06 29 09 94 42 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws

JAARGANG 5, NUMMER 2 | APRIL 2019

KONKREETNIEUWS
KONKREETNIEUWS
KONKREETNIEUWS
KONKREETNIEUWS
Nieuws over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier

UITGAAN IN DE WIJK

7

De Prael

Huiskamer van de wijk

WONEN IN DE WIJK

10

Grondige opknapbeurt

HISTORIE IN DE WIJK

13

John Martienus

Foto: Diederik van Duuren

Newtonplein

Leergeld Den Haag

Charlie Ortega op de voorgrond

De Weimarstraat

In Den Haag groeien 23.000 kinderen op in een gezin met een
minimuminkomen. Dat kan betekenen dat ze niet mee kunnen
doen zoals kinderen mee horen te doen. Niet mee op schoolreis,
geen computer of mobieltje; dan voel je je buitengesloten als kind

en dat ben je ook. Dat is naar voor kinderen op dit moment, maar
ook allesbepalend voor hun toekomst. Charlie Ortega is de directeur
van Leergeld: “In 2018 konden we met 70.000 verstrekkingen bijna
22.000 van deze kinderen helpen.” Pagina 11

Het Haags
Verhaal
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Gispen

Het Haags Verhaal wil iets doen aan de
grenzen tussen groepen in onze stad. Het wil
mensen verleiden om kennis te maken met
andere groepen bewoners met wie ze normaal niet snel in contact zullen komen. Dat
doet het Haags Verhaal met een groepsfotoproject en 25 Verhalenbijeenkomsten.

Je blik verruimen

Astrid Feiter is initiatiefnemer van Haags
Verhaal. Ze woont en werkt in onze wijk.
De behoefte om met dit project te komen,
kwam vooral uit haarzelf: “Als dagvoorzitter stond ik vaak voor groepen die bestonden uit alleen witte mensen van middelbare leeftijd. Terwijl iedereen die om
zich heenkijkt kan zien dat de wereld er
heel anders uitziet. Veel mensen hebben
een duidelijke mening over van alles en
iedereen. Dan is het goed om mensen uit
een andere dan je eigen groep te ontmoeten; dat verruimt je blik en dat maakt naar
mijn mening onze samenleving mooier.”
Ze hoorde over Verhalenhuis Belvédère in
Rotterdam, dat haar inspireerde om iets
dergelijks ook in Den Haag te beginnen: de
groepsfoto’s en Verhalenavonden.

Een reizend
verhalencircus door
en voor de stad
Dao Lu-school Fire Dragon ontmoet de Haagse Directe

Fotoboek

Maandelijkse Verhalenavonden

Het Haags Verhaal brengt de stad in beeld
met 155 groepsfoto’s van gemeenschappen. Daarbij worden zoveel mogelijk mensen betrokken; van de nieuwkomer tot de
thuisblijver, van jong tot oud, van hoog tot
laag, van links tot rechts, van moeilijk tot
makkelijk. Zo komen 3000 Hagenaars en
Hagenezen in beeld. Uitmondend in een
fotoboek, dat ook een rondreizende fotoexpositie zal worden, afgesloten met een
slotmanifestatie, waarvoor alle gefotografeerden worden uitgenodigd.

Inmiddels zijn er al een paar verhalenavonden geweest, onder andere van bezoekers van het Vadercentrum in Laak met
leden van Sociëteit de Witte op het Plein.
De rechters van de Hoge Raad willen
een Verhalenavond houden met een groep
jonge delinquenten. En in onze eigen wijk
ontmoeten leden van boksschool Haagse
Directe aan de Newtonstraat de leden
van de Dao Lu-school Fire Dragon aan de
Beeklaan. Op de Verhalenavonden mogen
ook familie en vrienden meekomen. Er

wordt naar twee levensverhalen geluisterd
- uit iedere groep een - en er zijn foto’s en
beelden, muziek en soep.
De opbrengst is het plezier en de trots die
mensen ontlenen aan het nemen van hun
groepsfoto. Of het inzicht dat is ontstaan
tijdens een ontmoeting op een Verhalenavond. Astrid: “Van hoog tot laag, iedereen
snapt het en vindt het leuk.” Als je mee wilt
doen, stuur dan een mailtje naar mail@
haagsverhaal.nl. Meer informatie zie je
op facebookpagina www.facebook.com/
haagsverhaal.
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a het bijna dubbeldikke woonnummer van februari, presenteren we deze
keer weer de vertrouwde editie van 16 pagina’s met een grote variatie aan
onderwerpen. Het lijkt wel of het boekenweekthema ‘Moeder de vrouw’ ook
bij ons toegeslagen heeft: een fraaie fototentoonstelling van Poolse vrouwen rond het
Regentesseplein, een artikel over de Turks/Koerdische vrouwenpraatgroep in Wij Weimar
en ook nog aandacht voor de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart.
tekst: Aad van Schie

De Weimarstraat is nooit ver weg
Het artikel ‘Wij Weimar’ geeft een overzicht van de ontwikkeling in de afgelopen
maanden en van de plannen die in deze
buurtwinkel gesmeed worden. Verder
woonden we een zitting bij van de Commissie Veiligheid van de Haagse raad. Drie
buurtbewoners spraken aan het begin van
de vergadering in over de verloedering en
problemen in hun deel van de Weimarstraat en directe omgeving. Drie indrukwekkende betogen over de effecten van de
overconcentratie van coffeeshops, horecagelegenheden (140 in de buurt ), overbewoning, opgerolde hennepplantages en de
daarmee gepaard gaande verkeersoverlast
en ondermijning.
Het is niet de eerste keer dat dit aan de
orde is en de bewoners hopen dat de op
hun instigatie aan de raad gestelde vragen op 27 januari door een groot aantal
partijen nu een stevig vervolg gaat krijgen
vanuit college en raad.
Het viel ons op dat een aantal woordvoerders niet of nauwelijks reageerde op

deze emotionele oproepen. Wel kwamen
er voorstellen van de VVD over controle en
vergunningsplicht voor Sishalounges, van
GroenLinks over de spreiding van coffeeshops vanuit Reva en Zeeheldenkwartier
naar andere stadsdelen en van D66 over
een pand-voor-pand doorlichting van de
straat en van een verscherpte handhaving.
We blijven de politiek op dit punt nauwlettend volgen. Kijk ook op onze website.

Nieuwe medewerkers

Wij zijn blij dat een aantal buurtbewoners heeft gereageerd op onze oproep om
mee te werken aan de krant. Annemarie
Piersma, die een eigen tekstbureau heeft,
verzorgt als nieuw redactielid ditmaal
de rubriek ‘Haagse ondernemers’ met
een artikel over een fietsenmaker aan de
Beeklaan en een winkel voor relatiecoaching en kunstfeestjes aan de Laan van
Meerdervoort. Sebastiaan van Loenen presenteert een dichterlijke straatobservatie.
En de derde nieuwe vrijwilliger Midas van
Dijk, econoom van beroep, komt wellicht
in het volgende nummer met zijn eerste
product.

“

We blijven de
politiek
nauwlettend
volgen

”

Bezorging van de krant in 2020 in
gevaar
In het klimaatplan van het College van
Den Haag is het an sich goede voornemen
opgenomen om de hoeveelheid reclamedrukwerk aan huis bezorgd, drastisch te
verminderen. Wie reclamedrukwerk of
huis-aan-huisperiodieken wil ontvangen
moet een sticker op zijn brievenbus doen:
nee/ja of ja/ja voor respectievelijk reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. U
kunt natuurlijk ook de kleine sticker JA,
graag wel KonkreetNieuws op uw brievenbus plakken. Als u die nog niet heeft,
stuur ons een mail met een verzoek. Als u
geen sticker op uw bus heeft, kunnen wij in
2020 de krant niet bij u bezorgen. We zullen hier de komende edities aandacht aan
besteden.

De volgende nummers van
KonkreetNieuws
verschijnen 25 juni, 20 augustus,
15 oktober, 10 december

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
Adverteren?
www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• 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
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AED’s in ReVa
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De tot nu toe bij
KonkreetNieuws
bekende AED’s
Y Boksschool de Haagse Directe,
Newtonstraat 8
Y Theater De Nieuwe Regentes,
Weimarstraat 63
Y Wijkcentrum De Regenvalk,
Regentesseplein 148
Y Tandarts Grinberg
Beeklaan 322
Y Playground Hondiusstraat 45
(altijd bereikbaar)
Y Gezondheidscentrum de Wasserij,
Asmansweg 8
Y Fultonstraat

Meike van de Wouw en Cor Hofman bij de AED
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

Je hoort steeds meer over AED’s (Automatische Externe Defibrillator), mede door campagnes van de Hartstichting. Wat een geluk
als er direct een bij de hand is om iemand met
een hartstilstand het leven te redden. Hoe
kun je organiseren dat er een bij jou in de
buurt komt? En waar hangen ze bij ons in
ReVa? Het antwoord op die laatste vraag is
nog niet zo eenvoudig.

een AED voor de Darwinstraat en omgeving. Cor: “Na een EHBO-cursus bleef het
maar in mijn hoofd zitten dat we niet zo’n
AED in de buurt hebben.” En Meike volgde
op haar werk een BHV-cursus, inclusief reanimeren. Ook haar zat het gemis aan zo’n
apparaat niet lekker: “De kans op overleven na een hartstilstand is het grootst als
binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren met een AED. Een ambulance redt
dat meestal niet binnen die tijd.”

Darwinstraat en omgeving

30 dagen

Cor Hofman en Meike van de Wouw, buren van elkaar, startten een actie onder
buurtbewoners om geld op te halen voor

Met een aantal buurtbewoners is er geflyerd en Cor en Meike zijn persoonlijk langs
de deuren gegaan om het belang van een

Door Erik van Schaaik

Buurt-AED onder de aandacht te brengen.
Een van de voorwaarden voor zo’n actie,
die financieel wordt gesteund door Philips
en de Hartstichting, is dat het resterende
geld binnen 30 dagen moet zijn ingezameld. “Dat werd nog best spannend of het
op tijd zou lukken. Maar we hebben het
toch voor elkaar gekregen!”

Waar zijn ze?

Een kort onderzoek in ReVa laat zien dat
nauwelijks bekend is waar AED’s zijn. Op
de speciale Rode-Kruis-app zien we er
twee: in theater De Nieuwe Regentes en in
De Regenvalk. Na wat rondvragen vonden
we er nog een paar: zie kader. Maar ver-

moedelijk zijn er meer AED’s in ReVa. Tijd
om te weten te komen waar ze zijn en of ze
beschikbaar zijn voor iedereen, of bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren of met
een pincode.

Oproep

Dus weet je nog een AED, geef dit dan
door aan de redactie@konkreetnieuws.nl
en geef aan waar hij zich precies bevindt
(binnen/buiten), met of zonder pincode en
of deze altijd toegankelijk is. En wil je zelf
een actie voor een buurt-AED starten, ga
dan naar www.buurtaed.nl.
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Familie & Recht

KUNST IN DE WIJK

Partneralimentatie en de
nieuwe wetgeving
tekst: Ien Ubaghs, familierechtadvocaat/mediator

Een
‘koninklijk’
monument

Geld speelt bij levenszaken een cruciale rol.
In mijn familierechtpraktijk komt het alimentatierecht bijna dagelijks aan de orde
bij het opstellen, uitleggen en bespreken
van alimentatieberekeningen. Mijn motto
is praten en niet procederen. Dus is alles
erop gericht de partneralimentatie reëel en
feitelijk te behandelen door toetsing aan de
financiële draagkracht van de ander
Na een jarenlang wetgevingsproces staan
we nu op de drempel van grote wijzigingen:
in het huidige recht wordt het mes gezet, de
duur én de hoogte van de partneralimentatie worden aangepast.

tekst en foto: Piet Vernimmen

Wanneer treedt de wet in werking
De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen. Het wachten is nu op de behandeling
in de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt
de nieuwe wetgeving per 1 januari 2020 in
werking. Begrijpelijkerwijs brengt dit veel
vragen met zich mee die ik graag beantwoord.

Als Willem III overlijdt in 1890, is zijn dochter Wilhelmina 8 jaar en Emma treedt op als
Regentes. Willem III had de monarchie niet
bepaald populair gemaakt en had nauwelijks
contact met het volk. Het is onweerlegbaar
Emma geweest die ervoor zorgt dat de Oranjes
na 1890 weer in aanzien komen.

Kerk en plein en monument

Wat verandert er in grote lijnen?
Het wetsvoorstel komt neer op een verkorting van de maximale termijn van twaalf
jaar, met bepaalde uitzonderingen. Vanaf
de datum van de echtscheiding is partneralimentatie louter voor de helft van het
aantal huwelijksjaren verschuldigd, met een
maximum van vijf jaar. Een alimentatiegerechtigde zal veel eerder dan nu het geval is
terugvallen op het eigen inkomen.

Emma wordt op ‘haar’ Regentesseplein geëerd met een koninklijke gedenknaald van
maar liefst tien meter hoog. En van 1901 tot
midden jaren 70 uit de vorige eeuw staat op
de plek waar nu een architectonisch wangedrocht de wijk ontsiert, zelfs een Hervormde
‘Regentessekerk’, een kerkgebouw met een
‘koninklijke bank’ en enkele mooie Jugendstilkenmerken.

Obelisken

Wat is het gevolg voor mensen die al
partneralimentatie betalen?
De nieuwe wet geldt waarschijnlijk alleen
voor echtscheidingen die na de ingangsdatum worden ingediend. De huidige wettelijke regels blijven tot die tijd van toepassing.
Los deze straffe kost in hectische emotionele
tijden samen op, liefst met één familierecht
advocaat/ mediator (lid van de vFAS) zodat
u niet beiden met een advocaat bij de rechtbank een beslissing moet afwachten. Dat
is niet alleen duur, maar ook is de uitkomst
onzeker.

Midden op het Regentesseplein hebben we
dan de obelisk. Obelisken verwijzen door hun
verticale opzet en puntige bovenzijde naar het
goddelijke, het hogere of het eervolle.
In de 18e en 19e eeuw worden obelisken in
Nederland behoorlijk populair en hier in de
omgeving staan er nog twee. Op Scheveningen staat vlak naast eindpunt lijn 11 de obelisk ter nagedachtenis aan het vertrek en
de aankomst van de Oranjes (in resp.
1795 en 1813). En in Rijswijk staat
de Rijswijkse Naald, een obelisk ter
nagedachtenis aan de Vrede van
Rijswijk (1697).
Het Emma-monument is in
1898 ontworpen door Abraham
Odé. Een van zijn leerlingen aan
de Polytechnische School te Delft,
A. F. Gips, vervaardigt het beeld in
1905, enigszins aangepast aan de
mode van die tijd, de art nouveau, zoals
je kunt zien aan de bloemenslingers en aan
de kleding.

Tenzij u de ander het licht in de ogen niet
gunt: dan kunt u een strijdlustig-koste-watkost advocaat proberen te vinden. Mijn deur
staat open voor mensen die het samen willen oplossen of een goed verweer nodig
hebben als overleg onmogelijk blijkt en de
focus alleen gericht is op het eigen belang.
Tip: kosten om alimentatie te verkrijgen, te
behouden of te innen zijn fiscaal aftrekbaar.

De basis

Het is onweerlegbaar
Emma geweest die
ervoor zorgt dat de
Oranjes na 1890 weer in
aanzien komen

Nogal wat obelisken zijn saai en strak, passend bij de klassieke vormentaal van de 19e
eeuw, maar die op het Regentesseplein is rijk
vormgegeven. Onderaan een brede basis van
3,5 bij 3,5 meter, met op elke hoek een miniobeliskje van 1.20 meter. Zware kettingen
verbinden de paaltjes met elkaar en beschermen het geheel. Daarna komt er een taps toelopende basis van ongeveer 1.80 meter hoog
met daarop aan de voorzijde in mooie, scherpe

letters ‘Aan Hare Majesteit EMMA Koningin Regentes der Nederlanden’ en aan de achterkant,
op dezelfde hoogte de tekst: ‘Regentschap – 17
november 1890 – 31 augustus 1898.’

Onze obelisk
Dan krijgen we na een tussenstukje van ruim
een halve meter, de feitelijke obelisk. Niet een
gedenknaald uit één geheel, met kunst en vliegwerk uit Egypte overgevlogen, maar een samengestelde obelisk uit zeven stukken. De onderste
twee zijn het langste. Dan vier kortere en de
bovenste lijkt het kortst, maar daar zit die piramidepunt op. Die twee langste delen zijn exact
even hoog als de vrouwenfiguur van voet tot
uitgestoken rechterhand. Ze verdelen de vrouwenfiguur in twee stukken. Ze begint trouwens
een behoorlijke barst te vertonen die loopt van
rechts bij haar hals tot aan haar middel.

Elegantie
De dame heeft de blote voeten in sandalen, een lang loshangend, gracieus gewaad,
de rechterhand met een palmtak omhoog en
de linkerhand bijna stoer in de zij. Een mooie
combinatie van zelfverzekerdheid en elegantie.
Haar gezicht heeft een uitstraling die nog het
meeste lijkt op die van Antoinette Scheulderman, een van de vaste tafeldames bij ‘De Wereld Draait Door’.

Portret
Het uiteinde van de tak in haar rechterhand
eindigt qua hoogte in het midden van het
bronzen portret van Emma. Emma kijkt naar
links, tevreden en vriendelijk. Ze heeft een
hoofddoekje en een bescheiden kroontje op
het hoofd. ‘EMMA KONINGIN REGENTES’, staat
in de rand in brons aangegeven. Aan de achterzijde staat op dezelfde hoogte het familiewapen van Emma. Het blok erboven heeft een
kroon met daaronder een bloemenkrans, een
zogenoemde guirlande, die aan alle vier de
zijden doorloopt. Aan de zijkanten lopen de
linten zelfs omlaag door tot het middel van de
vrouwenfiguur.

Oranje
Het is niet Emma zelf die is afgebeeld en ook
niet Wilhelmina. De prachtige dame staat symbool voor de nieuwe bloei die Emma aan de
Oranjedynastie schonk. Het palmentakje had
ook een takje van een appelboom kunnen zijn,
net zoals die bloemen in de guirlandes wel erg
lijken op de appeltjes van Oranje.
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8 maart, Internationale Vrouwendag

“We zijn hier, heel kort - heel lang”
tekst:

Marieke Bauwens foto: John Martienus

Helemaal rondom op het Regentesseplein
staan borden met grote foto’s. Die foto’s
zijn allemaal, ergens in de stad, gemaakt
door Poolse bewoners van Den Haag. Het is
een initiatief van ‘Polka, Centrum voor Poolse
vrouwen in Segbroek’. Anna Kowalska van
Polka, en organisator van de tentoonstelling:
“Ik wilde vooral de Poolse vrouwen een gezicht
geven: wie ze zijn, wat ze doen en waar ze van
dromen.”

Van Den Haag houden
Ondanks de kou, op vrijdagmiddag 8 maart,
was de opening door wethouder Van Asten
een feestje. “Het maakt niet uit waar je vandaan
komt, als je maar van Den Haag gaat houden,”
was zijn boodschap. Dat dit goed lukt, blijkt uit
de mooie foto’s en de verhalen erbij. Het is een
weergave geworden van het leven van gewone
mensen die met veel plezier in Den Haag wonen.
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Haagse Kracht Award
Een week later was het weer feest voor Polka.
Toen ontvingen zij, uit handen van Tweede Kamerlid Salima Belhaj de Haagse Kracht Award.
Dit is een waarderingsprijs van D66 voor emancipatie- en diversiteitsinitiatieven. Polka levert
een belangrijke bijdrage aan de binding van
Poolse vrouwen met de stad Den Haag, en daarmee ook andersom. Een mooie wisselwerking.
De fototentoonstelling op het Regentesseplein
is te zien tot eind april.

“Ik wilde vooral
de Poolse
vrouwen een
gezicht geven”
Wethouder Robert van Asten opent de fototentoonstelling op het Regentesseplein

Regentessewijk gaat van het gas af
tekst: redactie foto: De Groene Regentes

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat
betekent onder andere dat in 2030 alle
woningen in Den Haag verwarmd worden
zonder gas. Dat is helemaal niet zo moeilijk als je in een nieuw huis woont dat
al heel goed geïsoleerd is. Maar als je in
het Regentessekwartier woont, is dat
geen eenvoudige zaak.

Bloembollen
zorgen voor extra
fleurigheid in
het voorjaar

Woningen uit 1900

Wethouder Liesbeth van Tongeren in de Vinkensteynstraat

Bloemen en planten
tegen afval
tekst: redactie foto: Valerie Kuipers

In onze wijk staan op veel plekken ondergrondse restafvalcontainers. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen hun afval naast de containers plaatsen. Hoe is dat
te voorkomen? In andere steden blijkt groen
een effectieve oplossing. Den Haag neemt
de proef op de som. In Segbroek, Escamp en
Centrum krijgen de restafvalcontainers fleurige tuintjes. In andere steden blijkt dit goed
te werken. Een fraaie en schone omgeving
zorgt ervoor dat mensen minder snel hun afval naast de containers plaatsen.

Echte bloemen en planten
Andere steden gebruiken plastic bloemen.
Den Haag is de eerste stad die echte bloemen

en planten gebruikt. Bij de selectie van planten wordt rekening gehouden met variatie in
bloei, het seizoen, bestendigheid en onderhoudsvriendelijkheid. Bloembollen zorgen
voor extra fleurigheid in het voorjaar.

Vinkensteynstraat
Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid) gaf zaterdag 9 maart in Segbroek
het officiële startsein voor de proef. Daar
werden rond twee containers in de Vinkensteynstraat tuintjes geplaatst. Liesbeth van
Tongeren: “De tuintjes maken het straatbeeld
groener, vrolijker en mooier, maar zorgen er
ook voor dat er minder afval naast de bakken
neergezet wordt.”
Het is de bedoeling dat bewoners zelf de
tuintjes gaan onderhouden.

De woningen zijn allemaal gebouwd
in de periode 1890 tot 1920. In die
tijd werden woningen nauwelijks geïsoleerd. Al deze huizen worden nu
verwarmd met gas. En het grootste
gedeelte van de warmte waait zonder
problemen weer naar buiten. Door de
muren, door de vloer, door het dak en
vaak nog door het enkele glas.

Isoleren

Wim Schutten, van de Groene Regentes: ”Voordat we van het gas af kunnen
gaan, moeten we onze huizen dus veel
beter isoleren. Hoe doen we dat, wat
kost dat, wie laten we dat doen en wat
pakken we het eerste aan? Dat zijn vragen waarmee veel bewoners in onze
wijk worstelen.”

Energiecoaches
Wim Schutten: ”Om hierin te ondersteunen zijn er energiecoaches in onze
wijk actief. Dit zijn vrijwilligers met
verstand van zaken die ook zelf in de
wijk wonen. In feite zijn het buren die
zelf al allerlei zaken in het huis hebben
gedaan. Zij komen graag langs voor een
vrijblijvend gesprek bij u aan de keukentafel. Op die manier kunnen buren onderling informatie, kennis en ervaring
uitwisselen. De energiecoaches worden
ondersteund door buurtinitiatief de
Groene Regentes en het buurtteam van
stichting Duurzaam Den Haag. Zij geven
onafhankelijk advies en hebben geen
commercieel belang bij de keuze voor
een leverancier of installateur.”

Gesprek aan uw keukentafel

Schrijf u in voor een vrijblijvend gesprek bij u aan de keukentafel:
www.groeneregentes.nl/projecten/
hoom/ En misschien zegt u: “Ik heb
zelf al zoveel gedaan in mijn eigen huis,
ik wil zelf wel energiecoach worden!”
Schrijf u dan in voor de cursus Energiecoach. www.hoom.nl/trainingenergiecoach-denhaag/
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

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).

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

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

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

SUPERMARKT

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268

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

Alle dagen geopend van

07:00 t/m 20:00

_________________________________________________________________
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Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

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!
Verkoopplannen?
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!
WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

Cucina Italiana
restaurant • catering

Ook voor uw energie zuinige
“notebook”!
Voor meer dan alléén maar drukwerk.
Regentesselaan 24a | 2562 CS Den Haag | 070 363 46 06
info@dabraccini.nl | www.dabraccini.nl
Open donderdag t/m zondag

Advies

Vormgeving

Drukwerk

Printwerk

Afwerking

Brochures

Voorraad

Prinsegracht 176 • 2512 GG Den Haag • T 070 737 09 36 • E info@smiet-offset.nl
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Brouwerij De Prael

Steeds meer de huiskamer van de wijk

“

Wie De Prael
binnenkomt, treft
een ruim grandcafé aan

”

met Hidden Gym, met, echt waar, een biertje na. Op dinsdag en donderdag hebben we
een wisselende daghap, met een biertje van
de zaak. Doordat we mensen uit verschillende
culturen in de keuken hebben staan, is dat heel
vaak in de daghap terug te vinden.”

Huiskamer
Robin Heyl in De Prael
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Brouwerij De Prael aan het Esperantoplein 20
in het Energiekwartier heeft het afgelopen
jaar zijn plaats veroverd in de wijk. Steeds
meer individuele bewoners en allerhande groepen hebben De Prael gevonden. Wie De Prael
binnenkomt, treft een ruim grand-café aan, met
verschillende plekken om alleen, samen of met
een groep te eten en te drinken, te werken, te
praten, naar muziek te luisteren of andere aangename dingen te doen.

Lindy-Hop
Robin Heyl, trajectbegeleidster en partymanager: “De Prael begint echt op te starten. Op
donderdagen hebben we vaak vergaderingen,
borrels en evenementen. De gemeente heeft
onze locatie inmiddels ook al gevonden voor
bijvoorbeeld themadagen en vergaderingen.
Anton Constandse hield hier op 21 maart de

Pub-filmquiz. Nieuw is ook de Lindy Hop ‘Sunday Beer Dance’, die vroeger bij Sociëteit Engels
zat en nu hier maandelijks met een live band
Lindy-Hopdansers begeleidt. Je kunt je opgeven voor een proefles en ook meedoen. De
overige gasten kunnen toekijken en naar de
muziek luisteren. Wie daar niet zo’n zin in heeft,
kan zich terugtrekken naar een rustiger deel
van de ruimte. Verder hebben we eenmaal per
maand Tabletop Tuesday: een spelletjesavond,
en een maandelijkse Buurtborrel + Jamsessie,
waar vooral bewoners van het Energiekwartier
komen spelen en luisteren.”

Interculturele daghap
“Ook leuk is dat de Russische gemeenschap
ons heeft gevonden en hier hun Russian Pub
Quiz houdt. Maar ook de jongeren van de protestantse kerk komen hier om te praten over
een moderne kijk op religie. En dan heb je nog
de Beer Belly Bootcamp: een uurtje work-out

“Blijkbaar hebben we iets wat veel groepen
aanspreekt, en daar ben ik trots op. We zijn blij
met de groei en de betekenis die we kunnen
hebben voor de omgeving. We worden steeds
meer de huiskamer van de wijk. Het is nog even
wachten op de ketels voor de brouwerij die in de
maak zijn. Als die er zijn, gaan we ook zelf brouwen. Uiteraard komt er dan nog een feestje.”
Van belang is ook dat De Prael, net zoals het
filiaal in Amsterdam, werkervaring biedt voor
mensen die om wat voor reden dan ook elders
moeilijk aan de bak komen. De Prael zou zonder
hun onmisbare inzet niet zover zijn gekomen.

Atelier Artism
De sociale functie van De Prael past mooi bij
het atelier Artism, een stichting op het gebied
van dagactivering, die huisvesting heeft gevonden in het gebouw van De Prael. De kunstwerken die daar te zien zijn, worden gemaakt
door mensen met creatief talent, die zich in een
individueel begeleidingstraject tot kunstenaar
hebben kunnen ontwikkelen.

Bouw mee aan het decor!
De buurtmusical ‘Wat een Verademing’

Tekst: redactie Illustratie: Buurtmusicala
Wijkpark De Verademing krijgt een eigen
musical. In mei wordt hij tweemaal in de buitenlucht uitgevoerd in het wijkpark zelf en
op zondag 16 juni in theater De Nieuwe Regentes. Maker Dennis Wijmer: “Het is een
pop-upmusical. Een romantisch verhaal
over twee hoofdpersonen: een werkloze
man die gevangen zit in doelloosheid en
sleur en een overwerkte dame, typisch
burn-outgevalletje, die de hoop op de ware
liefde allang hebben opgegeven.”

Lente, zomer, herfst, winter

“In hun eigen kleine buurtparkje komen
ze elkaar in de lente tegen. Cupido ziet er
wel wat in. De musical speelt zich af in vier
aktes: lente, zomer, herfst, winter en hopelijk weer lente. Elk seizoen karakteristiek
voor De Verademing en voor de fase van
verliefdheid: van vlinders in je buik via

UITGAAN IN DE WIJK
Wij Weimar maakt
goede start met de
buurtwinkel
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

In de februarikrant besteedden we
aandacht aan de opening van de buurtwinkel van Wij Weimar op de hoek van
Weimarstraat en de Noorderbeekdwarsstraat. Inmiddels hebben in het pandje al
flink wat bijeenkomsten plaatsgevonden.
De bewoners
De Groene Donderdag met groepen als
De Groene Regentes, Duurzaam Den
Haag en Hou van je Huis draait al een
aantal weken. De vrouwengroep Zorgen
voor Morgen komt wekelijks op woensdag bijeen. Eric Borst, de community
werker in ReVa, ontvangt op de dinsdagmorgen buurtbewoners. Het Circus en de
redactie van KonkreetNieuws huizen inmiddels ook in het pand en er liggen nog
tal van aanvragen voor bijeenkomsten.
Een taalcursus Nederlands in de winkel
voor Poolse mannen is aangekaart.
Bezoek, mail en website
Elke zaterdagmiddag tussen 13.30
en 15.30 uur is er vrije inloop in de
winkel. Buurtbewoners kunnen dan
hun initiatieven bespreken met de
gastheren in de winkel. Gaat u rustig
eens kijken en praten op zaterdag. Of
meld uw voorstellen en initiatieven aan
via info@wijweimar.nl. De website Wij
Weimar gaat in de loop van april ook in
de lucht. Wellicht vindt een buurtfeestje
plaats op Koningsdag in en rond de
winkel. De eerste fototentoonstelling
van buurtbewoonster Piek is een
succes. Binnenkort volgt een andere
buurtfotograaf met zijn werk.
Kortom: er is positieve reuring rond het
pand en dat was de bedoeling.

opvlammende hartstocht naar twijfel en
sleur naar het einde van de liefde. Komt
er weer een lente of is de liefde voorbij?
Romantiek, humor, ontroering en droefheid wisselen elkaar af richting een mooi
einde”.

Maak een tekening

De organisatie vraagt lezers om een tekening te maken op A4-formaat bij een van
de aktes uit de musical (lente, zomer, winter, herfst) en om die tekening in de brievenbus te gooien bij de stichting Zout in de
pap aan de Suezkade 25. Tijdens de voorstelling worden de tekeningen met een
beamer op de achtergrond geprojecteerd.
Zo maken de inzenders samen het decor
van de voorstelling.
Daarnaast wil de organisatie de inzendingen graag in de hal van theater De Nieuwe
Regentes exposeren. Vergeet dus niet je
naam op de tekening te zetten.
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Kerkasiel

BEWONERSINITIATIEF

De Bethel, de bekendste kerk van de wereld
beeld. Ze waren hier al negen jaar. Tweemaal
besloot een rechter dat ze mochten blijven, omdat ze gevaar liepen in Armenië, maar de Staat
ging in beroep. De Raad van State besloot dat
ze uitgezet mochten worden, en het beroep op
het kinderpardon werd vervolgens afgewezen,
omdat ze niet hadden meegewerkt aan hun
uitzetting.

Versnelling

Tv-beelden van het kerkasiel en de continue
kerkdienst gingen de hele wereld over. Het
is de Bethel gelukt om mensen en politiek in
beweging te krijgen. En dat vanuit het Valkenboskwartier.

zyan al vier weken, en het IND had gemeld dat
ze de kerk uitgezet zouden worden. Of wij hen
bescherming konden bieden. Daar hebben we
goed over nagedacht. Vonden we het rechtvaardig wat er met het gezin gebeurde? Was
het exemplarisch voor een grotere groep? Kon
hun situatie dienen als breekijzer om de discussie over het kinderpardon te voeren?”

Breekijzer

Duidelijk voorbeeld

Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker bij
Stek, stichting voor stad en kerk, was er vanaf
het begin bij: “De Vrijgemaakte Kerk in Katwijk
had een vraag. Daar verbleef het gezin Tamra-

Slechts tien procent van de aanvragen voor
een kinderpardon werd gehonoreerd. Het was,
zoals Klaas het verwoordt, een wassen neus.
De familie Tamrazyan bleek een duidelijk voor-

tekst: Marieke Bauwens foto: De Bethel

Toen kwam alles in een versnelling. Er zijn veel
vrijwilligers bij Stek, de Haagse Protestantse
Kerk en Diaconie. Op hen werd eerst een beroep gedaan, en daarna ging het nog sneller:
“Dominees meldden zich van alle kanten en
uiteindelijk waren er 32 coördinatoren en tientallen mensen voor hand-en-span-diensten. Er
was wel een vorm van selectie: Kan je dit? Gastvrouw of gastheer zijn? Kun jij de deur bewaken? Ben je bestand tegen opdringerige pers?
Want dat maakten we allemaal mee.”

Buren
“We kregen weinig vervelende reacties. Natuurlijk stond niet iedereen erachter, en het
gaf bijvoorbeeld parkeerdruk in de straat. Maar
meestal was er wel respect en bewondering. De
straatapp was handig, en ik stuurde brieven en
mails om mensen op de hoogte te houden.”

Resultaat
Soms kregen ze een opdonder. “Toen de
staatssecretaris vlak voor kerst weer zei dat de

“

Ben je
bestand tegen
opdringerige
pers?

”

familie Tamrazyan in geen geval kon blijven.
Maar dat konden we ook weer relativeren als
een ontmoedigingsstrategie. De kracht van
gegroeide betrokkenheid en hoop, zonder de
zekerheid van resultaat, maakte iedereen juist
vasthoudender.”
Uiteindelijk is het gelukt, met 12.000 bezoekers en 1.000 voorgangers. Door de contacten
in de politiek, de inzet van wetenschappers
zoals Scherder, en Tim Hofman met zijn kinderen. “En niet onbelangrijk: het werd groot.
Eerst kwam het in de kranten, toen op de Nederlandse tv, toen ging het internationaal en
kwam ‘Buitenlandse Zaken’ erbij, dan praat je
toch echt anders.”

Afkicken
Nu is het voorbij. Afkicken dus; van al die betrokkenheid en verbondenheid, en afscheid nemen van het gezin. “Voor hen was het een onvergetelijke ervaring, en ze hebben ons geleerd
om gastvrij te zijn, en dat is toch een essentie
van geloven en kerk.” Lachend: ”De kapel is
weer geverfd, dat was wel nodig na drie maanden kaarsen branden.”

Stichting Zorgen voor Morgen
viert 8 maart in Wij Weimar
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijsnburger

Een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid
van Internationale Vrouwendag en de start
van de Internationale Vrouwenweek. Stichting Zorgen voor Morgen zet zich in om
de maatschappelijke positie van Turkse/
Koerdische en andere migrantenvrouwen
te verbeteren. Aynur Dogan, directeur van
de stichting, hield 8 maart een persoonlijk verhaal over hoe zij als kind vanuit
Turkije hiernaartoe kwam en op haar 19e
bestuurslid werd van de bewonersorganisatie BoReVa. Ondanks enig onbegrip van
de omgeving (“Aynur, zou je je nu niet eens
met serieuze zaken bezighouden”) zette ze
door, ging HBO sociaal werk studeren en
werd hulpverlener.

Kwetsbare migrantenvrouwen

De Stichting Zorgen voor Morgen heeft
ze in 2017 opgericht, omdat ze veel kwetsbare migrantenvrouwen tegenkomt, met
soms grote problemen, die angst hebben
om bij de reguliere hulpverlening aan te
kloppen. Aynur: “Ik vind dat deze vrouwen gehoord moeten worden. Op de in-

loopspreekuren van de stichting kunnen
zij hun verhaal kwijt. Maar ook de mannen zijn meer dan welkom, want een betere positie van de vrouwen kan het best
samen met mannen worden bereikt.” Ook
Aynurs zoon was aanwezig op deze avond.
Aynur heeft anderhalf jaar gezocht naar
een geschikte locatie en is uiteindelijk in
Wij Weimar beland. Samen met haar 10
vrijwilligers, die ondersteuning bieden bij
de spreekuren en andere hand- en spandiensten verrichten. Ook zij hebben zich
de afgelopen tijd enorm ingezet en verdienen daarom een hartelijk applaus.

Verkiezingen en seksuele
gezondheid

Het programma bestond verder nog uit
een lezing over 100 jaar kiesrecht en de
provinciale verkiezingen door Pauline van
der Hoeven en een lezing en voorlichting
over seksuele gezondheid door Astrid van
Dries van Ella Verloskundige praktijk. En
natuurlijk waren er een heleboel bijzonder
lekkere hapjes.

Aynur Dogan (l) en vrijwilliger Monique Bhoelan

Praatgroep
Stichting Zorgen voor Morgen heeft elke
woensdag van 13.00 tot 17.00 uur een
praatgroep in Wij Weimar aan de Noorderbeekdwarsstraat 218, hoek Weimarstraat. Dan worden actuele maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke

problemen besproken met een kopje koffie
en zelfgemaakte hapjes. Verder is er wekelijks op maandagen van 9.30 tot 12.00 uur
spreekuur in het Lindenkwadrant aan de
2e Braamstraat, waar vrouwen met een
hulpvraag vrij kunnen binnenlopen.
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De Haagse uitdaging
tekst: Marieke Bauwens foto: Haagse Uitdagiung

Schaatsteams worden gesponsord en in
ruil zien we schaatsers met een logo op hun
pak. Sponsors vinden is niet eenvoudig voor
schaatsers. En dat is zeker niet eenvoudig voor
organisaties die actief zijn in een wijk als ReVa.
Iedere vrijwilligersorganisatie weet hoe lastig
het is om financiën te vinden.

Materialen, kennis en ‘handjes’
Sandra de Jong vertelt dat ondernemers
best openstaan voor sponsoring, maar het
ook graag anders doen. Daar staat bedrijvennetwerk de Haagse Uitdaging voor, een van de
68 ‘Uitdagingen’ in het land. De ‘Uitdagingen’
verbinden bedrijven, verenigingen en stichtingen met elkaar - met gesloten beurs. Het gaat
niet om geld, maar om materialen, kennis en
‘handjes’. Verenigingen en stichtingen kunnen
aanvragen doen en de Haagse Uitdaging gaat
in het bedrijvennetwerk op zoek naar mogelijkheden en helpt verenigingen en stichtingen

Verliefd op het
boek en op het
theater
Ellen van Heijningen, directeur Boekids,
leesverslaafde en leespromotor
Tekst: Aad van Schie illustratie: Boekids
Ellen van Heijningen komt uit het Westlandse dorp Monster. Haar grootvader was
de laatste professionele druiventeler van het
Westland. Als kind organiseerde ze spelen zoals
spokenhuis en rolschaatsen in de pikdonkere
koelcellen van het bedrijf, maar zij was bovenal
gek van lezen.

Kuijer en Beckman
Thuis waren er slechts de kinderbijbel en een
medische encyclopedie, maar via de bibliotheek kwam zij in aanraking met jeugdboeken.
Zij verslond er heel wat. Haar favorieten uit die

aan wat ze echt nodig hebben.
“Zo is er Mondial van der Velde ’t Veentje, een
verhuisbedrijf met een sociaal gezicht. Als zij
panden leeg moeten halen, krijgen wij een telefoontje dat er weer zoveel bureaus, kasten en
prullenbakken zijn. Er gaat dan een mailing uit
naar alle organisaties die bij ons bekend zijn, en
de bureaus hebben zo een nieuwe plek. Ze worden niet weggegooid, en (vrijwilligers) organisaties zijn uit de brand. Ook met kennis gaat het
zo: bedrijven leren vrijwilligersorganisaties hoe
je een website bouwt bijvoorbeeld, of geven
een training over sociale media.”

Groot netwerk
De Haagse Uitdaging staat noodgedwongen
stil en Sandra de Jong is op zoek naar nieuwe
bestuursleden én bedrijven en ondernemers
die mee willen helpen en ervoor kunnen zorgen dat de ‘stilstand’ tijdelijk is.
Sandra is enthousiast: “Er is zoveel in Den
Haag waar anderen gebruik van kunnen maken, en ondernemers willen best helpen,

WONEN IN DE WIJK
maar niet zomaar met geld. Een tijdje terug
vroeg een vrijwilligersorganisatie 2000 euro.
Toen ik doorvroeg, bleek dat ze laptops en een
printer nodig hadden. Geld daarvoor is lastig te
krijgen, maar in ons netwerk was het heel eenvoudig om dit voor hen te regelen. Copiatek is
bijvoorbeeld een ICT-leerwerkbedrijf dat afgeschreven ICT-apparatuur opknapt, en daarna
25% doneert aan stichtingen, zoals Leergeld,
verenigingen, wijkcentra of voedselbanken. En
ook dat wordt dan geregeld door de Haagse
Uitdaging. Maar het kan ook anders. Een organisatie die een ruimte zoekt en een ander die
ruimte heeft. Door de Haagse Uitdaging kwamen zij met elkaar in contact.”

Ondernemers en bedrijven in ReVa
opgelet!
De Haagse Uitdaging wil door. ReVa barst van
de actieve bewoners en organisaties met ideeën. Denk en doe mee! Sandra de Jong is bereikbaar op telefoonnummer 06-14626758.
ICT-Leerbedrijf Copiatek

tijd waren ‘Krassen op het tafelblad’ van Guus
Kuijer en ‘Wij zijn wegwerpkinderen’ van Thea
Beckman. Voor meisjes was in het katholieke
Westlandse milieu de plaatselijke MULO het
hoogst haalbare. Maar het lukte haar om haar
ouders te overtuigen haar opleiding in het ‘verre’ Den Haag voort te zetten. Zij ging naar het
MBO en later voltooide zij ook de PABO.

Van Crossing Border tot Boekids
Boeken en met name ook theater waren haar
passie. Ze had een bijbaantje als ouvreuse in de
cabarettempel Diligentia en na een avontuurlijke periode in Frankrijk kwam zij achter de kassa
bij Theater aan het Spui. Daar werd ze gevraagd
om bij Crossing Border te komen werken. Kort
hierop startte zij de voorloper van Boekids.

Lowlands voor young adults
Het Boekids-Festival is een belevingsfestival,
een Lowlands voor kinderen en young adults.
In 2003 vond het eerste Boekids-Festival plaats.
Ellen organiseerde dit festival bewust los van
de Boekenweek. Het moest een eigenstandig

project worden en dat
is gelukt. De combinatie van kinderen en lezen is
geen gemakkelijke. Ellen: ”Je moet het verpakken
in een stuiterbal zoals je het eten van groenten
kan stimuleren door deze in een pizza te verwerken. Door te lezen wordt je fantasie getriggerd en
dat kun je in allerlei variaties opdienen.”

9 en 10 juni
Op 9 en 10 juni vindt het festival voor de

Betaald parkeren in De Perponcherstraat e.o.
tekst: Redactie foto: Piet Vernimmen

Bewonerscollectief ‘Betaald parkeren De
Perponcherstraat’ verzocht de gemeente
om het betaald parkeren in die buurt te laten ingaan om 13 uur in plaats van de huidige tijd van 18 uur. In het antwoord van 18
maart geeft wethouder Robert van Asten
aan dat het niet meer mogelijk is wijzigingen in de plannen door te voeren. Wel
stelt de wethouder het bewonerscollectief voor om in overleg te gaan met de
projectleider, ten behoeve van een toekomstige evaluatie (na een jaar) van het
betaald parkeren.

Van oktober tot maart
In oktober 2018 organiseert de gemeente voor de bewoners een informatieavond
over betaald parkeren en de parkeervergunninggebieden. De indeling van die gebieden is die avond nog niet bekend. In
februari 2019 volgt een brief van de gemeente over deze problematiek, waarin
sprake is van ‘een voornemen’. Naar aanleiding van die brief maakt het bewonerscollectief op 25 februari de bezwaren tegen
dat plan duidelijk. Uit het antwoord van
de wethouder van 18 maart blijkt dat het
niet meer mogelijk is om wijzigingen aan
te brengen.
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Legitieme wens
Het bewonerscollectief vindt dat de
wethouder hiermee voorbij gaat aan de
legitieme wens van een grote groep belanghebbende burgers die strijdt tegen
verslechtering van het leefklimaat in hun
buurt en zij hebben sterk de indruk dat de
ambtelijke procedures belangrijker zijn
dan de inhoudelijke problematiek. Het collectief gaat wel in op een uitnodiging voor
overleg met de projectleider en hoopt dan
meteen te horen welke de onoverkomelijke problemen zijn die verhinderen om de
plannen aan te passen.

tweede keer plaats in De Nieuwe Regentes. Juist
vanwege de mogelijkheden van dit theater met
de vele plekken voor workshops, dans, film en
theater, binnen en buiten, is dit zo’n fijne plek.
De avond van 9 juni is gericht op de (jong) volwassenen. De kleinzoon van Jan Terlouw treedt
op met zijn Nightclub, Frits Spits over muziek
en taal, diverse internationale auteurs als Renee
Watson en Katherine Rundell en onze eigen Jaap
Robben, bekend van ‘Zomervacht’ is aanwezig
en er is een escape room! Op zondag 10 juni is
er Spinvis met Introdans, zijn er tal van bekende
schrijvers zoals Floortje Zwigman (Fabeldieren),
een verhalenzweefmolen, het Illustratiecafé en
een festivalmarkt. Volop variatie dus.

Leesclub voor kinderen
Ellen: “Wat mijn favoriete boeken zijn? Zomervacht van Jaap Robben en John Green met De
weeffout in de sterren.” Ellen zou graag een leesclub voor kinderen in deze wijk starten via het
Boekids-Festival. Ze zoekt hier nog begeleiders
voor. Alle info is te vinden op www.boekids.nl.
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Stadsherstel Den Haag

WONEN IN DE WIJK

Bouwen aan Haags karakter

tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

Stadsherstel Den Haag en Omgeving zet
zich in voor herstel en behoud van het historisch karakter van onze mooie stad. Stadsherstel koopt en restaureert bedreigde monumen-

ten en beeldbepalende panden en geeft ze een
passende bestemming als woon- of werkruimte. Ook in ReVa staat een pand van Stadsherstel,
namelijk Beeklaan 341.

Panden ‘redden’
Claudia de Vries, communicatiemedewerker

van Stadsherstel: “Zowel de gemeente, denk
aan de afdeling Monumentenzorg, als particulieren kunnen ons attenderen op karakteristieke panden die in abominabele staat verkeren
en die mogelijk door ons aangekocht kunnen
worden. Een enkele keer wordt een pand bij
overlijden aan ons geschonken. In feite kan
iedereen ons wijzen op verwaarloosde monumentale panden die ‘gered’ moeten worden.
Stadsherstel zet zich dan in om het pand te
verwerven en als dit is gelukt het zodanig te
herstellen dat het zijn karakteristieke uiterlijk
behoudt of herkrijgt, maar wel voldoet aan de
huidige eisen op het gebied van duurzaamheid
en wooncomfort. De panden worden daarna
verhuurd en de huurinkomsten worden weer
gebruikt voor aankoop en herstel van andere
verwaarloosde panden.”

Certificaten
Stadsherstel heeft nog een tweede manier om
fondsen te verwerven, namelijk door de uitgifte
van certificaten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Iedereen kan zulke certificaten

Grondige opknapbeurt Newtonplein
Het had niet zo’n beste naam, het Newtonplein. Reden voor de gemeente om dit stukje
ReVa eens goed onder de loep te nemen en
extra aandacht te geven. Samen met de bewoners werd een plan voor de herinrichting
gemaakt.

Verrassend resultaat huisbezoeken

Joey Hus is net als opbouwwerker bij welzijnsorganisatie Voor Welzijn begonnen.
Zijn eerste taak werd een aanbelronde bij
alle huizen rondom het Newtonplein om
erachter te komen wat de bewoners vonden van het wonen aan het plein en welke
wensen zij hadden. Dit onderzoek, dat hij
samen met een collega in november 2017
uitvoerde, bracht verrassend veel op. De
bewoners wilden heel graag vertellen over
hun woonsituatie en over hun beleving van
de buurt. Die beleving bleek veel positiever
dan aanvankelijk gedacht. Men wilde eigenlijk wel af van het slechte imago en richtte
zich graag op de toekomst. En plannen

Voorbeelden
Voorbeelden van projecten van Stadsherstel
zijn bierbrouwerij ‘De Drie Hoefijzers’ vlak bij
Hollands Spoor, het oude havenkantoor aan
de Laakhaven en de voormalige brandweerkazerne (van architect Schadee) in Scheveningen.
In deze panden zijn of worden appartementen gerealiseerd, die worden verhuurd tegen
marktconforme prijzen. Voor € 30 per jaar kun
je je inschrijven op de wachtlijst. “We letten wel
op dat er bewoners in komen die respectvol
met het pand zullen omgaan”, zegt Claudia.
In het voormalige winkelpand aan de
Beeklaan zat vroeger slagerij Tos. Het is in 2011
grondig verbouwd door Stadsherstel en er zijn
drie appartementen in gerealiseerd. Zie ook
Stadsherstel.nl.

Straatobservatie
Door mijn te kleine raam kijk ik naar
buiten
op zoek naar langslopende letters om te
schrijven
Het wordt hier nacht maar nooit donker
De nep-manen staan in rijtjes opgesteld
ze schijnen hun placebo-dag in onze ogen
Het is een kwestie van geloven
Vroom fietst over lege straat
op zoek naar steen om zich voor de dag te
verschuilen

tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsbergen

Een van de projecten die in 2016 door het
Stadsdeelkantoor Segbroek was aangewezen om extra aan te pakken, was het Newtonplein. Ricardo Buitinga van Balans Communicatie werd door de wijkmanager voor
ReVa aangetrokken om dit project te begeleiden. “Het plein werd geassocieerd met
verloedering en hangjongeren en er had
zich ooit op oudejaarsnacht een incident
voorgedaan. De bewoners hadden zelf allang weer vrede met het plein, maar extern
bleef die slechte naam nogal hangen.”

kopen, die een beter dividend geven dan wat de
banken op dit moment te bieden hebben. De
afgelopen 10 jaar was het dividend van Stadsherstel tussen 2,5 en 4,5%. Door te investeren
in Stadsherstel werk je bovendien mee aan het
mooier en leefbaarder maken van de stad.

Dan de stramme lenden van de morgen
dauw hangt aan de stoeprand
waarlangs winter oversteekt
Weldra werpt ze haar weinig wit weg
poppen haar verscholen bloemen op
Ze duurt zo lang als zout

om het leuker te maken waren er genoeg.

Gewogen en uitgevoerd

Er volgde een aantal sessies met bewoners
en professionals, waarbij de nabijgelegen
Anwar-E-Mustafa-moskee gastvrij ruimte
beschikbaar stelde. Het gezelschap van 30
personen was er in een afrondende bijeenkomst binnen een uur uit met een ‘superleuk plan’, aldus Ricardo. Dat plan werd samen met bewoners, waaronder natuurlijk
ook de kinderen, en andere betrokkenen,
zoals de wijkagent, school, moskee, Voor
Welzijn, verzorgingstehuis Jonker Frans
(ligt ook aan het plein) en het stadsdeel
bekeken, gewogen en uitgevoerd.

De buurt heeft er zin in

Zo ontstond een veel overzichtelijker en

heringericht plein, met mooie nieuwe
speel- en klimtoestellen voor alle leeftijden, verbeterde sportmogelijkheden,
zandbak, speelwaterloopje en zitheuveltjes om bijvoorbeeld naar het voetballen
te kijken. De buurt heeft er echt zin in gekregen. Er zijn nog genoeg plannen om uit
te voeren. Een beter onderkomen voor het
Haagse Hopje, dat op het plein dagelijks
sport- en speelspullen uitleent aan de kinderen, plannen voor picknicks en optreden
van bandjes. Binnenkort is de feestelijke
opening.

Binnen een uur lag er
een superleuk
plan op tafel

In de kou staan de kansen te bibberen
straks stijgt de temperatuur als huizenprijzen
Het is een kwestie van geloven
Verderop staat de groenteboer als glas de
dag af te wachten
Gambia ligt er in een bak klaar tot haar
waarde wordt gewogen
Zo zit ik hier te kijken vanachter mijn te
kleine raam
tot verf als gewezen herfst van mijn kozijn
bladert
De straten zijn egaal en net als de dagen
nooit hetzelfde
Ik ben mensen net als ik
Wij kijken uit ramen naar buiten
Op zoek naar een leven om te schrijven
Auteurs van onze eigen buurt.
Sep
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Jacob Fietsenmaker

Fietsen met een glimlach
tekst: Annemarie Piersma foto: Piet Vernimmen

Jacob Fietsenmaker op de Beeklaan 199
is een echte buurtfietsenmaker. Eigenaar
Driss Chahbouni koos met opzet een internationale naam voor zijn bedrijf. “Ik ben
een fietsenmaker voor iedereen, niet
voor één groep.” Driss, geboren in Fez
in Marokko, kwam op zijn 12e naar Den
Haag. “In Marokko maakte ik me een
voorstelling van Nederland. Ik dacht
dat het eruit zou zien als The Bronx in
New York. Maar toen ik aankwam op
Schiphol was alles zo groen. Veel mooier dan ik had gedacht.”

Taekwondo en thaiboksen

In Nederland stortte Driss zich op taekwondo en thaiboksen. Hij volgde een
opleiding tot sport- en bewegingsmanager, maar de subsidie hield op en de
opleiding stopte. “Fietsen is van jongs
af aan een hobby van me. In Nederland
fietst iedereen. Dat fascineerde me. Ik
begon te experimenteren: een voorwiel
van een motorfiets op een omafiets. Ik

(vervolg van de voorpagina)
Tekst: Marieke Bauwens foto: Diederik van Duuren
“We helpen in een jaar bijna 22.000 kinderen.
En dat doen we met ons 40-koppige team
van betaalde krachten, stagiaires en een vaste
groep vrijwilligers. Leergeld is een stedelijk
bureau, en heeft bewust een plek in ReVa,
laagdrempelig en midden in de buurt, Newtonstraat 4, vlakbij De Verademing.”

Kapotte kinderbril
“Kinderen met een Ooievaarspas komen in
aanmerking voor een fiets bijvoorbeeld, of
voor schoolspullen die niet door de school
verstrekt worden, of een computer, want
zonder kunnen ze echt niet meer. We hebben
ook zogeheten ‘bijzondere’ verstrekkingen. We
kennen het allemaal, maar voor sommigen is
het echt een probleem: buitenlandse reisjes op

haalde mijn diploma, schreef een ondernemingsplan en kreeg subsidie voor
een fietsenwinkel.” Dat pakte goed uit.
Jacob Fietsenmaker verkoopt nieuwe
en gebruikte budgetfietsen, doet reparaties en verhuur. Inmiddels is er een
dependance in Deventer.

Buurtfietsenmaker

De buren weten de fietsenmaker te
vinden. Mensen komen langs voor een
praatje, vragen hulp bij kleine klusjes.
“Ik voel me zo lekker op mijn gemak
in deze buurt. Het is altijd druk in de
winkel. Mijn vader zei: zorg dat je altijd
een glimlach op je gezicht hebt. Dat is
mijn motto.” Hij wil graag uitbreiden
op de Beeklaan. “Ik ben een leerplek
geworden. Met een grotere ruimte kan
ik meer jongeren begeleiden. En ik wil
dagbesteding bieden aan dakloze mensen.” Driss werkt snel en is altijd bereid
om advies te geven of een zadel hoger
te zetten. Zijn tamme dwergpapegaai is
altijd in de buurt. Ook open op zondag.

de middelbare school van 800 euro of meer,
die dure verplichte rekenmachine, weer een
kapotte kinderbril. Dingen die niet onder de
Ooievaarspas vallen, en bijvoorbeeld ook niet
betaald worden door de school. Hiervoor gaan
we bij mensen thuis op bezoek. Vaak weten
ouders niet wat er allemaal mogelijk is, en is er
meer nodig dan een nieuwe bril.”

Wat we doen met wat we zien
Charlie benadrukt dat het niet gaat om
kwetsbare mensen, maar om mensen in kwetsbare situaties. Dat kan iedereen overkomen en
iedereen heeft dan hulp nodig. “Twee punten
maken Leergeld bijzonder. Ten eerste de
huisbezoeken waardoor we achter de voordeur
komen. Dit doen we met alle respect, want we
weten dondersgoed dat we in iemands privéleven treden. En ten tweede wat we doen met
wat we zien. We hebben structureel overleg
met de gemeente, we bespreken de gevolgen

Liefdewerk en Dada

De kunst van goed leven
tekst: Annemarie Piersma foto: Piet Vernimmen

‘Liefdewerk’ en ‘Atelier Dada’ staat op het
raam van het pand aan de Laan van Meerdervoort 274. Liefdewerk is het bedrijf
van Mechteld van Rheenen en Eric van
Veen. Atelier Dada is van Trudi Nefkens,
de moeder van Eric.

De zin van je eigen leven

Mechteld is psycholoog en docent, Eric
is politiek filosoof en altijd actief geweest in de sport. Samen hebben ze een
model ontwikkeld dat mensen helpt
een goed leven voor zichzelf te creëren: het 4-waardenmodel. “Eric had dat
model altijd al in zijn hoofd. We hebben
het samen doorontwikkeld. Het helpt je
de zin of waarde van je eigen leven te
ontdekken. Het leuke is dat mensen het
snel begrijpen. Het spreekt aan.” Met
hun trainingen en workshops leren ze
hoe je het model kunt gebruiken om
je leven meer in balans te brengen. “Je
doet dingen automatisch op je eigen
manier. Het model maakt je daarvan bewust. Je ontdekt wat je wilt, wat je mist

van politieke keuzes, maar ook gaan we in
overleg met zorgverzekeraars als we merken
dat brillen bijvoorbeeld niet voldoende vergoed worden. We gaan in gesprek met scholen
over wat onder schoolmiddelen hoort en wat
niet. En we houden presentaties over de gevolgen van armoede. Zo helpen we concreet en
direct, maar ook structureel en voor de langere
termijn.”

Hoe belangrijk was die fiets
Leergeld begon met ‘Leergeldkids’ en daar
spraken kinderen mee over de keuzes van
Leergeld. Nu wordt dit besproken in de Raad
van Kinderen. Zo laten kinderen weten wat er
nodig is om mee te doen, want volwassenen
weten dat toch echt vaak niet goed. Laatst
hoorde Charlie van een Leergeldkid van weleer
hoe blij ze was met de fiets die ze kreeg toen
ze tien was. Helemaal nieuw, en helemaal voor
haar, net zoals de andere kinderen uit haar

en waaraan je aandacht wilt besteden in
je leven.”

Gratis workshops

Mechteld doet coaching, Eric de marketing. De workshops geven ze om de
beurt. Ter kennismaking geven ze ’s
zondags gratis workshops. Liefdewerk
richt zich ook op relatiecoaching. “Relatietherapie is vaak alleen gericht op de
problemen. Het mooie van ons model
is dat je je kunt richten op de positieve
punten. Het model heeft onze relatie
ook verrijkt.”
Ze delen de ruimte met (schoon)moeder Trudi, die kunstenares is en schilderfeestjes organiseert. “Een kinderfeestje of met de hele familie een mooi
gezinsportret maken: het kan allemaal.
Schilderen is zo belangrijk om je te uiten! Terug naar je kinderlijke creativiteit.”
Liefdewerk en Atelier Dada, www.
liefdewerk.org. Iedere eerste zondag
van de maand een gratis workshop, zie
website. De ruimte is ook te huur voor
vergaderingen.

klas. Voor dat meisje toen heel belangrijk, maar
nu nog steeds. Zij werd gezien en is niet in de
steek gelaten. En daar gaat het uiteindelijk om.

“Vaak weten
ouders niet wat
er allemaal
mogelijk is, en
is er meer nodig
dan een nieuwe
bril.”
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Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice
Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag

ook voor uw elektrische fiets!

www.allroundglasservice.nl

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl
florencezorg

Notariskantoor Post
van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag
info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

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

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

• Zumba, bbb, bootcamp,
Pilates mat + reformer lessen,
step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

Bezoek aan huis mogelijk

voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
gratis verwijderen.

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

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

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

kans dat er meer graffiti
bij komt!

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

DPZ 2016

het meldt, hoe kleiner de

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

05-07-16 08:53
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HISTORIE IN DE WIJK

Colu
m

n

Goorvlies

De Weimarstraat
en omgeving
De herinneringen van
John Martienus

tekst: Anneke de Graaf foto: Rijnsburger

De herinneringen van John Martienus (64)
aan de buurt waar hij zijn leven lang heeft
gewoond, zijn onuitputtelijk. Hij zou letterlijk alle winkels die zich tijdens zijn leven in
de Weimarstraat en omgeving hebben gevestigd, kunnen opnoemen. Hier dus niet
meer dan een impressie. John Martienus
(een van de fotografen van de KonkreetNieuws) heeft een gedegen basis in de
Franklinstraat, die hij consequent met een
‘a’ uitspreekt. Zo spraken zijn ouders het
uit en daarvoor ook hún ouders. John en
ook zijn ouders zijn in de Franklinstraat
geboren; zijn moeder op huisnummer
143, zijn vader op 184 en hijzelf op 105.

Franklinstraat

Johns opa van vaderskant had een fietsenstalling op nummer 82. Opa van moederskant was marktkoopman in snoep en
koek. “Die maakte veel zelf. Ik heb vaak
geholpen met borstplaat en pindarotsjes
maken. Heerlijk werk en soms maak ik die
nu nog wel eens.” Later verhuisde die opa
naar de Kaapstraat, dichter bij de Haagse
Mart. Ook zijn andere opa hielp hij geregeld: in de fietsenstalling banden plakken,
spullen halen bij de groothandel. Op de
hoek met de Daguerrestraat zat een kolen- en petroleumhandel en verder zaten
in de Franklinstraat tentenhandel Tittel,
een groenteboer, horlogereparatiebedrijf
Van de Berg, drukkerij Artisan, een kruidenier: “Daar mochten we ook ‘s avonds
aankloppen en eenmaal in de week afrekenen.” Hij ging op school in de Van Merlenstraat en speelde vaak in het plantsoentje met vijver op het Koningsplein,
waar hij geregeld een nat pak haalde.

Schaatsen

Van zijn 18e tot 23e werkte hij in barbodega Guntry (John: “Voorheen was dat
een pianohandel”) op de Regentesselaan
(nu Da Braccini), waar hij en zijn meisje
ook hun verlovingsfeest vierden. In 1979
trouwden ze en ze kregen 2 kinderen.
Hij had Ellen in ‘78 leren kennen bij het

schaatsen. “Ze schaatste altijd samen met
mijn zuster – toen werd er veel vaker geschaatst dan nu. Op een keer ging ik mee,
werd meteen verliefd en een jaar later
waren we getrouwd. En precies hetzelfde
gebeurde dat jaar met een collega van me
die ook eens mee ging schaatsen, en die
is nog steeds met mijn zuster getrouwd.”

Duijvestein

“Mijn schoonvader werkte bij de firma
Duijvestein (radio/tv) in de Weimarstraat, waar nu Ekoplaza zit. Daar ging ik in
‘79 ook werken en ik ben er 27 jaar gebleven. Op hetzelfde moment betrokken we
de woning boven de winkel. Daar wonen
we nu na 40 jaar nog steeds. Ik heb met
heel veel plezier bij Duijvestein gewerkt,
maar ik ben wel minstens 20 keer op het
politiebureau in de Archimedesstraat geweest, als er weer eens was ingebroken in
de zaak.”

Weimarstraat

“Ik ken alle winkels die in de Weimarstraat hebben gezeten. Dat waren vroeger
vooral luxe winkels; 7 schoenenwinkels,
bijvoorbeeld de Velu waar nu de Etos zit,
een lederwarenwinkel, chique herenkledingzaken, bijvoorbeeld Dress-up vlakbij
de Franklinstraat, geleid door twee onberispelijk geklede heren. Verder Roemer:
kussens en meubelstoffen, waar nu de
bloemen- en plantenwinkel is. Daarnaast
zat Sjaak Roggeveen, voetballer bij ADO,
met huishoudelijke artikelen. Naast Roemer kwam later slager Gerritsen, waar
mijn zuster nog een paar jaar heeft gewerkt. Gerritsen was een begenadigd
musicus en speelde in een band. En waar
nu snackbar Koemans is, zat vroeger een
banketbakkerij, met een bijzondere ronddraaiende vitrine.”

Het zwembad

“Er was een Volendammer viszaak, waar
nu (voorheen vishandel) Buis Home of
Kwee Lapis zit. De eigenaar liep in Volendammer klederdracht. Ze verkochten ook
zeekaak en enorme grote zure bommen;

je mocht aanwijzen welke je wilde hebben. Jamin zat waar nu de tapijthandel
zit, op de hoek van de Beeklaan. Aan de
overkant, naast Erik’s Hobbyshop waar
je bouwpakketten voor vliegtuigjes en
bootjes kon kopen, zat een paardenslager.
En waar nu het atelier voor papierkunst
zit, zat vroeger een watersportwinkel.
Daarnaast een pinda- en koffiebranderij;
het rook daar altijd erg lekker.” De Nieuwe Regentes noemt John nog steeds ‘het
zwembad’. Waar zijn vader trouwens
badmeester was, overigens zonder zelf
zwemdiploma’s te hebben. En waar nu
de Jumbo, zit in het voormalige pand van
Epskamp, zat vóór Epskamp kledingzaak
Kreymborg. “Tussen haakjes, ik hou mijn
hart vast voor de parkeerproblemen die
de Jumbo gaat veroorzaken.”

Fietspad
“De buurt heeft nogal wat ups en downs
gekend. Een grote klap veroorzaakte het
fietspad door de Weimarstraat, dat in de
tachtiger jaren werd aangelegd, en het
eenrichtingsverkeer dat toen werd ingevoerd. Dat is voor heel veel winkeliers
de ondergang geweest, omdat daardoor
de Weimarstraat slecht bereikbaar werd.
En het fietspad was ook nog eens gevaarlijk en onoverzichtelijk. Er kwamen grote
protestacties van de winkeliers; ze hebben de fietsroute geblokkeerd en zelfs de
straat opgebroken.”

Weg

“Ik vind de ovonde een ramp. Levensgevaarlijk en hij veroorzaakt grote opstoppingen. Die moet wat mij betreft weer
weg. En ik ben nogal negatief over het
stuk Weimarstraat tussen de Beeklaan en
de Valkenboslaan. Of we hier voor altijd
blijven wonen? We hebben hier altijd met
plezier gewoond, maar misschien gaan
we toch wel een keer weg uit de wijk. We
worden ouder en het traplopen naar ons
bovenhuis wordt misschien moeilijker.
Hoe dan ook, we hebben hier heel wat
meegemaakt.”

Ik weet het niet zeker meer, maar volgens
mij is het ooit begonnen met Paul en
Martin. U kent ze vast nog wel, die twee
sterretjes reparerende tv-reclame monteurs
van Carglass.
Aardige jongens veronderstel ik, want kennen doe ik ze natuurlijk niet, alleen hadden
ze één makke: ik verstond ze namelijk nooit
en dat lag niet alleen aan het accent van
beneden de rivieren, maar vooral aan hun
binnensmonds gemompel en het inslikken
van halve woorden.
Een trend die ik tegenwoordig bij heel veel
mensen bespeur en in het bijzonder bij
jongeren. Je verstaat ze gewoonweg niet
meer!
Zo hoorde ik laatst iemand, die blijkbaar
te lui was zijn lippen de goede kant op te
bewegen, zeggen dat hij bij vagina 3 van
het boek al was afgehaakt, omdat er te veel
inwikkelde woorden instonden.
En dan kan ik me er nog iets bij voorstellen
dat de man in de straat zich niet zo nauwlettend met uitspraak bezig houdt, maar
dat er op tv en in de reclames zo slordig
met de taal wordt omgesprongen, daar
erger ik me kapot aan.
Neem nou die aardige meneer uit de
Specsavers reclame, die hoorde ik, zonder
bijbetalen, onlangs toch overduidelijk
farifecaal zeggen in plaats van varifocaal.
“Farifecaal”, meer kleuren stront dus.
En ietsje verder in diezelfde commercial
heeft hij het over fari vocale glazen. Let
wel: daar waar de “V” staat zegt hij een “F”
en waar de “F” staat zegt hij de “V”. Kortom,
meerstemmige glazen dus.
Het schijnt moeilijk te zijn. Maar aan de
andere kant, wie weet doet meneer Specsavers dit wel expres en is het weer zo’n
verborgen verkooptruc, want ze verhandelen tegenwoordig ook hoorapparaten in de
brillenwinkel.
Denk even met me mee: zit jij thuis rustig
op de bank naar de buis te kijken en dan
ineens, mompel mompel, komt meneer
Specsavers voorbij en dan denk je: Hè, wat
zegt ie nou? Hoor ik dat nou goed! Ik zal
toch niets aan m’n oren mankeren? Misschien moet ik binnenkort toch maar eens
langs de brillenwinkel!
Maar goed, voor het zelfde geld verbeeld
ik me dit allemaal, want ook ik word een
dagje ouder en het kan best zijn dat die
man wel duidelijk spreekt, maar dat ik het
niet goed versta.
En als dát zo blijkt te zijn…, dan heb ik last
van goorvlies.
				
Frans de Leef
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Buren in Beeld

WONEN IN DE WIJK
tekst: Laura van Herpen foto: Esther Geradts

Moe was ze, moe van de strijd. Jarenlang leuren, praten, soebatten.
Met de gemeente, met de medebewoners. Om de 100 jaar oude panden te
redden van de sloop.
Gestreden en gerenoveerd. En toen
dat briefje van hem in de bus.
Een straatfeest? Bij ons? Drugspanden, huisjesmelkers, een enkele activist en nu een straatfeest? Wauw.
Geen subsidie, wel een vergunning.
Dapper ging hij langs de deuren.
Opbrengst 400 euro plus een kilo
tomaten. Het vlees kwam van Grillroom Mega.
Het mooist was het toen de straat
openlag - cadeautje van de gemeente. Een lange zomer speelden alle
kinderen op straat. Met zand en
graafmachines. Mocht niet, gebeurde
toch. Voor de ouders de strandbedjes. Stadsstrand avant la lettre.
En ‘s avonds de sterke verhalen
rondom de vuurkorf.
Haar dochters passen op zijn zoontjes en bij nood wordt gedeeld en
geleend.
Misschien snappen niet alle schoonouders wat je daar nou te zoeken
hebt. Drie hoog achter in een stenen
straat van de grote stad.
Zij vonden er geluk in een straatfeestje.

Mag ik deze dans ‘met u’ ?

Viering eerste lustrum Parkinson Cafe
tekst: Aad van Schie foto: Jacques Rijnsburger

Op uitnodiging van Cokkie van Santen van
de Praktijk voor Houding & Beweging woonwoonde de redactie op zaterdag 2 maart de
feestelijke bijeenkomst ‘eerste lustrum’ bij in
restaurant De Hobbit aan de Joseph Ledelstraat. Cokkie vertelt over dit café, dat 6 keer
per jaar gehouden wordt op de eerste zaterdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur van de
oneven maanden. De ene keer spreekt een neuroloog over Parkinson, de andere keer staat een
speciale activiteit/therapie centraal. Er is altijd
activiteit en reuring. Gemiddeld zijn er zo’n 35
bezoekers, patiënten en familieleden. Zo ook
tijdens ons bezoek.

Parkinson in Nederland
De verwachting is dat in 2020 zo’n 100.000
mensen leven met de ziekte van Parkinson.
De directeur van Parkinson Vereniging Nederland, Carla Aalderink, geeft in haar openingsspeech aan dat er 65 van dit soort cafés zijn in
het land. Die worden allemaal goed bezocht
door de mensen met Parkinson en hun familieleden. Het zijn ontspannen ontmoetingsplaatsen, waar men lief en leed deelt bij een
kopje koffie en waar de deelnemers samen
actief zijn. Carla vindt deze plek heel bijzonder: zo licht en fraai ingericht en weg van de
zorghuizen, waar deze cafés meestal een plek
hebben. Een van de initiatiefneemsters van
dit café, Eunike, wordt in het zonnetje gezet
en dan is het tijd voor actie!

Dance for Health
De ziekte van Parkinson is een complexe
ziekte en progressief van aard. Bewegingstherapie, dansen en zelfs boksen voor een
deel van de doelgroep zijn uitstekende activiteiten voor de doelgroep. Dit eerste lustrum
staat ‘Dance for Health’ op het programma.
Via deze vorm van dansen werk je aan balans,
houding, flexibiliteit, kracht en coördinatie.
Docent Marjolein Palthe krijgt iedereen de
vloer op en het is opvallend hoe alle aanwezigen zonder enige gêne nadrukkelijk de opdrachten uitvoeren. Het ziet er ontspannen
en sierlijk uit allemaal en het is vooral aanstekelijk. Na een korte pauze treedt Hans de
Rijke, die zelf al 17 jaar Parkinson heeft op,
samen met de gitarist, zanger Eric van der
Toorn. Tot slot is er samenzang onder leiding
van Sarah Mareels.

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.
Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht,
huurrecht, personen- en familierecht en mediation
Melissa Koot thuis in het Regentessekwartier

Bewegen met Parkinson bij Praktijk voor
Houding & Beweging in De Hobbit op
ma/di/woe/vrij en Dance for Health elke
zaterdag in Studio Dutch don’t Dance
Division in de Gheijnstudio’s.

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7 2596 HL Den Haag
t. 070 311 48 00
f. 070 311 48 08

www.kootadvocatuur.nl
mail@kootadvocatuur.nl
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Cultuur en agenda
Samenstelling: Piet Vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

ZAAL 3 - FIRMA MES

NEST – FREE THE EYEBALL

DNR – ZAND EN VEEN IV

7 t/m 29 mei in Zaal 3. In mei 2019 presenteert Firma MES een spannend nieuw project: drie solo’s, elk door één van de vaste
Firma MES acteurs. Roos Eijmers, Daan van
Dijsseldonk en Lindertje Mans geven elk op
geheel eigen wijze invulling aan het thema
‘Mens en Technologie’. Wordt het een monoloog, een choreografie of een concert? Kom
kijken en laat je verrassen! - www.zaal3.nl

In een zinderende solotentoonstelling stelt
kunstenaar Tanja Ritterbex in 50 films zichzelf de vraag: “Hoe te leven als vrouw in een
stad waar haast niemand je kent? In een wereld waar belspelletjes, Instagram profielen en
reclamespots je vertellen wat geluk is? En hoe
te leven in een wereld waar zelfhulp een van
de grootste industrieën is? Kan kunst je dan
redden? Tanja Ritterbex maakte het afgelopen
half jaar elke dag een korte film waar elementaire levensvragen centraal staan. – www.
nestruimte.nl

Vr 19, za 20 en zo 21 april speelt Zand &
Veen IV; een nieuwe verhalenvoorstelling
gemaakt met buurbewoners. Verhalen waardoor bezoekers na afloop van de voorstelling
anders naar hun eigen wijk kijken en anders
naar een toevallige voorbijganger. Welk verhaal draagt hij of zij met zich mee? Grenzen
vervagen, regels veranderen en het tempo
waarin dit gebeurt loopt op. In deze vierde
editie worden de verhalen afgewisseld met
zang en dans, onder regie van Hans van den
Boom. - www.denieuweregentes.nl

DNR – CUTTING EDGE FESTIVAL

FOYER – AMSING EN HARMSMA

MARCELLO’S – ROCK HISTOTY TOUR

Vr 16 mei: Zesde editie Cutting Edge Jazzfestival, voor de derde keer in De Nieuwe
Regentes. Het Cutting Edge Jazzfestival
zoekt de grenzen op tussen jazz en andere
muzikale genres. Klinkende namen uit de
nationale én internationale jazzscene strijken neer in het theater. Het Amerikaanse
Superjazztrio The Bad Plus en pianist Wolfert Brederode met zijn spannende nieuwe
project ‘Lemuria’ zijn al bevestigd.
- www.denieuweregentes.nl

Vr 17 mei opent de Foyer in DNR een expositie
waarin Carool Amsing en zoon Koen Harmsma
hun werken tonen. In het werk van Carool Amsing zijn figuratie en concrete verbeelding de
invalshoek. In het steeds terugkerend thema
‘emoties’ staan hoofd en handen centraal.
Koen Harmsma, kunstformatie Bier en Brood,
maakte naam als illustrator en als mural artiest. Hij is ook de maker van het gevelwerk
aan het Nederlands Dans Theater. -Rwww.denieuweregentes.nl

Op 4 mei en 1 juni rijdt de Rock History
Tour in een touringcar weer door Den Haag!
Aan boord voor de muziek zijn Arie Spaans
en Jan de Boer. Als reisleider vertelt Peter
de Ronde verhalen uit de tijd dat hij nog bij
de Golden Earrings speelde. Hij wordt geassisteerd door de special guest Beer Klaasse,
de legendarische drummer van o.a. Group
1850 en Q65. - info@marcellos.nl

adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance)
Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijkagenten voor Regentessekwartier zijn
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192:
0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148: 070-2052660
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeekdwarsstraat 218. Open zaterdags van
12.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148:
070-205 26 60
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor
meldingen en klachten over milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat,
riolering, straatverlichting etc: 14 070
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070

AGENDA
EMMA’S HOF
17 mei, 13.00 - 17.00 uur
Koninginnekermis in Emma’s Hof. Jaarlijks
terugkerend evenement, vooral geschikt
voor kleine kinderen.
DE PRAEL
25 april, 19.30 - 20.30 uur
Beer Belly Bootcamp. Een nieuwe intensieve work-out van Hidden Gym rondom
het bier van De Prael. Inschrijven op: www.
hiddengym.nl
28 april, 26 mei, 23 juni, 16.00 uur
Sunday Beer Dance, Lindy-Hop dansmiddag. Check facebook wanneer er begonnen
wordt met een ‘taster’ en welke band er
meekomt!
1, 15, 29 mei 12 & 26 juni, 19.00 - 22.00 uur
60 seconds Russian Pub Quiz. High level

15

Pub Quiz in Russian. To sign up (teams of
max. 6 people) or for more information:
haag@club60sec.ru
14 mei, 11 juni, 19.00 uur
Tabletop Kingdom en Brouwerij De Prael
slaan elke 2e dinsdag van de maand de
handen ineen voor een spelletjesavond.
OPRUIMDAG SEGBROEK
25 april, 17.00 - 20.00 uur
Opruimdag Segbroek start aan de Gaslaan
(bij de Verademing). Lever gratis uw oude
spullen in: van grofvuil tot verf en elektrische apparaten.
25 april
TrashUre Hunt. Met TrashUre Hunt gaan
kinderen op zoek naar ‘zwerfafvalschatten’,
onder begeleiding van Stichting TrashUre
Hunt.

Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos:
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:
0800 - 0543
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47

25 april: Beer Belly Bootcamp
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MEI, JUNI & JULI 2019

MEI
9, 10, 11 & 12 | Toneelgroep Haag | Drie Eenakters *
Za 1 juni

Vamos
a la Haya!
Hét Flamenco Festival
van Den Haag!

Sven Ratzke
& Claron McFadden

Vr 10 | Symfonieorkest Bellitoni
solist Paolo Giacometti *
Do 16 | Sven Ratzke & Claron McFadden | Groschenblues
Vr 17 | Cutting Edge Jazzfestival | Met o.a. The Bad Plus
Za 18 | Eigenwĳs Weimar | Brunch Weimarstraat
Zo 19 | Klassiek in ‘t Ketelhuis
Zondagochtendconcert met gezellige brunch
Zo 19 | Pyara Desh | Halat Se Majboor *
Di 21 | Haagse Spot | Comedyclub *
Vr 24 | DNR Bluesclub | AJ Plug & Band
Za 25 | L’autre Pays | Une Vie Sur Mesure *

JUNI
Za 1 | Vamos a la Haya! | Flamenco Festival

Do 16 mei

Groschenblues

Geïnspireerd door Brecht en Weill, zetten de rasperformers Claron McFadden en Sven Ratzke de bühne
in vuur en vlam! Deze voorstelling is maar vier keer in
Nederland te zien, onder meer bĳ De Nieuwe Regentes!

Zo 9 | Boekids | Literair Jeugdfestival (12-18 jaar) *
Zo 16 | Wat een verademing! | Buurtmusical *
Di 18 | Haagse Spot | Comedyclub *
Za 29 & zo 30 | Avonturia likes2DANCE
Dansend door het dierenrĳk*

JULI
Za 6 | Green Dance Studio
zo 7 | Sharon Kleinegris
Za 13 & Zo 14 | The Dance Factory

Cutting Edge Jazz Festival
Vr 17 mei

Elke dinsdagavond | 20:15 uur

Jazz in alle soorten
en maten neemt
het theater over
op 17 mei!

DNR Filmclub
Mei | Fly Me to the Moon!
Juni | To be conﬁrmed

DNR SERIES
Ukkieconcerten - Wekelĳks op woensdag | 9:30 en 10:30
Peuterdans - Wekelĳks op vrĳdag | 10:00
DNR Filmclub - Wekelĳks op dinsdag | 20:15
El Pub Flamenco - Tweewekelĳks op vrĳdag | 20:30
Klassiek in ‘t Ketelhuis - Elke derde zondag | 11:00
DNR Bluesclub - Tweemaandelĳks op vrĳdag | 20:30

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

