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Wij Weimar

Mantelzorgbijeenkomst
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Beste KonkreetNieuws lezer,

De Klimopschool
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Op naar 200 leerlingen

DUURZAAM IN DE WIJK
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Op naar een duurzaam 2030

Energievolle avond

Plak de sticker nu op de brievenbus!

Het Haags college bracht in het voorjaar van 2019 de nota
Duurzaamheid uit. In het kader van het beperken van onnodig
afval/papier besloot het college om, net als de gemeente

Amsterdam al eerder deed, over te stappen op het systeem van een
ja/ja sticker op de brievenbus als u folders en huis-aan-huiskranten
wilt blijven ontvangen. Lees verder op pagina 9.

Wij Weimar

Inlooptijden in 2020

Er lijkt eindelijk schot te komen in
de aanpak van de verbetering van het
winkelbestand en van de veiligheid in
en rond de Weimarstraat. Mede door de
inspanningen van buurtbewoners en van
Wij Weimar gaan gemeente en stadsdeel
Segbroek inzetten op een verbeterplan. Wij
Weimar wil de buurt graag op de hoogte
houden van deze ontwikkelingen en mensen ook de gelegenheid bieden om inbreng
te leveren.

Openingstijden
Vanaf 1 januari 2020 is de buurtwinkel
van Wij Weimar, Noorderbeekdwarsstraat
218, elke eerste maandag van de maand
voor buurtbewoners en winkeliers open van
18.00 uur tot 20.00 uur en elke derde zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor het eerste kwartaal van 2020 gaat het
dus om de volgende data: maandag 6 januari, zaterdag 18 januari, maandag 3 februari
en zaterdag 15 februari, maandag 2 maart
en zaterdag 21 maart.
Kijk voor actuele informatie ook op het
beeldscherm in de etalage van de winkel en
op de website www.wijweimar.nl

De Dutch
Don’t Dance
Division danst
de wijk
door!

tekst: redactie foto: DeDDDD

Op 14 en 15 december tovert dansgezelschap De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) de Weimarstraat om tot
‘Winter Weimarstraat!’ Het professionele
dansgezelschap, gehuisvest in de De Gheijnstraat, organiseert op deze data verschillende
dansactiviteiten voor jong en oud in de Weimarstraat.

Dans in de etalage
Het gezelschap stelde een kleurrijk programma samen, dat prachtig past in de Winter Weimarstraat. Op 14 december tussen
14.00 en 18.00 uur presenteert DeDDDD zich
met optredens in etalages en winkels van de
Weimarstraat: in Headz for Hair (48A), in Haguegym (13) en in De Nieuwe Regentes (63).
Het publiek kan genieten van verschillende
danssolo’s .

Aansluitend dansen alle dansers van DeDDDD het grote groepsstuk ‘Dance of the Blessed
Spirits’ in de tent op het Regentesseplein waar
het ‘Winterlicht’ festival plaatsvindt.

Kijkje in de keuken
Tot slot kun je op 15 december eenmalig
een kijkje nemen in de keuken van DeDDDD.
Speciaal voor iedereen uit de wijk verhuizen
de dansers voor één dag naar De Nieuwe Regentes en stellen zij de balletles, repetities en
een kostuumrepetitie open voor publiek. Als
allereerste kun je in De Nieuwe Regentes een
preview meemaken van de kostuums en choreografieën van ‘A Christmas Carol’. Balletles
van 10.30 tot 12.00 uur; de openbare repetitie
van 12.30 tot 14.00 uur en de doorloop van de
2e acte van ‘A Christmas Carol’ van 16.00 tot
17.00 uur. Kom op tijd: later binnenkomen/
eerder vertrekken is niet mogelijk.

Fietsbeugels in de
Galileïstraat

Sinds een half jaartje hebben bewoners
van de Galileïstraat extra ruimte om hun
fiets te stallen: op een parkeervak in de
straat ligt een vlonder voor fietsen. Bij
wijze van proef.
Na overleg tussen de gemeente en
bewoners is besloten om deze tijdelijke
vlonder te verwijderen en de fietsbeugelplek voor 4 fietsbeugels vast onderdeel
te maken van de stoep. Bij verschijnen
van deze krant is die ombouw ongetwijfeld al achter de rug.

Rubriek over
dieren in ReVa
KonkreetNieuws wil meer aandacht besteden aan dieren in ReVa. Heeft u iets origineels te melden over dit onderwerp, laat
het ons weten, dan nemen wij contact met
u op. En ‘dieren’ is bij ons een breed begrip.
Daar verstaan we niet alleen katten en honden onder. Zelfs insecten vallen er onder, wat
ons betreft. Zoals bijvoorbeeld het verhaal
van de buurtimker van De Verademing in
ons augustus-nummer. Er is vast nog meer te
melden. We komen graag langs om uw verhaal te horen.
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et jaar zit er bijna weer op als de krant bij u in de bus valt. En let op! Als
u ook volgend jaar die krant weer 6 keer in de bus wilt krijgen, moet u
er zelf iets voor doen. Plak die sticker in de bijgevoegde envelop op uw
brievenbus. Een mooie daad ter afsluiting van 2019. Alle medewerkers van KonkreetNieuws en alle lezers maakt u hiermee blij, want de toekomst van de krant staat toch
een beetje op het spel.
tekst: Aad van Schie

Dynamiek in de donkere dagen van
december
Het ontbreekt niet aan actie in de buurt:
in de De Perponcherstraat wordt hard gewerkt aan de derde fietsstraat in ReVa en
aan het vernieuwde plein aldaar. De telecomindustrie woelt overal de straten om
voor nog snellere internetverbindingen.
De volgende bouwfase in het Energiekwartier is begonnen en de voormalige kerk aan
de kade aldaar is inmiddels met de grond
gelijk gemaakt om plaats te maken voor
woningen.
De groene Suezkade wordt onttakeld en
vervangen door een nieuwe kade. Die ook
weer heel groen wordt, zo is beloofd! AH
heeft zojuist zijn nieuwste winkelconcept
geïntroduceerd in de shop op de hoek
van de Laan van Meerdervoort. Kopgroep
2030 timmert aan de weg om bewoners te
verleiden ‘groene’ stappen te zetten.
En dan is er nog het Winterlichtfestival.
Dit keer samen met de Zeeheldenbuurt.
En dat zijn dan allemaal nog de zichtbare

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

Direct gelegen naast
huisartsenpraktijk De Regentes
voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut,
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog
en wijkverpleegkundigen
Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl
is dringend op zoek naar:
Strafrecht jurist / advocaat
die ons vanuit een sterke betrokkenheid bij Valkenbos en Regentes wil
adviseren en ondersteunen om misstanden in de wijk met een strafrechtelijk
karakter aan de kaak te stellen. Het gaat om activiteiten die de leefbaarheid
aantasten in de wijken Valkenbos en Regentes en die in strijd zijn met wet- en
regelgeving en politieke besluiten van de Gemeente Den Haag.
Betrokken bewoners die ons bestuur komen versterken
Profiel: Betrokken, collegiaal, strijdbaar, bij voorkeur met kennis op een van
de volgende gebieden: bouwkunde, stedenbouw, bewonersorganisaties,
communicatie, strafrecht, opbouwwerk, organisatiekunde, bestuurskunde en
vergelijkbare gebieden. Verder is iedereen met een goed (politiek) bestuurlijk
netwerk welkom. En uiteraard iedere bewoner die mee wil helpen onze wijken
te verbeteren.

Neem contact op via info@wijweimar.nl. Meer info: wijweimar.nl

zaken. Achter de schermen, aan buurtvergadertafels en op het Spui, zijn allerlei
ontwikkelingen aan de gang, die kunnen
leiden tot verbeteringen in en om de Weimarstraat. Eenvoudig is dit niet overigens.
Een kade vernieuwen is heel wat simpeler.
In de loop van 2020 verwachten we desalniettemin de eerste resultaten.

Een gevarieerd slotnummer

We besteden aandacht aan de Klimop en
aan de Toermalijn, twee basisscholen die
weer aan de weg timmeren. De vernieuwbouw van de Toermalijn aan de Beeklaan
gaat van start in 2020 en De Klimop klimt
weer op samen met het sportplein aan de
Hondiusstraat.

Omhoog kijken

In de serie Kunst in de Wijk aandacht
voor de gevelversieringen van voormalige melkwinkels aan de Beeklaan. Jammer
dat veel van dit soort herinneringen aan
een rijk middenstandsleven in ReVa weg
zijn. Maar deze twee zijn er gelukkig nog.
Kijk eens omhoog. Overigens meteen een

“

Bewust wat
meer aandacht
voor bewoners
uit het
Valkenboskwartier

”

vraag voor u als lezer. Aan de Regentesselaan richting Laan van Meerdervoort, hoek
Stephensonstraat staan op de nummers 3
tot en met 9 een aantal fraaie herenhuizen
met souterrain. De balkonnetjes met de
drakenkoppen herinneren aan de tijd dat
in deze panden een soort hotel/pension
voor Indiëgangers gevestigd was. Wij willen aan deze geschiedenis graag aandacht
besteden en zijn op zoek naar informatieAls u iets meer weet over de geschiedenis
van deze panden horen we dit graag.

Op naar het lustrum

Bewust wat meer aandacht voor bewoners uit het Valkenboskwartier deze keer
én voor de dieren uit de buurt, te beginnen
met de vogelkastjes. De redactie en medewerkers van de krant wensen u hele mooie
feestdagen toe en vier het eerste lustrum
van de buurtkrant in april 2020 met ons
mee! (o ja, zit de sticker al op de brievenbus?)

De kademuren aan de
Suezkade
tekst: Redactie foto: Piet Vernimmen

Stabiele kademuren en walkanten
zijn nodig voor een veilig gebruik
van de kade door het verkeer en
voor een goede waterdoorstroming.
Singelgrachten vangen het overtollig regenwater op en zorgen voor de afvoer van
het regenwater.

Onderhoud
De gemeente onderhoudt deze constructies en zorgt dat ze op tijd versterkt
of vervangen worden om de stad bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Aan de
Suezkade in het deel tussen de Laan van

Meerdervoort en de Newtonstraat wordt
van oktober 2019 tot en met juli 2020 de
walkant met steenglooiing vervangen.

Globale planning
Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Tijdens de bewonersavond van 17
oktober jl. lichtte de aannemer de planning en de fasering van de uit te voeren
werkzaamheden toe:
Fase 1: Suezkade 1 t/m 47 (tussen Newtonstraat en Weimarstraat) vanaf 22 okt tot
begin feb 2020.
Fase 2: Suezkade 48 t/m 122 (tussen
Weimarstraat en Laan van Meerdervoort)
vanaf half dec 2019 tot begin juni 2020.
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Gastvrije bijeenkomst over mantelzorg
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ZORG IN DE WIJK

“We doen dit uit
liefde en vanuit
ons geloof”

Van links naar rechts Laxmie, Sunita, Monique, Fatima, voor zittend Rabia, achter Rabia, Kavita Parbhudayal wethouder, naast de wethouder Aynur, Rita, Vivian, achter Vivian is Rabia en naast Vivian staat Nasma.
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Druk en gezellig was het op de Mantelzorgbijeenkomst vrijdag 15 november
in het gebouw van Wij Weimar en er
was ontbijt, gebak en muziek. Maar het
ging over een serieus onderwerp: mantelzorg.

Zorgen voor Morgen / Eigen Kracht

De middag was georganiseerd door de
Stichting Zorgen voor Morgen, die als doel
heeft hulp te verlenen aan vrouwen die
weinig inzicht hebben hoe hun belangen
te behartigen, in samenwerking met Stichting Eigen Kracht, die hulp kan bieden om
zelf de regie te houden in hulpverleningssituaties. Veelal gaat het hier om vrouwen
met een migratieachtergrond.

VAUGEL Door Erik van Schaaik

Uit liefde
In deze kringen is mantelzorg door diverse omstandigheden een extra zware
last, niet in het minst omdat dit als een
volstrekt vanzelfsprekende taak wordt gezien. En die geluiden waren ook te horen
tijdens deze bijeenkomst: “We doen dit uit
liefde en vanuit ons geloof!” Ondanks dit
worden de zware mantelzorgtaken bij velen wel degelijk gevoeld.

Af en toe op adem komen

Wethouder Kavita Parbhudayal beloofde
serieus te gaan kijken hoe tegemoet te komen aan de wensen die tijdens deze bijeenkomst naar voren werden gebracht:
om de taken hier en daar wat te verlichten,
obstakels weg te halen en om af en toe op
adem te komen, en ruimte te krijgen om ervaringen en zorgen te delen.

Kerstmarkt Jonker Frans
tekst: Redactie

De traditionele kerstmarkt op woensdag 11 december van 14.00 tot 16.00
uur in Jonker Frans, Newtonplein
100, heeft deze keer een extra feestelijk tintje. Het evenement, voor de in
dit zorgcentrum woonachtige ouderen en
mensen uit de buurt, vindt voor de vijfde
achtereenvolgende keer plaats.

Kraampjes, kerstkaarten en
kerststukjes
Op de kerstmarkt staan verschillende
kraampjes waar voor weinig geld kleding,
gehaakte poppen en plantjes te koop zijn.
Ook is er aandacht voor uiterlijke verzor-

ging. Maar de nadruk ligt natuurlijk op de
aanstaande feestdagen. Niet alleen kunnen
bewoners en buurtgenoten leuke kerstkaarten en kerststukjes kopen, maar ze kunnen
die deze middag ook zelf maken.

Glühwein
Met het aanbieden van oliebollen, glühwein en chocolademelk wordt alvast een
voorschot genomen op het nieuwe jaar.
Het filiaal van Albert Heijn in de nabijgelegen Weimarstaat zal, net zoals bij de
voorgaande edities van het gebeuren, voor
extra lekkernijen zorgen. Een optreden van
een koor, dat stemmige kerstliedjes ten
gehore zal brengen, maakt de kerstmarkt
compleet.
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Familie & Recht

Oud en nieuw
tekst: Ien Ubaghs

De drukke decembermaand is aangebroken. De kerstboom wordt in huis gehaald. Het einde van een roerig jaar komt in
zicht.

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Nieuwe serie nestkasten bij de
Haagse Vogelbescherming

DIEREN IN DE WIJK

Help de vogels, hang een nestkast op
tekst: Anneke de Graaf foto: John Martienus

Oud
Het afgelopen jaar waren er veel hot topics
in het familierecht. Steeds vaker is sprake
van misbruik van digitale mogelijkheden.
Het kan zomaar gebeuren dat ex-partners
elkaars wachtwoorden kennen en meekijken in de email. Of zonder toestemming
via DiGiD het gezamenlijk gezag regelen.
Verhitte berichten via Whatsapp worden
ingezet in procedures. Facebookberichten
tonen aan dat de ex wel degelijk inkomen
heeft en alimentatie kan betalen. Ook het
posten van foto’s van kinderen op social media geeft conflicten tussen gescheiden ouders. Ouders maken steeds vaker afspraken
over gebruik van social media in het ouderschapsplan.
Het wel of niet vaccineren van kinderen was
na besmetting van meerdere kinderen op
een Haagse crèche ook een issue. Zo ook
tussen twee gescheiden ouders waarvan vader wel en moeder niet de inenting wenste
tegen mazzelen, bof, rode hond en meningokokken. De kwestie kwam aan de orde bij
het Hof Den Haag. Het Hof bepaalde dat het
Rijksvaccinatieprogramma - dat medisch
breed wordt gedragen- is vastgesteld ter bescherming van kinderen. Vader kreeg gelijk.
Als ouders het niet eens worden over dergelijke belangrijke zaken, dan bestaat dus de
mogelijkheid vervangende toestemming te
vragen aan de rechter.

Nieuw
Per 1 januari 2020 gaat de partneralimentatie van maximaal 12 jaar naar maximaal 5
jaar (tenzij ….). Als het echtscheidingsverzoek mét het alimentatieverzoek voor het
eind van dit jaar wordt ingediend, geldt nog
het regime van maximaal 12 jaar.
Betaalt of ontvangt u al partner- of kinderalimentatie? Dan moet u in het nieuwe jaar
goed opletten. Per 1 januari 2020 wordt de
alimentatie verhoogd met 2,5%. Dat is een
jaarlijkse wettelijke verplichting. De nieuwe
alimentatie na indexering kan worden berekend via www.lbio.nl.
Ik wens u met recht alvast een mooi Oud en
Nieuw!
Len Ubaghs,
advocatuur/ mediation
Franklinstraat 93

De Haagse Vogelbescherming De Wulp
heeft een serie nestkasten ontworpen
die tegemoetkomen aan de behoeften
van bepaalde vogels. Onze Haagse vogels
kunnen wel wat hulp gebruiken. Ook in ReVa
zijn nestkastjes daarom meer dan welkom.

Najaar en winter
“De beste tijd om de kasten op te hangen, is in
het najaar en de winter,” zegt Foeke Zeilstra van
de Haagse Vogelbescherming. “Dan hebben ze
een paar maanden de tijd om eraan te wennen,
en in die tijd trekt de beitslucht eruit. Af en toe
blijven ze alvast een nachtje over in de nieuwe
behuizing voordat ze er in april/mei definitief
mee in de weer gaan. Het tijdstip hangt een
beetje van de winter af. Voor ReVa denk ik aan
nestkasten speciaal voor koolmezen en pimpelmezen; daar zul je ze een heel groot plezier mee
doen.”

Nestgelegenheid
We weten het zo langzamerhand wel: het
gaat niet goed met de vogels. Dat heeft veel
te maken met het nieuwe bouwen. Veel nestgelegenheid is verdwenen, bijvoorbeeld voor
de mussen, die we hier nauwelijks meer zien.
Die huizen graag in ruimtes onder de pannen
op onze daken, en die ruimtes zijn goeddeels
verdwenen. Prettig voor de bewoners, die goed
geïsoleerde huizen, minder fijn voor de vogels.
Vogels zoeken ook ruimte voor nesten in spleten en holen in oude bomen, en die zijn er ook
niet meer zo veel. De meeste bomen zijn jong

U wilt ook een
nestkastje?
Op de website van de
Haagse Vogelbescherming
kun je veel interessante informatie vinden, zoals over
het voor een luttel bedrag
bestellen van de nestkasten en over cursussen en
lezingen, waarnemingen (in
oktober bijvoorbeeld een
raaf, een zeearend en een
kraanvogel!), én natuurlijk
hoe je lid kunt worden, voor
maar € 15 per jaar en tot 18
jaar gratis.
www.haagsevogels.nl

en gaaf. En waar zijn toch die gierzwaluwen
gebleven? “Dat is inderdaad een groot raadsel.
Eerlijk gezegd weten we het niet. Maar we vrezen dat het veel te maken heeft met het teruglopende insectenaanbod.” Jammer voor deze
bijzondere vogels, die bijna nooit aan de grond
komen en vliegend hazenslaapjes doen.

Daarnaast hebben ze overleg met bouwers en
aannemers om ze te bewegen neststenen voor
gierzwaluwen in te metselen in nieuwe gebouwen. En Foeke heeft ook nog een nieuwtje: “In
2020 bestaat de Haagse Vogelbescherming 95
jaar. Voor die gelegenheid zijn we van plan om
voor alle wijken van Den Haag iets bijzonders te
doen om de vogels te helpen”.

Bijna 95 jaar

De beste tijd om de
kasten op te hangen,
is in het najaar en de
winter

Inmiddels zit de Haagse Vogelbescherming
niet stil. Behalve dat ze nestkasten bouwen,
vangen ze ook gewonde en zieke vogels op
(ruim 10.000 per jaar!). Daarvan gaat toch zo’n
60 procent weer genezen terug de natuur in.

Handhavingsactie in de Weimarstraat
tekst: redactie foto: archieffoto

Donderdag 8 november voeren politie, HTM, de belastingdienst, Stedin en
enkele andere instellingen in ReVa een
grote handhavingsactie uit. Uitgangspunt zijn de signalen van overlast afkomstig
van bewoners, ondernemers, en professionals. Steeds meer buurtbewoners in ReVa
zetten zich in voor hun buurt. En overlastgevers en criminelen gaan eerder weg als
ze merken dat bewoners voor hun buurt
opkomen.

Succes
De actie mag een succes genoemd worden: 110 boetes voor het niet betalen van
parkeergeld, 9 openstaande boetes voor
een bedrag van €1086, 3 overtredingen in
verband met uitkeringen, controle van 280
fietsen, €22.000 wordt opgehaald aan niet
betaald belastinggeld, 9 voertuigen ontvangen een wielklem, bij 3 panden wordt illegale verhuur geconstateerd, bij 22 woningen is

de huurprijs niet in orde, van de 9 horecazaken blijken er bij 3 zaken niet op orde, 1 horecazaak wordt meteen gesloten wegens het
niet hebben van een energieleverancier. Bij
de HTM krijgen 79 reizigers een boete.

Help mee om de buurt beter te
maken
Melden van overlast heeft zin! Dat kan via
het Klantcontactcentrum van de gemeente
en via een melding openbare ruimte over
onder andere ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in
de openbare ruimte kapot zijn. Meldingen
over onder meer woonoverlast of uitkeringsfraude gaan via denhaag.nl/meldingen.

Verdachte situatie
Verdachte situaties meldt u bij de politie
via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad
Anoniem (externe link), telefoonnummer
0800 - 7000.
Voor meldingen en advies over mogelijk

huiselijk geweld of kindermishandeling belt
u met telefoonnummer 0800 - 2000.
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De Klimopschool
op weg naar
200 leerlingen

Rust en
structuur zijn
basiselementen
voor een gezonde
school

tekst: Aad van Schie foto: Anoek van Nunen

We schrijven voor de derde keer in twee
jaar over basisschool De Klimop aan de
Cartesiusstraat. Nog geen twee jaar geleden zag de toekomst van de enige openbare basisschool in ReVa er niet goed uit. De
school was gevestigd in twee gebouwen, er
was terugloop van leerlingen en de school
werkte noodgedwongen met combinatieklassen.

Kwaliteitsslag

Onder leiding van interim-directeur Rubi
Hendriks maakte de school een flinke kwaliteitsslag. Alle leerlingen gingen naar het
beste gebouw van de twee aan de Cartesiusstraat, er werd flink opgeruimd en er
kwamen weer homogene jaarklassen. De
nieuwe gevelschildering en een spetterend
heropeningsfeest in het najaar van 2018
symboliseerden de ingeslagen route naar
een mooie, frisse en bloeiende buurtschool.

Rust, structuur en aandacht

In januari 2019 treedt de nieuw directeur
aan, John Bodmann. Geen doorsnee basisschooldirecteur, mochten die al bestaan.
John (56) werkte als militair (Golfoorlog),
als hoofd dagbesteding bij de gevangenis
in Zoetermeer en als adjunct-directeur van
Kronenberg, een school voor hoogbegaafde
kinderen in Rijswijk. Bovenal is hij sportminded. Hij is voetbaltrainer bij Excelsior
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Voedselbank zoekt
winkelpersoneel
tekst: redactie foto: Voedselbank

Voedselbank Haaglanden zoekt
vrijwilligers die willen helpen in de
Verswinkel aan de Zoutkeetsingel
72 in het centrum van Den Haag.
De Verswinkel is op dit moment drie
dag(del)en per week open.

Persoonlijk pasje

John Bodmann
en in het verleden bij ADO Den Haag en Feyenoord. Hij oogt ook als een stevige sportman. John voelt zich als een vis in het water
bij de Klimop: ”Rust en structuur zijn basiselementen voor een gezonde school en vergeet vooral aandacht voor de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen niet.”

Het gaat goed

De situatie ziet er anno 2019 rooskleurig
uit. De school groeit weer stevig: van 128
kinderen in 2018 naar 170 nu. En daar
zijn ook kinderen met een migratieachtergrond uit de wijk bij. De uitstroomresultaten gaan mee omhoog. De neveninstroom
van buitenlandse kinderen vindt plaats
in de reguliere jaarklassen met extra aandacht voor het Nederlands in een speciale
nieuwkomersgroep. Bijna alle kinderen
van de school nemen deel aan de naschoolse activiteiten, waaronder uiteraard veel
sportonderdelen.

De buurt
De contacten met de buurt en samenwerking
met VoorWelzijn zijn geïntensiveerd. Een mooi
voorbeeld hiervan is de op stapel staande renovatie van het Richard Kraicek Sportcourt en het
schoolplein. Het oude clubgebouw gaat weg en
er komt een nieuw gebouw achter het sportveld. Zo ontstaat er openheid naar de buurt en
is de school van daaruit goed zichtbaar.

Toekomst

De school heeft een enthousiast team. De
formatie voor schooljaar 2019-2020 was
al in april rond. “Werken op deze school is
populair,” constateert John. De school doet
haar naam ‘De Klimop’ weer eer aan. John
verwacht het maximale aantal leerlingen
van 200 in de nabije toekomst te bereiken.
Zelf is hij druk doende met zijn diploma
Vakbekwaamheid directeur basisschool.
Hij ziet voor zichzelf nog een mooie, lange
toekomst bij de school.
“Het was moeilijk om met deze koelbloedige en
van alle empathie gespeende vrouw zo lang om
te gaan. Na het voltooien van dit werk moest ik
echt afkicken van dit schrijfproces.”
Dat komt overigens ook omdat dit boek indringend ingaat op de holocaust en specifiek de vernietiging van de Joden in Auschwitz. Zij deed daar
veel onderzoek naar en bezocht zelf het kamp.

Moord op drie van haar
echtgenoten

Mevrouw Breek
Het levensverhaal van
een levensgevaarlijke
vrouw
tekst: Aad van Schie foto: Anoek van Nunen

Psychopathologische
Johanna Breek

Op zondag 20 oktober vond in De Prael onder grote belangstelling de presentatie plaats van ‘Mevrouw Breek’,
het nieuwe non-fictieboek van journalist/auteur Kim Heijdenrijk. Kim Heijdenrijk, geboren in 1979 in Amsterdam en
opgegroeid in Lelystad, woont sinds 2002 in
Den Haag en vanaf 2015 aan de Gaslaan, uitkijkend op De Verademing.

‘Mevrouw Breek’ is de opvolger van haar eerder
gepubliceerde boek ‘Op zoek naar George’ over
een voormalige weesjongen, die lang verbleef in
het House of Horror weeshuis Groenensteijn aan
de Loosduinseweg. Kim heeft een voorkeur voor
het lang en diepgravend uitzoeken van levensgeschiedenissen van fascinerende personen afgezet
tegen het tijdsbeeld waarin de hoofdpersonen
opgroeien. Voor de arme George Krul had ze veel
sympathie. Dat lukte bepaald niet met het personage van de psychopathologische Johanna Breek.

De verantwoording achter in het boek vermeldt de aanleiding voor het verhaal. Al fietsend door de Weimarstraat herinnerde zij zich,
dat ze ooit op een ‘moordlijst’ een moord in de
Weimarstraat had zien staan. Het bleek te gaan
om de moord op de kantoorboekhandelaar Wigerink, die een mooie winkel Eska genaamd,
had op nummer 117. De zoon van de vrouw
waarmee hij recent getrouwd was, Pierre Bremer, zou de daad gepleegd hebben. Wat treurig voor die vrouw, denkt zij aanvankelijk. Maar
verder zoekend krijgt zij langzamerhand zicht
op de verbijsterende en moorddadige geschiedenis van deze mevrouw Breek uit Rotterdam.
Na veel gesprekken, ook met de nakomelingen
van deze dame, raakt zij ervan overtuigd dat
mevrouw Breek een groot aantal doden op haar
kerfstok heeft: verraad van 20 Joden waaronder
haar man en oudste zoon en moord op drie van
haar echtgenoten. Het verhaal over de Haagse
boekhandelaar wordt in hoofdstuk 11 zeer plas-

Klanten kunnen in de Verswinkel met
een door de Voedselbank verstrekte
persoonlijke pas (gratis) boodschappen
komen doen, in aanvulling op de wekelijkse voedselpakketten. Daarnaast is de
Verswinkel een plek voor klanten, waar
ze een kop koffie of thee kunnen drinken
in de koffiecorner.

Gezocht
De Verswinkel zoekt vrijwilligers die
minimaal 1 dagdeel per twee weken beschikbaar zijn, op dinsdag, vrijdag of zaterdag. Vrijwilligers gaan met de klanten
in gesprek, houden de Verswinkel en haar
voorraad bij en helpen klanten eventueel
met het uitkiezen van producten. Belangstelling? Stuur een e-mail waarin je wat
meer over jezelf vertelt naar sarah.mullie@VoedselbankHaaglanden.nl

tisch beschreven.

Knap staaltje ‘bijna detectivewerk’
Het boek is met vaart en met veel sprekende
details geschreven. Een citaat uit hoofdstuk 1,
‘De charmante reddende engel’, dat speelt in
de eerste oorlogsdagen na het bombardement
op Rotterdam: “Aan gelukkige, gefortuneerde
mensen valt weinig te verdienen, maar verdriet
is een economie op zich”. De echtgenoot van Johanna, de Joodse jurist Philip Bremer, slaat een
slaatje uit de ellende van de zwaar getroffen
Rotterdammers en Johanna verdient goed geld
als waarzegster. Het merkwaardige is dat je als
lezer moeilijk greep krijgt op de persoon van Johanna Breek. Dat is de auteur ook niet helemaal
gelukt. Als iemand zo slecht is, is dat blijkbaar
moeilijk invoelend te maken. Voorts valt het uitvoerige hoofdstuk over Auschwitz wat zwaar op
de maag. Maar verder hulde voor dit boek: een
knap staaltje ‘bijna detectivewerk’ en een sterk
beeld van de oorlogsjaren.

Kleinzoon
Heel bijzonder zijn voor de schrijfster de contacten met de familie Bremer geweest. Een aantal van hen was op de presentatie aanwezig. Op
bijgaande foto de schrijfster met de kleinzoon
van Philip en Johanna, Jeff Bremer, die over was
uit Australië. Het lijkt heel apart om van een
dergelijke vrouw af te stammen. In ieder geval
zijn zij de overlevers.
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De vakkundige, ervaren makelaar in Regentesse en
Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt!

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

SUPERMARKT

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268

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

Alle dagen geopend van

07:00 t/m 20:00

_________________________________________________________________
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ǣͲͲǦ͵ͷͷͶͷͶǡǦǣ̷Ǥ

ruk

Geeft d

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes!
Verkoopplannen?
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!
WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

Cucina Italiana
restaurant • catering

Regentesselaan 24a | 2562 CS Den Haag | 070 363 46 06
info@dabraccini.nl | www.dabraccini.nl
Open donderdag t/m zondag

leur!

eer k
werk w

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Nu de Sint het land heeﬅ
verlaten gaan we vlug
verder met de kerstkaar�en.
Deze ont�er�en & dr�kken
wij met de g�ootste zorg
speciaal voor u.
Prinsegracht 176, 2512GG Den Haag T 070 737 09 36 E info@smiet-offset.nl
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BEWONERS AAN HET WOORD

De redactie van KonkreetNieuws plaatste in het oktobernummer de oproep ‘Zand en Veen,
bewoners aan het woord’. Een aantal bewoners reageerde.

Veel huizen in de straat worden bevolkt
door kamerbewoners. Er zijn veel gesplitste
woningen en er is sprake van een grote
doorstroming. Het gebrek aan parkeerruimte
is voor hem ook een persoonlijk probleem
vanwege zijn beperkte mobiliteit. Het huis is
ruim en licht, maar soms overweegt hij wel
eens om er te vertrekken.
Halverwege de straat is er het Madame
Curieplein met aardige nieuwbouw en met
parkeren onder dat plein. “Misschien had
er toch meer gesaneerd moeten worden
in deze buurt”, verzucht Jerry. “Dat had een
minder kwetsbare woonomgeving opgeleverd.”

Wonen in de
Marriottestraat
tekst: Aad van Schie en foto: Piet Vernimmen

Jerry Haket

Ben en Corrie
Ook als je oud bent, kun
je jezelf hier heel lang
goed redden
tekst: Marieke Bauwens

Ze zijn geboren en getogen in resp.
de Schilderswijk en de Molenwijk, maar
nu wonen Ben en Corrie Camfferman
alweer bijna 35 jaar in de Copernicusstraat, in het stukje tussen de Beeklaan
en de Edisonstraat. Corrie: “In ‘85 zijn we op
zoek gegaan naar een redelijk huis voor een
redelijke prijs en dat vonden we hier, een benedenwoning met een dubbele uitbouw. Het
was wennen. “Zo stil! Ik ga hier dood, dacht ik
toen. En ik hoorde bij de ordinairen. Wat een
kouwe kak.”

Kinderen
Met kinderen groei je in de wijk. “Omdat je
meer thuis bent, je doet er je boodschappen,
school, en je kinderen spelen buiten. We hadden de mazzel dat er twee speelpleintjes waren, verderop en achter. Toen lette je nog op
elkaars kinderen. Ben zei altijd dat iedereen
met zijn vodden van de kinderen uit de straat
moest blijven. Weet je, als je uit de Schilderswijk komt, ben je gewend je mond open te
trekken en dat deden wij ook. Ik stapte overal
op af, jongens die vervelend deden? Geen
politie nodig, ik ga zelf wel.”

Gewoon anders
“Mensen verhuizen, kinderen vliegen uit
en contacten veranderen. Nu is het meer
een praatje op straat.” Eind jaren ‘80 was het
hier nog betaalbaar, dat veranderde. Corrie:
“Het is ook een ander slag mensen dat hier is
komen wonen. Ik kijk er niet tegenop en kijk
er ook niet op neer, ze zijn gewoon anders.
Hoe anders? Ze hebben een goede baan en
héél goede inkomens. Wij gingen werken op
ons 16e, zij hebben lang gestudeerd. Maakt

allemaal niks uit, het is gewoon anders.”

Huisjesmelkers
“Aan de andere kant van de Weimarstraat
was het toen ook al anders. Huizen zijn daar
verwaarloosd, er wordt veel onderverhuurd
en minder aan het onderhoud gedaan. Dat
zie je. Huisjesmelkers knappen huizen op
en verkopen ze door. Wat ik daarvan vind?
Ach, prima, wat de gek ervoor over heeft.
Maar wel zolang het eerlijk gaat en de prijzen
leuk blijven. Als er onderverhuurd wordt, en
met hele hoge huren, en dan ook nog eens
slechte huizen. Mensen worden uitgemolken,
dat zie je nu ook met mensen uit Polen daar.
Dát vind ik waardeloos.”

Weimarstraat
“Het stuk met die tentjes vooraan, waar je
steeds meer expats ziet. Wát een verschil met
de andere kant. Rottigheid daar,” vindt Ben,
“verwaarloosde panden, coffeeshops, het lijkt
soms net een getto. Gasten die voor winkels
staan te schreeuwen.”
Volgens Corrie is het ook bij de Appie oppassen geblazen: “Daar is ook veel kameronder-verhuur. En er staan nu twee panden
leeg, van de sigarenboer en de juwelier. Dat
trekt de straat naar beneden. Zet er desnoods
iets tijdelijks in, voor minder huur. Dan brengt
het nog wat op en een ander heeft er ook wat
aan. Laat er kunstenaars in. Met leegstand
wordt het straatbeeld er niet beter op.”

Vuil en containers
In de straat zien ze ook dat mensen spullen
en vuil naast de containers zetten. “Soms
begrijpelijk”, vindt Ben, “mensen boven hebben ook geen ruimte.” “Onzin,” vindt Corrie,
“mensen moeten blij zijn met die containers
en zooi wordt zó opgehaald. Wat een rijkdom
hier.”
Ondanks alles wil Corrie niet weg. “Ikke niet!
De markt is dichtbij, de stad, Scheveningen,
Leyenburg en met de tram en de bus ben je
overal zo. Ook als je oud bent, je kan jezelf
hier heel lang goed redden.”

Jerry Haket (61) woont al ruim 12 jaar
in een ruim benedenhuis op de hoek
van de Marriottestraat en de Valkenboslaan. De Marriottestraat is een beetje een
vergeten straat, waar je bij wijze van spreken
alleen komt als je er woont of op bezoek
gaat. In de huiskamer een opvallende gitaarhoek en een aantal grote houten beelden,
beelden die je vanaf de Valkenboslaan voor
het raam kunt zien staan.

Dienst Stadsontwikkeling
Jerry groeide op aan de Laan van Meerdervoort in de Bomenbuurt, maar zat op
de basisschool in de Weimarstraat. Na het
Aloysiuscollege ging hij naar de HTS en
studeerde Sociale Geografie. Daarna aan
de slag bij Dienst Stadsontwikkeling, waar
hij nauw betrokken was bij het opstellen
van het eerste Bestemmingsplan voor de
wijk Regentesse/ Valkenboskwartier Noord
en Zuid. Een collega van hem ontwierp de
‘beruchte’ demonstratiefietsroute die onder
meer door de Weimarstraat liep. Dat was
toen echt een goed alternatief plan voor de
fietsers, omdat de Laan van Meerdervoort
en de Loosduinsekade voor fietsers levensgevaarlijke routes waren.
Jerry verkast als stedenbouwkundige later
naar Nootdorp, waar hij aan het ontwerp
van de Vinexwijk Ypenburg werkt. Daarna
werkt hij bij de gemeenten Almere, Rotterdam en Oud-Beijerland. Zijn geliefde
hobby’s worden popmuziek spelen, onder
meer in de band ‘Banned’ en het maken van
beelden. Hij volgde ook ooit een opleiding
bij de Vrije Academie.
De rijzige, markante houten beelden
maakt hij van gevonden hout, wat goed te
zien is aan roestvlekken in het hout en aan
de kleurverschillen.

Kwaliteit van wonen in de
Mariottestraat
Mariotte was een Frans natuurkundige en
bioloog, die zich naast de bewijsvoering van
de Wet van Boyle ook bezig hield met ‘de
blinde vlek’ in het oog. Wel een goede naam
voor een straat, waar wel het een en ander
mis is. Jerry heeft in zijn woning last van lekkages en geluidsoverlast.

Alert
In de Mariottestraat staan meerdere ‘alert’
borden met een getuigen-oproep vanwege
een poging tot brandstichting in oktober. In
de straat en de wijk bestaat blijkbaar risico
van autobranden. Wellicht vanwege het
gebrek aan parkeerplaatsen in deze overvol
bewoonde straat.

Een gevoel van verlies
Afscheid na 45 jaar
tekst: Marieke Bauwens

Wim en Marijke Visser van de
speciaalzaak voor sportprijzen aan
de Valkenboslaan, hoek Columbusstraat, besloten om te stoppen. Na een
uitverkoop was 30 oktober de laatste dag.
Daarna restte opruimen, schoonmaken en
de administratie op orde maken.

Tijd om te stoppen
Wim: “Ik heb twee keer een hartinfarct
gehad en heb glaucoom in mijn ogen. Mijn
vrouw heeft ernstige suiker. Aan de andere
kant; ik ben 73, mijn vrouw 68. We worden
ouder, het wordt ook wel tijd om te stoppen.” Wim en Marijke hebben de omgeving
zien veranderen; ze woonden tot zo’n 25
jaar terug zelf in de wijk. “Op de Valkenboslaan verdwenen cafés en ooit was er een
apotheek schuin aan de overkant. Panden
werden opgekocht en verbouwd voor kamerbewoning. We schrikken van de prijzen
die ervoor gevraagd worden. Maar toch is
veel ook gewoon hetzelfde gebleven hoor.”

Papierwerk
Wim en Marijke hebben geen opvolgers
gevonden, dat is niet gelukt. Voor hun
vaste klantenkring is dat erg jammer,
want waar kunnen die nu terecht? “Dat
weet ik niet”, zegt een klant van een
golfvereniging. “Ik kom hier al jaren en
Wim en Marijke hebben de zaak met hart
en ziel gedraaid. Ik denk dat ze nu wel toe
zijn aan rust.
Daar hopen ze zelf ook op, maar eerst
nog veel papierwerk om alles administratief en financieel goed af te ronden.
Daarna is het tijd voor rust en komen
ongetwijfeld de emoties, na zo’n lange
tijd op de Valkenboslaan.
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Samen met Kopgroep 2030
werken aan een duurzame buurt!
tekst: redactie en foto: Arnaud Roelofsz/ Kopgroep 2030

Iedereen kon mee
discussiëren aan
verschillende
tafels

Als nieuw buurtinitiatief rond het
Koningsplein en omgeving heeft Kopgroep 2030 zich als doel gesteld de
buurtbewoners zo goed mogelijk te
informeren en waar nodig te mobiliseren voor een duurzame toekomst
van de wijk. De kleine groep vrijwilligers werkt als partner van Duurzaam Den
Haag samen met de gemeente Den Haag
en bestaande buurtinitiatieven zoals de
Groene Regentes.

Van isoleren tot anders koken

Zo was er discussie over hoe samenwerkende buurtbewoners hun huizen
kunnen isoleren en andere energiebesparende maatregelen zouden kunnen
oppakken. Hoe bewoners anders kunnen
gaan koken en welke groene maatregelen er genomen kunnen worden om de
buurt beter te beschermen tegen extreme
weersomstandigheden. Op de avond kwamen verschillende nieuwe ideeën naar
voren en in 2020 zal Kopgroep 2030 meer
EnergyParty’s, groene zaterdagen en een
regentonnenactie organiseren. Het plan is
om op diverse informatieavonden te praten over bijvoorbeeld energiebespaartips
of over financiering van VvE plannen. Ook
is het streven om gesprekken met energiecoaches te faciliteren.

Warmtenetwerk in de buurt

Belangrijk is de discussie rond de aanleg van een warmtenetwerk in de om-

geving van het Koningsplein. Wat is de
beste oplossing voor de wijk als we allemaal van het gas af moeten? Wat gaat er
komen vanuit de gemeente? Wat kunnen
we als buurtbewoners initiëren? Allemaal
vragen waar nog geen antwoord op is,
maar waar Kopgroep 2030 wel actief in
de discussies meedoet met gemeente, de
Groene Regentes en Duurzaam Den Haag.
Het was te vroeg om dit op 30 oktober te
presenteren, maar de hoop is om hier in
2020 meer duidelijkheid over te krijgen.
Kopgroep 2030 wil op tijd relevante informatie met alle buurtbewoners delen
en zal dan ook om input vragen.

Meer bewoners activeren

Het grootste struikelblok dat in alle gesprekken op 30 oktober werd genoemd
was de noodzaak om meer mensen te
activeren om voldoende draagkracht te
creëren om uiteindelijk mee te kunnen
beslissen over hoe de bewoners de transitie in deze buurt vorm willen geven.
Verschillende ideeën zijn naar voren gebracht en in alle discussies is daarbij ook
gesproken over het nieuwe initiatief om
meer mensen (en VvE’s) te bereiken via
een zgn. straataanpak.

Mijn straat loopt op kop
Kopgroep 2030 heeft het projectvoorstel ‘Mijn straat loopt op kop!’ (inmiddels
succesvol) ingediend voor financiering bij
het nieuwe gemeente-initiatief ‘Energie
uit de Wijk Challenge’. Het project is geselecteerd als een van de 12 Energie Toppers in Den Haag. Kopgroep 2030 wil in
2020 met een of twee straten in de buurt
aan de slag gaan om een straatcollectief te
vormen (of uit te breiden). Het biedt bewoners een uitgebreid pakket informatie
aan over een breed scala van onderwerpen, geeft technisch advies en procesbegeleiding, meet zorgvuldig wat de resultaten van de acties zijn en hoopt dat het
collectief in staat is eventuele twijfelaars
over de streep te trekken.

Jouw straat?

Wil je jouw straat nomineren? Houd de
Facebookpagina van Kopgroep 2030 en de
nieuwsbrief van Duurzaam Den Haag dan in
de gaten. Of nomineer meteen je straat via
kopgroep2030@gmail.com. Wil je meer weten
of denk je zelf een goed idee te hebben en
wil je misschien actief een bijdragen leveren,
neem ook dan contact op.

Alweer de derde editie van Winterlicht
staat voor de deur. Vrijdag 13 december en
zaterdag 14 december kunnen bewoners van
ReVa weer volop genieten van alle Winterlichtactiviteiten.

13 december
Opening 18.00 – 21.00 uur
Alle buurtgenoten zijn vrijdag 13 december
uitgenodigd voor de opening op het Regentesseplein. Samen met een glaasje glühwein
of warme choco, zingen en genieten van een
optreden uit de wijk.

tekst: Redactie foto: De Buurtschuur

De Buurtschuur is een non-profit uitleendienst voor gereedschap in het
stadsdeel Segbroek. De Buurtschuur vind
je bij Stichting EEKTA aan de Boylestraat 20.
De dienst werkt zoals een bibliotheek: met een
abonnement.

14 december
Winterlicht festivaldag
12.00 – 23.00 uur
Winterlicht speelt zich dit jaar af op drie
pleinen, het Regentesseplein, Koningsplein
en Prins Hendrikplein. Op het Prins Hendrikplein staat de oudste zweefmolen van Nederland, op het Koningsplein zijn de Koning
Winterspelen voor het hele gezin en op het
Regentesseplein kun je in de Winterlicht tent
niet enkel genieten van theater, dans en muziekoptredens, maar ook van een hapje en
een drankje. De ‘Winterlicht Express’ rijdt de
bezoekers rond de pleinen. Deze hop on/hop
off rit is gratis.

Als je een abonnement hebt van de Buurtschuur (voor slechts €12 per jaar), krijg je onbeperkt toegang tot een breed assortiment (tuin-)
gereedschap om te gebruiken voor al je klussen.
Behalve een uitleenpunt is de Buurtschuur
een plek om elkaar te ontmoeten, te helpen
met hoe je klussen aanpakt en om nieuwe vaardigheden te leren. Vrijwilligers onderhouden,
beheren en repareren het gereedschap. En de
Buurtschuur biedt ruimte voor workshops of
naschoolse cursussen over duurzaam klussen in
huis. Als u zo’n workshop of cursus wilt geven,
laat het weten!

Voordelen
Een belangrijk voordeel van de Buurtschuur is
natuurlijk dat het financieel voordelig is, want
de deelnemers besparen geld op de aanschaf
van gereedschap. Bovendien werk je samen met
mensen uit je eigen buurt; en het is ook een zinvol project als je het hebt over duurzaamheid.
Op maandagmiddag en woensdagmiddag is
de Buurtschuur open. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Jeroen Boon:
boon.je@gmail.com

Buurtschuur Segbroek

December 2019 Winterlichtmaand
tekst: redactie

Buurtschuur Segbroek
Gereedschap delen
in de wijk

Klussen

Energierijke avond

Op 30 oktober jl. presenteerde Kopgroep 2030 zich voor het eerst aan zo’n
60 enthousiaste buurtbewoners in de expositieruimte van Nest tijdens een Energierijke avond. Iedereen kon mee discussiëren aan verschillende tafels over de
diverse thema’s die de Kopgroep het komend jaar wil oppakken.

DUURZAAM IN DE WIJK

Gereedschap delen in de wijk

Koop een verwenmoment voor
een buurtgenoot
De gezelligheid die gepaard gaat met de
donkere dagen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Winterlicht biedt buurtgenoten
die niet of nauwelijks buiten komen een verwenmoment aan en het streven is om 1.001
buurtgenoten zo’n moment aan te bieden.
Voor slechts €5 kunnen bezoekers een voucher kopen die naar een ouderenconsulent,
woongroep of vrijwilliger gaat die dan een
eenzame buurtbewoner meeneemt voor een
kopje thee/koffie en een stukje taart in de
wijk. En los van dat je iemand een leuk moment bezorgt, krijg je er een mooie Winterlicht- kaartenset voor terug!

De Buurtschuur is een non-profit

Over uitleendienst
kadootjes gesproken:
Ook de winkevoor gereedschap
liers doenin mee
met
Winterlicht!
het stadsdeel Segbroek.Bij de deelnemende ondernemers in het Regentesse- en
We werken zoals
eenjebibliotheek:
Zeeheldenkwartier
krijg
bij een aankoop
met een abonnement van €12 per jaar.
vanaf €10 een voucher voor een gratis ritje in
de zweefmolen.
Daarmee krijg je onbeperkt
toegang tot een breed assortiment
(tuin-) gereedschap
Eenom
maand
lang
te gebruiken voor al je klussen.

Voor de volledige lijst van alle activiteiten en
alle locaties zie de advertentie van Winterlicht
in deze editie. Als het goed is, viel de Winterlicht maandkalender al op de deurmat. Het
is een uitnodiging om aan alle activiteiten in
Segbroek deel te nemen! Heb je de Winterlicht
maandkalender niet ontvangen? Stuur dan een
mailtje naar projecten@pepedenhaag.nl

KONKREETNIEUWS

DECEMBER 2019

Sonnie Yildiz, manager bij VoorWelzijn in Segbroek:
wil, dat werkt gewoon niet. Mensen ontmoeten, en werken vanuit vertrouwen, daar zijn
laagdrempelige activiteiten voor nodig.”

Sonnie werkt zo’n dertien jaar in het welzijnswerk. Dit deed ze grotendeels vanuit de
Human Resources-hoek (personeelszaken),
maar de inhoud trok steeds meer en in oktober 2018 stapte ze over naar het management.
Geen moment spijt.

Samenwerken en in gesprek gaan

Nostalgie
Dat die inhoud zo trok, heeft ook met haar
achtergrond te maken: “Noem het nostalgie: ik
kom uit een gezin van acht kinderen, mijn ouders spraken weinig Nederlands en mijn vader
werkte in de Westlandse kassen. We woonden
in de Schilderswijk en toen ik klein was, kwam
ik vaak in wijkcentrum de Burcht. Mijn stekkie,
daar voelde ik me veilig.”

Te bescheiden
En nu, eind 2019, na een jaar, verzucht Sonnie: “Aan zichtbaarheid mankeert het nogal in
het welzijnswerk, we blijven te bescheiden. Als
je niet laat zien wat je doet, ziet niemand het.”
En dat het welzijnswerk geen uitvoerend werk
meer mag doen, maar alleen ondersteunend,
daar zitten volgens Sonnie toch ook grenzen
aan. “Wachten op een buurtbewoner die wat

KC Toermalijn
Al voor de start van de
nieuwbouw in 2020
worden er muren
geslecht in de tijdelijke
huisvesting

Er ontstaat
dan weer een
bruisend verkeer
van kinderen en
ouders aan de
Beeklaan

Ze probeert wat te veranderen. Zo gebeurde
er in het Hondiusgebouwtje niet zo veel. Meiden in de buurt wilden een plek om elkaar te
ontmoeten, om dingen te doen en te leren. En
die plek is er nu. Met een bekend gezicht, een
jongerenwerkster die er voor hen is en die ook
op pad gaat.
Sonnie is trots op behaalde resultaten. Zo was
er overlast van jongeren op de Goudsbloemlaan en het Rodekruisplantsoen. Daar zijn
jongerenwerkers gaan ‘straten’ zoals dat heet:
intensief contact zoeken met jongeren en omwonenden, en zorgen dat ze in gesprek gaan.
En Sonnie stimuleert dat medewerkers van
verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Bij een aanbelactie gaat nu bijvoorbeeld
een keer een cliëntondersteuner mee. Zo ontmoeten buurtbewoners hen direct en kennen
medewerkers elkaars werk.

Bezuinigingen
In 2020 moet er 5 miljoen welzijn-breed bezuinigd worden. Voor Segbroek betekent dat

tekst: Aad van Schie foto: DP6

Basisschool De Toermalijn zat in het
schoolgebouw aan de Beeklaan 184 en
zit sinds een paar jaar tijdelijk in het
pand aan de Weimarstraat 300. In 2020
beginnen de werkzaamheden aan het
schoolgebouw aan de Beeklaan en als die
klaar zijn gaat de school weer terug naar de
vertrouwde plek.

Onderwijsvernieuwing gaat
gewoon door
Een gesprek met de directeur van de basisschool Toermalijn Nienke Huizinga, en
met Hugo de Haan, projectleider nieuwbouw van Stichting Lucas Onderwijs, over
de planning van dit project. Nienke was
adjunct-directeur basisonderwijs uit de
ondernemersstad Rotterdam. Ze voelt zich
als een vis in het water bij Toermalijn. De

Vervolg van de voorpagina

Ja, ik wil KN ontvangen

“Vertrouwen, veiligheid en flexibiliteit”
tekst: Marieke Bauwens
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€400.000,- “Dat is veel en het lukt niet zonder
ingrepen in het personeel. Het betekent 3 fte’s
in 2020, 3 x 36 uur dus. We bekeken welke
teams wat ruimer zitten. Dat is bij het jongerenwerk, opbouwwerk en de cliëntondersteuning.
Daar wordt bezuinigd. Niet bij de ouderenconsulenten, want er zijn maar drie parttimers. Het
is niet leuk, juist omdat het werk zo nodig is.
En het vergt enorme flexibiliteit van medewerkers.”

Andere keuzes
Sonnie hoopt dat er voor 2021 andere keuzes gemaakt worden en dat de politiek inziet
dat investeren in welzijn loont. “Het lijkt dat
het besef groeit dat het preventieve en verbindende werk van welzijnsorganisaties echt
heel belangrijk is. Men kan wel meer grip op
de maatschappij wensen, maar daar is wel wat
voor nodig.”
Bij de servicepunten, zoals de Regenvalk, kan
iedereen terecht. Met persoonlijke problemen,
vragen over inkomen, zorg of als er hulp nodig
is. Of over vrijwilligerswerk in de buurt. Sonnie
hecht eraan te laten weten dat ook mantelzorgers, voor wie de zorg vaak zwaar is, er terecht
kunnen.

school is stabiel qua leerlingenaantal (163
kinderen) en de inhoudelijke ontwikkelingen gaan, ondanks de beperkingen van de
tijdelijke huisvesting in het oude schoolgebouw in de Weimarstraat, gewoon door.

Leerpleinen

Toermalijn doet sinds 2015 aan Talentonwikkeling, 6 extra uren voor ICT, dans,
beeldende vorming mediawijsheid, muziek,
sport en techniek gegeven door vakkrachten. In 2017 voerde de school het PBS in:
versterken van gewenst gedrag op het vlak
van veiligheid, respect en verantwoordelijkheid, zichtbaar aan de in de school hangende
poster en de ‘toero-muntjes’, uitgedeeld door
leerkrachten. In 2018 is een start gemaakt
met het leren in domeinen: 3 grote leerpleinen, waarin de kinderen werken op niveau in
leeftijdsgroepen van 2.5-6, 6-9 en 9-12. Per
domein worden de leerlingen begeleid door
meerdere leerkrachten en leerkrachtondersteuners. In de afgelopen zomervakantie zijn
hiervoor zelfs enkele muren tussen lokalen
in de tijdelijke huisvesting doorbroken. Natuurlijk zullen straks in de nieuwbouw leerkrachten en leerlingen pas echt optimaal in
die domeinen werken.

Combinatie van oud en nieuw

Hugo de Haan, van beroep architect, is
sinds 2 jaar projectleider bij de Stichting
Lucas Onderwijs. “De nieuwbouw aan de
Beeklaan is ontworpen door Bureau DP6
en het wordt een combinatie van oud en
nieuw. Het voorgebouw met het imposante
trappenhuis blijft behouden. In dit voorge-

Voor buurtkrant KonkreetNieuws betekent het nieuwe beleid dat wij onze
buurtkrant niet meer zomaar in een
brievenbus zonder die sticker(s) mogen
bezorgen. Nu hebben wij al sinds enkele
jaren een eigen vierkante sticker met
de tekst ‘Ja ik wil KN ontvangen’. Heel
wat buurtbewoners hebben die inmiddels aangevraagd en op hun brievenbus
geplakt. Maar er zijn nog heel veel onbeplakte brievenbussen in onze buurt.
Als u alleen onze krant wilt en andere
ongeadresseerde post niet, dan is deze
sticker onmisbaar.
Om ervoor te zorgen dat al onze lezers in de gelegenheid zijn om zo’n
sticker te bemachtigen, besloten wij
om bij elke decemberkrant een sticker
in een envelop bij de krant te doen.
Als u al een nee/ja sticker op uw
bus heeft, hoeft u niets te doen!

Plak hem op!

Wij doen een beroep op u om die
sticker daadwerkelijk op de bus te
plakken. Dat is van
groot belang voor
het voortbestaan van
KonkreetNieuws. We
rekenen op u!

bouw bevindt zich de hoofdentree voor de
gebruikers. Hierachter ligt een atrium met
een transparante scheiding tussen Centrum
Jeugd en Gezin aan de zuidkant en het Integraal Kind Centrum aan de noordkant. In
het Integraal Kindcentrum komen basisschool Toermalijn, Kinderopvang 2Hoek en
peuterleerplek Toermalijntjes.
In de nieuwbouw daarachter komen 3 leerpleinen, één per verdieping, de gymzaal, de
kinderopvang en de buitenschoolse opvang.
De peuterleerplek komt aan de voorzijde van
het Kindcentrum. Achter de school een mooie
speelplaats en een tuin, die verbonden wordt
met de tuin van Jonker Frans. Ook de ingang
van de gymzaal komt aan de achterzijde.
De vergunningsprocedure is in een vergevorderd stadium en de buurt is op een
informatieavond geïnformeerd. De reacties
waren overwegend positief. Zoals het er
nu uit ziet, kan de bouw in het eerste halfjaar van 2020 starten en de school zou dan
einde 2021, begin 2022 opgeleverd kunnen
worden.”

Prachtige toekomst

Zo krijgt de Toermalijn een bij de tijd passend onderkomen op de plek, waar de historie van de voormalige Heilig Hartschool en
die van het klooster, nu Jonker Frans, weer
bij elkaar komen. Er ontstaat dan weer een
bruisend verkeer van kinderen en ouders
aan de Beeklaan, want het is nu wel erg stil
daar naast de kerk. Maar al in 2020 bij de
start van de bouw is het met de rust gedaan.
Personeel en kinderen kijken uit naar die
prachtige toekomst.
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Michalis Koullias nieuwe
PEP-adviseur
voor Segbroek
tekst en foto: Anneke de Graaf

BMM Bethel Muziek Matinee

Betaalbaar Muziek Makkelijk
tekst: redactie foto: BMM

In Buurt- en Kerkhuis Bethel aan de
Thomas Schwenckestraat 28-30 ontstaat twee jaar geleden spontaan het
idee om elke derde zondagmiddag van
de maand (behalve in de zomer) een
concert te organiseren. Bethel Muziek
Matinee kent twee uitgangspunten: laagdrempelig en uitwisseling van gedachten
en ideeën tussen bezoekers en musici.

Dansorkesten en Bach

Bethel Muziek Matinee is succesvol: het
aantal bezoekers bedraagt in het seizoen
2017-2018 gemiddeld ruim 50 per concert, maar net zo belangrijk zijn de inspiratie en de onderlinge contacten: musici
brengen andere musici binnen, muziekdocenten treden op en geven ook hun
eigen leerlingenconcert in de Bethel en
er ontstaan nieuwe muzikale formaties.
Een dansorkest in de ene maand staat
naast cellosonates van Bach in een andere maand.
De gratis (!) concerten zijn zoveel mogelijk selfsupporting in financieel opzicht:
geen honorarium voor de musici, maar
wel een warme ontvangst en een echte

concertzaal met een prachtige akoestiek.
En… tijdens een drankje en een hapje
hebben bezoekers alle tijd om buurtgenoten en de musici te leren kennen.

Zelf optreden?

Heeft u ook een muzikale passie en wilt
u (met uw gezelschap) een keer optreden
in de BethelMuziekMatinee? Stuur dan
een email met informatie over uzelf of uw
gezelschap naar BMM@betheldenhaag.nl

Subsidieaanvragen
“Als een organisatie iets wil opzetten, zijn er
vast wel goede ideeën, maar is er misschien
weinig kennis aanwezig over zaken als subsidieaanvragen, contacten met de gemeente,
het maken van een projectplan, het inrichten
van de organisatie en de financiën, diversiteit,
het werken met vrijwilligers en de communicatie aanwezig.”

Zondag 15 december: kerstconcert door
Koor De Buren;
zondag 19 januari: Irma Kort - hobo en
Marrit van der Weij - piano;
zondag 16 februari: Roald van Os - altviool, Martijn Korteknie - contrabas, Floor
Deijnema - piano;
zondag 15 maart: Los Choripanes, een vijftallig gezelschap dat choromuziek speelt;
zondag 19 april: The Queenies.
Alle concerten beginnen om 15.00 uur.

Gratis trainingen

Noteer in de agenda

Sebastiaan van Loenen kiest voor elke editie van KonkreetNieuws een plek uit in ReVa.
Uit nieuwsgierigheid. Wat gebeurt er als je iets langer naar zo’n plek kijkt? Voor deze editie
ging Sebastiaan naar Emma’s Hof, de stadstuin in de Galileïstraat. Heb je suggesties voor
een interessante plek? Mail naat: sebastiaanvanl@gmail.com
Het is hier waar de lucht net iets anders
lijkt te smaken. Het is hier waar de stampende stad zich in een luwte legt. Als je
binnenloopt, lijkt het of je al die tijd al
stilletjes verwacht werd. Hier dendert
geen tram, hier klingelt geen fiets, hier
schuurt geen gedachte. Hier ben ik, voor
een tel of twee. Ik loop er een heel langzaam rondje. Een heel klein rondje, maar
precies groot genoeg.
Dit hofje heeft begrepen dat je niet
groot hoeft te zijn om een verschil te
maken.
Sep

Vers & Vrij
Schroeder Fahrenheitstraat 269

Steun voor kleinere initiatieven
“Met name kleinere initiatieven kunnen
meestal wel wat steun gebruiken, bijvoorbeeld
als ze tegen gemeentelijke regelingen aanlopen;
hoe kleiner de organisatie, hoe minder goed ze
de gemeentelijke taal spreekt. En bij zaken als:
hoe vind je nieuwe vrijwilligers en hoe hou je ze
vast; wat doe je met een verouderd bestuur en
wat als er geen duidelijke visie en missie is, hoe
bereik je je doelgroep. Daar kunnen we allemaal
bij helpen. Het is niet de bedoeling dat we zaken
vóór de organisatie doen, maar wel samen mét,
op zo’n manier dat ze het de volgende keer zelf
kunnen doen. En verder zijn wij neutraal op het
gebied van religie en politiek.”

Straatobservaties

Het is hier dat het leven net iets helderder is.
Het is hier dat de seizoenen zich net
iets kleurrijker tonen. Nu, bijvoorbeeld,
kun je zien hoe de herfst haar laatste
rood uittrekt. Blaadjes waaien zich
weemoedig in de hoeken en verschrompelen langzaam met de tijd. Straks danst
de winter haar wonderlijke wit voor
een dag of twee (ze duurt zo lang niet
meer). Dan pakken kleumende kinderen
hun kleine handen vol met smeltende
sneeuw waar je alleen ijsballen van kunt
maken. Het sneeuwballengevecht eindigt
bij de eerste voltreffer.

PEP staat voor Participatie Emancipatie
Professionals. De medewerkers van PEP ondersteunen organisaties die actief bijdragen
aan participatie, zorg en welzijn. PEP adviseert,
traint, verbindt en kan kleine en grote organisaties die zaken op deze gebieden effectief
willen oppakken kosteloos helpen. Speciaal
voor Segbroek - en dus ook ReVa - is Michalis
Koullias het aanspreekpunt. Een gesprek met
Michalis, en zijn back-up adviseur Marja Salman, over wat zij allemaal kunnen betekenen
voor organisaties die zich sterk willen maken
om onze Haagse samenleving prettiger en leefbaarder te maken.

PEP beschikt over kennis van wat er op maatschappelijk gebied binnen én buiten Den Haag
speelt, en de medewerkers hebben een goed
overzicht van de Haagse maatschappelijke
organisaties voor emancipatie, zorg en welzijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook nuttige
contacten leggen tussen deze organisaties.
Verder biedt PEP gratis trainingen, onderzoek,
inspiratiemiddagen, ontmoetingscafés, informatie over vrijwilligersverzekering (weetje:
alle Haagse vrijwilligers zijn verzekerd), de vrijwilligersacademie, platforms om vrijwilligers
te zoeken, ondersteuning mantelzorgers ...
Eigenlijk te veel om op te noemen. Daarom is
een bezoek aan de website zeer aan te bevelen.
Maar in ieder geval is er nu Michalis Koullias als
ReVa- aanspreekpunt, en dat is erg handig.

PEP pop-up helpdesks
Toevallig wil ook de gemeente Den Haag
dat meer bekend wordt over wat PEP voor
organisaties kan betekenen. Daarom zullen in
het komende jaar hier en daar in de stad laagdrempelige PEP pop-up-helpdesks verschijnen, hopelijk binnenkort ook in ReVa. - www.
pepdenhaag.nl; m.koullias@pepdenhaag.nl

tekst: Redactie foto: Schroeder

Op 16 oktober 2019 was de officiële opening van een gloednieuw
project in Den Haag: Vers & Vrij. Het
project ondersteunt huishoudens die
(tijdelijk) in zwaar weer zitten met een
dagelijkse maaltijd, aangeboden door
horecagelegenheden, scholen en andere
instellingen uit de gemeente Den Haag.
In de Fahrenheitstraat 269, bij Schroeder,
staat sinds kort een Vers & Vrij koelkastje.

Vijf dagen in de week
Vijf dagen in de week gaan vrijwilligers
langs bij meer dan 21 horecagelegenheden en scholen om overgebleven bereide (vers)producten op te halen. Vrijwilligers rijden in elektrische bestelauto’s die
speciaal voor Vers & Vrij zijn gemaakt. De
maaltijden worden vervolgens geseald
in Vers & Vrij bewaarbakjes. Bezorgers
brengen de maaltijden naar 12 locaties,
zoals buurtcentra en kerken, in de armste Haagse wijken. De buurthuis/kringloopwinkel van Schroeder aan de Fahrenheitstraat 269 is een van die locaties.

Koelkastjes
Bij Schroeder in de Fahrenheitstraat
staat speciaal voor dit project een getimmerde kast met daarin de koelkast
om de maaltijden in te bewaren, bestek,
servet en nog meer. Iedereen die het nodig acht, is vrij om uit het koelkastje te
halen waar hij behoefte aan heeft. Ken jij
iemand die graag gebruik wil maken van
het koelkastje? Zeg het voort!
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Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at
Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl
florencezorg

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

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag

ook voor uw elektrische fiets!

www.allroundglasservice.nl

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

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

• Zumba, bbb, bootcamp,
Pilates mat + reformer lessen,
step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding
voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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De Landbouw en de Sierkan
Melk goed voor elk

KUNST IN DE WIJK

Cursus cursus kiezen

Tekst en foto: Piet Vernimmen
Op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Beeklaan staat op de gevel
van het huidige Franklin met grote letters ‘s Gravenhaagsche Melkinrichting
de Sierkan’. Nog geen 100 meter verder aan
de overkant van de straat, Beeklaan 377, is de
gevel versierd met ‘Naamlooze Vennootschap
Melkinrichting De Landbouw’. Twee melkinrichtingen vlak bij elkaar? Wat is eind 19e eeuw aan
de hand met die later in sommige kringen zo
verguisde ‘witte motor’?

Schapenhersenen
Op het eind van de 19e eeuw maakt een aantal mensen zich zorgen om de kwaliteit van de
melk. Dat is terecht: de melk wordt vaak aangelengd met (onzuiver) water. Om het goedje
toch op onvervalste melk te laten lijken voegt
men regelmatig gemalen schapenhersenen en
lijnolie toe en dan nog een handje soda om de
verzuring tegen te gaan.
Om een voorbeeld te geven van die ondeugdelijke situatie: bij wet wordt in Amsterdam in
1879 geregeld dat melk voortaan enkel verdund mag worden met duin- of loodvrij regenwater, met een maximum van 12 liter water op
30 liter melk. Bijna een derde wat je drinkt is
water. Kortom, eind 19e eeuw is melk melk niet
meer.

Hygiëne
Als zijn chemische fabriek in de nacht van 15
mei 1878 aan de Nieuw Havenstraat afbrandt,
begint Johannes Mouton, een maatschappelijk
betrokken apotheker én doctor in de wis- en
natuurkunde, een jaar later op diezelfde plek
samen met Theo Koentz een eigen melkfabriek,
de ’s Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan. Door strenge controle op het vee, op de
boerderij, op het vervoer naar de melkfabriek
en door uiterste hygiëne op de melkfabriek kan
De Sierkan garant staan voor kwaliteitsmelk.
Omdat de uitdijende stad steeds meer wei-

landen opeist, verzamelt De Sierkan de melk
buiten de stad, van daar gaat het per boot naar
de melkfabriek. Via een groot aantal melkuitgiftepunten komt die melk dan ten slotte bij
de consument. Rond 1930 telt Den Haag meer
dan 50 van deze Sierkan-uitgiftepunten. Verder
heeft de Sierkan in 1930 onder meer drie eigen
boerderijen, waaronder een modelboerderij bij
Kerketuinen waar ook speciale melk voor kinderen werd gemaakt. En dan nog twee grote
melkfabrieken, 51 winkels, 4 kiosken (’s zomers)
en in Scheveningen 3 strandtenten.

Keizerstraat
Melkproductie en melkdrinken wordt ‘hot’ en
eind 19e eeuw zijn er verschillende maatschappijen die in melk handelen, zoals bijvoorbeeld
melkinrichting Van Grieken. (“Voor gezonden
en zieken, melk van Van Grieken”). In de Keizerstraat in Scheveningen is aan de architectuur
mooi te zien, welk een furore al die bedrijven
maken. Keizerstraat 12 is zelfs nu nog een uiterst luxueus pand van Sierkan. Keizerstraat 45,
er schuin tegenover, daar zie je nog op de gevel ‘Mij. Neerlandia Melkinrichting en salon.’ In
beide panden zitten dan Haagse dames van gegoede stand achter de etalage: zie ons het eens

Colu
m

n

goed hebben met ons glas melk. En ook in ReVa
zijn melksalons, zoals bijvoorbeeld de melksalon van De Sierkan aan het Valkenbosplein.
Trouwens, is dat bouwfoutje helemaal linksboven op die gevelversiering van De Sierkan je wel
eens opgevallen?

“

Voor
gezonden en
zieken, melk van
Van Grieken
De Landbouw

”

In 1899 is een aantal boeren zo ontevreden
over de prijs die ze voor hun melk ontvangen
dat ze een eigen melkinrichting beginnen,
‘De Landbouw’. In 1900 ontwerpt architect
Mutters voor hen een melkfabriek aan de Gedempte Gracht 16-18. Ze bouwen een fabriek
met winkel en melksalon en al in 1920 heeft
De Landbouw meer dan 20 filialen door de stad
verspreid. Een van die winkels is op de hoek
van de Stephensonstraat en de Beeklaan, zoals nog duidelijk zichtbaar is aan de geveltekst
‘Naamloze Vennootschap Melkinrichting De
Landbouw’. Boven de toegangsdeur bij de erker
zien we op een tafereeltje van aardewerkfabriek
Rozenburg een boerenerf, een boerin die met
melkkannen sjouwt, een bloemrijke wei en een
tevreden boer die een koe melkt.

Joris Driepinter
Door schaalvergroting zijn de Haagse melkinrichtingen verdwenen. De hausse aan melk
is anno 2019 voorbij, daar hebben Joris Driepinter, ‘Neem per man steeds driekwart kan’,
de M-brigade, ‘Melk voor de klas’ en ‘Met Melk
Meer Mans’ niks aan kunnen veranderen. Ook
de veeboeren zitten er trouwens niet meer zo
tevreden bij. Wat rest is een aantal gevelversieringen op panden die ons herinneren aan deze
bloeiende melkperiode.

Net op het moment dat ik mijn tweede
glas wijn in wilde schenken, sprong de kat
van mijn schoot en ging mekkerend bij de
kamerdeur zitten. Raar, want op dàt moment
hoorde ik pas dat de sleutel in het voordeurslot werd gestoken. Ik keek op de klok en
dacht: Shit, elf uur al weer. Nou, die heeft het
nogal uitgehouden!
Mijn vrouw was door een vriendin, onder
het motto van ‘laten we samen weer eens
iets leuks gaan doen’, meegetroond naar een
voorlichtingsavond over cursussen, specifiek gericht op 55+vrouwen. Zeg maar zo’n
ouderwets soort Tupperwareparty, geregeld
door een vriendin van een vriendin, maar dan
anders.
Toen de kamerdeur twee tellen later door
mijn vrouw werd opengegooid, de kat op een
snorhaar na missend, kon ik mijn cynisme niet
onderdrukken en vroeg: “En Schat, hoe was de
introductiecursus ‘cursus kiezen’?”
“Geweldig!”, barstte ze los. “Zo’n leuke
leerzame avond! Bij binnenkomst waren
er al een stuk of tien vrouwen en er stond
koffie of thee. Nou, en toen ging Wilfried,
de cursusleider - zo’n leuke jongen, echt
een schéétje - uitleggen wat precies de
bedoeling was en waarom hij speciaal voor
55+vrouwen cursussen organiseert. Je weet
wel, zo van: nu de kinderen de deur uit zijn
moet je als vrouw je horizon verbreden en
wat meer maatschappelijk geëngageerd
zijn enzo. Nou en toen was het pauze en
hebben we gezellig met de meiden onder
elkaar een glaasje gedronken en wat
gebept natuurlijk. Na de pauze kwam het
cursusaanbod aan de orde. Frans, je gelooft
het niet! Je kan ’t zo gek niet bedenken of
er is wel een cursus voor! Er zijn drie hoofdpakketten met elk drie cursussen. Eerst heb
je het pakket ‘55+vrouwen algemeen’ met
de cursussen: omgaan met je handicap,
assertief berusten en optisch kaartlezen.
Maar dat leek me niks, want dat vond ik een
beetje tè algemeen.
En dan heb je het pakket ‘lichamelijk’ met:
non fysieke lichaamstaal, gemeenschapzin
en fantoom ovulatie na de overgang. En
dan is er ook nog het pakket ’taal’, maar
daarvoor moet je eerst de basiscursus
‘linguïstisch converseren’ hebben gedaan.
Daarna kun je kiezen uit de cursussen:
Latijn voor leken, Duits als gewenning en
Frans voor in de slaapkamer.
Nou denk ik dat ik die laatste maar ga doen,
want met Frans heb ik altijd al moeite
gehad.”
“Tussen twee haakjes”, onderbrak ik haar,
“wat kost die grap eigenlijk?”
“Vierhonderd zestig euro voor tien lessen,
exclusief de boeken”, zei ze zonder blikken
of blozen.
“VIERHONDERD ZESTIG EURO!! Zie ik zo
bleek!”
Nou Schat…”, zei ik, “wees maar blij dat ik
onlangs op mijn werk een cursus ‘berekenend calculeren’ heb gevolgd, want voor
dàt geld kunnen we een week naar Parijs!
En maak je geen zorgen; dan voer ìk in de
slaapkamer het woord wel!
Frans de Leef
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek
•
•
•

Haal uw pakje medicijnen op wanneer
het u uitkomt.
De automaat staat op de hoek van de
Regentesselaan en Galileïstraat.
Ook voor al uw drogisterij bestellingen
uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

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

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

AGENDA
DE VERTELVLOER
29 dec
Het Lopende Vuur; vertellers uit Den Bosch
Reserveren: vertelvloer@gmail.com
DE PRAEL
10 dec, 14 jan, 11 feb, 19.00 - 23.00 uur
De Prael Tabletop Tuesday - bordspelavond
11 dec, 19.30 - 22.30 uur
Russian Pubquiz - Xmas game
14 dec, 10.00 - 11.00 uur,
Beer Yoga - Hidden Gym
17 dec, 19.30 - 22.00 uur
De Prael Kerst Bingo, deelname €25
boekingen@mokummagazine.nl
29 dec, 14.00 - 18.00 uur
Hofstad Hop Sunday Beer Dance - Lindy Hop
5 jan, 2 feb, 15.00 - 18.00 uur
De Prael Buurtborrel & Jamsessie
14 jan, 19.30 - 22.00 uur
De Prael Veerkampjes Bingo, deelname €25
boekingen@mokummagazine.nl

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Oscar Peters
dwingt de kijker actief kunst te beleven
Tekst: Piet Vernimmen foto: EF
Wie in de zomer van 2011 als ‘traditionele museumbezoeker’ het toch wat
chique Albertina Museum in Wenen
bezoekt, maakt iets unieks mee. Bordjes
verwijzen naar de expositie van tekeningen
van Erik van Lieshout (Deurne 1968). Eenmaal binnen, na drie tussendeuren, zie je
in de zaal alle wanden vol met enorm grote
tekeningen en… klinkt werkelijk loeiharde
housemuziek. Het leidt tot een gehele nieuwe kunstbeleving. Niks deftig fluisteren. Je
moet de longen uit het lijf schreeuwen om
iets over de kunstwerken tegen elkaar te
zeggen: vrolijkheid alom. Het weer fluisteren
en serieus kijken in de zalen erna doet zelfs
wat potsierlijk aan.

Kunst en volksvermaak
Een kunstenaar die bezoekers ook anders
naar kunst laat kijken, kunst heel anders laat
beleven, is Oscar Peters. Peters probeert in
zijn installaties kunst, volksvermaak, folklore,
zelfs attractief kermisvermaak met elkaar te
verenigen. Zijn werk is een lofzang op vermaak, vertier en op kunst, maar tegelijkertijd
zit er ook steeds een kritische ondertoon in:
tentoonstellingen verworden volgens Peters

steeds vaker tot festivals, steeds vaker gaat
het om snel verteerbaar consumeerbaar
vermaak, waarbij winst voorop staat. En hij
vraagt zich af waar dat eindigt.

Achtbaan en architectuur
Zoals Peters in 2017 (W139 in Amsterdam)
en 2018 (Osaka) achtbanen bouwde, zo doet
hij dat nu ook in De Electriciteitsfabriek . Groter dan ooit tevoren. Karretjes met kunstwerken erop razen over een achtbaan: een niet
te missen link naar de entertainmentwereld.
Peters zal de achtbaan tijdens de Winterwerkplaats periode bouwen samen met kunstenaars, buurtgenoten en vrijwilligers.
De totaalinstallatie in de fabriekshal die Peters maakt is een abstracte arcade, waar bij het
binnentreden een zwaar, drukkend gevoel
van overmacht gecreëerd wordt. Welke route
je ook kiest: je bent niet meer dezelfde als toen
je de installatie binnenging. Zowel de achtbaan
als de installatie maakt een optimaal gebruik
van deze indrukwekkende fabriekshal. Het
wordt een kunstervaring, een kunstbelevenis –
heel anders dan u gewend bent.

Nest en De Electriciteitsfabriek
In 2018 organiseerden NEST en De Electriciteitsfabriek samen de tentoonstelling

‘Infinity - Zorro Feigl’. Die samenwerking was
zó succesvol (bij de opening al meteen 1000
bezoekers) dat beide instellingen nu weer
samenwerken in deze ‘Winterwerkplaats Oscar Peters’. De openingstijden worden: Vrijdag 16.00-20.00 en zaterdag en zondag van
12.00-17.00 uur. Opening 31 januari.
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Cultuur en agenda
Samenstelling: Piet Vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

WIJN EN KUNST – URBAN FOTOGRAFIE

DE VERTELVLOER – EGON ADEL

MAKELAARDIJ KOENDERS – KERAMIEK

Wijn & Kunstatelier, Weimarstraat 24A, presenteert van 17 nov tot en met 31 dec de
Expo Urban Fotografie. Het is alsof je in een
andere wereld stapt. Van elke plaats voel je
de ziel. Urban fotografie brengt de toeschouwer in verschillende landen en tijden. Plekken met sporen van hetgeen door de mensen
is achtergelaten. Vastleggen van plaatsen die
anders verborgen blijven. De foto’s zijn afgedrukt op aluminium in verschillende formaten. Dinsdag tot en met zaterdag van 12.00
– 18.00 uur. - www.wijnenkunstatelier.nl

9 febr 14.00 uur. De poppenspeler achter de
schermen. Poppenspeler Egon Adel, reist met
zijn poppenkast het hele land door, maar is
nu beland op De Vertelvloer zonder kast en
met een volwassen publiek. Hoe moet hij zich
hier uit redden? Met hulp van poppen en met
een stapeltje ansichtkaarten vertelt de poppenspeler de sagen en volksverhalen rond het
ontstaan van de poppenkast en haar hoofdfiguur Jan Klaassen. Stuk voor stuk hilarische
verhalen. Reserveren: vertelvloer@gmail.com

Negen leden van het keramiekcollectief HedenHaagsKeramiek en Carlien van der Beek,
Mix Media exposeren van 6 jan tot 27 mrt
bij Makelaardij Koenders, 2e Schuystraat 164
(hoek Reinkenstraat). De leden van HedenHaagsKeramiek, opgericht in 2011, maken
zeer uiteenlopende objecten. Er is zowel
figuratief als abstract werk en een grote
verscheidenheid aan technieken. Ze passen
daarnaast verschillende stookmethoden toe,
vaak met verrassende effecten. - hedenhaagskeramiek.exto.nl

ZAAL 3 – SUPERBUUR

NESTRUIMTE - 7 YEAR OLD ME

ELECTRICITEITSFABRIEK – OSCAR PETERS

19 dec Kerst in Zaal 3, een van de voorstellingen in de serie Superbuur, met onder andere
Jos Nargy, beroemd van de Poezieboys. In
Zaal 3 van Het Nationale Theater zie je jonge,
nieuwe theatermakers. Met de Superbuurserie leer je ze op aangename wijze kennen.
Voorafgaand aan elke voorstelling eet je het
lievelingsrecept van diegene die die avond
speelt. In deze serie op 13 januari Toverberg
vanDesnor en op 14 febr Politiek & Liefde van
Eva van Manen.. Voor meer informatie - www.
hnt.nl/superbuur

Van 15 nov tot 5 jan toont Nest 7 YEAR
OLD ME, een unieke samenwerking van
Wim T. Schippers en Daniël van Straalen.
De gevoeligheid voor taal, humor en de banaliteit van het alledaagse staan centraal
in de tentoonstelling. Op een speelse, maar
serieuze manier dichten ze waarde toe aan
ogenschijnlijk waardeloze dingen. De kunstenaars werpen je terug op je eigen intuïtie. 7 YEAR OLD Me toont nieuw en vertrouwd werk van beide kunstenaars. - www.
nestruimte.nl

31 jan opening. De Electriciteitsfabriek en
Nest werken deze winter samen met Oscar
Peters om een dynamische tentoonstelling
te maken in de monumentale fabriekshal.
Peters bouwt een levendige wereld waar
volksvermaak en macabere spektakels worden bejubeld. Gedurende de tentoonstellingsperiode zal daarnaast ieder weekend de
winterwerkplaats geopend zijn en wordt er
samen met de kunstenaar gewerkt aan een
achtbaan. We nodigen u uit voor de feestelijke opening op vrijdag 31 januari - www.
electriciteitsfabriek.nl

DE NIEUWE REGENTES –
HET OPVOEDCIRCUS

DE NIEUWE REGENTES KIND VAN TWEE WERELDEN

PAPER ART & DESIGN AARDSE ELEMENTEN
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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 wijkagenten voor Regentessekwartier zijn
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192:
0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148: 070-2052660
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeekdwarsstraat 218. Open zaterdags van
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, geluid, 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

Op 14 febr 20.15 uur. Het opvoedcircus in
DNR. Met Stine Jensen & Frank Meester. Soms
verlang je naar de tijd dat er maar 1 opvoedbijbel was: die van Dr Spock. Nu het wemelt
van de opvoedadviezen dringt de vraag zich
op: wanneer doe je het goed als ouder? Met
humor en zelfspot banen de filosofen Stine
Jensen (gescheiden, één dochter van 8) en
Frank Meester (getrouwd, twee zonen van
begin twintig) zich een weg door de opvoeddoolhof. - www.denieuweregentes.nl

Vrij 31 jan, 20.15 uur. Thijs Borsten & Lucretia
van der Vloot. Muziek uit Suriname en Nederland: van Kaseko, Kawina, Paramaribop en
soulmuziek tot Nederlandstalige nummers.
Zangeres en actrice Lucretia van der Vloot
reisde zes weken door Suriname om haar roots
te herontdekken. Samen met Thijs kijkt ze terug en probeert ze antwoord te vinden op de
vraag: “Hoe Surinaams ben ik als in Nederland
opgegroeide vrouw; ben ik een kind van twee
werelden?” - www.denieuweregentes.nl

Tot 5 jan bij Paper Art & Design, Weimarstraat
56 werk van Pat Alexander, Wendy Briggs
(beiden uit de VS) en van Anne Bludeau-Hary
(D). Wendy Briggs Powell maakt haar ‘watermerken’ door papier in 3-dimensionale vormen te duwen via gekleurde waterbaden. De
mysterieuze vormen die Anne Bludeau-Hary
(D) geeft aan haar papieren cocons, zijn poëtisch en licht. De transparantie van het Japanse papier versterkt dat idee en de objecten
lijken te zweven. Een moment van hemelse
verheffing. - www.paperartanddesign.nl

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
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JANUARI & FEBRUARI
JANUARI

31 januari

17 | Roeland Drost | CD-presentatie Labyrint
18 | Timbazo | Dansbare salsa
19 | Nora’s Trauma’s | Theatrale verhalen
21 | De Haagse Spot * | Try-out podium comedy, cabaret en muziek
25 | Voorlees-uitslaapontbijt (2+) | Nationale Voorleesweken
25 | Baider al Basri & Osama Abdulrasol Quartet | Iraakse folksongs
31 | Thijs Borsten & Lucretia van der Vloot | Kind van twee werelden

Thijs Borsten &

Lucretia van der Vloot
Kind van
twee werelden

FEBRUARI

14 februari

Het opvoedcircus
Stine Jensen &
Frank Meester

15 februari

1 | Alice in Wonderland (4+) | Muziektheater
1 | DNR Bluesclub | Kees Dusink Blues Band
8 | Thijs Borsten en Izaline Callister | Het eiland van mijn vader
14 | Het opvoedcircus | Stine Jensen & Frank Meester
15 | Sven Ratzke | Where Are We Now
22 | The Legends | The Soul Preacher
23 | Nederlandse Veteranendag | Met Muziekkapel
24 | L’Autre Pays du Theatre | Brigade Financiere
25-28 | Krokuskabaal | Het leukste kinder- en kunstfestival

DNR SERIES

Sven Ratzke

Where are we now
22 februari

25-28 februari

The Legends

Krokuskabaal

Soul Preacher

Het leukste kinderen kunstfestival

Ukkieconcerten - Wekelijks op woensdag | 9:30 en 10:30
Peuterdans - Wekelijks op vrijdag | 10:00
DNR Filmclub - Wekelijks op dinsdag | 20:15
El Pub Flamenco - Maandelijks op vrijdag | 20:30
Klassiek in ‘t Ketelhuis - Elke derde zondag | 11:00
DNR Bluesclub - Tweemaandelijks op vrijdag | 20:30
Ketelsessies - Maandelijks op vrijdag | 20:30
Soep mét Liefde, Maak het Mee | Buurtprogramma met thema

* Verhuur

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

