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Woensdag 17 juli opende stadsdeeldirecteur Annette de Graaf 
samen met een van de initiatiefnemers, Erik van der Heijden, 
het speelplaatsje Steph op de hoek van de Stephensonstraat 

en de Beeklaan. Vier vaders hebben dit speelplaatsje in nauwe 
samenwerking met het Stadsdeelkantoor Segbroek gerealiseerd.  
Lees verder op pagina 4.
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Kan het mooier?

Een overzicht van initiatieven

Carla van den Hout

De Barre hond is een 
buurtkroeg en geen 
coffeeshop
TeksT: RedacTie

Op zijn barre tocht door de 
Weimarstraat met zijn vele 
‘verlokkingen’ maakte onze columnist 
Bert een ernstige vergissing. Hij zag de 
Barre Hond, waar hij klaarblijkelijk nog 
nooit een voet binnen had gezet, aan 
voor een van de coffeehops. Dat is niet 
zo mooi en helaas passeerde deze fout 
ook de redactie. Reacties bleven niet 
uit: “Hoe kan die man zo stom zijn!”, 
“Eindelijk eens aandacht voor dit café 
en dan op zo’n verkeerde manier!” 

Excuses
De krant wordt goed gelezen, dat is dan 
het enig positieve element. De redactie 
nam contact op met de kroegbaas en 
bood haar excuses aan. We beloofden 
de fout goed te maken in het augus-
tusnummer. Dat hopen we hiermee te 
hebben gedaan. Onze columnist Bert, 
die wat ons betreft de vrije hand van 
schrijven heeft, weet nu ook weer waar 
de grens ligt. Zand -of is het daar nog 
veen?-  erover, zo hopen wij.
Meer op pagina 13.
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[Rectificatie]
Een doorsnee Haagse straat omgeto-

verd tot een plek voor mensen: lange 
houten tafels en banken, kleurrijke tafelkle-
den, geurige bloemen in een bonte verzame-
ling van vaasjes, huisgemaakte gerechten. 
Vrolijke slingers van de lantaarnpalen naar de 
Franse balkonnetjes. 

Geroezemoes en live muziek
Spelende kinderen en dansende mensen, 

voor een poppodium met een band die in 
de bekendste kroegen van Den Haag niet 
zou misstaan. Een toevallige voorbijganger 

zal verrast zijn geweest. De Fultonstraat was 
op 22 juni afgezet voor auto’s. Een gezellig 
geroezemoes en gelach was van een afstand 
te horen en wie wat later op de avond voorbij 
liep heeft live muziek gehoord.

Sponsors
De winkeliers uit de Weimarstraat zoals Firat 

supermarkt, Ekoplaza, Albert Heijn Weimars-
traat,  Florida Bloemen en De Bruin van de 
Beeklaan hebben door sponsoring bijgedra-
gen aan dit mooie feestje.

Straatfeest 
Fultonstraat

Spelen in de eigen straat
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TeksT: aad Van schie

Sterke wortels
We hebben deze keer een mooi verhaal 

over de oorlog. Carla van den Hout sprak 
over haar boek ‘Sterke wortels’, over haar 
ouders en over de schoonvader Jo Allers. 
Nu begrijpen we waarom in de Perpon-
cherstraat een struikelsteen (Stolperstein) 
ligt met de naam van Jo Allers. Ook de zoek-
tocht naar de betekenis van het kunstwerk 
van Klawer in Emma’s Hof levert een mooi 
verhaal op. En natuurlijk krijgt in aanslui-
ting op de verhalen over tegelportieken 
in het vorige nummer het fraaiste portiek 
ook de ruimte in dit zomernummer.

Regentesseplein 
Dat er over de uitstraling en functiona-

liteit van het belangrijkste plein in ReVa, 
het Regentesseplein, verschillend gedacht 
wordt, is al een poosje bekend. Initiatief-
groep Regentesseplein praat op zaterdag 

21 september met zoveel mogelijk buurt-
bewoners over een ‘nieuw Regentesse-
plein’. Als u warme of juist geen warme 
gevoelens hebt bij dat plein, doe dan mee! 

Groene pagina’s
De redactie van KonkreetNieuws nodigde 

de verschillende groene actiegroepen uit 
om bewoners op de hoogte te stellen van 
hun plannen voor de buurt. De hittegolf 
van deze zomer onderstreept weer eens 
het belang van een voortvarend klimaat/
energiebeleid. Er valt nog heel wat te ver-
groenen in ReVa. Overigens als u graag 
wilt klussen in en om uw huis, lees dan het 
verhaal over de klusgoeroe, die u graag op 
gang wil helpen.

De Ja-sticker van KonkreetNieuws
De oproep om een sticker aan te vragen 

voor uw brievenbus leidde tot ongeveer 70 
verzoeken. Veelal gingen die verzoeken ge-
paard met complimenten voor de inhoud 
van de krant. Overigens let op: u heeft zo’n 

sticker alleen nodig als u helemaal geen 
sticker op de brievenbus hebt. Bij een 
neen/ja sticker blijft u de krant volgend 
jaar gewoon ontvangen. Uiteraard kunt u 
stickers blijven aanvragen de komende pe-
riode. U kunt de sticker ook ophalen aan de 
informatiebalie van het Stadsdeelkantoor 
aan de Valkenboslaan.

VAN DE REDACTIECOLOFON

H eet! Hotter than in July. Is dat mogelijk na die bijna 40 graden in de laatste 
week van juli? Jawel hoor. De sambal van Anton’s Kitchen is behalve erg 
smaakvol ook behoorlijk heet. En we waren gewaarschuwd door de produ-

centen van dat spul. In augustus lijkt het allemaal wat gematigder te gaan verlopen met 
de temperaturen. Hopelijk is het weer een beetje tropisch als de Buurtcamping annex 
klein festival in De Verademing plaatsvindt aan het eind van deze maand. Verder vanuit 
De Verademing: de eerste-oogst honing van de korven van 80 potjes is te koop tijdens 
diezelfde Buurtcamping en Manege Klep gaat aan het einde van de zomer weer volop 
draaien, zo is de verwachting. 

“Er valt nog 
heel wat te 

vergroenen in 
ReVa”

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.
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BOUWEN IN DE WIJK

TeksT: aad Van schie FoTo: PieT VeRnimmen

 
Het Regentesseplein is het hart van ReVa 
met een rijke geschiedenis rond een mar-
kant monument. In de loop van de vorige 
eeuw zijn er een aantal stevige ingrepen 
gedaan. De tramlijn ging weg en de zo domi-
nante kerk op de zuidhoek verdween roemloos 
en werd vervangen door een karakterloos ap-
partementengebouw. Eind vorige eeuw kwam 
er nieuwe bestrating, het plein werd een soort 
rotonde en het middenstuk kwam op een ho-
ger niveau te liggen. Er kwamen leilindes op het 
zuiden en het noorden van het plein. 

Toekomst
Sinds enige tijd zijn enkele wijkbewoners in 

buurtwinkel Wij Weimar met elkaar in gesprek 
over een voorstel om het Regentesseplein te 
herinrichten. We spreken met twee van de ini-
tiatiefnemers: Fultonstraatbewoner en stede-
bouwkundige Eline Keus en Regentesselaan-

bewoner en fractievertegenwoordiger van D66 
Marije Mostert. 

Gemis aan gebruiksfuncties
Eline: “Vanuit mijn fascinatie voor de stad 

en vanuit mijn beroep als stedebouwkundige 
maak ik al langer plannen voor het stadsdeel 
Segbroek. Met het team van de Debatmobiel 
spraken we met bewoners rondom het Regen-
tessplein. Er leven veel ideeën over het plein. 
Het is een prachtig plein met die kenmerken-
de pilaar. Maar er is een ervaren gemis aan ge-
bruiksfuncties. De prachtige gevels zijn slecht 
zichtbaar door de bomen, op het plein zelf is te 
weinig verblijfsruimte en het is er zomers door 
gebrek aan schaduw te heet. Mensen willen 
het plein graag meer in gebruik nemen. Lek-
ker zitten, lezen, spelen en ontmoeten. Hoe 
gaaf zou het zijn als we met de buurtbewoners 
een programma van wensen voor het Regen-
tesseplein neer zouden kunnen leggen bij de 
gemeente.”

Pleingesprekken
Marije: “Als fractievertegenwoordiger van 

D66 bereiken mij veel signalen uit de buurt 
dat het plein toegankelijker en aantrekkelijker 
kan. Tijdens het laatste Winterlichtfestival heb 
ik al mensen gevraagd om schetsen te maken 
voor het plein. De ideeën hieruit hebben we 
aangeboden aan stadsdeelwethouder Robert 
van Asten en hij stimuleerde ons om die plan-
nen verder uit te werken met meer mensen uit 
de buurt. Eline en ik hebben nu de handen in-
eengeslagen en zijn met een groep bewoners 
aan de slag gegaan om een Pleingesprekken-
evenement te organiseren in september. Per-
soonlijk vind ik het belangrijk, dat kinderen 
buiten kunnen spelen. Dat is nu rond en op 
het plein niet mogelijk. De buurt is nu aan zet.”

De wensen van de buurt
Eline en Marije: “In de basis is het een prach-

tig plein. Natuurlijk hebben wij onze eigen 
wensen, maar we gaan op zoek naar een door 

veel buurtbewoners gedragen plan. We zijn nu 
bezig met de voorbereidingen voor een schets-
middag. We schrijven verschillende partijen 
aan voor subsidie, we werken samen met een 
aantal zzp’ers uit de wijk en ook de horeca rond 
het plein doet actief mee.”

Schetsmiddag
De schetsmiddag op het Regentesseplein is 

op zaterdag 21 september van 14.00 tot 17.00 
uur. De initiatiefgroep gaat aan een grote ont-
werptafel zitten midden op het plein om alle 
buurtbewoners die zich melden naar hun wen-
sen te vragen. Er zijn plattegronden, papier en 
pen. En mensen met kennis van het plein. “We 
verzamelen deze middag bouwstenen voor 
een programma van wensen, dat we dan later 
aanbieden aan de gemeente.”

Regentesseplein
Kan het anders, kan het mooier?

  Regentesselaanbewoner en fractievertegen-
woordiger van D66 Marije Mostert

VAUGEL Door Erik van Schaaik

“Er bereiken mij 
veel signalen uit de 
buurt dat het plein 
toegankelijker en 

aantrekkelijker kan”
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Familie & Recht  

Duur partneralimentatie 
fors korter en na de hittegolf 
een scheidingsgolf? 

TeksT: ien Ubaghs, FamilieRechTadVocaaT/mediaToR  

 
Terwijl ik dit stuk schrijf is het rustiger 
dan anders op de Weimarstraat, maar 
in het familierecht is het zelden kom-
kommertijd. De ingangsdatum van een 
forse wetswijziging over partneralimentatie 
is recent  bepaald. Voor echtscheidingen die 
na 1 januari 2020 worden ingediend, gelden 
nieuwe regels voor de duur van de partne-
ralimentatie.  

De regels tot 1 januari 2020 
De (maximale) duur van de partneralimen-
tatie bedraagt nu nog 12 jaar, tenzij het hu-
welijk kinderloos is én niet langer dan 5 jaar 
heeft geduurd, dan is de duur gelijk is aan de 
huwelijksduur. 

Regels na 1 januari 2020 
De hoofdregel wordt: de duur van de part-
neralimentatie wordt de helft van de hu-
welijksduur, met een maximum van 5 jaar, 
tenzij er kinderen zijn jonger dan 12 jaar, 
dan duurt de alimentatie totdat de jongste 
12 jaar is.  Heeft de partner die alimentatie 
krijgt binnen 10 jaar de AOW gerechtigde 
leeftijd, dan is de duur maximaal 10 jaar en 
eindigt op het moment van bereiken van de 
AOW leeftijd. Als die partner niet binnen 10 
jaar de AOW leeftijd heeft én geboren is voor 
1 januari 1970 dan is de alimentatieduur 10 
jaar en geboren na 1 januari 1970 dan is de 
alimentatieduur 5 jaar. Zijn meerdere uit-
zonderingen van toepassing, dan geldt de 
langste termijn. 

Is door deze wijziging een (extra) 
scheidingsgolf te verwachten?  
Behalve dat er na de zomervakantie meer 
stellen uit elkaar gaan, verwacht ik geen ex-
tra scheidingsgolf door deze nieuwe wetge-
ving. Een scheiding omvat meer dan alleen  
partneralimentatie. Bovendien gaat kin-
deralimentatie altijd voor partneralimenta-
tie.  Alleen bij de hogere inkomens zal er dan 
nog ruimte zijn voor partneralimentatie. 

Emotionele hittegolf 
Zelden heb ik een scheiding meegemaakt 
zonder (turbulente) emoties. Wees hoe dan 
ook voorbereid op oplopende emoties. ls de 
knoop doorgehakt, dan vinden veel mensen 
de weg naar een gezamenlijke advocaat/
mediator. Die informeert over ieders rechten 
en plichten en over de wettelijke duur van 
de partneralimentatie en de berekening van 
de hoogte. Praten en niet procederen is nog 
steeds mijn motto!     

(vervolg van de voorpagina)

TeksT: aad Van schie FoTo: PieT VeRnimmen

Zo’n klein speelplaatsje creëren moet toch 
niet zo moeilijk zijn, zou je zeggen. Nou, dat 
viel tegen: overleg met de eigenaar van de 
parkeerplek de heer Shahid Steed Ramjia-
wan, een ontwerp realiseren, zoveel mogelijk 
omwonenden erbij betrekken, een stichting 
oprichten en fondsen verzamelen. Een hele 
toer. Voorzitter van Stichting Seph, de heer 
Erik van der Heijden: “Ik woonde aanvankelijk 
als huurder in de Franklinstraat en hield me 
toen niet zo bezig met de leefomgeving. Dat 

verandert als je kinderen krijgt. Dan valt het 
gebrek aan speelmogelijkheden in de directe 
omgeving pas echt op.”

Speelplaats in gebruik
Het speelplaatsje is al enige tijd in gebruik 

door heel wat kinderen uit de Stephenson-
straat, maar ook de ouders en kinderen uit 
de nabijgelegen Wattstraat en Columbus-
straat hebben hun oog laten vallen op deze 
speelmogelijkheid. Het speelplaatsje bestaat 
uit twee gedeelten: een kunstgrasveldje voor 
balspelen en een deel met een veelzijdig 
klimrek. Daarnaast zijn er plantenbakken die 
verzorgd worden door een aantal bewoners 

uit de straat: er is dus ook nog ‘echt’ groen 
bijgekomen en Steph wordt zodoende ook 
een ontmoetingsplaats voor volwassenen. 
De speelplaats is officieel gecertificeerd en 
de financiering is mogelijk gemaakt door bij-
dragen van het Stadsdeel, Fonds 1818 en van 
de Rabobank.  

Van plaag tot speelparadijsje
De voormalige parkeerplek die lang in ge-

bruik was door de tegenover gelegen garage 
Cor Car Classics en nadien door hangjonge-
ren was een plaag voor de bewoners. Nu kan 
deze locatie uitgroeien tot een mooie buurt-
voorziening in een stenige omgeving. Mooi! 

Kluspartner Brian Bernardus 

“Klussen, meer balans in je leven 
brengen”

“Ik heb het 
nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik 
het wel kan”

TeksT: anneke de gRaaF FoTo: hendRien bRoens

Hij is een gepassioneerd klusser. Uit er-
varing weet hij hoeveel voldoening het 
schenkt om zelf iets tot stand te brengen, 
hoeveel je ervan leert en hoeveel geld je 
ermee bespaart. Samen klussen is nog beter, 
want twee weten meer dan één. 

Sociale belevenis
Zelf woont Brian net buiten de wijk, maar het 

Regentesse- en Valkenboskwartier ziet hij als 
een gebied waar hij graag kluspartner wil zijn. 
“Ik wil alles op de fiets kunnen doen, daarom wil 
ik liefst in een straal van 5 km werken. Hier zijn 
mooie oude huizen, waar de mensen van hou-
den en waar ze trots op zijn. Die huizen vragen 
veel onderhoud, en de bewoners kunnen daar-
bij wel wat steun gebruiken. Als je zelf de bui-
tenkant van je huis gaat schilderen, kunnen we 
bijvoorbeeld samen even de steiger opbouwen. 
En je zult zien wat een sociale belevenis dat 
schilderen is; je komt met iedereen in gesprek.”

Moeder
Het kluspartner zijn doet hij naast een andere 

baan op een heel ander gebied. Het klussen is 
puur passie. “Ik heb ook mijn moeder, die nu 80 
is, leren klussen, en dat doet ze nu nog steeds, 
en met veel plezier. Ik adviseer, stimuleer en 
help mensen tegen een kleine vergoeding. 

Theoretisch zou ik het voor niets kunnen doen. 
Maar iets voor niets doen heeft minder waarde 
en mensen moeten wel een drijfveer hebben 
om het meeste werk zelf te doen.”

Beweging
“Door klussen kom je in beweging. Vooral als 

je veel zittend werk hebt, is klussen een goede 
manier om zo meer balans in je leven te bren-
gen. Bovendien werkt het rustgevend. Je kunt 
in je vrije tijd naar de sportschool gaan, maar 
ook gaan klussen. Iedereen heeft wel tijd, want 
je kunt het  ook ‘s avonds doen. Als je een halve 
dag per week aan het onderhoud van je huis 
besteedt, kun je bovendien veel geld uitsparen. 
Meestal meer dan je in die tijd in een baan zou 
verdienen. En ik geef tips hoe je voordelig aan 
goede materialen kunt komen.” 

Eerste stap
“Door samen te klussen, bouw je een relatie 

op met iemand. Het zou leuk zijn als nog meer 
mensen zich zouden aansluiten om kluspartner 
te zijn. Hopelijk komt er zo een soort commu-
nity.

Onzekerheid kan mensen weerhouden om 
aan de slag te gaan. Het gaat vaak om die eerste 
stap en daar kan ik mee helpen. Ik moet altijd 
weer denken aan de uitspraak van Pipi Lang-
kous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan’.”  - www.jeklus-partner.com

BEWONERS IN DE WIJK

Spelen in de eigen straat, dat gaat zo maar niet!
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TeksT en FoTo: PieT VeRnimmen

Bezoekers van stadstuin Emma’s Hof 
aan de Galileïstraat lopen er ongetwijfeld 
vaak gedachteloos langs: het kunstwerk 
van August Klawer dat aan de muur links 
meteen na de ingang hangt. Dat gedach-
teloze is jammer, want het werk maakt deel uit 
van de bijzondere geschiedenis van de plek.

Patronaatsgebouw St. Agnes
Aan de Beeklaan staat sinds 1903 de Agnes-

kerk, en daarbij hoort, we spreken over de 
beginjaren van de vorige eeuw, een bloeiend  
parochieleven. Pastoor C. Vermeulen en het 
parochiebestuur ijveren voor een gebouw, 
niet te ver verwijderd van de kerk, waar alle 
katholieke verenigingen uit de buurt onderdak 
kunnen vinden. De ruimte wordt gevonden op 
de plaats waar nu Emma’s Hof is. Op 21 maart 
1921 zegent de deken van Rotterdam ‘Patro-
naatsgebouw St. Agnes’ in: er is een feestzaal, 
een gymnastieklokaal, kantoren, vergader-
ruimtes en zelfs een kegelbaan. De eerste 
jaren zijn er in de feestzaal tal van toneel- en 
muziekuitvoeringen en de jeugd komt hier bij 
elkaar voor allerlei vormen van verantwoorde 
katholieke vrijetijdsbesteding. In de hal van dit 
patronaatsgebouw hangt een gipsen gevelre-
liëf van de kunstenaar August Klawer.

Ongewild multifunctioneel 
Al vrij snel gaat het minder goed met het pa-

tronaatsgebouw. In 1927 moet de parochie het 
verpachten, de gemeente trekt substantiële 
subsidies in, lagere scholen in de buurt krijgen 
betere gymzalen en laten het patronaatsge-
bouw dus links liggen en in 1933 biedt de 
parochie het gebouw te koop aan. In de jaren 
erna worden er enkele maanden militairen in 

gelegerd, wordt het uitgiftepunt van gaarkeu-
kens, komt er een afdeling in van het Ministerie 
van Defensie en wordt het opslag voor een 
groothandel in elektronica en dat is nog maar 
een selectie van alle bestemmingen in de loop 
der jaren. In 1975 koopt John Kristalijn het 
pand en vestigt er een boksschool. In 2008 
verschijnen er plannen om na de sloop van de 
boksschool 12 woningen in het gebied neer 
te zetten, maar initiatieven vanuit de buurt 
zorgen dat er een park komt: Emma’s Hof.  En 
de buurt zorgt er ook voor dat het kunstwerk 
van August Klawer behouden blijft.

August Klawer
August, zoon van een schoenmaker, is op 5 

maart 1883 in Rotterdam geboren. Op 18-ja-
rige leeftijd verhuist hij naar Düsseldorf, waar 
zijn oudste broer Johannes werkt als steen-
houwer. In Düsseldorf volgt hij een opleiding 
tot beeldhouwer. In 1907 trouwt hij en in 1908 
verhuizen ze naar Den Haag. Hij is een tijdlang 
leerling van Louis Stracké, een kunstenaar die 
voornamelijk dieren tot onderwerp neemt. 
Klawer werkt in de Van der Vennestraat 112, in 
een atelier dat hij samen runt met zijn leerling 
George Graff. Van 1917 tot 1925 werkt de flam-
boyante Klawer in zijn nieuwe atelier aan de 
Da Costastraat. Na WO-II werkt hij een tijdlang 
voor Meubelfabriek H.P. Mutters. In 1969 over-
lijdt hij in Den Haag op 86-jarige leeftijd.

Hoogtevrees
Klawer is een katholiek kunstenaar in de tijd 

van verzuild Nederland. In 1923 neemt Klawer 
deel aan de restauratie van de Oude Kerk te 
Delft, hij ontwerpt verschillende houten deco-
raties van schouwen in Haage woonhuizen 
en voert die ontwerpen vervolgens ook uit. 
Hij is verantwoordelijk voor de guirlandes 

onder de ramen van hotel/restaurant ‘t Goude 
Hooft en wordt als kunstenaar ingezet bij de 
Arnhemse Indische tentoonstelling in 1928. 
Midden jaren ’50 heeft hij een belangrijke 
rol bij de restauratie van het plafond van 
de schuilkerk aan de Juffrouw Idastraat. Dat 
laatste zal hem niet zijn meegevallen, want 
Klawer heeft enorme last van hoogtevrees. In 
de Galileistraat 122 zie je nog een gevelsteen 
van zijn hand: de familie Duijvestein. Moeder 
duif met zes duifjes in het nest en vader duif 
die net over de rand kijkt. En, zoals gezegd, 
hij ontwerpt de gipsen plaquette voor het 
Patronaatsgebouw St. Agnes.

Paniek
Bij de plaatsing van die plaquette in de hal 

gaat het mis: ze breekt in tweeën. August 
schrikt, staat aan de grond genageld, raakt 
overstuur en de tranen stromen over zijn wan-
gen. Gelukkig kan het snel vakkundig worden 
gerestaureerd. 

De gevelsteen in Emma’s Hof
Het werk hangt anno 2019 aan de muur bij 

de ingang van Emma’s Hof. Het is in beton 
gegoten, zodat het buiten kan hangen. Het be-
staat uit drie delen. Op het smalle linker paneel 
herkennen we zonder enige moeite de Agnes-
kerk, boven de kerk een cirkel met daarin, tsja, 
een (volgeladen?) boot op de golven. De Ark 
van Noach? En boven de boot, is dat een vis? 
Op dit paneel helemaal linksonder is het werk 
gesigneerd.

Het rechter paneel stelt zo goed als zeker het 
orgel van de kerk voor. Ook hier weer een cirkel 
bovenin met een zeilschip met vier figuurtjes 
op de achterplecht. Het doet wat denken aan 
boten die in vroeger tijden op de Nijl voeren. 

Het middenpaneel
Op het middenpaneel een grote cirkel. Een 

kruis verdeelt die cirkel in vier segmenten, met 
daarin de activiteiten die in het patronaatsge-
bouw plaatsvinden. Linksboven een schrijven-
de jongen aan een lessenaar. Rechtsboven een 
jongen die bezig is met handenarbeid. Of is hij 
aan het metselen? Of brood aan het kneden?

Linksonder een jongen die aan het sporten 
is in de gymzaal van het patronaatsgebouw. 
Rechtsonder een meisje tijdens handwerken. 
Of doet ze iets met bloemen? Of is ze aan het 
werk tijdens de kookles? Het lijkt alsof er grote 
vlammen uit haar hand komen.

En dan hebben we ook nog de afbeeldingen 
in de vier hoeken die buiten de cirkel vallen. 
Het is moeilijk herkenbaar, maar het zou best 
kunnen dat Klawer hier de vier evangelisten 
heeft afgebeeld: De leeuw van Marcus, de stier 
van Lucas, de adelaar van Mattheus en de en-
gel van Johannes. Toegegeven, enige fantasie 
heb je wel nodig om de leeuw en de stier te 
herkennen.

Oproep
Veel vragen over de details van dit kunst-

werk. Wij roepen lezers van KonkreetNieuws 
op om een dezer weken dit werk van August 
Klawer uitgebreid te bekijken. Laat het ons 
weten als u suggesties hebt wat een en ander 
zou kunnen betekenen.

(Dit artikel kon tot stand komen dankzij de 
medewerking van Kees en Jaap Duijverstein en 
Holke Wierema. Ook het familiealbum Klawer 
van Henk de Greef uit 2010 leverde de nodige 
informatie op.)

KUNST IN DE WIJKAugust Klawer in Emma’s Hof
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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

 Advies          Vormgeving        Drukwerk         Printwerk        Afwerking         Brochures         Voorraad

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

Papier, zo veel 
mogelijkheden

 en veel meer dan
 alleen maar......!

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: aad Van schie FoTo: PieT VeRnimmen

Wij Weimar wilde vanaf de start werken 
aan draagvlak in de buurt. Op zoek gaan 
naar groepen die gebruik wilden maken 
van het pand, zodat dit pand een soort 
buurtbroednest van initiatieven gaat 
worden. Daarnaast ontwikkelde de groep 
samen met buurtbewoners en winkeliers een 
visie op langere termijn voor de winkelstraat 
met een onderscheid naar de drie verschillende 
delen van de straat. Tijdens het zomerfestival 
hield Wij Weimar een kleine enquête (32 deel-
nemers) over deze visie. Deze enquête gecom-
bineerd met de resultaten van vele gesprekken 
met passanten, buurtbewoners, winkeliers en 
politici, leverde op hoofdlijnen van sfeer, ver-
keersinrichting, terrassen en openingstijden 
duidelijke conclusies op. 

Verbetering mogelijk
Met name voor het eerste deel tussen Valken-

boslaan en Beeklaan valt veel te verbeteren op 
alle vlakken. Er is overeenstemming over een 
betere, meer op fietsers en voetgangers ge-
richte inrichting van de straat, een gevarieerder 
winkelbestand en het uitbreiden van terrassen. 
Zie voor de uitslag de website wijweimar.nl.  
Meer dan 30 mensen uit de buurt meldden zich 
om ‘iets’ te gaan doen in de buurt; dat varieerde 
van het ter beschikking stellen van kunst voor 
een tentoonstelling, het verlenen van hand- en 

spandiensten in de winkel tot het aanbieden 
van een gratis AED-cursus en het opzetten van 
een wijkarchief. Dat is een goed begin. 

Aandacht voor positieve 
ontwikkelingen

Heel wat groepen houden hun besprekingen 
in het pand: Initiatiefgroep toekomst Regen-
tesesplein, De Groene Regentes, bestuur De 
Nieuwe Regentes, politieke partijen en er vin-
den legio eenmalige bijeenkomsten plaats. Wij 
Weimar houdt ook voeling met de Stichting 
Mafuganova, die zeer actief is in het volgen van 
bestemmingsplannen, vergunningenbeleid en 
ondermijnende activiteiten, en met burgers, 
die verontrust zijn over ontwikkelingen in hun 
buurt. In eerste instantie richt Wij Weimar zich 
op de noodzakelijk positieve ontwikkelingen. 
Maar uiteraard zijn ze niet blind voor de nega-
tieve kant. Ze ondersteunden de roep om een 
onderzoek naar ondermijning in en rond de 
Weimarstraat. Inmiddels gaat het gemeente-
bestuur in opdracht van de raad een ondermij-
ningsonderzoek uitvoeren.

Zorgen voor Morgen
Stichting Zorgen voor Morgen met de be-

stuursleden Aynur Dogan en Monique Bolan 
houdt sinds februari inloopspreekuur op de 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Hulp-
vragen van vrouwen worden opgepakt via 
verwijzingen en er is aandacht voor sociale ac-
tiviteit. Daarnaast organiseerden zij themabij-
eenkomsten rond mantelzorg, spookburgers, 
armoede en digitalisering. Op 8 maart namen 
60 vrouwen deel aan de internationale vrou-
wendagviering. Nieuwe thema’s in het najaar 
zijn voorlichting GGD over stress, Pro Demos 
over burgerschap. Alle dienstverlening is gratis. 

Community builder en 
Groene Donderdag

Community builder voor Segbroek Eric Borst 
houdt elke dinsdagmorgen inloop voor buurt-
bewoners. Hij plant ook zijn afspraken met 
partners en wijkbewoners in het Buurtlab. Re-
cent hield hij een inloopavond voor jongeren 
uit ReVa (12 bezoekers). Na de zomer start een 
taalcursus voor Poolse mannen in het pand. Hij 
wil in het najaar ook met zzp’ers uit een nabu-
rige straat een thuiswerkochtend met hen or-
ganiseren. Vanaf september is hij op de maan-
dagochtend vast in het pand aanwezig.

Donderdag is Groene Donderdag in het pand: 
spreekuren van De Groene Regentes, van de 
VVE balie, van Duurzaam Den Haag en van Hou 
van je huis. Ondersteuning van de vergroening 
van buurt en huis wordt concreet aangeboden 
via energiecoaches. De Groene Regentes orga-
niseert scholingen en vergadert in het pand.

Samen sterk voor een betere buurt
De ‘mannen’ van Wij Weimar gaan uit van ver-

dere uitbreiding van activititeiten in en om het 
pand. Er is nog ruimte genoeg en het Wijklabora-
torium heeft nog anderhalf jaar de beschikking 
over dit pand. Wat zou het mooi zijn als de func-
tie van het pand in 2020 zo vitaal is, dat voortzet-
ting van het initiatief onontkoombaar is. 

Binnenkort gaat ook een club bewoners aan 
de slag met de opbouw van een Buurtarchief 
ReVa. De visieclub gaat met haar resultaten van 
de enquête de wijk in en er komen nieuwe ten-
toonstellingen van kunstenaars/fotografen in 
de wijk. Een ieder die zich geroepen voellt om 
daadwerkelijk een steentje bij te dragen kan 
zich melden via de inloop op zaterdagmiddag 
of via de website van Wij Weimar. Samen ster-
ker staan voor een betere buurt is nog steeds 
actueel!

BEWONERS IN DE WIJK

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

Wij Weimar en het wijklaboratorium 
in de Weimarstraat

Op de schop 
TeksT: RedacTie

De gemeente is sinds begin maart 
bezig met het vervangen van de ka-
demuren aan de Kleine Veenkade en 
het talud van de Van Boecopkade. 
De bewoners kunnen het project volgen 
via de BouwApp. Na de zomervakantie is 
het sloopwerk gereed en start het aan-
brengen van de nieuwe kademuur.

De Constant Rebecquestraat
Vanaf september gaat de gemeente ook 
aan de slag met de herinrichting van de 
De Constant Rebecquestraat. Dit duurt 
naar verwachting tot december, waarna 
zij ook het Uniperplein aanpakt. Dit leidt 
mogelijk tot hinder, bijvoorbeeld omdat 
parkeervakken tijdelijk vervallen. Bij het 
ter perse gaan van deze KonkreetNieuws 
rondt de gemeente het selectieproces 
van de aannemer af. 
Houd uw brievenbus dus in de gaten 
voor meer details over de werkzaamhe-
den. Zie ook www.konkreetnieuws.nl.

  Aanwezigen op de foto van links naar rechts:  Hans Hoogvorst (Wij Weimar), Ben Veen (Wij Weimar), Aad van Schie (KN en WW), Monique Bouhan (vrouwengroep 
Zorgen voor Morgen), Piet Driest (WW en Groene Regentes), Marc Lampe (visiewerkgroep Wij Weimar).  Aynur Dogan (vrouwengroep Zorgen voor Morgen). Niet op 
de foto: Erik Borst (community builder Segbroek).

Heel wat groepen 
houden hun 

besprekingen in het 
pand
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De Groene Regentes
Een warme zomer is fijn, maar de ongekende hitte van deze zomer roept 

ook ongenoegen op. Over de hele wereld zijn temperatuurrecords verbrijzeld. 
Hierdoor zijn ongetwijfeld  meer mensen overtuigd geraakt van de noodzaak om iets 
te ondernemen tegen de klimaatverandering. 

Eenvoudig en betaalbaar
De overheid en bedrijven moeten actie ondernemen, maar u kunt zelf ook uw 

steentje bijdragen. Dat lijkt misschien heel moeilijk, duur en lastig te realiseren maar 
een groep bewoners uit de wijk laat al meer dan 6 jaar zien dat klimaatacties ook 
heel leuk, eenvoudig, betaalbaar en zelfs comfort-verhogend kunnen zijn. Op deze 
pagina’s lichten we een paar van de projecten van de Groene Regentes toe. 

Buurtinitiatief
De Groene Regentes is een buurtinitiatief dat acties onderneemt om onze wijk, 

Regentes-Valkenbos, groener en duurzamer te maken. De Groene Regentes bestaat 
uit een flinke groep wijkbewoners die er lol in hebben samen rond dit thema aan de 
slag te gaan. De acties kunnen gaan om energiebesparing en -opwekking, elektrisch 
vervoer, verduurzamen van de woningen, maar ook om meer groen in de wijk. 

Steeds meer kennis en ervaring
Vrijwilligers kiezen onderwerpen en taken waar ze interesse in hebben. En gaan-

deweg wordt ook steeds meer kennis en ervaring opgebouwd over die onderwer-
pen. We bepalen gezamenlijk wat opgepakt wordt. Dat kan veel zijn, want zolang 
het een ander project niet schaadt en er geen bezwaren zijn, kan je aan de slag. Zo 
zijn er groepen actief rond zonnepanelen op eigen en andermans daken, warmte en 
windenergie, duurzaam vervoer, verduurzamen van woningen en vergroening van 
de wijk. Er is ook een werkgroep communicatie.

Projecten voor iedereen
De projecten zijn er wel dóór, maar niet alleen vóór de vrijwilligers. Iedereen in de 

wijk kan meedoen of er gebruik van maken. U kunt dus op een eenvoudige, betaal-
bare manier een steentje bijdragen. Zo kunt u meedoen met de collectieve inkoop 
van zonnepanelen en warmtepompen, gebruik maken van elektrische deelauto’s of 
een advies voor verduurzaming van uw woning aanvragen. Of gaan genieten van 
‘buurthoning’, die we in de toekomst hopen te verkrijgen uit de bijenkasten in het 
park De Verademing.

Deelnemen?
Wilt u een stap verder gaan, dan kunt u ook deelnemen aan een van de bestaande 

werkgroepen of een nieuwe werkgroep oprichten. In alle werkgroepen is versterking 
van harte welkom. Voor meer informatie over de projecten en aanmelding als deel-
nemer, vrijwilliger of voor de nieuwsbrief zie www.GroeneRegentes.nl

Groengroep
De groengroep zet zich in om 

kleine braakliggende stukjes 
grond van planten te voorzien en 
de wijk zo groener te maken. Daar-
naast kan de groep adviseren over 
stoeptuintjes en andere onder-
werpen waar groene vingers voor 
nodig zijn. Ook hebben we het 
initiatief genomen voor de komst 
van de bijenkasten in De Verade-
ming en hebben we plannen om 
een buurtcomposthoop te maken.

Energiecoaches in de wijk
Buren adviseren buren

Wil je als buurtgenoot je huis verduurzamen maar je weet niet waar te 
beginnen? Heb je een specifieke vraag over het energiezuinig maken van 
je woning? Dan kan een gesprek met een energiecoach een goed idee zijn. Een 
gesprek kost niets.

Vrijwilligers uit de wijk
In 2018 zijn in Den Haag voor dit project de eerste energiecoaches opgeleid. Dit 

zijn vrijwilligers uit de wijk die al enige ervaring hebben met het verduurzamen van 
hun eigen woning en die ervaring willen inzetten om hun buurtgenoten te helpen 
bij het verduurzamen van hun huis. De opleiding tot energiecoach wordt verzorgd 
door specialisten van Hoom. Hoom is een landelijke coöperatie voor lokale energie-
initiatieven die werken aan het verduurzamen van wijken en woningen. 

Cursus
“In de cursus hebben we informatie gekregen over isolatiemaatregelen, zonnepa-

nelen, verwarmingsinstallaties, relevante websites en wat een slimme volgorde van 
toepassing van maatregelen kan zijn. We hebben ook veel van elkaar geleerd. Daar-
naast hebben we geleerd wat belangrijk is in een gesprek met buren over hun eigen 
huis. Dus we zijn goed voorbereid”.

Gesprek thuis
Als buurtgenoot kun je een gesprek met een energiecoach aanvragen. De coördina-

tor van Hoom zorgt voor een match met een coach in de buurt en samen maken jullie 
een afspraak voor het gesprek in de woning waarvoor het advies gevraagd wordt. 
Tijdens dit gesprek kun je je verduurzamingsvraag voorleggen. De mogelijkheden 
van het huis en de wensen van de bewoners worden langsgelopen. Op basis hiervan 
krijg je een mondeling advies. 

Gratis
De energiecoaches zijn geen specialisten op een specifiek terrein maar hebben al-

gemene kennis over verduurzaming van woningen en kennen de eigenaardigheden 
van de huizen in deze wijk. Bij zeer specifieke vragen kan de coach ook doorverwijzen 
naar specialisten of naar bedrijven in de buurt voor een offerte. Het gesprek kost 
u als bewoner niets. De coaches doen dit werk op vrijwillige basis. Er wordt geen 
vergoeding door de installatiebedrijven betaald waardoor ze onafhankelijk kunnen 
blijven adviseren.

Eerste stap
Het adviesgesprek is een eerste stap in een duurzamer huis en een duurzamere 

wijk. Aanvragen van een gesprek met een energiecoach doe je via info@groenere-
gentes.nl

In onze wijk zijn verschillende groepen actief die werken aan verduurzaming en vergroening. De redactie van KonkreetNieuws nodigde 
hen uit om u op de hoogte te stellen van wat ze doen, wat ze hebben bereikt en wat hun plannen zijn. En wat u kunt doen. 



KONKREETNIEUWS 9AUGUSTUS 2019

Buur(t)auto
Onze wijk heeft een hoge parkeerdruk. Straten vol met autoblik dat de mees-

te tijd stilstaat. Terwijl de wijk is gebouwd en bedoeld met ruimte in de straten voor 
spelen, groen en het ontmoeten van elkaar. Wij zijn eraan gewend geraakt dat de pu-
blieke ruimte grotendeels wordt gebruikt door mensen die een auto parkeren. Fiet-
sen staan op overvolle stoepen en spelende kinderen moeten uitwijken naar elders. 
Daarnaast veroorzaken auto’s vervuiling. 

Vaker delen
We kunnen een hoop geld, ruimte en ergernis besparen als we vaker auto’s gaan 

delen. Daarom werkt De Groene Regentes samen met Buurauto. Nu zijn er drie elek-
trische deelauto’s, Nissan Leafs, en een vierde is op komst. Op de Regentesselaan 
(naast het Regentesseplein) zijn vier parkeerplaatsen voor elektrische auto’s. Twee 
daarvan zijn gereserveerd voor onze Buurauto’s. Kijk voor meer informatie op www.
groeneregentes.nl/projecten/elektrisch-deelrijden/ 

Ook zo’n zin in zon?
Zonnepanelen op eigen dak

Inkoopactie
Om het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak eenvoudiger te maken heeft de 

Groene Regentes een inkoopactie georganiseerd. Voor deze actie werken we samen met 
Haagse leveranciers die veel ervaring hebben met woningen zoals de onze. 

Subsidie
In de actie werken we met een vast stappenplan voor het proces van offerte en plaat-

sing. Bij plaatsing kom je in aanmerking voor subsidie via het Haagse Klimaatfonds. Ook 
kun je de BTW teruggave aanvragen, de leverancier of wij kunnen daarbij helpen.

Buurtimker Barend Jansen
TeksT en FoTo: michiel Van ZUijlen

Wist u dat we sinds juni in wijkpark De Verademing een heuse buurt-
bijenstand hebben? Door een samenwerking tussen de Groene Regentes en de 
gemeente Den Haag is tussen de struiken achter de witte villa Allichamps aan de 
Gaslaan dit voorjaar een open schuur gebouwd. Daar staan nu twee kasten met bij-
envolken (overigens wel achter een gaashek) die worden beheerd door buurtimker 
Barend Jansen.

Buckfast
“Het zijn twee volken van de zogenaamde Buckfast-honingbij. Dat zijn over het 

algemeen heel vriendelijke bijen, ze steken nauwelijks. Mochten ze een kwade bui 
hebben, dan blijven ze zoemend vlakbij je gezicht hangen. Maar als je rustig blijft, 
vliegen ze meestal weer verder. Soms raken ze verstrikt in je haar, dan moet je wel 
voorzichtig zijn.”

Lindenbomen op de Regentesselaan
“Ik heb er eigenlijk weinig omkijken naar, er is hier in het park en omgeving in prin-

cipe voldoende nectar en stuifmeel. Ik heb onlangs de eerste honing kunnen slinge-
ren en het is de bedoeling dat we deze honing in de toekomst in de buurt te gaan 
verkopen. Bijen vliegen tot wel 3 kilometer van de kast vandaan, ik hoop dat ze in de 
toekomst ook meer nectar halen van lindenbomen op de Regentesselaan, want dat 
proef je echt terug in de honing.”

Zoemende zwerm
“Als bijen gaan zwermen, meestal in de maand mei, is dat een echt 

spannend moment voor imkers. Een bijenvolk groeit vanaf maart, als 
ze uit hun winterslaap komen, zo snel, dat de koningin ‘besluit’ het 

nest te verlaten. De helft van het volk volgt haar in een zoemen-
de zwerm, op zoek naar een nieuwe stek. Vaak komen ze niet 

verder dan een boom in de buurt, waar ze als een grote tros 
neerstrijken. In principe is zo’n zwerm ongevaarlijk, de bijen 
zijn zó bezig met hun nieuwe stek én het beschermen van 
de koningin dat ze geen mensen steken. Bel in zo’n geval 
altijd de lokale imkervereniging, die komt de zwerm schep-

pen en geeft ze een nieuw huis. Overigens: het volk dat ach-
terblijft maakt zélf een nieuwe koningin aan, zoals dat heet”.
Wilt u meer weten over bijen en/of een cursus bijenhouden 

volgen? Heeft u een zwerm gezien? 
Kijk op de website imkersdenhaag.nl

Coöperatieve zonne-
installaties
Voor buurtbewoners die geen 
zonnepanelen op eigen dak 
kunnen plaatsen is het 
interessant om mee te 
doen met plaatsing op 
een gezamenlijk dak, 
daken van gemeente- of 
bedrijfspanden die we 
exploiteren.

Zon der Gaslaan
Op de sporthal van de 

Gaslaan zijn 240 zonnepanelen 
geplaatst. Deze panelen zijn ge-
kocht door ruim 70 buurtbewoners. 
Voor dit project is door de vrijwilligers van 
de Groene Regentes apart de Coöperatieve Zon 
der Gaslaan U.A. opgericht. Doordat de zonnepanelen 
zijn aangelegd onder regie van de coöperatie hoeven 
de kopers zich niet druk te maken over de technische en 
financiële details terwijl ze wel genieten van de duurza-
me opbrengsten. De zonne-installatie is eind mei 2015 
gerealiseerd. 

Opbrengst
De opbrengsten hangen natuurlijk af van het weer. 

Een paneel heeft een afmeting van ongeveer 1,60 x 1,00 
meter en levert een maximaal vermogen van 250 Watt. 
Op basis van een vuistregel zal dit paneel ongeveer 225 
KWH per jaar aan energie opleveren.

Theater De Nieuwe Regentes
Theater De Nieuwe Regentes heeft een prachtig dak 

waar we totaal 320 panelen op konden leggen, voor 
weer ruim 70 buurtbewoners.  Deze zonne-installatie is 
gerealiseerd onder een nieuwe coöperatie met de naam 
Coöperatie Haags Opgewekt U.A. Deze coöperatie is zo-
danig opgezet dat we daar als Groene Regentes meer-
dere projecten onder kunnen realiseren. We blijven 
op zoek naar nieuwe daken en plekken om collectieve 
zonne-installaties te plaatsen. We hebben gemerkt dat 
er veel belangstelling voor is in de buurt.  Heeft uw VVE 
of bedrijfspand een groot dak waar zonnepanelen ge-
plaatst kunnen worden? Laat het ons weten!
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

TeksT en FoTo: aad Van schie

Nathalja Scheffer en activiteitenbege-
leider Laura Janssen werken bij de sociale 
onderneming Anton’s Kitchen. “Ik wil wat ik 
kan”, zegt Nathalja (21) zelfbewust. ”Ik worstel 
al heel lang met stress en spanningen en ik wist 
tot voor een paar jaar niet hoe dat kwam. Ik heb 
speciaal onderwijs gevolgd en ging daarna naar 
het VMBO. Ik haalde wel mijn diploma, maar dat 
ging moeizaam. Ik kon vanwege de spanning 
niet altijd naar school.”

Stichting MEE
“En wat te doen na het VMBO? Via Stichting 

MEE kwam ik er eindelijk achter wat er met 
me aan de hand was: ik had een vorm van au-
tisme. Dat verklaarde veel. Ik kreeg het advies 
om mee te gaan doen bij een activiteit van de 
Stichting Anton Constandse in Scheveningen, 
namelijk Anton’s Kitchen. Dat was precies wat 
bij me paste. Later ben ik ook gaan wonen bij 
die stichting in een huis voor begeleid wonen in 
het Valkenboskwartier. Ik kook verder ook een 
keer per week voor de naburige panden van de 
stichting. 

Gedroomde kandidaat
Laura Janssen kwam uit bij Anton’s Kitchen 

via haar vrijwilligerswerk 
bij de stichting. Nu leidt 
ze het project als perso-
neelslid. Door vooraf haar 
vaardigheden in de keu-
ken te tonen en betrok-
ken te raken met diverse 
projecten rondom tuinie-
ren en voeding, werd in 
haar de gedroomde kan-
didaat gezien voor het 
leiden van het project. 
“We werken hier met 10 
tot 12 mensen, die samen 
6 formatieplaatsen vullen.” 

Huisgemaakt, duurzaam, vers en 
gezond

Laura: ”Wij zijn een groene en sociale onder-
neming. We maken diverse sambals, chutney’s, 
siropen en jams op natuurlijke wijze in. Als ba-
sis gebruiken we gewassen uit de tuinen van de 
Stichting Anton Constandse en bij de Nijkamp-
hoeve. Maar we betrekken ook ‘kromme’ pepers 
van een gerenommeerde peperkwekerij uit het 
Westland. Onze producten zijn gegarandeerd 
onbewerkt en natuurlijk en we voegen beperkt 
ongeraffineerde suikers toe.” De kruiden bewer-
ken we met een vijzel en we maken gebruik van 
geroosterde groenten.” Laura maakt gebruik 
van de inmaakdeskundigheid van haar groot-

moeder en daarnaast is zij afgestudeerd  natuur-
voedingsdeskundige. Anton’s Kitchen verzorgt 

ook de catering voor een 
groot deel van de verga-
deringen en trainingen op 
het hoofdkantoor. Maar ze 
zijn ook beschikbaar voor 
bijzondere hapjes voor 
evenementen. Huisge-
maakt, duurzaamheid, vers 
en gezond staat voorop. 
“Iedereen kan bij ons eten, 
dat vind ik belangrijk. Of je 
nou vegetarisch, veganis-
tisch of glutenvrij eet.”

Doorstromen
 “We zijn een laagdrempelig bedrijf, we hel-

pen elkaar en we proberen problemen altijd 
samen op te lossen. Als het mogelijk is, laten we 
deelnemers doorstromen naar een gewoon be-
drijf. Bij ons krijgt men een opstapje.’’

Naar Levien 
Laura: “We gaan op den duur met onze keu-

ken naar het gebouw Levien in de Vinkensteyn-
straat. Dat is een betere plek voor ons, ook van-
wege de transportkant.” “En ik woon dan vlak 
bij mijn werk,” zegt Nathalja. We bekijken nog 
even de ruime keuken en we werpen een blik 
op de voorraad pepers in de diepvries.  Zie ook 
Anton’s Kitchen op de website van Stichting An-
ton Constandse.

Sociale sambal 

TeksT: PieT VeRnimmen FoTo: jacqUes RijnsbURgeR

In het juni-nummer van KonkreetNieuws 
besteedde KonkreetNieuws aandacht aan 
enkele fraaie tegeltableaus in de portieken 
in onze wijk. Een van de aardigste portieken 
merkten we pas op, na verschijnen van het ju-
ni-nummer: het portiek van Weimarstraat 150.

Winkelpui en portiek
Weimarstraat 150 was oorspronkelijk een hoe-

den- en pettenwinkel. De huidige fraaie winkelpui 
stamt uit die begintijd. Bovendien bezit het por-
tiek van de winkel een van de aardigste tegelta-
bleaus van de straat. Sinds 30 jaar beheert de 
familie Van Steijn bloemenboetiek Florida voor  
bloemen, planten, bruids- en rouwboeketten. 

Pauw en papegaai
“Wij laten onze winkelpui en natuurlijk ons por-

tiek intact, omdat we het prachtig vinden!” Het ta-
bleau, meteen aan de rechterkant van het portiek, 
is mooi blauwgroen van kleur en in het midden 
versierd met twee naar elkaar toekijkende vogels, 
een pauw en een papegaai.

Tegeltableau 
Weimarstraat 150

ARCHITECTUUR IN DE WIJK
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TeksT: annemaRie PieRsma FoTo: dik klUT 

Als er op die dag in november géén 
verhuiswagen in de weg had gestaan, 
was ‘brunchroom’ Canterbury Tales 
misschien wel nooit in het Regentes-
sekwartier neergestreken. Dan had-
den we nooit kunnen genieten van de 
zelfgemaakte baksels en de altijd zonni-
ge Elise de Vuijst, eigenaar van Canter-
bury Tales. “Ik kwam héél toevallig dit 
pand op het spoor. Ik moest in de Wei-
marstraat zijn, er stond een verhuiswa-
gen, dus ik nam de Kepplerstraat. Ik zag 
dit pand en stopte met piepende rem-
men”.

Schots en scheve baksels
Canterbury Tales zit op de hoek van 

de Regentesselaan en de Kepplerstraat. 
Eigenaar Elise is socioloog. Vier jaar in 
Canterbury gestudeerd, promotieon-
derzoek gedaan bij de TU Delft. De we-
tenschap bleek niets voor haar te zijn. 
“Maar dat sociale contact in de horeca 
vind ik wél heel leuk. Ik houd van verha-

len, en van mensen. Vandaar de naam: 
Canterbury Tales.” Elise wilde een knip-
oog naar de Engelse pub. “Die hebben 
zo’n gemoedelijke sfeer. Je kunt er neer-
strijken om iets te eten, om te kletsen of 
gewoon een spelletje te doen. Een soort 
huiskamer. Zoiets wilde ik hier ook be-
ginnen. Met schots en scheve baksels en 
elke dag scones op de toonbank.” 

Warm bad
Alles wordt zelf gemaakt in het eigen 

keukentje. “Ik houd ontzettend van 
bakken. En ik vind het ook zo leuk om 
te zien hoe mensen reageren op onze 
baksels.” Elise koopt zoveel mogelijk in 
de buurt zelf in. “Brood halen we bij de 
desembakker bij de benzinepomp aan 
de Regentesselaan, groente en fruit bij 
Primamarkt om de hoek.” De buurt is 
dan ook blij met het nieuwe tentje. “Ie-
dereen reageert zó lief. Echt een warm 
bad. De eerste dag kreeg ik een plant: 
gefeliciteerd van de hele straat. Dat 
voelde als een dikke schouderklop.” 

Canterbury Tales
gemoedelijke huiskamer

TeksT: annemaRie PieRsma FoTo: dik klUT 

Al ruim 65 jaar zit stadsgarage Bun-
schoten in de Boylestraat 23-31. En 
in al die tijd heeft het bedrijf maar 
twee eigenaren gehad. Eigenaar 
Erik Vink bedient er al 33 jaar zijn 
klanten. “Ik heb 13 jaar voor de oude 
eigenaar gewerkt. Daarna heb ik de 
zaak overgenomen.” Erik heeft iets met 
auto’s. “Het heeft er altijd al ingezeten. 
Ik was altijd aan het sleutelen. Fietsen, 
brommers, auto’s.” Geen wonder dus 
dat hij monteur werd.

Echte buurtgarage
Garage Bunschoten is een echte buurt-

garage. “Met de meeste klanten heb ik 
een heel goede band. Mensen lopen 
makkelijk binnen voor een praatje. Met 
sommige buurtbewoners ben ik echt 
bevriend geraakt. Ik word zelfs weleens 
te eten uitgenodigd. En toen mijn kin-
deren geboren werden, had ik ook wel 
klanten die op kraamvisite kwamen.” 
Toch verandert het klantenbestand, 

volgens Erik. “De buurt verandert, oude 
mensen verhuizen of zijn overleden. 
Nieuwe bewoners in de buurt weten 
me minder te vinden.” Vreemd eigen-
lijk, want wat is er nu handiger dan een 
buurtgarage? “Het is dichtbij huis en 
veel persoonlijker. Je hebt direct con-
tact met de monteur. Dat heb je bij een 
grote dealer niet. En het is vertrouwd. 
De mensen kennen me en weten wat ze 
aan me hebben.”

Vertrouwen
Klanten kunnen bij Erik voor alle gara-

gewerkzaamheden terecht: apk-keurin-
gen, reparaties, onderhoud, poetsbeur-
ten. “Ik verkoop ook af en toe occasions. 
Of ik ga in opdracht van klanten op zoek 
naar een auto. Ik rij dan door het hele 
land, en zelfs naar Duitsland op zoek 
naar een geschikte betaalbare auto. Dat 
vind ik echt leuk om te doen. Dan ver-
trouwen mensen je echt.” Eén klant rijdt 
inmiddels al in de derde auto die Erik 
voor hem heeft gevonden. Als dat geen 
kwestie van vertrouwen is.

Garage Bunschoten
ouderwets vakmanschap

Elke dag scones op de toonbank Je raakt met sommige klanten echt bevriend

ONDERNEMEN IN DE WIJK

News From Home
TeksT en FoTo: PieT VeRnimmen

Afgelopen april werkten de Haagse 
beeldend kunstenaar en filmmaker Anne 
Fehres en de Australische beeldend kun-
stenaar en socioloog Luke Conroy aan 
een kunstproject dat gebaseerd is op 
verborgen verhalen uit de Haagse sa-
menleving. Het resultaat van die samen-
werking is nu te zien in Lolapalooza aan de 
Weimarstraat, hoek Van Bylandtstraat. Tot 
en met 31 augustus. 

50 foto’s
Elk van de vijf kunstwerken in Lolapalooza 

combineren meer dan 50 individuele foto’s. 

De foto’s zijn samengesteld en creëren 
een nieuwe scène. De digitale collages illus-
treren mensen, verhalen en plaatsen in Den 
Haag die Anne en Luke intrigerend vonden. 

Ansichtkaarten
Behalve de vijf grote werken is er ook 

een serie kleinere ontwerpen, gepresen-
teerd als ansichtkaarten. Op ansichtkaarten 
staan meestal gebouwen of mensen waar 
de ‘middelmatige toerist’ de voorkeur aan 
geeft. De kunstenaars hopen door middel 
van het verspreiden van hun ansichtkaarten 
ook de alternatieve verhalen van Den Haag 
te kunnen delen. 

 

 

DE KUNSTENAARS 
 

 
 

Anne Fehres (1988, Den Haag)  is een beeldend kunstenaar filmmaker, ze studeerde af aan 
de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten in Gent. Haar kunstpraktijk is gericht op 
het vertellen van verhalen. De nieuwsgierigheid naar mensen en de relatie tot hun omgeving 
is de drijfveer achter al Anne's projecten, of dit nu een werkelijke of een artificiële wereld is. 
Ze is steeds op zoek naar visuele uitdagingen en theoretische verdieping binnen haar werk. 
Anne vormt momenteel een kunstenaarsduo met de Australische beeldend kunstenaar Luke 
Conroy en werkt aan interdisciplinaire projecten. 
 
Luke Conroy (1990, Tasmanië/Australië)  is een beeldend kunstenaar, kunstdocent en 
socioloog die afstudeerde aan de Universiteit van Tasmanië. Zowel zijn sociologisch 
onderzoek als zijn beeldende kunstpraktijk zijn gericht op een verkenning van de omgeving 
en haar routines en herinneringen die hiermee verbonden zijn. Luke vormt momenteel een 
kunstenaarsduo met de Nederlandse  beeldend kunstenares Anne Fehres en werkt aan 
interdisciplinaire projecten. 
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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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6
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

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

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

wonen, werken en leven.

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

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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De sjaak 
 
Een unheimisch gevoel bekroop me 
toen ik de woonkamer in kwam en mijn 
vrouw voor de derde maal deze week haar 
telefoongesprek abrupt afbrak met de 
woorden: “Ja okay, dan spreken we mekaar 
gauw weer! Doei!” 
Wat was hier aan de hand? Mijn grijze 
massa maalde op volle toeren. Die voert 
wat in haar schild! 
“Wie uh.., was dat?” vroeg ik nieuwsgierig.
“Humgrom”, mompelde ze met opzet 
onverstaanbaar, “of ik binnenkort nog langs 
kom, om wat bij te kletsen. Tussen twee 
haakjes Frans, wat doen we eigenlijk met je 
verjaardag?”
“Yes”, flitste het door m’n kop, daar komt de 
monkey out of the sleeve. Ze zijn godbetert 
achter m’n rug om een feest voor m’n ver-
jaardag aan het organiseren. Als ik ergens 
een hekel aan heb, dan zijn het wel van 
die semi-spontane surpriseparty’s, waarbij 
iedereen al weken giebelend voorpret heeft 
en jij het niets vermoedende slachtoffer 
bent. Daar heb ik absoluut geen trek in. 
Alertheid geboden dus, uitkijken met wat ik 
zeg en in ieder geval niet laten merken dat 
ik het zaakje door heb.
“Mijn verjaardag?”, zei ik. “Tja…, ik weet 
niet. Ik geloof niet dat ik echt veel zin heb 
om het te vieren.”
“Máár Fràns, je wordt zéventig! Dat kan je 
toch niet ongemerkt voorbij laten gaan!”, 
riep ze met een gezicht van ‘kut daar gaat 
‘t feestje’.
“Juist wel”, zei ik. “Ik heb helemaal geen 
zin in zo’n massagebeuren. Ik heb een veel 
beter idee. Wij gaan lekker met z’n tweetjes 
ergens eten en daarna pakken we een thea-
tertje. Laat mij dat maar regelen.”
De volgende dag had ik, in het grootste 
geheim, een tafeltje gereserveerd bij de 
Italiaan op de Denneweg en kaartjes geor-
ganiseerd voor Theater Branoul. 
Nadat we op de dag des oordeels heerlijk 
bij de Italiaan hadden zitten knagen was 
het tijd voor de voorstelling Van Oldenbar-
nevelt in Branoul. 
“U bent te laat!” zei de kassière narrig. “Had 
u gereserveerd?”
“Ja, onder De Leef”, zei ik. “Sorry dat we laat 
zijn, maar ik dacht toch echt dat het om half 
negen begon.”
“Kwart over acht!” sneerde ze. “Maar kom 
maar mee ik loods u wel even naar binnen, 
er zijn voorin nog twee plaatsen vrij.”
Min of meer op de tast zakten we in de 
twee lege Citroën-stoelen. Genoten van 
het prachtige spel en in het slotapplaus 
bekroop me een voldaan gevoel over 
het verloop van deze avond. Tot…, het 
licht aan ging en de hele zaal, gevuld met 
familie en vrienden, het ‘Lang zal hij leven’ 
inzette. Inclusief de acteurs op het podium, 
waarvan één van hen het zojuist ontvan-
gen boeket aan mij overhandigde met een 
welgemeend: “Hartelijk gefeliciteerd met je 
zeventigste verjaardag Frans.”
Was ik te elfder ure toch nog de sjaak! 

©Frans de Leef

C
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

TeksT: annemaRie PieRsma FoTo: dik klUT

Het aantal eet- en drinkgelegenheden 
in Den Haag, ook in ReVa, neemt gestaag 
toe. Toch profiteert niet alle horeca van 
die stijging. Veel bruine cafés zien zich juist 
genoodzaakt hun deuren te sluiten. Hoe houd 
je je als bruin café staande in een buurt waar de 
lunchrooms, koffietentjes en broodjeszaken als 
paddenstoelen uit de grond schieten?

Stamkroeg overgenomen
Arthur Voorneman is al 26 jaar eigenaar van 

bruin café De Barre Hond in de Weimarstraat 
406a. Daarvoor was hij al vijf jaar vaste klant: “Ik 
heb mijn stamkroeg overgenomen.” De Barre 
Hond is een echt bruin café, met verschillende 
biertjes op de tap en mooie whisky’s achter de 
toog. Geblowd wordt er niet, zoals Konkreet-
Nieuws-columnist Bert de Croone in zijn vorige 
column suggereerde. Arthur: “Welnee. We heb-
ben drie keer per week een competitieavond 
darten. Om de week komt hier een cryptogram-
menclubje.”

Hondenkoekjes
Een bruin café heeft van oudsher een sociale 

buurtfunctie. Het is een soort huiskamer: een 
plek waar je op je gemak bent, waar je vrien-
den zijn. Die functie heeft De Barre Hond nog 
steeds. “Hier komen vooral vaste klanten. De 
meesten komen al jaren. Sommigen staan hier 
om 16.00 uur al voor de deur.” Toch is het niet 
alleen een plek voor stamgasten. “We zijn een 
heel toegankelijk café. Iedereen is welkom.” Wie 
binnenkomt, wordt in elk geval enthousiast be-
groet door Luna, Sam en Mata, drie aanhanke-
lijke Franse buldoggen. Arthur: “Vader, moeder 
en dochter. Mata is op het biljart geboren. Ze 
horen er helemaal bij, ook voor de klanten. Ik 
heb hier een emmer met hondenkoekjes staan. 
Ze weten precies bij wie ze moeten zijn.”

Grote liefde
Arthur merkt wel dat de tijden zijn veranderd. 

“Kleine horeca zonder eten doet het minder 
goed. Eetcafés en lunchrooms lopen beter.” 
Toch heeft Arthur niet de behoefte om iets te 
veranderen. “Ik organiseer wel eens een avond 

met eten. Dan zetten we hier een lange tafel 
neer en nodig ik een kok uit. Maar ik wil geen 
eetcafé worden. Daar heb ik de ruimte en de 
tijd niet voor.” Arthur is mantelzorger voor zijn 
vrouw Brenda, zijn grote liefde. Zes jaar gele-
den kreeg zij een hersenbloeding. Sindsdien 
loopt ze moeilijk en heeft ze afasie, waardoor ze 
moeite heeft om de juiste woorden te vinden. 
Brenda zit elke dag aan de bar. Voor de gezel-
ligheid; thuis zit je tenslotte ook maar alleen. 
’s Avonds wordt ze thuisgebracht. Door Arthur, 
door haar zoon en soms door een vaste klant. 
Dat is het mooie van zo’n huiskamercafé: men-
sen kijken naar elkaar om.

Jezelf blijven
Op de vraag hoe je je overeind houdt als bruin 

café, lijkt het antwoord dan ook te zijn: jezelf 
blijven. Wat vroeger gewoon was, wordt nu 
uniek. Dat moet je koesteren. Arthur: “Ik blijf 
mijn oude klantjes trouw. En zij mij ook.”

Café De Barre Hond
De buurtfunctie van het bruine café

 Arthur Voorneman

“Om de week 
komt hier een 

cryptogrammen-
clubje”
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TeksT: anneke de gRaaF FoTo: PieT VeRnimmen

Na het overlijden van haar vader vond 
Carla van den Hout een doos met dag-
boeken, brieven en smokkelbriefjes, 
tijdens de oorlog geschreven door haar 
vader Jan van den Hout en diens schoon-
vader Jo Allers. De laatste overleefde de ont-
beringen die zij moesten ondergaan niet, Jan 
van den Hout ternauwernood. Carla schreef 
over hen het boek ‘Sterke wortels’. 

Tuchthuizen en concentratiekamp
Jo Allers woonde in de De Perponcherstraat 

94. Hij had voor zijn pensionering in 1940 bij 
de buitenlandse inlichtingendienst gewerkt en 
hij wist welke verschrikkingen eraan kwamen. 
Ondanks zijn grote angst voor wat komen ging, 
vond hij dat hij iets moest doen. In het najaar 
van 1940 werden Jo Allers en zijn schoonzoon 
Jan van den Hout door de Duitsers opgepakt, 
vanwege het bezit van een zender, waarmee zij 
met Engeland militaire informatie uitwisselden. 
Na maanden verblijf in het Oranjehotel in Sche-
veningen, veroordelingen tot 10 jaar en levens-
lang, volgde voor beiden een jarenlange tocht 
langs tuchthuizen en een concentratiekamp. 
Carla’s grootvader Jo bezweek in oktober 1943 

in het tuchthuis van Hameln. Haar vader Jan lag 
in het tuchthuis van Waldheim al op een afde-
ling voor stervenden, toen ze door de Russen 
werden bevrijd. Hij overleefde de oorlog. 

Spijt
Carla: “Het schrijven van het boek was heftig, 

maar ook fijn. Ik heb er twee jaar over gedaan, 
met veel research, onder meer in Duitsland. Er 
ging veel door me heen toen ik al die documen-
ten las. Ook spijt: dat ik zo weinig belangstelling 
had getoond voor deze geschiedenis van mijn 
vader, zo met mijn eigen leven bezig was ge-
weest en nooit echt heb doorgevraagd. Ik snap 
nu waarom mijn vader af en toe een flinke bor-
rel dronk, waardoor hij zich, naar eigen zeggen, 
dan beter voelde.” 

Betrokkenheid
“Ik had geen ervaring met schrijven, maar 

ik heb mijn best gedaan om er een echt mooi 
boek van te maken, als eerbetoon aan mijn fa-
milie. Ik heb vroeger wel eens opgevangen dat 
mijn vader zelf een boek over deze zaken had 
willen schrijven, maar mijn moeder wilde dat 
niet. Je moest jezelf niet op de voorgrond plaat-
sen, niet groter maken, dat was niet gepast. 
Beiden hadden een socialistische achtergrond 
en hebben daar ook naar geleefd. Ze waren net 

als mijn grootvader gedreven en betrokken. Die 
betrokkenheid met de wereld om me heen heb 
ik ook heel sterk, dat heb ik van hen meegekre-
gen. Vandaar de titel ‘Sterke wortels’.”

Struikelsteen
Carla woont al vele jaren op het Konings-

plein. Om de hoek is de De Perponcherstraat. 
Als haar vader bezig was met de zender, hield 
haar moeder links en rechts via het erkertje in 

de voorkamer in de gaten of er geen peilwagen 
aankwam. Voor de deur ligt een ‘struikelsteen’ 
(Stolperstein), op verzoek van Carla daar aan-
gebracht door de Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig, ter herinnering aan haar grootvader Jo 
Allers, die nooit meer terugkwam. 

‘Sterke wortels’ van Carla van den Hout, ISBN 
978-90-902896-9-4, alleen in de bibliotheek. 

BOEKEN IN DE WIJK‘Sterke wortels’ van Carla van den Hout 

Angst, grote moed en doorgegeven 
betrokkenheid

TeksT: anneke de gRaaF FoTo: jacqUes RijnsbURgeR

De afgelopen jaren is er veel veranderd in 
de bibliotheekwereld. En dus ook in de bi-
bliotheek van Den Haag. De ‘bieb’ heeft nu een 
veel breder takenpakket dan voorheen, toen vooral 
het uitlenen van boeken centraal stond. “De biblio-
theek verrijkt de individuele burger en levert toe-
gevoegde waarde aan de stad als geheel”, aldus de 
missie van Openbare Bibliotheek Den Haag.

De Bibliotheekwet
Het bredere pakket wordt in de Biblio-

theekwet gedefinieerd als het ter beschikking 
stellen van kennis en informatie; het bieden 
van mogelijkheden tot ontwikkeling en edu-
catie; het bevorderen van lezen en het laten 
kennis maken met literatuur. En daarnaast het 
organiseren van ontmoeting en debat en het 
laten kennis maken met kunst en cultuur. Dat 
klinkt misschien allemaal nogal abstract, maar 
als we kijken hoe ‘onze’ bieb Segbroek dat in-
vult, wordt het een stuk duidelijker. 

Taal in de bibliotheek
“Het werk is door de taakuitbreiding nog leu-

ker geworden”, zegt Janne van der Vegt, me-
dewerker bij de bibliotheek Segbroek. “Je kunt 

gerust zeggen dat alles wat wij aanbieden, heel 
goed bezocht en ontvangen wordt.” Ze somt 
zoveel activiteiten op die in september weer 
beginnen, dat we enkel een greep daaruit kun-
nen noemen. Zoals ‘Taal in de Bibliotheek’. “Dat 
is een wekelijkse informele bijeenkomst voor 
mensen die onder leiding van vrijwilligers wil-
len praten in het Nederlands. Heel laagdrempe-
lig, je mag komen of wegblijven en je hoeft je 
niet aan te melden. Daar komen meestal zo’n 
20 mensen op af. En het wekelijkse ‘Klik en Tik’, 
waarin bezoekers de allereerste handelingen 
op de pc leren, met instructies via oordopjes. 
Er is ook iemand bij voor als je er niet uitkomt.”

Shakespeare en Docudonderdagen
Verder is er het programma ‘Ouderen in de 

wijk’, met veel activiteiten, zoals cursussen foto-
grafie, creatief schrijven, schilderen, tekenen en 
bus-excursies naar bijvoorbeeld Panorama Mes-
dag, Muzee of het Gemeentemuseum. “Die bus-
sen zitten altijd vol. Soms kunnen de deelnemers 
hier vooraf  een lezing bijwonen die te maken 
heeft met wat er in het museum te zien is. Verder 
hebben we de ‘Docudonderdagen’ met interes-
sante documentaires, de serie ‘Shakespeare & 
Co’ over schrijvers, waarvan er inmiddels al 35 
zijn behandeld onder leiding van twee toege-

wijde deskundigen. En er zijn tentoonstellingen 
en lezingen over de geschiedenis van Den Haag 
vanuit het Historisch Informatie Punt. Er zijn acht 
Historische Informatie Punten en Bibliotheek 
Segbroek is een van die acht.

Niet meer piekeren
En dan nog de activiteiten die je zou kunnen 

benoemen als preventie en het prettiger maken 
van het leven, zoals de workshops ‘Niet meer 
piekeren’, ‘Vrienden maken’, en ‘Lekker slapen’. 
Ook verzorgt de bibliotheek de cursus ‘Weet wat 
je besteedt’. Janne: “Een geweldig goede cursus 
voor mensen die op dit gebied misschien wel 
wat goede tips kunnen gebruiken.”

Dwalen langs boeken
Het is maar een greep uit de activiteiten van 

Bibliotheek Segbroek. En de ‘oude’ kerntaak, 
het uitlenen van boeken, bestaat natuurlijk ook 
nog steeds: dwalen langs alle boeken, er iets 
uitnemen, even bladeren, een lekker stapeltje 
mee naar huis. Bibliotheek Segbroek is een 
fijne plek waar je je thuis kunt voelen en waar 
je van harte welkom bent. Voor boeken en nog 
véél meer. Ga eens langs en laat je verder infor-
meren over wat onze bieb allemaal te bieden 
heeft! 

Bibliotheek Segbroek 
– voor véél meer dan alleen boeken

“De bibliotheek 
verrijkt de 

individuele 
burger en levert 

toegevoegde 
waarde aan de 

stad als geheel”

 Carla van den Hout

 Janne van der Vegt, bibliotheek Segbroek
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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 
13.30 - 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

ZAAL 3 - BUURTGENOTEN

Een Buurtgenoten-serie is een serie met 6 
voorstellingen mét een diner. De voorstel-
lingen zijn een mix van jonge en meer door-
gewinterde theatermakers. Voorafgaand aan 
de voorstelling serveren we een bijzondere 
maaltijd, namelijk het lievelingsrecept van 
de theatermaker die die avond speelt. Schuif 
aan met vrienden of familie, maak kennis met 
jonge theatermakers, ontdek nieuwe toneel-
voorstellingen en leer uw buren kennen. Het 
woord Buurtgenoten is trouwens een ruim be-
grip, iedereen mag aanschuiven. - www.zaal3.
nl/buurtgenoten 

UITFESTIVAL - DE NIEUWE REGENTES 

Op vrijdag 6 september 2019 opent het UIT-
Festival Den Haag: alle cultuurankers openen 
hun deuren en geven een voorproefje van 
hun seizoen 2018-2019. De avond begint om 
20.15 uur met de muzikale buurtvoorstelling 
‘Een dag aan zee’, vervolgens kun je genieten 
van voorproefjes van het seizoen.  De entree 
is gratis, wel graag reserveren via de website: 
- www.denieuweregentes.nl

FOYER – LEYDI VAN LEEUWEN 

Van 13 sep tot 5 nov exposeert Leydi van Leeu-
wen, sinds vijf jaar autonoom kunstenaar, in 
de Foyer van DNR. In haar werk beperkt zij 
zich niet tot 1 techniek. Afhankelijk van wat 
ze wil uitdrukken kiest ze het materiaal. In 
tekeningen, schilderijen, grafiek, filmpjes en 
installaties komt ze tot een beeld. De verbin-
dende factor is haar fascinatie voor verlies en 
verlangen. Voor degenen onder ons die nog 
weten wat ‘smocken’ is, is deze expositie een 
must. – www.denieuweregentes.nl

AGENDA
ZUIDERPARKTHEATER 
Donderdag 5 sep
Joris Luijendijk
www.zuiderparktheater.nl

NEWTONTUIN
2 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
In de Newtontuin aan de Newtonstraat, ter 
hoogte van nummer 11, Bodemdierendag. 
Voor de jeugd. Gratis.

DE PRAEL
25 aug en 22 sep van 17.00 tot 22.00 uur
Sunday Roast  - op reservering 

25 aug en 29 sep van 14.00 tot 18.00 uur 
Sunday Beerdance - Lindy Hop 

8 sep van 15.00 tot 18.00 
Buurtborrel & Jamsessie 

10 sep 19.00 tot 23.00 uur
Table Top Tuesday - spelletjesavond  

11 sep van 19.30 tot 22.00 uur
Russian Pub Quiz 

12 sep van 17.30 tot 23.00 uur
Sint voor iedereen benefiet diner

24 sep van 19.30 tot 22.00 uur
Prael Bingo - Guilty Pleasures!
inschrijven via: boekingen@mokummaga-
zine.nl 

29 sep van 16.00 tot 23.00 uur
Hofstad Hop Festival closing party 
- Lindy Hop

Elke dinsdag van 10 sep t/m 29 okt van 
18.00 tot 22.00 uur  
VPRO Tegenlicht Meet Up 
10 sep: In de ban van het bos

17 sep van 18.00 tot 19.00 uur 
Hidden Gym Train like a model 

21 sep van 10.00 tot 11.00 uur 
Hidden Gym Breakfast Yoga 

24 sep van  20.00 tot 22.00 uur 
Hidden Gym Beer Belly Bootcamp 

DE VERADEMING
28 aug tot en met 30 aug 
De Buurcamping. 
Met optredens van Dutch Dance Division 
en op vrijdagavond een opvoering van de 
buurtmusical. Vraag de gratis sticker aan via  

redactie@konkreetnieuws.nl

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws  
verschijnen 
15 oktober & 10  december

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

Kopgroep 2030

“Er liggen nu 
veel kansen voor 
kleine VVE’s”
dooR: RedacTie

Buurtinitiatief Kopgroep 2030 gaat 
zich in samenwerking met onder andere 
Duurzaam Den Haag en de gemeente de 
komende tien jaar richten op het ver-
duurzamen van het Regentesseplein en 
Koningsplein en omgeving. Door en voor 
de buurt. Een prachtige kans voor kleine VVE’s 
in die buurt.

12 september
Op donderdag 12 september organiseert 

Kopgroep 2030 een informatiebijeenkomst 
voor de kleinere VVE’s in de buurt Konings- 
en Regentesseplein over de do’s en don’ts en 
de kansen bij het proces van verduurzamen. 
Die bijeenkomst vindt plaats in het Coperni-
cus Dienstencentrum, Daguerrestraat 16, van 
19.30 tot 22.00 uur.

Programma
Kopgroep 2030 deelt deze avond hun ideeën 

en ervaringen. Ze geven bezoekers in elk geval 
een korte handleiding van een succesvol stap-
penplan mee naar huis en ze hopen dat dit de 
vele honderden kleine VvE’s in de buurt zal 
stimuleren om het proces van verduurzamen 
in ieder geval op te starten of, wanneer ze al 
gestart zijn, dit op een slimme manier tot een 
succes te brengen.  Er liggen momenteel veel 
kansen voor de kleine VvEs om dit juist nú te 
verwezenlijken. Weet je zeker dat je komt, mail 
of sms dan even een bevestiging naar rene.
lherminez@gmail.com of 0646284900
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www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt 

Vr 6 september 

Seizoensopening

Maandelijks op vrijdag

Ketelsessies
Laat je verrassen door

intieme concerten van 
talentvolle musici

DNR SERIES
Ukkieconcerten - Wekelĳ ks op woensdag | 9:30 en 10:30
Peuterdans - Wekelĳ ks op vrĳ dag | 10:00
DNR Filmclub - Wekelĳ ks op dinsdag | 20:15
El Pub Flamenco - Maandelĳ ks op vrĳ dag | 20:30
Klassiek in ‘t Ketelhuis - Elke derde zondag | 11:00
DNR Bluesclub - Tweemaandelĳ ks op vrĳ dag | 20:30
Ketelsessies - Maandelĳ ks op vrĳ dag | 20:15
Maak ‘t mee - Maandelĳ ks buurtprogramma met thema

SEPTEMBER
Vr 6 | Seizoensopening | Gratis proeverĳ  van programma

Vr 13 | LuzAzul | Met Magda Mendes

14, 15 | Open Monumentendagen
20, 21, 22 | Theatergroep Spot | All Shook Up *
Vr 27 | L’Autre Pays | Psycause 2

Zo 29 | Yoga in Concert | Unieke beleving van yoga en muziek

Zo 29 | Verreck en Pleĳ sier | CD-presentatie Reünie

OKTOBER
Do 3 | The Legends | Swingin’ in New Orleans

Vr 4 | Revolve | De Hoofdpersoon

Zo 6 | Black Cat Theatre | Ahoi (2+)

Vr 11 | El Pub Flamenco XL | CD-presentatie Arturo Ramón

Zo 13 | Circaso | Chaos op de planken

Di 15 | Haagse Spot | Try-out podium

Vr 18 | DNR Bluesclub | Livin’ Blues Xperience o.b.v.

Za 19 | Amsterdam Andalusisch Orkest & Amsterdam 
Klezmer Band | Maghreb & Mediene

22, 23, 24, 25 | De Betovering | Internationaal kunstfestival 
voor de jeugd

Vr 13 september

LuzAzul
met 

Magda Mendes

Zo 29 oktober

Yoga in 
Concert  

Een unieke beleving 
van yoga en muziek

SEPTEMBER & OKTOBER

Proeverij van programma

Do 3 oktober

The Legends
& Michael Varekamp  

Swingin’ in 
New Orleans

The Legends

Za 19 oktober

Maghreb 
& Mediene

Amsterdam Klezmer Band 
en Amsterdams 

Andalusisch Orkest


