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Het Energiekwartier
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Nu er een onderkomen is gevonden voor de Buurtschuur in het 
gebouw van Eekta in de Boylestraat 20, er een nieuwe vloer is 
gelegd en er geschilderd is, nu er al best wat aan gereedschap is 
gedoneerd (o.a. door Gered Gereedschap), is het tijd om volgende 

stappen te zetten. Inmiddels heeft initiatiefnemer Jeroen Boon 
hulp gekregen van Boy Zandbergen, sociaal ondernemer van 
Onzichtbaar Den Haag, om door te pakken met het project.   
Lees verder op pagina 11
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Woontoren in aanbouw

Een wandeling langs portieken

Kunst in Artism

Buurtschuur Segbroek doen we samen

Zonder sticker van 
KonkreetNieuws  geen 
krant in de bus in 2020! 
TeksT: AAd vAn schie

Het kwam al eerder in onze krant 
aan de orde: per 1 januari 2020 
verandert het ja/nee-, of ja/ja- of 
nee/nee-stickerbeleid in onze 
gemeente. Dit alles in het kader van 
de klimaatplannen van het college van 
Den Haag. 

Geen sticker: geen buurtkrant
Op zich is het natuurlijk goed dat u 
geen ongevraagde reclame meer in de 
bus krijgt. Maar als u geen sticker op 
de brievenbus heeft, krijgt u ook de 
buurtkrant niet meer volgend jaar. U 
moet op de brievenbus met een sticker 
aangeven wat u wilt. Als u bijvoorbeeld 
alleen de KonkreetNieuws in de bus wilt 
hebben, kunt u een kleine vierkante 
sticker (zie foto) aanvragen. 
Aanvragen kan per mail via 
redactie@konkreetnieuws.nl
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TeksT: AAd vAn schie FoTo: PieT vernimmen

 
Sinds 1 januari 2019 was het al niet 
meer mogelijk om op het stadsdeelkan-
toor Segbroek aan de Valkenboslaan 
zaken te regelen bij de afdeling burger-
lijke stand. Aanvragen van bijvoorbeeld 
een paspoort moest vanaf die tijd digi-
taal. Tot 1 juni was het nog wel mogelijk 
om je paspoort hier op te halen. 

Paspoort 10 jaar geldig
Vanaf 1 juni kunnen alle burgers van Den 

Haag voor dit soort diensten alleen nog 
terecht op het stadsdeelkantoor Escamp 
aan de Leyweg en op het stadhuis aan het 
Spui. De reden van het staken van deze 

dienstverlening is volgens de woordvoer-
der Publiekszaken Frank Hitzert gelegen 
in de terugloop van het baliebezoek door 
het verlengen van de paspoortgeldigheid 
naar 10 jaar. “Het bezoek aan de balie is 
daardoor met 50% verminderd,” zegt hij, 
“dus het is niet zomaar een bezuiniging.” 

Hoe verder met het  
stadsdeelkantoor?

De vraag is hoe de gemeente denkt om te 
gaan met burgers voor wie de afstand naar 
het Spui of de Leyweg een belemmering 
vormt. “Het is goed als burgers ook eens 
het Spui of de Leyweg bezoeken. Maar 
voor de kwetsbare burgers onderzoeken 

wij de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun 
paspoort thuis te laten bezorgen. Vanwege 
de privacy en het risico dienen we dan wel 
in zee te gaan met een hiervoor goed ge-
kwalificeerd bedrijf.”  

Vreemd
Het stadsdeelkantoor gaat zeker niet 

dicht: er blijft minimaal een eenmans-
bezetting voor burgers met vragen. Wat 
er met de overgebleven balieruimte gaat 
gebeuren is nog niet bekend. Toch wel op 
zijn minst vreemd te noemen, deze sluiting 
zonder dat alle alternatieven voor dienst-
verlening en gebruik van de kantoorruim-
te al helder zijn.

Balie 
Stadsdeelkantoor 
Segbroek 
per 1 juni 
‘dicht’?
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Nieuwe ondernemers

Hierboven zomaar wat begrippen uit 
een willekeurig aantal artikelen gehaald. 
De variatie aan fenomenen in ReVa is on-
uitputtelijk. Maar liefst vier verhalen over 
jonge ondernemers. “En we zouden er 
maar twee per keer doen”, verzuchtte de 
eindredacteur. Ja, maar hoe voorkom je 
dan een stuwmeer aan potentiële kandi-
daten voor de ondernemersrubriek? Want 
inmiddels rukt de nieuwe horeca op rond 
het Regentesseplein en er komt ook een 
nieuwe koffiesalon in het hart van de Wei-
marstraat. Over die straat raken we trou-
wens ook niet uitgepraat. Er is een nieuw 
plan in ontwikkeling voor de Weimarstraat 
en op het Zomerfestival van 8 juni is hier al 
volop over gepraat. 

Voortslepende dossiers
Ondernemingszin is ruim voorhanden in 

de buurt, maar dat geldt helaas niet altijd 
voor zich al lang voortslepende dossiers, 
zoals dat van de geluidsoverlast van de VA-
HON-school bij De Verademing. En hoewel 
de teruglopende veiligheid en ondermij-

ning zoals die door burgers ervaren worden 
in en rond de Weimarstraat wel regelmatig 
in het nieuws komen, lijkt een krachtdadige 
aanpak soms verder weg dan ooit. 

De afgeschafte dienstverlening bij de ba-
lie van het stadsdeelkantoor is ook zo’n 
punt waar je als wijkbewoner niet vrolijk 
van wordt. We hebben het al eerder ge-
schreven: de stadsdelen verdienen de bes-
te ambtelijke ondersteuning. In de praktijk 
werkt dat toch vaak niet.

Nieuwe medewerkers gevraagd 
De deels nieuw samengestelde 

redactie draait goed, al zijn we nog niet 
helemaal tevreden. Helaas heeft de 
kandidaat ‘economisch redacteur’ zich 
teruggetrokken, dus die vacature is weer 
open. Als u thuis bent in dit kennisgebied 
en het als een uitdaging beschouwt om de 
buurt economisch door te lichten, meldt u! 
We zoeken daarnaast nog een medewerker 
die de facebookpagina van de krant wil 
bijhouden. In dit nummer staat een artikel 
over Circaso van de jeugdigste medewerker 
aan de krant ooit: Cato. Zij schreef dit als 
onderdeel van haar maatschappelijke 
stage, die zij bij de krant deed. 

Tevreden de zomer in!
Wat ons het meeste deugd doet, is de 

opening van de prachtige nieuwe binnen-
tuin ‘Uitvindershof’ aan de Van Swinden-
straat. Ga beslist even kijken deze zomer. 
Een groene parel erbij voor dat buurtje en 
weer een prachtig voorbeeld van onderne-
mingszin van buurtbewoners. Dit initiatief 
is goed ondersteund vanuit het Stadsdeel. 
Dat moet ook gezegd worden! 

Katern stadsdeel 
De krant bevat in het midden een katern 

van 4 pagina’s met informatie over uitge-
voerde taken van het stadsdeel. De redac-
tie van KonkreetNieuws draagt geen ver-
antwoordelijkheid voor de inhoud van dit 
katern. 

VAN DE REDACTIECOLOFON

G eestverruimende middelen, lege stadskantoren, opduikende beelden aan het 
Newtonplein, de twee Ali’s, Gyrotonic voor Body and Mind, wuivend bamboe, 
dreigende slagschaduwen, meisje met de zaag en een boos oog. Hoe krijgen 

we het allemaal weer bij elkaar in deze juni-editie.

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

“Inmiddels 
rukt de nieuwe 

horeca op rond het
 Regentesse-

plein”

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

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.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
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BOUWEN IN DE WIJK

Door Erik van Schaaik

Buurtwinkel zoekt 
wijkarchivarissen 

TeksT: AAd vAn schie FoTo: PieT vernimmen

De buurtgroep Wij Weimar, in het 
wijklaboratorium op de hoek van 
Weimarstraat en Noorderbeek-
dwarsstraat, wil vanuit die buurt-
winkel iets fundamenteels gaan 
doen met de cultuurhistorische 
achtergrond van het Regentesse- 
en Valkenboskwartier. Natuurlijk is 
er op de Beeldbank Den Haag en in het 
gemeentearchief heel wat te vinden over 
straat en buurt. En er is het archief van 
meer dan 40 jaar Konkreet en Konkreet-
Nieuws. 

Wandelingen
Een echte samenvattende publicatie over 
het Regentesse- en Valkenboskwartier is 
er merkwaardig genoeg niet. Wat zou het 
mooi zijn als vrijwilligers vanuit de wijk 
de informatie hierover gaan verzamelen 
en die toegankelijk gaan maken voor de 
buurt. Op basis hiervan zouden dan ook 
wandelingen uitgezet kunnen worden. 
En in de verdere toekomst kan misschien 
zelfs een publicatie worden uitgebracht.

Uitdaging
Wie voelt zich geroepen om deze uitda-
ging aan te gaan? De buurtwinkel kan 
dan de werkplek en verzamelplek worden 
voor deze buurthelden. Dat zou weer een 
mooie stap zijn in de richting van de door 
Wij Weimar gewenste Buurt VVV. Aanmel-
den bij de secretaris van Wij Weimar Hans 
Hoogvorst via info@wijweimar.nl Voor 
meer informatie: bel Aad van Schie 06 29 
09 94 42.

TeksT: AAd vAn schie FoTo: vlAdimir FrAmA

 
In het Energiekwartier breekt de vol-
gende fase van de nieuwbouw aan: in 
termen van de projectontwikkelaar fase 
E en fase F. Het gaat over de noordwest-
hoek van de Noordwestbuitensingel, 
waar nu nog de oude Adventkerk staat 
en de Van Boecopstraat met de oude so-
ciale huurwoningen van Staedion. In de 
komende drie jaar worden op deze locatie een 
woontoren van 16 verdiepingen, een appar-
tementengebouw en een aantal herenhuizen 
gerealiseerd.

Onrust aan de Kleine Veenkade
Tegenover deze bouwlocatie aan de rustige 

Kleine Veenkade woont in een parterre van de 
typisch Haagse portiekwoningen uit de twinti-
ger jaren Quirina van Hof. “Ik woon hier pas drie 
jaar en voor ik hier kwam, kende ik dit hoekje 
van ReVa helemaal niet. Het is hier heel prettig 
wonen. Natuurlijk had ik wel het bord net voor-
bij de Van Boecopbrug gezien met de wervende 
tekst van de nieuwbouw aan het Energiekwar-
tier die aan de overkant zou verschijnen. Re-
gelmatig keek ik op de site van het Energie-
kwartier, maar pas eind vorig jaar ontdekte ik 
dat tegenover onze mooie kade een muur van 
woontorens van 16 en 10 verdiepingen zou ko-
men. ‘Daar gaat het zonnige karakter van onze 
kade’ dacht ik meteen, want dat zou ongetwij-
feld zonlicht gaan kosten.” 

Ongevraagd advies
Quirina mobiliseerde de buurt en met name 

het feit dat hun gebied helemaal niet door de 
gemeente geïnformeerd was over deze moge-
lijk verstrekkende gevolgen voor hun woon-
plezier, wekte veel verontwaardiging. Gebieds-
regisseur Segbroek Fransien de Hoop belegde 
samen met Mieke Noordegraaf, omgevings-
manager van het Energiekwartier, een bijeen-
komst met een aantal verontruste bewoners. Er 
verscheen een artikel in Den Haag Centraal over 
deze kwestie en de bewoners besloten mede 
op advies van Mieke Noordegraaf om met el-
kaar een ongevraagd advies op te stellen aan 
gemeente en bouwers. 

Meer Amerikaans dan Haags
In reactie op hun ongevraagd advies liet 

Mieke weten dat de hoogbouw alleen op de 
hoek van de singel komt, de rest van de nieuw-
bouw wordt niet hoger dan 4 lagen en gaat er 
vriendelijk uitzien via raamopeningen en bui-
tenruimtes. De woontoren wordt ‘vriendelijker’ 
met trapvormige topetages en roodbruine ste-
nen. “Oogt meer Amerikaans dan Haags”, vindt 
Quirina. Ook de wensen van de bewoners over 
zoveel mogelijk behoud van groen aan de over-
kant en een goed beplantingsplan voor de ka-
des aan weerszijden zijn naar voren gekomen. 
Alles lijkt op de schop te gaan, want de bewo-
ners hebben tegelijkertijd te maken met de ver-
nieuwing van de kade aan hun kant.

Inloopbijeenkomst
Op 7 mei was er een inloopbijeenkomst voor 

de buurt. Dat was een goed bezochte vergade-
ring (80 man), waar architect en gemeente de 
voorlopige schetsplannen presenteerden. De 

woontoren bleef toch zorgen wekken bij de be-
woners. Verder kwamen zaken als parkeerdruk, 
geluidsoverlast, gebrek aan winkelvoorzienin-
gen, de tramhalte terug op de NW Buitensingel 
en het aanzicht van de sloopwoningen aan de 
orde. Dit laatste punt valt wellicht mee, nu de 
woningen vrij snel leeg lijken te komen en de 
panden nog voor het einde van het jaar ge-
sloopt kunnen worden. Het slechte geluid tij-
dens de presentatie was een minpunt. 

Opbrengst voor de  
Kleine Veenkade

De bewoners zijn opgelucht over de 4-laag-
se woonblokken aan de overkant, maar nog 
steeds niet gelukkig met de impact van de to-
ren, met name ook wat betreft de bezonning. 
De afname van de bezonning valt binnen de 
Haagse bezonningsnorm, maar is met iets van 
48% toch wel fors te noemen. Winst is de toe-
genomen betrokkenheid van dit buurtje bij hun 
woonomgeving. Ook allerlei voorstellen rond 
vergroening, het opknappen van het perkje bij 
de Asplaag en aansluiting bij het nieuwe ont-
werp voor het De Constant Rebecqueplein zijn 
wellicht kansrijk.

Wonen in de stad eist altijd zijn tol
Quirina en haar buurtgenoten mogen tevre-

den zijn met hun inspanningen. Duidelijk is 
echter ook dat wonen in een grote stad met een 
schreeuwende behoefte aan wonen zijn tol eist 
van de bestaande bewoners. In ieder geval heel 
goed opletten wat er om je heen aan plannen 
ontwikkeld wordt, is de les uit dit verhaal.

Onder de slagschaduw van het Energiekwartier?

  Quirina van Hof aan de Kleine Veenkade

“Geen hoog 
bouwblok in 

het midden, een 
tussenstraatje, de 
hoge toren op de 

Noordwesthoek en 
meer groen”
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TeksT en FoTo: PieT vernimmen

Op het Newtonplein staat het stand-
beeld van Descartes, en niet van Newton, 
zoals menigeen denkt. En de 11 beelden 
op het Newtonplein zijn van Ossip, niet 
van Ossip Zadkine, maar van de Hage-
naar Ossip Snoeck. Zoon van Jan Snoeck. 
Jan Snoeck, de beeldhouwer die een jaar ge-
leden overleed, is bekend door zijn kleurrijke, 
vrolijk stemmende keramische beelden. Zoon 
Ossip is een minder vrolijk kunstenaar. Moet je 
bij de tien liggende patiënten van Jan bij de in-
gang van het Westeinde Ziekenhuis altijd even 
glimlachen (vooral die eigenwijze gele patiënt 
is daar verantwoordelijk voor), bij het werk van 
Ossip voel je je vaak ongemakkelijk. 

De Margriet en de Libelle
Ossip (1952) volgt een tijdlang een mts-

opleiding en is als kunstenaar autodidact. In 
zijn beginperiode maakt hij veelkleurige col-
lages in gemengde technieken. Maar het suc-
ces van Ossip komt vooral door zijn bewerkte 
foto’s: opgeblazen vage afbeeldingen van fi-
guren. En die afbeeldingen bewerkt hij dan. 
Ossip: ”Ik kan absoluut niet tekenen. Ik haal 
mijn figuren uit de Margriet of de Libelle, dat 
soort bladeren. En dan knip ik eraf wat me niet 
bevalt en plak erbij, waarvan ik denk dat het 
leuk is. Het lijkt simpel, maar het is een lastig 
beroep: je probeert iets naar boven te brengen 

wat je voelt, maar wat je nog gestalte moet ge-
ven. Waar de beelden vandaan komen, dat blijft 
een wonder.”

Hekwerk
In 1987 wil de stad het Newtonplein ver-

fraaien en de commissie Beeldende kunsten 
kiest, samen met een bewonerscommissie, uit 
71 kunstenaars voor Ossip. De opdracht is een 
werk te maken waarbij het hekwerk het ver-
bindende element vormt. Hij maakt voor het 
Newtonplein dertien beelden. De eerste drie 
verschijnen juli 1988 in de stad ter gelegen-
heid van de kunstroute van de Nieuwe Haagse 
Salon, maar in 1988 heeft Descartes op het 
plein gezelschap van een bonte verzameling 
gekleurde figuren: de grootste is 200 cm, de 
kleinste 80 cm. 

“Het zal me benieuwen”
De beelden zijn 1 cm dik 

en van thermisch verzinkt 
plaatstaal, beschilderd met 

tweecomponenten-au-
tolak. Tijdens de opening 
zijn de buurtbewoners 
nogal sceptisch: “Die blij-

ven geen week staan”, “Binnen een dag staan 
ze vol graffiti”, “Nou, het zal mij benieuwen 
hoeveel we d’r over een maand nog hebben!” 
Die reacties temperen ietwat het enthousiasme 
van Ossip: “Ach, als ze er een snorretje bijteke-
nen, is dat geen probleem. Het mag er best uit-
zien als gebruikt speel-
goed.” Maar de buurt 
was te somber: anno 
2019, dertig jaar later 
staan ze er nog. In elk 
geval elf.

Bizarre figuren
Een vrolijk dansend 

stel waarvan de man 
een sigaar rookt en zij 
een palm op het hoofd 
draagt. Bij een ander 
beeld mist de man een 

neus, weer een 
ander heeft een 
vogelkop en we 
zien ook ergens 
een banaan op het 
hoofd. Een ander 
leest een ‘vreem-
de’ krant en een 
groen hoofd doet 

handstand. Eentje springt curieus 
over een hekje. En dan nog die fi-
guur met open hoofd. Ossip: “Het 
zijn allemaal een beetje bizarre fi-
guren: een beetje circusartiesten, 
wezens zonder diepte”. 
Zie ook Close Up, gemiste pro-
gramma’s februari 2019. Ossip.

Familie & Recht  

Het samengestelde gezin 
KUNST IN DE WIJKOssip op het Newtonplein

TeksT: ien uBAghs, FAmilierechTAdvocAAT/mediATor  

 
Op 18 mei jl. hadden we op kantoor 
een tekenwedstrijd voor kinderen. De 
maker van de mooiste tekening van 
de familie/het gezin kreeg een prijs.
Prachtige exemplaren hangen nu op kan-
toor. De tekening met de bonusvader is aan-
leiding voor het schrijven van dit stuk.  

Samengestelde gezinnen
Eén op de tien gezinnen in Nederland is een 
zogenoemd samengesteld gezin. Een van de 
ouders, of soms beiden, hebben al kinderen 
uit eerdere relaties. Soms krijgen de nieuwe 
partners samen ook kinderen. Het blijkt een 
kwetsbare gezinsvorm. Twee derde van deze 
gezinnen gaat binnen vijf jaar weer uit elkaar. 

Complex
De ouders die op kantoor komen voor juri-
disch advies, bijstand of mediation realiseren 
zich vaak niet hoe complex het vormen en in 
stand houden van een samengesteld gezin is. 
Een recept voor het welslagen van een 
nieuw samengesteld gezin is er helaas niet. 
In de familierechtpraktijk zie ik wel dat een 
goede voorbereiding én het vooraf erken-
nen van de complexiteit zeker al meer kans 
van slagen geeft. Onderstaand in ieder geval 
enige informatie en tips. 

Wanneer ben je wettelijk een 
stiefouder?
Daar zijn nog veel misverstanden over. Je 
bent stiefouder als je de echtgenoot of ge-
registreerd partner bent van iemand die een 
of meer minderjarige kinderen heeft. Van 
die kinderen ben je niet de ouder.  

Aanpassen ouderschapsplan 
Bekijk of het bestaande ouderschapsplan en 
de zorgregeling moet worden aangepast. 
Goede, heldere afspraken over de opvoeding 
en de mogelijke rol van de stiefouder geeft 
voor alle gezinsleden duidelijkheid en rust.  

Financiële veranderingen: zet 
alles op een rij 
De nieuwe gezinssituatie kan van invloed 
zijn op de kinder- of partneralimentatie.  
Partneralimentatie stopt vaak. De stiefouder 
is wettelijk ook onderhoudsplichtig voor de 
minderjarige kinderen in het gezin. Er gaan 
stemmen op om dit te veranderen in de wet. 
Het berekenen van kinderalimentatie in si-
tuaties met meerdere ouders is ingewikkeld.

Kinderen 
Luister vooral ook naar de wensen van de 
betrokken kinderen en wat hen bezighoudt, 
zeker bij de komst van nieuwe partners. 

“Het mag er best 
uitzien als gebruikt 

speelgoed.”
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TeksT: Anneke de grAAF FoTo: Annick meijer

Op zaterdag 22 juni is de buurttuin Uit-
vindershof feestelijk geopend door bur-
gemeester Krikke. De tuin is doordeweeks 
geopend van 9.00 uur tot zonsondergang 
(’s zomers tot 20.00 uur) en in het week-
end vanaf 10.00 uur. Een plek voor bezoekers 
om even tot rust te komen in een oase van groen 
in het hart van het Regentessekwartier.

Groene oase
De Uitvindershof ligt tussen de Van Swinden-

straat, Newtonstraat en Regentesselaan. De 
ingang is in de Van Swindenstraat, naast huis-
nummer 6. Eerst was het een binnenterrein van 
een daar gevestigde houtzagerij, toen een half-
betonnen speelplaats van een kinderdagverblijf 
en daarna een braakliggend terrein tussen de 
huizen, bijna verborgen voor voorbijgangers. 

Wat ooit een kaal plein was, is nu langzaam 
maar zeker veranderd in de groene oase die 
buurtbewoners al een tijdje voor ogen hadden. 
Met fruitbomen, zitplekken, vogelhuisjes, een 
vijver en plantenbakken. Een rustige groene 
tuin, met af en toe leuke activiteiten voor jong 
en oud.

Geduld
Dankzij het initiatief en doorzettingsvermo-

gen van een groep enthousiaste buurtbewo-
ners is de buurttuin Uitvindershof ontstaan. 
Meer dan een jaar zijn ze bezig geweest met 
plannen maken en subsidies regelen, daarna 
zijn ze nog weer ruim een jaar in de weer ge-
weest met de uitvoering. Bestuurslid Sanne 
Maes: “We hadden geluk dat we veel know-
how in de buurt hadden. Na het overleggen, 
regelen, afstemmen en plannen maken, kon de 
aannemer aan de slag en kon de grote transfor-
matie eindelijk beginnen.” Al met al duurde het 
allemaal langer dan ze van tevoren bedacht 
hadden. Maar “om het goed te doen, moet  
je nu eenmaal geduld hebben.” Daarnaast is 
er in de Uitvindershof ook samen met buurt-
genoten hard gewerkt. Zowel in oktober als 
in mei was er een gezamenlijke buurt-klus-
dag. Op deze dagen werd er groen geplant, 
geverfd, mozaïeken gemaakt, onkruid gewied, 

enzovoort. De Uitvindershof heeft zo dankzij ie-
ders inzet zijn vorm gekregen.

Eetbaar
De beplanting van de tuin bestaat voorna-

melijk uit eetbare vruchten. Zo komen er naast 
educatieve projecten met kinderen uit de buurt 
ook plukdagen. De initiatiefnemers hopen dat 
nog veel Uitvindershovenieren zich in de toe-
komst zullen blijven inzetten om de Uitvin-
dershof een succes te laten zijn. Wil je ook iets 
betekenen in de Uitvindershof? Meld je aan via 
vrijwilligers@uitvindershof.nl. Voor nieuwsup-
dates volg de Uitvindershof op facebook.com/
uitvindershof of kijk op www.uitvindershof.nl.

WONEN IN DE WIJK

TeksT:  redAcTie FoTo: jAcques rijnsBurger

Nette leerling
Geert-Jan: ”Naar aanleiding van het artikel in 

de vorige KonkreetNieuws over slager P. van 
der Marel, heb ik wat naspeuringen gedaan 
over het lot van het pand Franklinstraat 122. 

Van der Marel wilde blijkbaar stoppen als sla-
ger op de locatie in de Franklinstraat, want in 
1925 stond het winkelpand te huur. Toen zich 
geen geschikte overnamekandidaat meldde, 
ging Van der Marel door, want in datzelfde jaar 
vroeg hij weer een ‘nette leerling’.”

Voor alle doeleinden geschikt
“Niet veel later in dat jaar 1925 meldt zich 

alsnog een nieuwe huurder: W. van Dijk. 
Hij blijft bijna tien jaar in het pand, totdat 
eind 1934 de slagerij ‘geheel betegeld, met 
inventaris en ruime woning’ wederom te huur 
wordt gezet. Slager Hulsing wordt de nieuwe 
huurder, maar die houdt het slechts drie jaar 
vol. In 1937 is de winkel met de woning en 
de inventaris namelijk opnieuw te huur. Als 

zich dat jaar geen slager aandient, hoeft de 
bestemming ook geen slagerij te zijn. ‘Bete-
geld, Granieten vloer. Etalage. Toonbanken. 
Grote woning met tuin. Voor alle doeleinden 
geschikt’, meldt de advertentie.”

Felga
“In 1939 heeft zich blijkbaar toch weer een 

slager gevestigd in het pand, want in dat jaar 
vraagt een slager in een advertentie een ‘flinke 
jongen’. De naam van de slager is onbekend, 
maar het zou maar zo kunnen dat het P.B.G. 
Wijtenburg is, die in 1950 op het adres Fran-
klinstraat 122 failliet verklaard wordt. Daarna 
vestigt zich in ieder geval tot 1955 de Indus-
triële Textielgroothandel ‘Felga’ van de Joodse 
eigenaar D. Szmulewicz in het pand. Hier loopt 
het spoor dood, maar het is aannemelijk dat 
het winkelpand eind jaren vijftig al een woon-
bestemming had gekregen.

Van der Marel was overigens ook eigenaar 
van het winkelpand Daguerrestraat 1a en 
van een winkelpand met woning aan de 
Valkenboschlaan 253. Op dat laatste adres 
vestigde hij zich in 1935 weer als slager, in 
ieder geval tot 1940.” 

Verborgen 
juweeltjes  
Franklinstraat 122/124 
(vervolg)

 Uitvindershof na de transformatie

Buurttuin Uitvindershof is open!

Het boze oog in de 
Weimarstraat 

TeksT:  AAd vAn schie FoTo: PieT vernimmen

Sinds eind maart 2019 staat op de hoek 
van de Noorderbeekdwarsstraat en de 
oneven zijde van de Weimarstraat een 
hoge paal met daarin een zwart bol 
oog. ‘Flexibele camerabeveiliging’ heet 
dat in justitiekringen. 

Als je een tegel optilt
Je kunt je afvragen of de paal wel goed 
staat. Hebben de camera’s zicht op wat 
zich in de zijstraten afspeelt? Als je een 
tegel optilt in je tuin, schieten de pis-
sebedden alle kanten uit. Zou dat ook 
gebeuren met de ‘schurken en schurk-
jes’ in de buurt van zo’n paal? De eerste 
geluiden van omwonenden zijn niet 
gunstig: de onderhavige hoek is wel 
rustiger geworden, maar de gebruikers, 
dronkenlappen en mogelijke dealers 
trekken nu wellicht ook de nabijgelegen 
Fultonstraat in. Het onlangs vernielde 
gevelbeeld aan een winkel in de Noor-
derbeekdwarsstraat is nou net een plek 
die buiten de waarneming valt. Een an-
dere plek was niet mogelijk volgens een 
geraadpleegde politieman. 

Geheimzinnig
Kan zo’n oog niet aan een lange haak aan 
de paal bijvoorbeeld? Dan kan het verder 
kijken. Wie kijkt er eigenlijk naar de op-
genomen beelden en wat gebeurt er dan 
mee? Het is in ieder geval geheimzinnig, 
maar of de Weimarstraat ervan opknapt?

In het februari-nummer besteedde Kon-
kreetNieuws aandacht aan het pand in de 
Franklinstraat met een fraaie voorpui, de 
voormalige slagerij P. van der Marel. We 
vullen het verhaal aan met informatie van 
ReVa-bewoner Geert-Jan Melink.

“Flexibele
camerabeveiliging”
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•  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,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

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! 

meer dan alléén maar drukwerk!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

?

?
Drukwerk, niet alles
altijd even duidelijk?

?
?

? ?

??

?

?
?

Ook voor een goed advies!
 Advies          Vormgeving        Drukwerk         Printwerk        Afwerking         Brochures         Voorraad

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

Cucina Italiana

restaurant • catering

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

Open donderdag t/m zondag  

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 
Alle dagen geopend van 

07:00 t/m 20:00
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TeksT: cATo kluT FoTo: circAso

Jongleren, acrobatiek, eenwielfietsen, 
ballopen, acts in de trapeze: de jonge-
ren van circuswerkplaats Circaso draaien 
hun hand er niet voor om. Maar beschrijven 
wat Circaso nou eigenlijk inhoudt, is nog best 
moeilijk. Anja van Wijngaarden, een van de op-
richters van Circaso: “Circus is geen sport, maar 
wel sportief. Het is geen teamsport, maar team-
work. Er zijn geen winnaars en verliezers, het is 
iets heel unieks.”

Bekend gezicht in de wijk
In de wijk is Circaso ook uniek, want het is het 

enige jeugdcircus in Den Haag. “In heel Den 
Haag is er maar één jeugdcircus, en dat zit hier. 
Daardoor brengt Circaso mensen uit andere 
stadsdelen bij elkaar.” Circaso telt op dit moment 
ongeveer 255 leerlingen: kinderen, jongeren en 
volwassenen van binnen en buiten de wijk.

Veel mensen kennen Circaso al van voorstel-
lingen in de wijk, bijvoorbeeld tijdens braderie-
en in de Weimarstaat, festival Het Circus in De 
Verademing en op nog veel meer plekken. Ook 
heeft Circaso een samenwerking met theater 
De Nieuwe Regentes. Hier verbazen de jonge 
circusartiesten van Circaso het publiek met zelf-
gemaakte circusacts. Verder organiseert Circaso 

in de wijk vakantieactiviteiten, 
lessen op scholen en kinder-
feestjes. Zo bereikt Circaso 
jaarlijks zo’n 7500 kinderen. 

Veel wensen
Circaso zit nu al 9 jaar in de 

wijk. De circuslessen worden 
gegeven in een eigen zaal in de 
Teijlerstraat. Onlangs werd het 
pand aan de gemeente Den 
Haag verkocht. Er is sprake van 
achterstallig onderhoud, dat 
de gemeente gaat aanpakken. 
Anja: “De gemeente heeft ons 
verzekerd dat we mogen blij-
ven, maar dat heeft grote ge-
volgen voor onze maandelijkse 
lasten. Dit geeft zorgen voor de 
toekomst van het jeugdcircus en we onderzoe-
ken nu hoe we deze uitdaging het hoofd kun-
nen bieden.”

Blijvende veranderingen zijn volgens Circaso 
hard nodig. Anja: “We hebben veel wensen. 
Omdat we meer activiteiten willen ontwik-
kelen, willen we een zaal die geschikter is om 
bijvoorbeeld groepen en schoolklassen les te 
geven. Onze basisvoorzieningen moeten nodig 
op orde worden gebracht. Nu is er bijvoorbeeld 

maar één toilet en één kleedkamer. Onze zicht-
baarheid in het pand kan beter, en we willen 
graag een betere opslagruimte.”

Eigen honk in de Teijlerstraat
Circaso gebruikt ook nog andere locaties, zo-

als gehuurde gymlokalen in Bezuidenhout en 
Escamp. Maar de locatie in de Teijlerstraat is het 
thuis van Circaso. “Hier is het een eigen honk. 
Hier voel je de circussfeer het meest.” 

CULTUUR IN DE WIJK

Straatobservatie
Voor iedere editie van Konkreet-

Nieuws kiest Sebastiaan, sinds drie 
jaar buurtbewoner van ReVa, een 
plein of een straat uit in ReVa waar hij 
observeert. Voor de tweede versie van 
straatobservaties zat hij op een nat 
bankje op het Regentesseplein.

Dit plein is ooit door ons in steen 
gegoten. Gebombardeerd tot een onbe-
rispelijk centrum van zichzelf. Voor het 
baksteen rood geschilderd werd door 
het ochtendgloren lag het hier als land 
van boeren; als plek zonder naam; als 
bodem van de zee.

Nu wacht het rustig de dag af. Zijn 
bankjes verwelkomen mij zwijgend, nog 
nat van de nachtelijke dauw. Aan de ran-
den staan onze verlangens geparkeerd 
op vier wielen. Ons, minus mijzelf, is nog 
verstopt onder wollen dekens.

In het midden staan hekjes en bosjes. 
Die moeten voorkomen dat ik tot het 
–kennelijk– meest waardevolle deel van 
het plein kan doordringen: een omhoog 
wijzend stuk beton dat aan vergane 
grootsheid moet herinneren. Alsof die 
geschiedenis niet ook aan mij behoort.

Het plein zwijgt. Het wordt zacht wak-
ker gekieteld door bladgeritsel aan zijn 
buitenkanten. Er fietst iemand voorbij 
met een klapperend spatbord en een 
slecht gesmeerde ketting. Hij kucht. 
Twee meeuwen vechten om snackbar-
resten uit een plasticzak voor de deur 
van het café.

Als ik een tijd zit op deze plek, waar ik 
vaak passeer, besef ik pas hoe slecht ik 
kijk. Hoe ik nooit helemaal zie wat er is. 
Opgezogen door oneindige boodschap-
penlijstjes; het nog te plegen telefoon-
tje; het gedicht dat zichzelf niet schrijft.

Ik zou hier een leven lang kunnen 
passeren zonder ooit iets nieuws te zien. 
Net zo makkelijk -of nee, moeilijker mis-
schien– kan ik hier elke dag een nieuw 
plein ontdekken.

Sep

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

Circaso in de Teijlerstraat:
“In ons thuishonk voel je de echte circussfeer”

TeksT en FoTo: PieT vernimmen

Op 1 mei, Dag van de Arbeid, ontving 
De Prael de prijs ‘Haagse Werkgever van 
het Jaar’. Erlijn Wenink van GroenLinks 
Den Haag reikte de jaarlijkse prijs in De 
Prael uit. De Prael biedt aan 70 mensen werk. 
Mensen die graag willen werken, maar vaak 
moeilijk aan de slag komen.

Mens & Bier
Het gaat bij De Prael niet enkel om het brou-

wen (en het proeven) van bier, maar De Prael 
biedt ook werkgelegenheid aan mensen met, 
wat tegenwoordig heet, een ‘afstand tot de 
arbeidsmarkt’. Erlijn Wenink: “De Prael is echt 
een fantastisch voorbeeld van puur sociaal 
werkgeverschap, met oprechte aandacht voor 
mensen.”

Samenwerking
De prijs van GroenLinks wordt dit jaar voor 

de vierde keer uitgereikt. Henk Velders en Jan 
Koppen van De Prael beklemtonen dat ze hun 
missie en visie ook zo snel hebben kunnen be-
reiken dankzij de prettige samenwerking met 
de gemeente en met de zorginstellingen. En 
natuurlijk dankzij het harde werk en de grote 
inzet van de medewerkers. 70 in getal!

De Prael
‘Haagse Werkgever 
van het Jaar’

 Circaso trad op bij festival Het Circus in De Verademing
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TeksT: AAd vAn schie FoTo: john mArTienus

Het woon- en werkcomplex ‘s Graven-
dam aan de Tripstraat verrees in 1999. 
De bewoners van dit complex keken toen 
nog uit over het terrein van de voorma-
lige vuilstort, waarvoor de bouwplannen 
voor de huidige De Verademing nog in 
voorbereiding waren. Zij werden in 2009 
op de hoogte gesteld van de plannen voor de 
bouw van twee scholen aan de rand van dit ter-
rein. Het gebouw direct tegenover hen zou be-
trokken worden door het Westerbeek College, 
een school voor Voortgezet Speciaal Onder-
wijs voor 80 leerlingen en in het gebouw aan 
de westkant zou basisschool VAHON voor 450 
kinderen gevestigd worden. Vlak voor de inge-
bruikname van de gebouwen werd besloten 
om deze volgorde om te draaien. Later bleek 
de reden hiervan te liggen in het gebrek aan 
plaats voor de transportbusjes van de school. 
En hiermee begint de ‘never ending story’ van 
de geluidshinder voor de bewoners van ‘s Gra-
vendam.

Om gek van te worden
Twee ‘s Gravendambewoners/ondernemers 

van het eerste uur, Winston Scholsberg en 
Glenn Volkerts, praten over de geschiedenis 
van de hinder en spreken hun verbijstering 
uit over het gebrek aan oplossingsbereidheid 
bij de gemeente. “Toen wij hoorden van de 
schoolruil vreesden wij voor geluidshinder met 

zo’n kleine speelruimte voor 450 kinderen. Het 
zou wel meevallen, zei de gemeente, alleen de 
schoolbel zou voor wat overlast kunnen zorgen. 
Vanaf dag 1 van de ingebruikname van basis-
school VAHON ondervinden wij echter giganti-
sche geluidsoverlast van de spelende kinderen. 
En niet alleen gedurende schooltijden, maar 
ook tot in de late middag en in de vele weeken-
den, waarop er activiteiten op de veel te krappe 
speelplaats plaatsvinden. Ondanks onze klach-
ten kwam er ook nog toestemming voor de zo-
merschool. Het is om gek van te worden!”  

2012: “Dit moet opgelost worden!” 
“Er is in 2012 op instigatie van de VVE van de 

’s Gravendam door het Ingenieursbureau Den 
Haag een uitgebreid onderzoek naar de ge-
luidshinder VAHON-school uitgevoerd met een 
enquête onder de bewoners/werkers en met 
een technisch onderzoek,” zegt een bestuurslid 
van de VVE van de ’s Gravendam, die vanaf het 
begin bij deze zaak betrokken is.  

In de samenvatting van dit onderzoek komt 
men tot 4 aanbevelingen: twee ingrepen aan de 
ramen en gevel van het wooncomplex en twee 
maatregelen rond de school: het plaatsen van 
een geluidsscherm en het deels verplaatsen/
vergroten van de speelplaats voor de school. 
Als mediator heeft oud-wethouder Ramlal een 
advies uitgebracht met als conclusie: “Dit moet 
opgelost worden.”

Gesprekken die niets opleveren
De eerste aanbeveling, het afdichten van de 

kozijnen, is door de bewoners uitgevoerd. De 
ingrepen aan de gevel kosten minstens 400.000 
euro en afgezien van de bouwkundige compli-
caties van deze ingreep, heeft de VVE daar de 
middelen niet voor. De twee andere aanbe-
velingen aan de gemeente zijn tot op heden 
niet resultaatbestendig uitgevoerd. Ja, er is 
bamboebeplanting gekomen, maar die vormt 
slechts een groen decor. De verplaatsing en uit-
breiding van de speelplaats, voor slechts 35 kin-
deren overigens, heeft geen verbetering opge-
leverd. Die plek wordt te weinig gebruikt onder 
meer vanwege veiligheidsoverwegingen. Wel 
hebben er vele gesprekken plaatsgevonden 
met stadsdeelambtenaren en met de voorma-
lige wethouder Onderwijs. “We schieten er niets 
mee op, de herrie gaat gewoon door.” 

Mogelijke ruil van de twee scholen
Mariëlle Vavier van GroenLinks heeft indrin-

gende vragen gesteld aan het college over 
deze zaak, maar bevredigende antwoorden 
zijn er tot einde mei 2019 nog niet gekomen. 
De vragen gaan onder meer over een bijdrage 
van de gemeente aan de kosten voor de gevel 
van het complex, over het eventueel te plaat-
sen geluidsscherm en de meest vergaande 
vraag gaat over het ongedaan maken van de 
ruil van de twee scholen. De interim-directeur/
bestuurder van basisschool VAHON vindt de 
optie van de ruil bespreekbaar. Het Westerbeek 
College heeft een grote speelplaats achter het 
gebouw, waardoor het geluid achter de school 
blijft en als het ware naar de sportvelden van 

De Verademing daarachter verdwijnt. De bewo-
ners van de appartementen boven dat school-
gebouw zouden daardoor veel minder last van 
het kindergeluid hebben.

Teleurgesteld
De vragen van GroenLinks moeten dus nog 

beantwoord worden en er is een gesprek ge-
pland met de wethouder van Onderwijs, me-
vrouw Bruines, over deze zaak. Winston en 
Glenn: ”Wij zijn vooral buitengewoon teleur-
gesteld over de wijze waarop wij als bewoners 
door diverse ambtenaren zijn bejegend en over 
het uitstelgedrag van de gemeente. De kwestie 
loopt nu al tien jaar en zie waar we staan!”

Inmiddels heeft Hart van Nederland een 
item aan de zaak gewijd en heeft de Telegraaf 
er een artikel over gepubliceerd. De bamboe 
wuift vrolijk door op de wind, maar de overlast 
is voorlopig nog niet overgewaaid. Vanuit en 
vanachter het raam van onze gesprekspartner 
Glenn horen we de speelplaatsgeluiden. Die 
zijn inderdaad niet mis.

WONEN IN DE WIJKAlleen de bamboe beweegt 
aan de Mackaystraat
De story van ‘de aanpak’ van de langdurige geluidshinder basisschool VAHON

TeksT: Anneke de grAAF FoTo: jAcques rijnsBurger

In onze buurt is geregeld een bedrijfs-
wagen te zien met het geheimzinnige 
opschrift ‘Meisje met de Zaag’. Die is van 
Judith van der Meer, meubelmaker, deco-
rateur, kunstenaar, en zijzelf is het Meisje 
met de Zaag. Ze heeft haar stempel gezet 
op heel wat projecten, waaronder een 
aantal in ReVa. 

Judith volgde het Hout- en Meubilerings-
college in Amsterdam en werkte vervolgens 
bij het Leger des Heils in Rotterdam en bij 
Schroeder Den Haag samen met de cliënten 
in de houtwerkplaats. Toen dit werk ophield 
in 2013 besloot ze voor zichzelf te gaan wer-
ken. “Dat ging eigenlijk vanzelf,” zegt Judith. 
“Toen ik zonder werk kwam te zitten, waren 
er steeds mensen die me vroegen om iets 
voor hen te maken.”

Naam
“Ik krijg veel complimenten over de naam 

Meisje met de Zaag. Men vindt het een naam 
die de aandacht trekt en goed blijft hangen. 
Op een nacht werd ik wakker met deze naam 
in mijn hoofd. Ik maakte mijn vriend wakker 
en zei hem dat ik dé naam voor mijn bedrijf 

had gevonden. Hij was er niet zo kapot van, 
maar ik heb toch doorgezet. Het is een goede 
keuze gebleken.”

Allerleukste
Het Meisje met de Zaag ontwerpt meubels 

voor particulieren, verzorgt inrichtingen, bij-
voorbeeld van winkels, en doet de vormge-
ving van festivals. Meestal werkt Judith alleen, 
in enkele gevallen samen met een collega in 
het vak. In ReVa zorgde ze in 2018 samen met 
Rein Dijkveld Stol voor de volledige aankle-
ding van het Circusfestival in De Verademing, 
ze richtte de lifestylebeurs/banenmarkt op 
het Regentesseplein in, maakte samen met 
Harald Maakt de twee grote houten vossen 
die als toegangspoorten dienden in de Wei-

marstraat tijdens het Winterlichtfestival en 
verzorgde niet zo lang geleden de inrichting 
en vormgeving van buurtwinkel Wij Weimar 
op de hoek van de Noorderbeekdwarsstraat 
en de Weimarstraat. “Dat vind ik het allerleuk-
ste om te doen: de hele decoratie, zelf maken 
en spullen verzamelen.”

Trots
“Ik doe de aankleding vaak met kringloop-

spullen en voor mijn meubels gebruik ik, 
vanwege de duurzaamheid, zoveel mogelijk 
gerecycled materiaal. Dat verkrijg ik via al-
lerlei kanalen. Mijn werkplaats zit in Laak in 
een verzamelgebouw, waar andere bedrijven 
nog wel eens materiaal over hebben. Ik heb 
ook een keer een complete oude vloer gekre-
gen. Heel soms haal ik materiaal uit een con-
tainer. En verder heb ik momenteel nog een 
heel leuk en ambitieus project: ons huis in 
de Wattstraat boven het voormalige Chinese 
restaurant, dat we 3 jaar geleden hebben ge-
kocht. Ik ben best trots op wat we daar al van 
gemaakt hebben!’ 

Zie ook: www.hetmeisjemetdezaag.nl 

Het Meisje 
met de 
Zaag

 Zicht op speelplaats vanaf balkon
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TeksT en FoTo: PieT vernimmen

‘Anno 1893’ staat bovenaan bij de twee 
panden op de hoek van de Suezkade en 
de Weimarstraat. De panden vormen een 
bijna deftige toegangspoort tot dit ge-
deelte van de Weimarstraat. De Weimar-
straat was bij de bouw een chique straat en veel 
portieken kregen eind 19e eeuw een bijpas-
sende stijlvolle aankleding: geglazuurde tegels 
met strakke of juist jugendstilachtige, florale 
motieven, geheel volgens de mode van die tijd. 

Waarderen en koesteren
Veel van deze tegelversieringen zijn nog aan-

wezig. Niet alleen in de Weimarstraat, maar ook 
elders in onze wijk, zoals aan het Regentes-
seplein, de Beeklaan en de Laan van Meerder-
voort. Niet elk tableau is nog in prima staat. Dat 
is jammer maar begrijpelijk, want het onder-
houden en restaureren van de tegeltableaus is 
vaak een kostbare zaak. Des te meer vallen de 
bewoners te prijzen die hun tegelwand waarde-
ren en koesteren.

De Beeklaan 
Aan de Beeklaan laten twee bedrijven zien 

dat ze kwaliteit bieden. De blauwe tegels aan 
de buitenkant van ‘de Gruyter’/ ‘Rood met witte 
stippen’ aan de Beeklaan komen van de Porce-
leyne Fles uit Delft en de tegels aan het pand 
van de voormalige melkinrichting ‘De Land-
bouw’ komen van Rozenburg. Het is een mooi 
‘schilderijtje’, daar op de hoek van de Stephen-
sonstraat: links een boerin die uit de stal komt 
en rechts een boer die koeien melkt. Functione-
ler kunst voor een melkbedrijf bestaat niet. En 
een stukje dichter bij de Weimarstraat, Beeklaan 
305, is een tegelportiekje dat qua sfeer zo uit 
Italië kan komen.

Regentesseplein
Ook het Regentesseplein kent tegelportieken: 

het portiek van huisnummer 11 is het meest sub-
tiel, terwijl dat van de buren, nummer 10, het rijkst 
versierde tegelportiek van de wijk is. Een bezit 
om trots op te zijn. 

Weimarstraat
Bij Weimarstraat 1 en 4 zitten de tegelver-

sieringen vaak achter tralies en dat is jammer, 
maar alleszins begrijpelijk: die donkergroene en 
oranjeachtige bloemen op de gehele portiek-
gevel van nummer 1 bijvoorbeeld laat je niet 
graag kennismaken met vandalisme. Dat geldt 
evenzeer voor het portiek van 4a met zijn prach-
tige lelieachtige vormen. Ook bij Fietsenhandel 
Beer, aan Weimarstraat 31a, is de gehele wand 
nog min of meer intact. En even verder bij de 
huisnummers 40a en 64 zijn eveneens tegelju-
weeltjes. 

Overzicht
Onderstaand lijstje is niet volledig, maar mooie 

tegels in ReVa zijn te vinden aan Beeklaan 305 
en 377 en natuurlijk nog De Gruyter en De 
Sierkan. Aan het Regentesseplein de 
nummers 6, 10 

en 11. En tot slot in de Weimarstraat de huis-
nummers 1, 4a, 6, 17, 18a, 29a, 31a, 40a, 64, 173, 
174, 193 en 204. 

Internet
De Vrienden van het Nederlands Tegelmu-

seum hebben op hun website beschrijvingen 
van veel tegelversieringen in Den Haag: https://
vriendennederlandstegelmuseum.nl/onder-
zoek/tegels-op-locatie. Via hun site kun je wan-
delingen, auto- en fietstochten maken langs 
opmerkelijke tegelversieringen. Het aardige 
van de website is dat je kunt zoeken per loca-
tie en postcode. En, je kunt ook zelf ‘vondsten’ 
toevoegen. 

Tegels en tegelportieken in de wijk HISTORIE IN DE WIJK

vlnr bovenste rij: Beeklaan 305, Regentesseplein 11, Weimarstraat 31a, Beeklaan 377, Weimarstraat 401

onderste rij: Weimarstraat 1, Weimarstraat 64, Regentesseplein 10, Weimarstraat 4a
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Ernst Molenaar: De Perseïdenzwerm
Do. 8 augustus | 20:30 uur
Zomeravonden zó helder dat het bijna lijkt alsof u de sterren kunt aanraken. Elke zomer 
trekt de aarde in augustus door de Perseïden-meteorenzwerm: een wolk van stofdeeltjes 
achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. De stofdeeltjes komen in botsing met de 
dampkring en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel: een vallende ster. 
Te midden van de Perseïden richt het Zuiderparktheater de blik op de hemel. Ernst 
Molenaar spreekt in het theatercollege over de meteoren en het ontstaan ervan.

Joris Luijendijk: Het Bubbelcollege
Do. 5 september | 20:30 uur
De keuze voor Brexit en de verkiezing van Trump schokten velen in 2016. Hoe kon 
dit gebeuren? Al snel werd de schuldige gevonden: de fi lterbubbel. Opgesloten in 
een eigen wereldje horen mensen alleen nog maar gelijkgestemden. Een ideale 
voedingsbodem voor nepnieuws. Maar klopt dit wel? In het Bubbelcollege gaat Joris 
Luyendijk de bekende verklaringen voor het populisme voorbij. In een interactief 
college vol fi lmpjes en verhalen neemt Joris u mee naar de momenten waarop zijn 
wereldbeeld barstte. Is niet de bubbel van de ander, maar die van uzelf misschien 
het probleem? Joris houdt u op confronterende wijze een spiegel voor.
In samenwerking met het Paard.

Theatercolleges 
in het Zuiderparktheater

Voor informatie en reserveringen: www.zuiderparktheater.nl

TeksT: lAurA vAn herPen FoTo: esTher gerAdTs 

Vandaag is mijn stulpje van jou

Leuk om in de krant te komen? Ja 
natuurlijk!

Ooit was hij diplomaat op Aruba. 
Drie jaar geleden kwam hij uit Am-
sterdam naar hier, waar zijn doch-
ters in de buurt zijn. Het was wen-
nen.

De komst van de grote vriendelij-
ke zigeuner bracht verlossing. Die 
hoefde niet te wennen. Het perso-
neel is zorgzaam, het eten lekker. 
En ze troffen elkaar. Gelijk ver-
liefd waren ze. 

Ja toch, maat? Hij wijkt niet van 
zijn zijde. De verkering met Nel 
verandert daar niks aan. Nee, waar-
om? Hij zoekt me overal. Of niet, 
maat? Hun werelden zo verschillend, 
hun inborst zo gelijk. Jong, be-
reisd en ondeugend.

Ooit startten ze een handtekenin-
genactie om de schoonheid van het 
huis te behouden. Vervolgens frau-
deerden ze er lustig op los om haar 
medewerker van de maand te maken. 

Niet gelukt, toch leuk. 

Ja hoor kom maar binnen. Vandaag is 
mijn stulpje van jou.

Ze zijn bezig de loterij te winnen. 
Dan gaan ze reizen door Marokko.

De boefjes van het Dreeshuis.

Buren in Beeld WONEN IN DE WIJK
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TeksT: AnnemArie PiersmA FoTo: PieT vernimmen 

In Weimarstraat 65, naast thea-
ter De Regentes, zit sinds een paar 
maanden een bijzondere kinder-
winkel: Stokstaart. Susan Adam, con-
servator bij het Gemeentemuseum Den 
Haag en eigenaar van de winkel: “Ik 
houd ervan om me te omringen met 
mooie spullen. Bovendien ben ik dol op 
kinderboeken. Ik heb thuis een enorme 
verzameling. Dat wilde ik graag combi-
neren in een eigen winkel.” 

Goed verhaal
In de winkel is kinder- en babykleding 

te koop, maar ook houten speelgoed, 
kinderboeken en bijzondere spullen zo-
als servies, rugzakken, kussens of bed-
dengoed. Susan verkoopt vooral dingen 
die ze zelf mooi vindt. “Het moet een 
beetje bijzonder zijn. Ik kijk naar vorm-
geving, kwaliteit, originaliteit. En of het 
duurzaam en eerlijk geproduceerd is. 
Ik verkoop alleen spullen met een goed 
verhaal. Bij kinderkleding let ik erop 
dat het comfortabel is: het moet lekker 
zitten en kleurrijk zijn.” Het assortiment 
wordt steeds vernieuwd. Susan ver-

heugt zich al op de houten dieren van 
Ostheimer die binnenkort komen. “Die 
mag niet zomaar iedereen verkopen, 
daar ben ik heel trots op.” Het aanbod is 
zeker niet doorsnee, “maar ik zorg dat 
ik ook kleine cadeautjes heb van rond 
een tientje voor een kinderfeestje.”

Marije Tolman
Stokstaart verkoopt ook kinderboek-

illustraties. “Ik vraag regelmatig illus-
tratoren om hier te exposeren. De ori-
ginele illustraties zijn ook te koop. Leuk 
voor op een kinderkamer.” Vanaf 10 juni 
exposeert de Haagse illustrator Marije 
Tolman in theater De Nieuwe Regentes 
en exposeert de Haagse illustratrice 
Marije Tolman in de winkel, bekend van 
het veelbesproken prentenboek Vosje. 
De winkel en de expositie bezoeken 
kan op donderdag, vrijdag en zaterdag 
vanaf 10.00 uur. Wie nieuwgierig is ge-
worden, kan alvast een kijkje nemen op 
www.stokstaartshop.nl. Op Instagram 
plaatst Susan elke dag een nieuwe foto. 
Die foto’s zijn kunst op zich: prachtige 
stillevens in mooie kleuren. Hier is de 
conservator aan het werk.

Stokstaart: mooi kinderspul

TeksT: AnnemArie PiersmA FoTo: PieT vernimmen 

‘Ali’s Lebanese incredible sandwi-
ches’ wordt gerund door Ali Shiet en 
Ali Haidar. Geboren in Libanon, maar 
inmiddels alweer jaren in Neder-
land. Allebei een goede baan, de een in 
een koffiefabriek, de ander bij KPN.

Toch droomden ze van een eigen be-
drijf. “We wilden altijd al voor onszelf 
beginnen.” Dus toen het hoekpand aan 
het Regentesseplein 228 beschikbaar 
kwam, hoefden ze niet lang na te den-
ken. “Het is een mooie locatie, een leuke 
buurt, dus: waarom niet?” Vervolgens 
staken de mannen de koppen bij elkaar. 
“We wilden iets unieks, iets aparts, iets 
dat nog niet bestaat. Zo kwamen we uit 
op een vegetarisch/veganistisch con-
cept.”  

Te mooi voor woorden
Zonder veel horeca-ervaring stort-

ten ze zich in het avontuur. De ene Ali 
nam ontslag en stopte al zijn spaargeld 
in de zaak. De andere Ali hield zijn baan 
aan en werkte ’s avonds bij Ali’s. Sinds 
kort heeft ook hij zijn baan opgezegd. 

“We zijn expres voorzichtig begonnen. 
Niet te veel reclame, niet te veel op de 
kaart. Eerst maar eens kijken of het 
zou lukken.” Zo werd de reputatie stap 
voor stap opgebouwd. Dat pakte goed 
uit. Ali’s is inmiddels een begrip in de 
buurt. En niet alleen voor vegetariërs. 
“Iedereen die hier komt, is lovend. Het 
is te mooi voor woorden.”

Dagelijks vers
Ali’s is open van 11.30 tot 22.00 uur, 

voor lunch, diner of een snack tussen-
door. Eten afhalen en thuis laten be-
zorgen kan ook. Ali’s verzorgt ook de 
catering voor bijzondere gelegenheden. 
Al het eten wordt dagelijks vers bereid. 
“Elke avond is de koelkast leeg; we ma-
ken alles vers klaar. Zo kunnen we kwa-
liteit garanderen.” Op de kaart staan 
Libanese specialiteiten en streetfood, 
zoals de wraps met gebakken bloem-
kool en aubergine met huisgemaakte 
granaatappelsaus. Ali’s moeder maakt 
de hummus en de falafel; zijn vader de 
pasteitjes. Het zijn de meest populaire 
gerechten op de kaart.

Vegetarisch smullen bij Ali’s

Ook kleine cadeautjes Elke avond is de koelkast leeg

ONDERNEMEN IN DE WIJK

(vervolg van de voorpagina)

TeksT: Anneke de grAAF FoTo: BuurTschuur

Vruchtbare 
startbijeenkomst op
 28 mei 
Startbijeenkomst 

Samen zaten ze deze startbijeenkomst op 28 
mei voor. De opkomst was niet groot, maar het 
enthousiasme van de aanwezigen (m/v) was 
dat wel, en dat gold ook voor de bruikbaar-
heid van de gedane suggesties. Al heel snel 
daarna gingen betrokken buurtbewoonster 
Georgina (“zo verdrietig, al dat ongebruikte 
gereedschap”) en hobbyklusser Maaike, samen 
met zich al eerder aangemelde vrijwilligers, 

alle geschonken apparatuur en gereedschap 
administreren, inventariseren en controleren. 
Inmiddels heeft Jeroen in De Nieuwe Regentes 
een gloedvol betoog over de Buurtschuur 
gehouden tijdens de Vaderdag-buurttalkshow 
met Marcel Verreck op zondag 16 juni. 

Delen de norm
Wat was de Buurtschuur ook alweer? Heel 

praktisch: een plek waar wijkbewoners gereed-
schap kunnen lenen. Waarom zou je een boor, 
een hogedrukspuit, een schuurmachine in huis 
moeten hebben als je die maar een paar keer 
per jaar of nog minder gebruikt? Hoe prettig 
is het dat ook anderen van dat gereedschap 
gebruik kunnen maken, en dat je ook kunt 
klussen met goede apparatuur als je een kleine 
beurs hebt? Wie weet wordt de Buurtschuur 
wel een plek waar je ervaringen en tips kunt 
uitwisselen over de klus die je wilt gaan oppak-

ken, waar je een kopje koffie kunt drinken en 
een praatje kunt maken met buurtbewoners. 
En niet te vergeten, een plek waar jij je (bijna) 
niet gebruikte gereedschap kunt doneren; 
mocht je het weer nodig hebben, dan weet je 
waar het is. Jeroen: “Uiteindelijk kan het ertoe 
leiden dat de Buurtschuur een normalere 
situatie wordt dan eigen gereedschap in huis 
hebben. Dat delen de norm wordt.”

Vrijwilligers en gereedschap 
gevraagd

Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Om 
af en toe fysiek aanwezig te zijn tijdens de 
openingsuren van de Buurtschuur, de uitleen-
administratie bij te houden, het gereedschap 
professioneel en overzichtelijk op te hangen, 
op te ruimen, in te richten, de communicatie 
te doen. Verder kan de Buurtschuur nog een 
heleboel goed gereedschap gebruiken. 

 Opbouw- & Opruimmiddag
Op zondag 30 juni is er van 13.00 tot 16.00 

uur in de Buurtschuur een Opbouw- & Op-
ruimmiddag, waarvoor nieuwe vrijwilligers 
zeer welkom zijn. Boylestraat 20. Aanmelden 
vrijwilligers en gereedschap bij Jeroen Boon, 
boon.je@gmail.com.  

Zie ook: www.segbroekdeelt.nl

“Hoe prettig 
is het dat ook 

anderen van dat 
gereedschap 

gebruik kunnen 
maken”
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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

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 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

D
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 2
01

6
C

Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

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

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

wonen, werken en leven.

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

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg
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Of toch maar niet? 
 
Loopt ú wel eens aan bij De Barre Hond? Le 
Mistral misschien, de Galaxy eventueel? Ik 
evenmin. De staat van genade waarin ik dit 
stukje schrijf, bereik ik zonder roesmidde-
len. Geestverruiming overbodig. Bovendien, 
van blowen krijg je rode ogen en een droge 
mond. Ik krijg toch al bloed voor ogen als 
ik in de Weimarstraat met doodsverachting 
per tweewieler om dubbel geparkeerde 
koffie- en andere shoppers moet navige-
ren. Als ik van ergernis ook nog een droge 
mond heb gekregen, bestrijd ik die liever 
met vochtige versnaperingen waarvoor 
de koffieshop geen vergunning heeft. 
Trouwens geen idee hoe je eenmaal binnen 
op adequate wijze een bestelling plaatst. 
“Goedendag dealer. Ik heb vernomen dat 
er in deze inrichting in weerwil van de op 
de winkelruit aangebrachte tekst middelen 
worden verstrekt die een euforie veroor-
zaken waarin men gedurende een korte 
tijdspanne zorgeloos kan genieten van 
intens ervaren zintuigelijke prikkels. Kunt u 
mij binnen dit bestek een uwer producten 
aanbevelen?” U heeft het vage gevoel dat 
dit geen toverformule is voor een prettige 
klantervaring. U zegt: ”Jij kan beter je kop 
houden en zonder inhaleren doorfietsen”. 
Dank u voor het welgemeende advies. Maar 
als u en ik niet tot de klandizie behoren en 
onze familie, vrienden en buren – zonder 
uitzondering keurige, prudente, ingetogen 
burgers – evenmin, hoe kan die cannabis-
bisnis dan draaien als een tierelier?
Nu we toch door de Weimarstraat fietsen, 
zetten we even een voet op de stoeprand 
bij de VLEESCHHOUWERIJ. Het staat in 
kapitalen boven de etalage. Dat is historie, 
maar het pand is wel binnen de branche 
gebleven. Kijk maar op de ruit: TATTOOS. 
Ooit hakte men hier varkens aan karbona-
des, thans bewerkt men menschenvleesch. 
Een schichtige blik in deze camera obscura 
onthult pieces die u niet op het lijf geschre-
ven staan. Wilt u niet eens wegdrijven op 
golven van klamheimelijke wellust die het 
pijnlijk pernicieus inpixelen teweeg zou 
brengen? Dan struikelt deze participerende 
journalist maar in z’n eentje naar binnen. 
“Goedendag mensenetser. Naar verluidt 
kunt u het vege lijf luister bijzetten met een 
welgekozen illustratie. In eerste instantie 
dacht ik aan een doodshoofd boven de 
schaamstreek, maar met uw borende blik 
in de spiegels van mijn ziel wordt u wellicht 
een diepe hunkering naar een geile zee-
meermin op de biceps gewaar. Ik laat het 
over aan uw discretie.” 
Helaas, de integriteit van mijn menselijk 
lichaam laat het niet toe. In mijn lijf wordt 
geprikt noch gepierced. Maar ú moet het 
natuurlijk helemaal zelf weten mevrouw. 
Als u bij nader inzien toch dat sierlijke roos-
je met veganistische inkt aan de inzinking 
in uw onderrug wilt laten ontspruiten, ga ik 
me er echt niet dwars vóór gooien. Het doet 
wel au dus haal eerst een joint bij de Barre 
Hond. Diep inhaleren en fijne dag verder.

Bert de Croon

C
olu

mn

CULTUUR IN DE WIJK

TeksT: redAcTie FoTo: miriAm l’herminez

Op 19 juli start bij Galerie Paper Art 
& Design aan de Weimarstraat 56 een 
bijzonder wijkproject: samen met kun-
stenaars Miriam l’Herminez en collega 
Marna Ouwehand maken buurtbewoners 
een kunstwerk. Miriam en Marna roepen wijk-
bewoners op mee te doen met dit werk.

Nu te zien in Paper Art & Design
Miriam was al eerder betrokken bij een ver-

gelijkbaar project en dat werk staat nu in de 
galerie: 9 doeken en 9 objecten (koffertjes). De 
doeken bestaan uit silhouetten van mensen 
met verschillende culturele of religieuze ach-

tergronden. De voorzijde van deze beelden is 
zwart-wit, zonder herkenbaar gezicht. De ach-
terzijde van de beelden bestaat uit Nederlandse 
kranten (tekst, koppen en foto’s). De koffertjes 
zijn beplakt met kranten uit verschillende ande-
re taalgebieden. Zij vormen een metafoor voor 
waardevolle bagage.

Oproep 
Tijdens de expositieperiode (12 juli – 28 sept) 

zijn de kunstenaars op de vrijdagmiddagen 
aanwezig om bewoners meer te vertellen over 
de werken en om verder te praten over verhalen 
die gaan over de bewoners en over deze wijk. 
Deze verhalen zijn de start van het nieuwe pro-
ject. Het kan gaan over wat er speelt in de buurt 

of wat belangrijk is voor bewoners. Mogelijke 
onderwerpen zijn: de historie, de toekomst, di-
versiteit, rolmodellen, portretten van bewoners 
of het karakter en de schoonheid van de wijk. 
Kortom: een uitnodiging om mee te kijken, pra-
ten, denken en doen! Het eindresultaat wordt 
een nieuw kunstwerk en hoe dat eruit gaat zien 
bepalen buurtbewoners en kunstenaars met 
elkaar.

Wanneer
Het nieuwe project start op 19 juli. Heb je inte-

resse of ideeën, neem contact op met 
Miriam L’Herminez, 06-4628320 of 
Miriam.lherminez@gmail.com

Samen een 
kunstwerk 

maken

TeksT: AnnemArie PiersmA FoTo: gyroTonic

Je lichaam op een bijzondere manier 
gezond, fit en sterk krijgen en houden? 
Dat kan bij Body in Flow van Valentina 
Scaglia. Valentina geeft les in Gyrotonic en Gy-
rokinesis, een in Nederland nog vrij onbekende 
vorm van workout.

Vloeiend bewegen
Gyrotonic is een vorm van training, gebaseerd 

op de principes van yoga, gymnastiek, dans, 
zwemmen en tai chi. De oefeningen worden uit-
gevoerd op speciaal ontworpen apparaten. Die 
lijken niet op ‘gewone’ fitnessapparaten, maar 
zijn vriendelijk van vorm en gemaakt van hout. 
Tijdens de oefeningen maak je ronde, vloeiend 
in elkaar overlopende bewegingen die je com-
bineert met je ademhaling. Gyrokinesis is geba-
seerd op hetzelfde principe, maar wordt in groe-
pen gegeven zonder apparaten, alleen met een 
matje en een stoel.

Ruimte in je lichaam
Valentina Scaglia was jarenlang danseres bij het 

Nederlands Dans Theater (NDT). Na haar dans-
carrière volgde zij de opleiding tot Gyrotonic-
trainer. “Ik vind het een heel mooie manier van 
bewegen. Ronde vloeiende bewegingen, met 
de gewrichten mee, goed om je lichaam wend-
baar en sterk te maken. Je leert je hele lichaam 

als één geheel bewegen, zonder het te forceren.” 
De meeste mensen zitten te veel en bewegen te 
weinig, waardoor ons lichaam verstijft. “Met Gy-
rotonic krijg je weer ruimte in je lichaam. Als je 
ruggenwervel gezond is, is de rest van je lichaam 
dat ook. Daar heeft je hele lichaam voordeel van.”

Niet alleen voor dansers
Gyrotonic werd ontwikkeld door de Roe-

meens-Hongaarse danser Juliu Horvath. Hij be-
dacht de methode om zijn blessures te genezen 
en zijn kracht en beweeglijkheid terug te krij-
gen. Toch is de methode niet alleen voor dan-
sers. “Zeker niet. Ik geef les aan dansers van het 
NDT, maar ook aan jongeren, ouderen, zwan-

gere vrouwen en kinderen. Sommige mensen 
komen omdat ze klachten hebben. Anderen 
zien het als een goede work-out. Als je het be-
langrijk vindt om je meer bewust te zijn van je 
lichaam, je houding te verbeteren en je goed te 
voelen, dan is Gyrotonic iets voor jou.”

Privéles en groepsles
Valentina geeft privéles aan huis in de New-

tonstraat en groepsles in De Zevende Hemel, 
Laan van Meerdervoort 190. Geïnteresseerden 
kunnen een gratis proefles doen, of een proef-
les Gyrotonic met korting. Opgeven kan via 
www.bodyinflow.nl.

Beter bewegen met Gyrotonic bij Body in Flow

 Groepsles in De Zevende Hemel
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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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

Kunstenaars in Artism

“De mooie grens tussen perfectie en 
imperfectie”

TeksT en FoTo: PieT vernimmen

De minutieus geschilderde stedelijke 
landschappen van Gert van ’t Riet, een 
van de kunstenaars die werkt in Artism, 
hebben alles te maken met het ont-
staan van de Stichting Artism, gehuis-
vest in het pand van Bierbrouwerij De 
Prael aan het Esperantoplein. Als Bart 

van Krimpen ’s avonds langs een galerie 
loopt, raakt hij geïntrigeerd door een schil-
derij dat in de etalage hangt. Jaren later 
ziet hij het tot zijn verbazing opnieuw en 
koopt het. Dat is het begin van de vriend-
schap tussen hem en de kunstenaar Gert 
van ’t Riet en in feite het begin van Artism.

Zelfde visie

Artism, centrum voor culturele dagbeste-
ding, van 2016 tot 2018 aan de Bezuiden-
houtseweg, zit sinds april 2018 in het gebouw 
waarin ook De Prael is gehuisvest. De Prael 
en Artism: een gelukkige combinatie, omdat 
ze allebei dezelfde visie hebben op arbeid en 
zorg voor mensen met een beperking.

Zorg beter maken
Bart van Krimpen, als werktuigbouwkun-
dige aanvankelijk werkzaam in de olie-
industrie en later in de software, liet Gert 
voor zijn bedrijf Damph de huisstijl en 
het verpakkingsmateriaal ontwerpen. Die 
samenwerking veranderde Barts visie op 
eigen carrière en geluk. “Het leiding geven 
aan Artism is inspirerend, geeft voldoe-
ning en is ook uitdagend. Mijn doel is om 
op deze manier de zorg beter te maken. 
Door efficiënter te werken kun je de kwali-
teit verhogen.”

Kunstencentrum
Artism biedt ruimte aan kunstenaars om 
zich te ontwikkelen door middel van een 
inspirerende omgeving en persoonlijke 
aandacht. Daarnaast stimuleert Artism de 
verkoop van de werken en gaat daar bin-
nenkort actiever mee aan de slag. Als het 
mogelijk is, brengt Artism de kunstenaars 
ook belangstelling bij voor cultureel on-
dernemerschap. 
Behalve Gert van ’t Riet werkt bij Artism 
ook Fred, die zich met zelfgemaakte olie-
verf specialiseert in portretten en land-
schappen. Rijk maakt schilderijen en be-
schildert daarnaast ook kistjes, tasjes en 
schoenen. Rijk: ”Mijn werk kun je het beste 
typeren als kleurrijk”. En Cornelleke die 
minutieus het doek volschildert met stip-
peltjes waarin kubussen zweven. Cornel-
leke: ”Die kubussen in de ruimte kloppen 
soms wel en soms niet. Het is een mooie 
grens tussen perfectie en imperfectie.”

Vacature
Bart: “Gemiddeld drie keer in de week ko-
men de 10 kunstenaars een dag of dagdeel 
bij ons werken. We hebben ruimte voor 
16, maar de opzet is om het kleinschalig 
te houden. Voor onze kunstenaars is een 
prikkelarme omgeving belangrijk. Zowel 
de zorg als de kunst laten we door deskun-
digen begeleiden. Shirley is onze vaste ge-
diplomeerde zorgbegeleider.” 
Voor de begeleiding van het artistieke 
gedeelte heeft Artism een vacature open-
staan voor een of twee dagen per week.

Outsider Art
Kunst door mensen met een beperking wordt 
sinds een jaar of vijftig aangeduid met de 
term ‘Outsider Art’. Willem van Genk (1927-
2005) is een internationaal bekend Neder-
lands kunstenaar op dit gebied. Museum het 
Dolhuys in Haarlem, de Hermitage in Amster-
dam en het Guislain Museum in Gent beste-
den ruim aandacht aan Outsider Art. Artism-
kunstenaar Gert van ‘t Riet neemt met vijf 
‘stedelijke’ werken deel aan de expositie City 
Scapes, die tot en met 23 augustus te bezich-
tigen is in Galerie Atelier Herenplaats, Schiet-
baanstraat 1 in Rotterdam.

CULTUUR IN DE WIJK

“Door efficiënter 
te werken kun 
je de kwaliteit 

verhogen.”

 Kunstwerk van Cornelleke

 Gert van ‘t Riet werkt aan een nieuw stadsgezicht
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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 wijk-
agenten 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 advies- 
en 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, Noorderbeek-
dwarsstraat 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, ge-
luid, stank, ongedierte, openbare straat, 
riolering, straatverlichting etc:  14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070

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 

Cultuur en agenda
sAmensTelling: PieT vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

ZUIDERPARKTHEATER –  
KAMMELOT            

Zo 11 aug 14.00 uur. Poppentheater Froe Froe 
speelt de familievoorstelling (4+) Kamme-
lot. Iedereen kent het verhaal van de Ridders 
van de Ronde Tafel. Is alles wel gegaan zoals 
het verteld wordt? Was die tafel wel rond? En 
waren die ridders wel zo stoer? Was Lancelot 
wel zo trouw? Was Guinevère wel zo eenzaam 
tijdens de kruistochten? Een vlammende voor-
stelling vol roestige harnassen, blanke zwaar-
den en vuur-rochelende draken. Voor kinderen 
én ouders. 
www.zuiderparktheater.nl

NEST – FREE THE EYEBALL

Tot 7 juli deze solotentoonstelling van Tanja 
Ritterbex; Hoe te leven in een wereld waarin 
zelfbenoemde guru’s, influencers en sluik-
reclamespots je vertellen wat geluk is? Kan 
kunst dan soelaas bieden? In zestig video-
werken onderzoekt Tanja Ritterbex de rol van 
de geopinieerde influencer. Zij neemt haar 
eigen leven hierin als uitgangspunt. ‘Free the 
Eyeball’ biedt een inkijk in de ogenschijnlijk 
willekeurige wereld waarin zelfbruin-tutorials 
zich afwisselen met een serieuze poging on-
line genegenheid te vinden.
www.nestruimte.nl

ZUIDERPARKTHEATER - PINK PROJECT

Za 6 juli 20.30 uur. Pink Project terug in het 
Zuiderpark met de sensationele Pink Floyd’s 
Anniversary Show, die in het teken staat van 
de albums The Wall en The Division Bell die 
in 2019 resp. 40 en 25 jaar geleden uitkwa-
men. Een feestelijke editie dus! Inclusief een 
prachtige quadrafonische sound, een spec-
taculaire lichtshow, adembenemende projec-
ties en indrukwekkende visuals. Pink Project 
brengt al 25 jaar een ode aan de tijdloze 
muziek van de veelgeprezen, legendarische 
albums van Pink Floyd.
www.zuiderparktheater.nl

ZUIDERPARKTHEATER -  
HET BUBBELCOLLEGE

Do 5 sep 20.30 uur. De keuze voor Brexit 
en de verkiezing van Trump: hoe kon dit 
gebeuren? De filterbubbel kreeg de schuld: 
opgesloten in een eigen wereldje horen men-
sen alleen nog maar gelijkgestemden. In een 
interactief college vol filmpjes en verhalen 
neemt Joris u mee naar de momenten waar-
op zijn wereldbeeld barstte. Is misschien uw 
eigen bubbel het probleem? Joris houdt u op 
confronterende wijze een spiegel voor. In sa-
menwerking met Paard. 
www.zuiderparktheater.nl 

WIJN EN KUNST - NORA VAN KLINGEREN 

Opening zo 7 juli. 16.00 - 18.00 uur. Wandkle-
den & Textiel. Te zien t/m 2 september 2019. 
Nora van Klingeren maakt wandkleden van 
vervilte wol en handgeschilderde en gezeef-
drukte zijde. Ze maakt haar vilt zelf en ver-
werkt hierin stukken met door haarzelf met 
zeefdruk bedrukte en geschilderde zijde. Voor 
deze expositie wordt het zomergevoel aan-
gewakkerd door de ruisende beschilderde en 
gezeefdrukte zijde en werken van vilt en zijde 
met vrolijke mensen uit allerlei windstreken 
en kleurrijke landschappen. 
www.wijnenkunstatelier.nl

ZUIDERPARKTHEATER -  
DE PERSEÏDENZWERM

Do 8 aug 20.30 uur. Elke zomer trekt de 
aarde in augustus door de Perseïden-me-
teorenzwerm: een wolk van stofdeeltjes 
achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. 
De stofdeeltjes komen in botsing met de 
dampkring en veroorzaken kortstondig een 
lichtstreep aan de hemel: een vallende ster. 
Te midden van de Perseïden richt het Zui-
derparktheater de blik op de hemel. Ernst 
Molenaar spreekt in het theatercollege over 
de meteoren en het ontstaan ervan. 
www.zuiderparktheater.nl 

AGENDA
EMMA’S HOF 
14 juli 16.00 uur
Wijnproeverij: een Frans Fête op zijn 
Emma’s, met vide grenier, Franse hapjes, 
jeu de boules en musette. Om mee te doen 
aan de wijnproeverij kan men zich vooraf 
aanmelden. Hou facebook en de website 
van Emma’s Hof in de gaten.

DE PRAEL
26 juni 19.00 - 22.00 uur
Russian Pub Quiz, High Level Pub Quiz in 
Russian. To sign up (teams of max 6 people) 
or for more information: haag@club60sec.ru)

30 juni en 28 juli 16.00 uur
Lindy Hop Beer Dance, Lindy Hop dansmid-
dag. Check facebook wanneer een ‘taster’ 

start en welke band meekomt.

21 juli 12.00 uur 
The Hague Craft; in samenwerking met al 
het lokale (bier) wat Den Haag te bieden 
heeft, organiseren Brouwerij de Prael & 
Brouwerij Kwartje het ongedwongen 
samenkomen van de buurt en de stad. 
Ontdek alles wat brouwend Den Haag te 
bieden heeft.

EN VERDER IN DE PRAEL
Elke dinsdag daghap & bier, elke woensdag 
pizza-avond, elke donderdag onbeperkt 
spareribs, elke vrijdag borrelplank van de 
week, elke zaterdag roti & bier en elke laat-
ste zondag van de maand ‘Sunday Roast’.

  14 juli: Wijn proeven in Emma’s Hof
Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl
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