtschuur 
wijkbewoners op om gereedschap dat ze niet 
meer gebruiken te schenken aan deze gereed-
schapsbibliotheek. 

Neem contact op met Jeroen: boon.je@gmail.
com.  Op donderdag 13 december is er van 
19.30 tot 21.00 uur een voorlichtingsavond 
over De Buurtschuur in wijkcentrum De Regen-
valk aan het Regentesseplein.

ReVa steeds duurzamer

De Buurtschuur

“Je kunt een 
buurtschuur vergelijken 
met een bibliotheek in 

de wijk”

Jeroen Boon, adviseur en onderzoeker 
op het gebied van maatschappelijke ini-
tiateven rondom groen, energietransitie, 
kringloop en deeleconomie. Hij heeft door 
zijn opleiding en werkervaring inmiddels 
een brede kijk op deze maatschappelijke 
thema’s. Hij begeleidt bewoners en be-
stuurders bij veranderingsprocessen op 
dit gebied en niet onbelangrijk: hij pro-
beert de ideeën om te zetten in concrete, 
sociaal duurzame projecten. Zo is hij be-
trokken bij de energiecoöperatie Zon der 
Gaslaan, bij het platform Segbroek Deelt 
en nu dus bij De Buurtschuur.

tekst: mArieke bAuwens foto: John mArtienus

Het is koud buiten en binnen moet de kachel 
nog wat op gang komen. Maar voor de 
kinderen en hun ouders is de ontvangst door 
de pedagogisch medewerkers van JongLeren 
warm en welkom. 

“Dat is precies hoe we het willen,” zegt Esmeral-
de Moesman, vandaag samen met haar collega 
Diana Stoet op de groep. “We willen elk kind even 
goed zien, iedereen moet zich thuis voelen.”

Acclimatiseren
Een handje mag, hoeft niet, en er wordt veel 

geknuffeld. Hoe klein ze ook zijn, de kinderen 
gaan eerst even met hun ouders aan tafel 
zitten; een spelletje, kijken wat er eerder is 
gemaakt. Even acclimatiseren. Diana: “Je kan 
van alles opleggen, maar zo werkt het niet, ze 
mogen ook lekker scharrelen en dan proberen 
we ze mee te nemen in de groep, in het da-
gelijkse kringgesprek bijvoorbeeld. Dat duurt 
soms twee minuten, soms tien. Dan zingen we 
een liedje, vertellen een verhaaltje, of doen 
een spelletje.”

Samen met ouders
Ook samen met de ouders wordt er veel 

gedaan. Zo gaan ze naar theater in De Nieuwe 
Regentes, naar de bieb en heel vaak naar de 
Vlindertuin. Er wordt sowieso veel aandacht 

besteed aan de relatie met de ouders. Om hen 
te betrekken bij de peuterleerplekken en om 
hen te informeren over van alles wat opvoe-
ding betreft, zoals speelgoed en gezonde 
voeding.

Buurtleerplek
De Toermalijntjes in de Weimarstraat is een 

echte buurtleerplek en 98% van de kinderen 
komt uit de directe omgeving. De andere 
speelleerplek in ReVa is De Klimop, in de 
Cartesiusstraat. 

Wet Harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk

Sinds januari 2018 moeten peuterspeelzalen 
voldoen aan de kwaliteitseisen voor kinder-
dagverblijven. Landelijk worden de voorzienin-
gen in feite gelijkgetrokken. 

Irene van Staalduinen, coach voor- en vroeg-
schoolse educatie: “Vorig jaar is JongLeren 
opgericht. Een fusie van de peuterspeelzalen 
van de welzijnsorganisaties Voor, Zebra en 
Mooi. Hoeveel uren een kind naar een peuter-
leerplek kan en hoeveel dit kost is veranderd, 
of tenminste, het systeem is veranderd, het is 
ingewikkelder geworden. Dat is voor ouders 
een gedoe en velen hebben het idee dat ze 
meer moeten betalen. Dat is jammer, want in 
de meeste situaties is dat niet zo, men betaalt 
zelfs vaak minder, omdat het naar draagkracht 
gaat en men kinderopvangtoeslag via de 

belastingen kan krijgen. Bovendien kan in Den 
Haag de Ooievaarspas gebruikt worden. Maar 
de rompslomp weerhoudt ouders hun kinde-
ren aan te melden en we constateren sinds 
januari een terugloop van aanmeldingen.”

Doelgroepkinderen? 
JongLeren is gespecialiseerd in voorschoolse 

educatie voor doelgroepkinderen. ‘Doelgroep-
kinderen’, een vreemde term. Het zijn kinderen 
die meer aandacht nodig hebben voor Neder-
landse taal. Voor vier dagdelen is een indicatie 

van het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig. 
Zij kijken naar nog wat meer, zoals opleidings-
niveau van de ouders. Irene van Staalduinen: 
“De peuterleerplekken werken intensief samen 
met de basisschool, met dezelfde thema’s en 
methodes en er worden vaak gezamenlijk 
(ouder)activiteiten georganiseerd. Zo is de 
overgang klein. Er moet echt voorkomen 
worden dat kinderen met een achterstand naar 
het basisonderwijs gaan want zo’n achterstand 
is vrijwel niet in te lopen.” 

Informatie: www.jongleren.nl 

Peuterleerplek de Toermalijntjes 
JongLeren 

DUURZAAM IN DE WIJK

ONDERWIJS IN DE WIJK
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst en foto: Piet vernimmen 

Bloemen- en plantenzaak Beertje, Wei-
marstraat 43, hoek Franklinstraat, is al 35 
jaar een begrip in onze wijk. Maria en Jan 
runnen de zaak. 

Maria, geboren in Almada vlakbij 
Lissabon, kwam op 11-jarige leeftijd 
naar Den Haag en leerde later via een 
vriendin Jan kennen. Jan komt uit een 
echte bloemen- en plantenfamilie: “Ik 
weet nog dat mijn vader met de bak-
fiets vanuit Den Haag naar de veiling in 
Aalsmeer reed om daar zijn planten en 
bloemen op te halen”. En op 15, 16-ja-
rige leeftijd had ie zijn eigen bloemen-
wijkje hier in Den Haag. “Gewoon op de 
bakfiets met bloemen en dan belde ik 
overal aan.” Tot voor kort hadden Ma-
ria en Jan ook een kraam op de Haagse 
Markt. Meer dan 30 jaar stonden ze er.

Kwaliteit en smaak
De ouders van Jan hadden hier vanaf 

1983 een bloemenzaak en in 1993 na-
men Maria en Jan die over. “Kwaliteit 
vinden wij de hoofdzaak. Zowel voor de 
planten als voor de bloemen. Je zult bij 

ons niet snel een bordje in de etalage 
zien met ‘Drie bossen voor 4,00 euro!’ 
Met goede kwaliteit komen klanten te-
rug.” 

De smaak van de klanten verandert 
steeds. “Bij bloemen zijn tegenwoordig 
de plukboeketten erg in. En bij de plan-
ten zien we dat klanten vaker voor gro-
te, groene planten komen, zoals mon-
stera’s. Planten die meteen een hoek in 
de kamer vullen, die een bepaalde sfeer 
geven. Een statement in de woning. We 
merken hierin duidelijk de invloed die 
woontijdschriften en weekbladen heb-
ben, zoals de Libelle en de Margriet.”

Kerst
Kerst is voor de bloemenhandel de 

drukke periode van de kerstbomen en 
de kerststerren. Kerststerrentip van 
Maria: “Mensen kijken naar de rode 
schutbladeren, maar let er bij de aan-
koop vooral op of de plant voldoende 
besjes heeft. Zet ‘m thuis niet meteen 
in een warme kamer, maar laat ‘m even 
acclimatiseren. En vooral: op het scho-
teltje water geven en overtollig water 
afgieten.”

Beertje

Bloemen en planten
 

tekst en foto: Piet vernimmen 

Johannes Petrus Alsem (Jan) opent op 16 
juli 1900 de wijnhandel aan de Loosduin-
seweg 691 te Den Haag. 

Als hoofdsommelier van diverse ho-
tels in België heeft hij een rijke erva-
ring in de wijnen opgedaan. De winkel 
is klein, achter de voorgevel een meter 
of 5 diep, waarachter gelijk de bedstede 
staat; er wordt in die beginjaren als het 
ware verkocht vanuit de voorkamer. La-
ter breiden zijn kinderen de wijnhandel 
uit met een limonadefabriek achter de 
winkel. En vaten wijn worden uit Frank-
rijk gehaald, op de Loosduinseweg afge-
vuld en in de winkel verkocht. 

De vierde generatie
In de loop der jaren ontwikkelt Alsem 

een eigen productenlijn: de eigen oude 
en jonge jenever en de zelf bereide ad-
vocaat zijn nog steeds verkrijgbaar. 
Anno 2018 is Julien Alsem, de vierde 
generatie - de vijfde generatie loopt mo-
menteel snuffelstage in het bedrijf - nog 
volop in de weer met dranken, van over 
de gehele wereld. “Er is door de enorme 

verbetering van het vervoer veel meer 
bereikbaar en beschikbaar. En klanten 
zijn ook goed op de hoogte van het aan-
bod in Europa en de rest van de wereld.”

Drank is ontdekkingsreis  
geworden

Zo omstreeks 1970 breidt Alsem het 
assortiment uit met frisdranken en bie-
ren. “Heb je rond het jaar 1960 de keuze 
uit tien soorten bier in Nederland, op 
dit moment hebben wij tussen de 450 
en 600 soorten in huis. Dat biersegment 
is razend interessant. In het wijnpalet 
zitten pakweg 3000 smaken. Bij bier 
zijn dat er meer dan 7000. En de markt 
is ook veel sneller dan bij wijn. Wat dit 
jaar gebrouwen wordt, is het jaar erop 
vaak niet meer verkrijgbaar. Dat snelle 
geldt ook voor andere dranken. Neem 
gin. Vroeger had je 5 soorten, nu heb 
ik er hier in de winkel 50 staan. Drank 
is anno 2018 een ontdekkingsreis ge-
worden,” aldus Julien Alsem, inmiddels 
behorend tot het prestigieuze genoot-
schap ‘Ridders in de Orde van de Belgi-
sche Roerstok.’

J.P. Alsem

Sinds1900 in ReVa

tekst: AAd vAn schie 

De laatste maanden is er weer veel aandacht 
in de media voor het thema ‘eenzaamheid’, 
onder meer via landelijke fraaie, maar veelal 
schrijnende spotjes op televisie. En in Den 
Haag onder andere via de aankondigingen en 
verslagen van bijeenkomsten als ‘Voor elkaar’. 
Die initiatieven richten zich vaak op ouderen 
die als alleenstaanden hun leven leiden. Dat is 
in deze tijd van individualisering niet eenvou-
dig. Wij spreken met Sander Ritman en René 
Waterreus, die een geheel eigen kijk op dit 
thema ontwikkelden.

Aap Blog Mies
De 34-jarige Sander Ritman staat als echtge-

noot, huisvader en schrijver in het volle leven 
Toch worstelde hij jarenlang met gevoelens 
van eenzaamheid. Hij was druk in zijn hoofd 
en voelde zich nogal eens niet goed begre-
pen. ‘Wie ben ik eigenlijk?’, vroeg hij zich af. Hij 
ging op zoek naar antwoorden in de filosofie 
-vaak Oosters georiënteerd-  en begon met het 
schrijven van verhalen en gedichten. Hij ont-
dekte dat hij ‘gevangen’ zat in al de rollen die 
hij dagelijks moest spelen. Hij startte de blog 
www.AapBlogMies.nl waarin hij zijn verhaal 
kwijt kon en hier kwamen veel reacties op van 
mensen die zich in zijn verhalen herkenden. 

René Waterreus (43) is single en heeft een 
carrière als trainer/coach achter de rug. En hij 
is net als Sander ook schrijver. Hij kreeg na een 

lastige periode in zijn leven weer rust, maar 
gevoelens van eenzaamheid bleven hem bezig 
houden. Via het blog leerde hij Sander kennen. 
Het klikte wonderwel tussen deze mannen en 
nu werken zij samen aan de uitbouw van wat 
zij noemen de ‘School voor Eenzijn’.

Eenzijn
De ‘School voor Eenzijn’ is er om mensen te 

helpen van hun gevoelens van eenzaamheid af 
te komen. Via de leerweg, die Sander en René 
ontwikkelden, willen ze deelnemers helpen 
om tot een staat van Eenzijn te komen. Eenzijn 
is met een vrije, niet-oordelende geest kijken 
naar jezelf en de wereld. Het onderscheid tus-
sen jou en de anderen verdwijnt. Je hebt dan 
minder last van je ‘ego’ en je kunt met liefde 
naar jezelf en de anderen kijken. 

Community
René en Sander bouwen aan een commu-

nity van gelijkgestemden zowel on- als off-
line. Inmiddels hebben zij met een donatie 
van Fonds 1818 een pilotgroep gedraaid: 6 
bijeenkomsten met 6 deelnemers in de leef-
tijd van 29 tot 73. Dit leverde veel knowhow 
op voor de uitbreiding van hun school. Zij 
treden nu meer naar buiten en zijn in ge-
sprek met de gemeente over hun initiatief. 
Het is een nieuwe, onorthodoxe methode 
om de regie te krijgen over een leven met 
eenzaamheid. Zij zoeken via hun blog ge-
lijkgestemden zowel om deel te nemen 
aan de leergang en de community als ook 
‘ervaringsdeskundigen’ die een rol bij de uit-
bouw van de school willen spelen. 

Van eenzaam naar Eenzijn

“Met goede kwaliteit komen klanten terug” “450 tot 600 soorten bier in huis” 
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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

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

Hans van der Helm Keukens

Weimarstraat 173
telefoon: 070 – 345 14 98
www.hansvanderhelmkeukens.nl

Openingstijden:
maandag t/m 
vrijdag 09.00 – 17.30 u
Zaterdag 09.00 – 17.00 u
Donderdag koopavond op afspraak.

Kom keukeninspiratie op doen in onze 
verbouwde showroom met meer dan 50 keukens 
in alle nieuwste stijlen. 
Vraag om een vrijblijvend advies of offerte!

Stijlvol
Een rustpunt in huis

2e 
Kerstdag 

zijn wij spe-
ciaal voor u 
geopend!
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BEWONERS IN DE WIJK

tekst: LAurA vAn herPen foto: esther gerAdts 

Broeders 

Waar hij vandaan komt zijn buren 
familie. Waar je binnen gaat zon-
der bellen en vraagt wat we eten 
vandaag.

De MMA Champ en de sportleraar. 
Aan twee kanten van een muur. In 
een zonnig huis naast de coffee-
shop. Met katten, veel katten, met 
bewondering voor elkaar, met vrou-
wen en dromen. Sporten op pleinen, 
met iedereen en overal.

Een gezamenlijk project. Sporten 
met studenten en statushouders. Je 
achtergrond helpt. Er is herken-
ning. Ook van de pijn. Dezelfde 
pijn die tot verrassende paden 
leidt.

Wat er zou gebeuren in een duel 
tussen hen?

Stilte.

En dan hard lachen.

Tegen een broeder vecht je niet. 
Zelfs een verre broeder. Dat geeft 
slechte energie.

De coach is je broer. Heb vertrou-
wen, vecht hard, ga genieten.

Ik ben vrij en jij bent vrij. Je 
moet het zelf geloven. 

Sporten is filosofie. 

Buren in Beeld

tekst: Anneke de grAAf foto: Piet vernimmen 

Het TheeLokaal is 6 dagen per week open 
van 7.30 tot 17.30 uur. Die werktijden zijn 
handig voor de filiaalleiders Peter de Ruij-
ter en Jeroen van der Zwan, want dan zijn 
ze als eerste in de buurt open voor de men-
sen die op dit vroege uur al iets willen eten 
of drinken. Of meenemen, want dat kan 
ook. Op 10 oktober gingen ze, nog zonder 
veel ophef, open en zeer binnenkort zal 
de burgemeester de zaak officieel openen. 
Maar het loopt al best goed.

Loslaten
Peter en Jeroen zijn aangetrokken door 

Schroeder om de horecapoot van deze 
organisatie op te zetten, te beginnen met 
het TheeLokaal. Ze brengen een schat aan 
ervaring mee, zowel op het gebied van de 
horeca, als op dat van doceren, coachen en 
leidinggeven. En die combinatie is hier nou 
net nodig. De mensen die bij het TheeLo-
kaal aan het werk zijn, doen ervaring op en 
worden begeleid om straks beter een re-
guliere baan te vinden in de horeca, waar 
een chronisch tekort aan arbeidskrachten 

is. Peter: “Dus we moe-
ten ze straks ook weer 
loslaten, maar dat is ook 
goed. Bovendien zijn we 
dat wel gewend in de 
horeca.” 

Alles te koop
Peter: “We krijgen 

veel complimenten over 
de inrichting. Die heb-
ben we samen gedaan, 
in een hele korte tijd 
en met beperkte mid-
delen. Bijna alles is binnen de werkplaats 
van Schroeder gemaakt of uit de kringloop 
afkomstig. En alles wat je hier ziet, is ook 
te koop. Van de kunstwerken hier aan de 
muur (kunstenaar uit de Weimarstraat) 
tot aan de stoelen, tafels, servies et cetera”. 
De thee hier verdient extra aandacht; die 
is namelijk allemaal van Nederlandse bo-
dem. “En zonder kunstmatige smaakstof-
fen,” zegt Jeroen. “Als je appel proeft, dan 
zit er ook appel in. Alles wat we hier aan 
eten en drinken serveren of verkopen, is 
zoveel mogelijk biologisch, fairtrade, halal. 

Ons brood en gebak kopen we bij de win-
keliers uit de straat. Verder hopen we bij te 
dragen aan een positieve sfeer in de Wei-
marstraat”. 

Van bespreking tot high tea
In het pand kun je ook terecht als bezoe-

ker van het Buurthuis van de Toekomst, 
waar je iets te drinken krijgt en aan de 
stamtafel met iemand kunt praten. En aan 
de achterkant van het pand, aan de Fah-
renheitstraat, is de kringloopwinkel. Het 
pand beschikt verder over een paar gro-

tere ruimtes, die je kunt huren voor een 
bespreking, een lunch, high tea of andere, 
liefst lokale activiteiten. Kijk vooral ook 
eens naar de grappige etalage met de thee-
plantjes en wat je zoal van gebruikte thee-
zakjes kunt maken: bankjes, schoenen, 
schilderijen. Kortom, een zaak waar je je 
snel welkom voelt. 

TheeLokaal
Voor thee en nog 
veel meer
In de Weimarstraat, vlak bij de ovonde, vind je op nummer 364 sinds kort 
het TheeLokaal, gevestigd in het zelfde pand als het Buurthuis van de 
Toekomst en de Kringloopwinkel van Schroeder van der Kolk. 

ONDERNEMEN IN DE WIJK

“We hopen bij te dragen aan 
een positieve sfeer in 

de Weimarstraat”

 vlnr: Jeroen, Cyriel en Joyce
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tekst: AAd vAn schie

Op zondag 11 november vond in Cafe ‘Vrij-
plaats Utopie’ aan de Waldeck Pyrmontkade 
de presentatie plaats van ‘De Begooche-
ling’, deel 1 van de Hoevekronieken van de 
hand van wijkbewoner Wim Kauffman. Wim 
vertelt in dit boek over zijn belevenissen 
als cliënt bij de Therapeutische Gemeen-
schap voor drugs- en alcoholverslaafden de 
Emiliehoeve in Den Haag. De roman speelt 
zich af in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. 
Radicale therapieën afkomstig uit Amerika 
bloeiden op in die tijd en de Emiliehoeve 
was hier een uitgesproken proefveld voor. 
De kliniek kreeg destijds veel publiciteit 
tijd en werd zelfs bezocht door hoogwaar-
digheidsbekleders als voormalig vorstin 
Beatrix en minister-president Van Agt. 

Van verslaafd tot rolmodel
Het egodocument ‘De begoocheling’ be-
schrijft vanuit de hoofdpersoon Rob (Wim 
dus) de ervaringen van een junk en een aan-
tal collega-junks in de wereld van de Thera-
peutische Gemeenschap. Rob arriveert als 
drugsverslaafde vanuit het hoge Noorden. 
Hij komt de intake door en neemt deel aan 
de wirwar van thereapeutische experimen-
ten. Van alles komt voorbij: Marathons, Cop 
Out sessies, Encounters, Bhagwan metho-
des, Black Box. De therapie gaat ver en dat 
‘moet’ als je ooit nog goed uit dit ‘konijnen-
hol’ wilt kruipen. Rob verzet zich heel lang 
tegen al die emotionele processen, maar 
uiteindelijk wordt hij het rolmodel voor 
de gemeenschap. Dat duurt overigens niet 
lang, want kort daarna overtreedt hij een 
van de regels, namelijk die van het verbod 
op seksuele omgang met medebewoners. 

Hij moet weg en passeert dan het bord met 
de tekst: ‘Als je geen deel van de Oplossing 
bent, ben je een deel van het Probleem.’ 

Emotioneel toen, cognitief nu
Wim Kauffman overhandigt een exemplaar 
aan zijn ‘vroegere’  directeur van toen, Mar-
tien Kooijman. Ze blikken samen terug en 
stippen ook de huidige therapiewereld aan, 
die zich vooral kenmerkt door de kortdu-
rende cognitieve aanpak. De kracht van 
de Therapeutische Gemeenschap was nou 
juist de aanpak van vooral de emotionele 
kant. Wim, die later ook therapeut werd op 
de Hoeve, is nu bezig met een tweede boek 
over die ervaringen. Uiteindelijk wordt het 
een trilogie. Via www.boekscout kan het 
boek besteld worden. 

Presentatie 
De Hoevekronieken door Wim 
Kauffman

tekst: ed vervoorn foto: Andy muscrofts 

“Eigenlijk maakt het niet zoveel uit op welke 
manier je je uit. Beeldende kunst, muziek, 
zingen, schrijven… het komt allemaal uit de-
zelfde bron. Je eigen motivatie is het allerbe-
langrijkste. Toen mijn dochter zes jaar geleden 
geboren werd, kon ik me moeilijk concentre-
ren op iets als schilderen of muziek maken, 
ben toen gaan schrijven. 

    Toen ik eenmaal op de Academie zat dacht 
ik ‘Ik ga hier nooit meer weg.’ Al die scholen 
daarvoor begreep ik niet zo, toch moet je dat 
eerst een jaar of achttien doorlopen. Toen ik 
van school kwam ben ik als vanzelfsprekend 
beeldende kunst gaan maken en exposeren. 
Maar kunst in Nederland is me ook een we-
reldje. Er komt van alles bij kijken, productie, 
marketing.

    Voor mij is het ‘t allerbelangrijkste dat ik 
bezig ben, zonder aan al die andere dingen te 
denken.

    Ook in de muziekwereld maak ik dat mee. 
Eerst heb je vooral veel lol, dan zie je de we-
reld er omheen. Mijn hoofd komt dan vol ir-
ritatie, dat bederft mijn plezier. Ik geloof het 
dan niet meer zo, de aandacht gaat voor je het 
weet uit naar het verdienen van geld. 

    Nu ben ik vooral weer bezig met het ma-
ken van abstracte schilderijen. Hoe kom je tot 
een schilderij, waarvan je denkt ‘Dit is het!’ Dat 
hele proces - als het goed gaat verdwijnt alles 
(het oordelende stemmetje in m’n hoofd, de 
ronkende media met al dat slechte nieuws dat 
voorbij komt). Ik voel dan alleen nog vrijheid, 
energie . 

    Bij de nieuwe plaat (van Henk & Melle) 
proberen we dit proces ook uit. We gaan sa-
men met tekstjes aan de gang en elimineren 
onderweg alle clichés die we tegenkomen. Ik 
wil niet dat het commercieel is. Snap niet eens 
wat dat is. 

    Ik kan de hapklare brokken niet begrijpen. 
Zoals ik ook niet begrijp waarom mensen op 
scooters rijden. Het gaat mij juist om het pro-
ces van zelf vooruit gaan.

    Tja, mijn drijfveer… Bij de muziek gaat 
het me om vertellen, om de aandacht die het 
oplevert. Dat mensen luisteren. We waren in 
de VS, daar herkenden ze de teksten echt heel 
goed, fantastisch! 

    Bij beeldende kunst zoek ik het evenwicht 
in die vlakken op het doek. Dat de stemmen 
in je hoofd tot rust komen. Het lijkt verdomd 
veel op meditatie, ja. Maar misschien heeft ie-
dereen dat wel.“

Creatief in ReVa 

Melle de Boer kan hapklare 
brokken niet begrijpen 
Mooi om te zien hoe een oude wijk als ReVa zo jong van hart kan zijn. KonkreetNieuws licht 
er enkele actieve kunstenaars uit. In deze aflevering, in één adem, Melle de Boer (45) van 
het Hondiusplein. Hij studeerde aan De Willem de Kooning Academie en maakt beeldende 
kunst en muziek in drie verschillende projecten: Melle de Boer solo, Smutfish en Henk & 
Melle.

“‘We elimineren 
alle clichés die we 

tegenkomen’

”

CULTUUR IN DE WIJK

1

Recept voor een betere 
buurt
Wil je weten wat er in buurt speelt?
Welke oplossingen buurtbewoners heb-
ben bedacht om het leven in ReVa te 
veraangenamen? 
Dan doe je er goed aan het boekje 
Recept voor een betere buurt te lezen. 
Het boekje is voortgekomen uit een 
reeks Aan Tafel Gesprekken door de wijk. 
Ideeën om je veiliger te voelen in de 
wijk of  hoe het fietsparkeerprobleem 
aan te pakken. In het boekje vind je niet 
alleen ‘buurtrecepten’, maar ook heerlijke 
kookrecepten. Bojocake maken in een 
handomdraai of brandnetelsoep van 
brandnetels die je gewoon langs de weg 
kunt plukken. Interesse in het boekje? 
Mail dan naar: patty@pepedenhaag.nl  
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Websites

Laatst stond ik op een receptie met een 
vage kennis te praten. Je weet wel, zo 
iemand die je regelmatig tegenkomt bij 
bijeenkomsten en van wie je zelfs de naam 
niet weet. Tijdens dat gesprekje vroeg hij: 
“Zeg, De Leef”, hij wist mijn naam blijkbaar, 
“ik kom jou altijd bij allerlei gelegenheden 
tegen, maar wat doe jij eigenlijk?” 
“Tja…,” zei ik, “ik ben beeldend kunstenaar, 
maar oorspronkelijk ben ik loodgieter.” En 
om de verwarring bij hem nog wat groter 
te maken zei ik: “Ik wil ook nog wel eens 
een mopje zingen, af en toe wat theater en 
daarnaast schrijf ik columns.” 
“Zó”, zei hij, “beeldend kunstenaar! En wat 
maak je dan zoal?”
“Ik maak stadsgezichten”, zei ik.
“Wat interessant”, zei hij. “Dus jij bent een 
echte kunstenaar. Misschien een gekke 
vraag, maar kun je daar van leven?” Ik kon 
het met een knikje bevestigen.
“Mooi”, ging hij verder, “en waar zou ik jouw 
werk dan tegen kunnen komen?” Hij klonk 
echt geïnteresseerd. 
“Nou gewoon bij mij in het atelier”, zei ik. 
“En soms heb ik een expositie”.
“Leuk, dat zou ik best wel eens willen zien,” 
zei hij. “Heb je toevallig ook een website?”
Zucht…, denk je iemand te ontmoeten 
die belangstelling heeft voor je werk, blijkt 
zijn interesse niet verder te gaan dan het 
beeldscherm. 
Het lijkt wel of je als individu niet meer 
zonder website kunt. Kijk, voor sommige 
bedrijven snap ik dat wel, maar tegenwoor-
dig heeft elke nitwit een site. En wat moet 
je er mee? In het begin zal het wel leuk zijn. 
Je vertelt het aan al je kennissen en dan 
zal d’r best wel  één tussen zitten die jouw 
site dan bezoekt, maar dat is dan niet uit 
interesse voor wat erop staat, maar om te 
zien of jouw site niet mooier is dan de zijne. 
En laten we eerlijk zijn; het is niks om zo’n 
site te hebben, maar je moet ‘m ook onder-
houden en daar mankeert het veelal aan. 
Wie zit daar nou op te wachten? Tik voor 
de aardigheid bij Google maar eens een 
onderwerp of naam in, honderdduizend 
hits in 0,4 seconden. Je ziet door de bomen 
het bos niet meer! 
Het zal wel aan mij liggen, maar ik ver-
gelijk websites altijd met een héle lange 
winkelstraat met duizenden geblindeerde 
etalages, waarvan je geen enkel idee hebt 
van wat er zich achter de pui afspeelt en 
waarvoor je uren moet zoeken om uit te 
vinden welke code -www- je nodig hebt om 
door een klein gaatje in de ruit naar binnen 
te kunnen kijken.
Websites, ik heb er niks mee en tussen ons 
gezegd en gezwegen, wil ik dat ook graag 
zo houden. 

©Frans de Leef  
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tekst: Piet vernimmen 

(vervolg van pagina 1) 
Al zes jaar een opvallend programma in 

De Electriciteitsfabriek dus hoog tijd voor 
een gesprekje met Carolien van der Donk, 
artistiek leider, Noortje Ankersmit, edu-
catie en PR, en met Sara Halbertsma, die 
de zakelijke leiding over gaat nemen van 
Annelies van Rumpt. Annelies is samen 
met Carolien de pionier van de Electrici-
teitsfabriek.

Lente, zomer, herfst, winter
Staand op het De Constant Rebecque-

plein, voor het gebouw van Uniper, voor-
heen E.ON, ligt aan de linkerkant van het 
gebouw het gedeelte van de werkende 
centrale en aan de rechterkant, achter het 
kantoorgedeelte, ligt de indrukwekkende 
industriële hal die EF gebruikt voor haar 
culturele activiteiten. 

De programmering van de Electrici-
teitsfabriek sluit aan bij de seizoenen: in 
de herfst is het ’t warmst en dan zijn er 
producties waarbij het publiek kan zit-
ten; ’s winters is het vrieskoud in de hal 
en zijn er activiteiten waar vrijwilligers 
en bezoekers rond kunnen lopen. De lente 
is geschikt voor de jonge kunstenaars/
kunststudenten. 

Een krachtig gebaar
Carolien: “We gaan ons 7e jaar in. We 

hebben de afgelopen jaren onderzocht 
wat wel en wat niet werkt in deze impo-
sante bedrijfshal. Onze ruimte is zo in-
drukwekkend dat je er als kunstenaar een 
krachtig gebaar tegenover moet zetten. Je 
hebt producties die inhoudelijk en  artis-
tiek kwalitatief hoog zijn, maar die hier 

niet uit de verf zouden komen. 
Zoro Feigl was een groot succes, even-

als Christiaan Zwanikken en Theo Jansen. 
Dan hebben we ook tussen de zeven- en 
tienduizend bezoekers. Maar veel belang-
rijker dan bezoekersaantallen is het vol-
gende: Zwanikken en Jansen zijn kunste-
naars die hier op deze plek zorgden voor 
een totaalproductie, iets dat het bouwen 
van een tentoonstelling overstijgt. Hun 
tentoongestelde kunstwerken worden 
hier één nieuw autonoom werk in de tij-
delijke  winterwerkplaats. Samen met de 
ruimte.”

Ruimtes 
Sara: ‘Ja, en ‘ruimte’ in meerdere opzich-

ten. Niet enkel wat het gebouw betreft, 
maar ook ruimte in tijd. De ruimte die de 
kunstenaars krijgen om zich hier thuis te 
voelen en de ruimte die de vrijwilligers 
krijgen. De echte vorm van de tentoon-
stelling vindt de kunstenaar door in de 
hal te zijn, maandenlang. Je moet bijvoor-
beeld weten wat het licht doet. Wij voelen 
ons verantwoordelijk voor het feit dat dit 
hier de plek is waar je kunst toegankelijk 
kunt maken, dat je uit de strenge hoek 
van ‘Kunst’ bent, uit de strenge curatoren-
wereld, de wereld die een hoge lat heeft 
liggen die de kunst niet verdient en trou-
wens niet nodig heeft.”

Speerpunten
De Electriciteitsfabriek zit niet in het 

Kunstenplan. Het team werkt projectma-
tig en moet bij elk project afwachten of ze 
de benodigde fondsen krijgen en of ze de 
presentaties waar ze vaak al maanden aan 
werken ook echt kunnen verwezenlijken. 
Carolien: “Dat is weliswaar altijd span-

nend, maar we kunnen nu kiezen voor een 
specifiek project, of voor een bepaalde 
kunstenaar. We bepalen onze eigen speer-
punten, bijvoorbeeld dat kunstenaar en 
publiek en onze vrijwilligers zich op een 
gelijkwaardige manier verhouden. Theo 
Jansen bijvoorbeeld die betrekt anderen 
graag bij zijn werk. Hij was hier niet en-
kel elke dag aan het werk, maar verzorgde 
ook dagelijks demonstraties. Onze ruimte 
was voor hem echt een verlengd atelier. 
Het was een dynamische tentoonstelling; 
op het einde was het anders dan in het 
begin. En boven had hij de vitrine-achtige 
opzet van botjes: maandenlang hadden 
onze vrijwilligers al die botjes van de 
strandbeesten schoongemaakt en geor-
dend. Een soort biologisch archief.”

Kippenvel
De Electriciteitsfabriek werkte eerder 

onder andere samen met West, met Satel-
lietgroep, met culturele buurman Nest, 
met de KABK en met Rewire. En ze heeft 
educatietrajecten. Noortje: “Vrijwel alle 
tentoonstellingen die we hebben zijn ge-
schikt voor elke doelgroep, dus we krijgen 
hier leerlingen van zowel de basisschool 
als het voortgezet onderwijs en de Aca-
demie. Bij Zwanikken hadden we in totaal 
650 leerlingen binnen. We organiseren 
dan eerst een rondleiding en vervolgens 
gaan ze in de workshop zelf aan de slag. 
Laatst stonden we aan de poort en ik zag 
een jong meisje met haar ouders; zij was 
hier eerder met haar klas geweest en had 
tegen haar ouders gezegd: ‘Ik ga jullie 
meenemen naar de Electriciteitsfabriek.’ 
Nou, dat we dat bereiken, daar krijg ik 
kippenvel van.”

De Electriciteitsfabriek als culturele hotspot

“De immense hal vraagt 
een krachtig gebaar”

 KABK-modeshow in de hal van De Electriciteitsfabriek
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Hulp bij energiebesparing? Vraag nu  
een gratis coach gesprek aan!

Een energiecoach van De Groene Regentes helpt u graag op 
weg. Kijk op www.hoom.nl/groeneregentes 

tekst: AAd vAn schie foto: JAcques riJnsburger 

“De menselijke stem is een prachtig en 
krachtig helingsinstrument,” zegt Sumaya 
Femke. Zij is geboren in 1977 in Leiden 
onder de naam Femke Zwart. Na veel 
omzwervingen door het land, maar ook 
onder meer door Texas en Peru, is ze nu 
gearriveerd in Den Haag. “Dicht bij de 
zee wilde ik zijn.” Na een kort verblijf in 
Scheveningen woont zij nu in de Lijster-
besstraat in dat prachtige appartemen-
tencomplex, het voormalige ‘Jongenshuis’ 
van de Haagse Koninklijke Woningbouw-
vereniging 1854. “Den Haag bevalt me 
heel goed.”

De kracht van de eigen stem
In haar vroege jeugd had Femke het niet 

gemakkelijk. Zij werd gepest op school. Als 
gevolg hiervan durfde zij lange tijd haar 
stem niet te laten horen. Na het voortgezet 
onderwijs zocht zij een tijdlang naar haar 
bestemming: even Pedagogische Acade-
mie, daarna HBO Cultureel. Ze werkte in 
het onderwijs en kort als ambtenaar bij 
een ministerie, maar dat was het allemaal 
niet. Op reis en via cursussen ontdekte ze 

rond 2009 de kracht van haar eigen stem 
en wat zij daar allemaal mee uit kan druk-
ken. Een hoogtepunt in haar leven was 
haar ceremonie met behulp van een ex-
tract van de ayahuascaplant.  Ze ontving 
de nieuwe naam  ‘Sumaya’, Arabisch voor 
trots. 

Aan de slag met die stem
Sumaya Femke wilde met anderen de 

kracht van ‘de stem’ delen. “Veel mensen 
durven niet te zingen, hebben hun eigen 
stem nooit echt gevonden. Ik kan ze daar-
bij helpen.” Naast haar werk in de kinder-
opvang heeft zij nu haar eigen bedrijf ‘Con-
necting Sounds’ (www.connectingsounds.
nl). Ze is zangeres, doet aan soundhealing, 
geeft workshops en individuele stemses-
sies. Een deelnemer aan een workshop 
deed de uitspraak: “Ik was helemaal terug 
in de Schotse Hooglanden, waar ik ooit 
doorheen trok.” Sumaya Femke schrijft 
ook haar eigen liedjes, zoals ‘Ken ik jou?’ 
dat ze componeerde na de begrafenis van 
haar grootmoeder.

In het café
Sumaya Femke pakt de shrutibox, een 

oud Indiaas instrument en improviseert 
spelend en zingend met haar stem. Tegen 
de achtergrond van de geluiden in het café 
waar we zitten, geeft dit een heel speciaal 
effect en je krijgt zo een goede indruk van 
haar werkwijze. Ze speelt regelmatig sa-
men met de Italiaanse pianist Alessandro. 

De stem 

Het magisch instrument dat 
iedereen heeft
 “I Je stem vinden 

is als thuis komen bij 
jezelf, van je zelf gaan 

houden

”

CULTUUR IN DE WIJK
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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 Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk.
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

DNR -  
FLAMENCO VAN ANTONIO REY

16 dec om 15.00 uur. Flamenco gitarist Anto-
nio Rey behoort tot de grootste talenten van 
zijn generatie. Hij won onder meer de Premio 
Nacional de Guitarra, een prijs die eerder ook 
werd toegekend aan Paco de Lucía en Vicente 
Amigo. Zijn concerten worden door zowel mu-
ziekexperts als het publiek beschouwd als van 
zeer hoge kwaliteit, waarbij hij zijn krachtige 
podiumaanwezigheid combineert met muzi-
kale gevoeligheid en een natuurlijk charisma. 
– www.denieuweregentes.nl

ZAAL 3 - OVER BOEKEN

6 feb. Literaire talkshowserie ‘Over Boeken’. 
Elke keer nodigt Zaal 3 drie geopinieerde pa-
nelleden uit die elk drie boeken lezen. On-
der leiding van schrijver Kees ’t Hart gaan 
zij daarover met elkaar in gesprek. Tussen-
door is er muziek, een debuterende schrijver 
en een boekentombola. Want luisteren naar 
mensen die Over Boeken praten is natuurlijk 
leuk, maar winnen is leuker! Boeken niet ge-
lezen? Geen probleem en laat je deze avond 
informeren. Hou de website in de gaten. – 
www.hnt.nl

DNR - IT’S WUNDERBAR

14 dec 20.15 uur. It’s Wunderbar, hoogtepun-
ten van muzikale wervelwind Sven Ratzke. 
In deze show kijkt Ratzke met de mooiste 
parels uit zijn repertoire terug op de bijna 
twintig jaar dat hij op de bühne staat én 
verrast hij zijn publiek met nieuwe ontdek-
kingen. Van Bowie tot Brecht en van Shaffy 
tot Lou Reed. Een avond vol vuur, drama en 
prachtige muziek. Een avond die gewoon 
wunderbar is. De pers noemde hem eerder 
‘the lovechild van David Bowie en Eddie Iz-
zard’. -www.denieuweregentes.nl

FOYER –  
ANNEKE ZWOLSMAN-WESTING

18 jan om 17.00 uur opening van de expo-
sitie (t/m 5 maart) met werk van Anneke 
Zwolsman in de Foyer van DNR. Naast vilter 
is Anneke ook grafisch vormgever. In beide 
gevallen gaat het over kleuren kiezen, vor-
men ontwerpen en deze met elkaar verbin-
den. In deze expositie is de veelzijdigheid 
van vilt te zien en te voelen, van het hele 
fragiele tot het stevige robuuste vilt: kunst 
die je (soms) aan mag raken. Het werk is 
sterk grafisch, met duidelijke vormen en 
heldere lijnen. – www.denieuweregentes.nl

WIJN EN KUNST – BINK EN GERRITSEN

Zondag 25 nov was de opening, maar nog te 
zien tot en met 5 jan 2019: Robert Bink & 
Anja Gerritsen. Zowel in de etsen van Robert 
Bink als in het grafische werk van Anja Ger-
ritsen zijn in de composities herkenbare ele-
menten terug te vinden. Beide kunstenaars 
putten inspiratie uit plaatsen die indruk op 
hen hebben gemaakt. Elk op hun eigen ma-
nier vormen zij deze plaatsen om tot een 
nieuwe wereld die zowel herkenbaar als ver-
vreemdend is. – www.wijnenkunstatelier.nl

NEST -  
EVEN IF IT’S JAZZ OR THE QUIET STORM

Deze tentoonstelling gaat over individu-
ele stemmen en de relaties die deze met 
elkaar aangaan.  ‘Even if it’s Jazz or the 
Quiet Storm’ maakt associaties en verbin-
dingen en vraagt je niet meer dan je ertoe 
te verhouden. ‘Even if it’s Jazz or the Quiet 
Storm’ zoekt naar een alternatief uitgangs-
punt en afwijkende presentatiewijze: een 
ander type groepstentoonstelling. De focus 
ligt op de individuele werken waartussen 
speculatie, subjectiviteit en relaties tot 
stand komen. – www.nestruime.nl

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl

AGENDA
DE REGENVALK 
13 december 19.30-21.00 uur
Voorlichting over De Buurtschuur
WEIMARSTRAAT
14, 15, 16 december
Winterlicht
DE NIEUWE REGENTES
16 december 16.00 uur
Kom naar de decembershow op 16 decem-
ber 16.00 uur in DNR: interviews met  de 
wijkagenten en met de zangeres Sumaya, 
gesprek over het kerkasiel in de Bethel, 
klassieke muziek en samenzang.                          
EMMA’S HOF
16 december 14.00 - 18.00 uur
Wijkbewoners bieden op deze kleinscha-
lige, sfeervolle ‘Homemade Kerstmarkt’ hun 
eigengemaakte producten aan. Er is muziek 

en er zijn workshops voor jong en oud. En 
heerlijke versnaperingen. Toegang gratis. 
DE PRAEL 
6 januari en 3 februari 16.00 uur
Elke eerste zondag van de maand 
Buurtborrel 
WIJKCENTRUM ‘T LINDENKWADRANT 
15 januari
Eerste cursusbijeenkomst ‘Weet wat je 
besteedt”
AGNESKERK 
9 februari
Scratch-Event – overdag oefenen en ‘s 
avonds kooruitvoering

 15 januari: Weet wat je besteedt

 16 december: Decembershow
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JANUARI
Di 15 | De Haagse Spot | Comedyclub

Vr 18 | De Uitdaging | Thijs Borsten met Philipe Elan & Maria Marin

Za 19 | Sing Along Events | Pop Sing Along Viva la Vida* 

Zo 20 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Zondagochtendconcert & brunch

Zo 20 | Toon Tellegen & het wisselend toonkwintet | Ik wou  
Vr 25 | DNR Bluesclub | De lekkerste blues

Za 26 | L’Autre Pays du Theatre | La Main de Leila* 

Zo 27 | Compañía José Galán | Flamenco Biënnale

Vr 8 feb | Carel Kraayenhof  
Première Dwaze Tijd
Droom weg bij de tijdloze klanken 
van bandoneón en piano.

* = verhuur

Vr 18 jan | De Uitdaging 
Philipe Elan ontmoet Maria Marin
Thijs Borsten verenigt in De Uitdaging 
verschillende muzikale werelden.

DNR SERIES
Ukkieconcert | Iedere woensdag

Peuterdans | Elke vrijdag 

El Pub Flamenco | Tweewekelijks, ‘duende’

DNR Filmclub | Elke dinsdagavond
Jan | Tribute to Nicholas Roeg Feb | Mockumentaries 

FEBRUARI
Za 2 | Haags Homomannenkoor Vox Rosa | Love is in the air! *

Vr 8 | Carel Kraayenhof | Dwaze Tijd | Première

Za 9 + Zo 10 | InSpiRituals | Inspiratie, Spiritualiteit, Rituelen

Zo 10 | Solo Stories | Emma wil leven * 

Za 16 | Sanatolia | Turks Festijn *

Za 16 | Vrij Spel | Improvisatietheater *

Zo 17 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Zondagochtendconcert & brunch

Di 19 | De Haagse Spot | Comedyclub

Zo 24 | Stichting Pyara Desh | Halat Se Majboor *

Di 26 t/m Vr 1 maart | Krokuskabaal | Kinderfestival

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

KROKUSKABAAL
Ook deze voorjaarsvakantie is er weer 
Krokuskabaal! Van 26 feb t/m 1 maart 
vinden een week lang de leukste 
voorstellingen en activiteiten plaats 
voor kinderen t/m 12 jaar!


