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De Weimarstraat
ONDERMIJNING IN DE WIJK  3

Keer op keer blijkt dat bewoners echt iets willen doen om hun 
buurt te vergroenen. Zo ook een klein clubje bewoners met 
doorzettingsvermogen die een deel van de Beeklaan een stuk 

aantrekkelijker hebben weten te maken. En voorlopig gaan ze daar 
nog mee door. 
 Lees verder op pagina 5.
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Onder- en bovenwereld

Ambachtelijk

Emma’s Hof

tekst: redactie

 
Helaas is bij de bezorging van de de-
cember-editie van de wijkkrant iets niet 
goed gegaan. Veel bewoners ontvingen 
de december-editie van KonkreetNieuws 
vrij laat en een aantal bewoners ontving 
de december-editie zelfs helemaal niet. 
Die late bezorging (of geen bezorging) had 
niet enkel te maken met het slechte weer. De 
bezorgers moesten ditmaal ook de krant voor-
zien van de sticker-envelop en dat kostte nogal 
wat tijd. Bovendien heeft KonkreetNieuws een 
gebrek aan bezorgers.

Te laat
Meestal ligt de krant binnen twee weken na-

dat deze de drukker verlaten heeft bij de lezers 
op de mat. Dat is een mooi resultaat van onze 
bezorgers en daar zijn we trots op. De meeste 

artikelen in de krant zijn immers niet datum-
gebonden. Zo waren in het decembernummer 
van de dertig bijdragen er slechts drie datum-
gebonden. Maar ja, het blijft jammer dat je op 
de 17e leest dat er op 15e december een bijzon-
dere bijeenkomst was. 

De stickerenvelop
Het beleid van Den Haag wat betreft onge-

vraagd drukwerk in de brievenbus is in navol-
ging van andere steden strenger geworden. In 
februari neemt de gemeente een besluit. Wat 
dit betekent voor wijkkranten als Konkreet-
Nieuws was lang onduidelijk, en op het mo-
ment dat de krant naar de drukker gaat, gaan 
we uit van het volgende: 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen com-
mercieel drukwerk en huis-aan-huisbladen en 
wijkkranten. Als u niets aangeeft, een ja/nee 
sticker of een ja/ja sticker op uw voordeur heeft, 
krijgt u de krant gewoon wel. Als u duidelijk 
aangeeft de krant NIET te willen, krijgt u hem 
niet: met een NEE/NEE sticker dus. 

De lezers die in december geen krant op de 
mat vonden, krijgen de envelop met sticker bij 
deze editie. Ons verzoek is om die sticker op de 
brievenbus te plakken.

De bezorgers
Wij zijn de bezorgers van onze wijkkrant, allen 

vrijwilliger, dankbaar en we zijn, zoals gezegd, 
ook behoorlijk trots op hen. De verspreiding 
kent ‘stapeltjes’ en ‘brievenbussen’

De krant komt in de wijk op een aantal plaat-
sen in stapeltjes te liggen. Denk aan de AH’s, 
het stadsdeelkantoor, Bibliotheek Weimar en 
bij een groot aantal ondernemers in de Weimar-

straat. Daarnaast bezorgen vrijwilligers de krant 
in pakweg 8000 brievenbussen. 

Oproep
Wij zijn op zoek naar bezorgers die ons team 

komen versterken. Het kost maximaal 2 of 3 uur 
(dat mag u zelf aangeven) per editie. Er verschij-
nen 6 edities per jaar. Dus voor pakweg 15 uur 
per jaar maakt u ons en vooral onze lezers geluk-
kig. Neem contact op met redactie@konkreet-
nieuws.nl. Wij hopen op een grote respons. 

Bloeiend Beeklaan

Stichting Uitvindershof schrijft 
een prijsvraag uit om te komen tot 
een ontwerp voor een zitgedeelte in 
buurttuin ’De Uitvindershof’. Het win-
nende ontwerp wordt gerealiseerd.

Tuin voor en door de buurt
‘De Uitvindershof’ is een initiatief van 

buurtbewoners gesteund door gemeente 
Den Haag om een gezamenlijke tuin te cre-
eren voor en door buurtbewoners. De tuin is 
al mooi aangekleed met behulp van buurt-
bewoners na het leggen van de basis door 
een aannemer. Maar de bezoekers missen 
nog een mooi zitelement. 

De prijsvraag
Maak een pakkend, slim en/of creatief 

ontwerp voor een zitgelegenheid voor deze 
recent geopende buurttuin. Hou daarbij re-
kening met het thema van de buurt en ‘De 
Uitvindershof’. No limits; de enige must is dat 

het daadwerkelijk uitgevoerd moet kunnen 
worden, dus geen vliegende tapijten, tenzij 
je weet hoe dat te realiseren ;-). Voorwaarde 
is dat het past in de aangewezen plek in de 
tuin. Denk daarbij ook aan materiaalkeuzes 
etc. Je mag individueel deelnemen, vanaf 
de leeftijd van 16 jaar. Alle ontwerpen zijn 
in basis beschermd door auteursrecht. Bij 
deelname aan de ontwerpwedstrijd geef je 
toestemming om het opgestuurde ontwerp 
te mogen publiceren en te realiseren.

Insturen 
Stuur jouw ontwerp (liefst in PDF) + toe-

lichting van maximaal twee pagina’s naar: 
prijsvraag@uitvindershof.nl t.a.v. Annick. 
De inschrijving startte 20 januari 2020 en de 
deadline staat op 15 maart 2020. De jury be-
oordeelt alle ontwerpen en op 4 april 2020 
wordt de prijswinnaar bekend gemaakt! 
Neem bij vragen contact op met Annick via 
e-mail: prijsvraag@uitvindershof.nl. 

De bezorging 
van uw 
wijkkrant

Beste KonkreetNieuws lezer,

 
U wilt toch ook graag de krant blijven ontvangen? 

Maak dan deze envelop open en plak de 

sticker op uw brievenbus!

Zitten in de 
Uitvindershof

Beste KonkreetNieuws lezer,
 
U wilt toch ook graag de krant blijven ontvangen? 
Maak dan deze envelop open en plak de 
sticker op uw brievenbus!
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tekst: Piet Vernimmen

KonkreetNieuws: papieren krant, 
Facebook en website

Er gaat veel goed bij de krant en er gaat 
ook wel eens iets minder goed. Zo ontving 
een aantal wijkbewoners de december-edi-
tie wel erg laat en een aantal wijkbewoners 
ontving de krant zelfs helemaal niet (zie 
ook de voorpagina). Binnen dit redactioneel 
een mooi moment om nog eens te wijzen op 
onze Facebookpagina èn op onze website. 

Op www.konkreetnieuws.nl vindt u alle 
voorgaande nummers van de krant in de ru-
briek Archief (dus ook de december-editie 
van 2019).

Eindelijk concrete plannen
Het Regentesse-Valkenboskwartier heeft al 

jaren ‘alle aandacht’ van de gemeente, maar 
het lijkt erop dat er binnenkort nu echt wat 
staat te gebeuren, zoals Marieke Bauwens in 
haar artikelen in dit nummer aangeeft. Ie-
dereen zal begrijpen dat de problemen niet 
morgen of overmorgen zijn opgelost, want 
de problematiek is veelzijdig en complex, 
maar het is goed te merken dat de wijk nu 
echt de volle politieke aandacht heeft en dat 
er concrete plannen op tafel liggen.

Cultureel, sociaal en groen
Aan kopij heeft de redactie vooralsnog 

geen enkel gebrek: cultureel ReVa beleeft al 
jaren een bloeiend bestaan en ditmaal be-
steden we aandacht aan Glasatelier Vetro 
Colorito, galerie Nook en het IAC, het Inter-
nationaal Art Centre. Ook op sociaal gebied 
liggen de onderwerpen voor het grijpen en 
in dit nummer aandacht voor de KLEUR-
kerk aan het Copernicusplein en voor On-
zichtbaar Den Haag. Verder aandacht voor 
groen: enkele groene initiatieven, groen op 
de Beeklaan, groene boomspiegels en aan-
dacht voor de Uitvindershof. 

Dank
Tot slot wil de redactie vanaf deze plaats 

onze vaste rubriekschrijvers danken: 
Frans de Leef en Bert de Croon, onze co-
lumnisten, Esther Gerardts en Laura van 
Herpen van de rubriek Buren in Beeld, 
Ien Ubaghs die ons inwijdt in de wondere 
wereld van mediation en advocatuur, onze 
cartoonist John den Exter, Striptekenaar 
Erik van Schaaik die ons verblijdt met 
Vaugel, en Sebastiaan van Loenen van de 
‘Straatobservaties’. 

We wensen alle lezers een goed 2020.

VAN DE REDACTIECOLOFON

2 020 alweer en voor u ligt nummer 30 van KonkreetNieuws. In april 2015 ver-
scheen het eerste nummer: de wijkkrant gaat de vijfde jaargang in. Wellicht 
dat we in het aprilnummer extra aandacht aan dit jubileum besteden. “Een mooi 

moment om nog 
eens te wijzen

 op onze 
Facebookpagina 

”

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 14 april, 22 
juni, 18 augustus, 13 oktober, 8 december

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! 

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  

tekst: redactie 
 

Wie vragen heeft over zorg en onder-
steuning in de stad kan vanaf nu ook 
terecht bij het Haags Hulp Kompas: 
een website die antwoord geeft op 
vragen over zorg en ondersteuning 
en die verwijst naar de juiste plek. Zo-
dat iedere inwoner de hulp krijgt die hij of 
zij nodig heeft.

Den Haag heeft veel voorzieningen en 
organisaties waar inwoners met een hulp-
vraag terecht kunnen. Het Haags Hulp 
Kompas maakt het vinden van deze zorg 
en ondersteuning gemakkelijker. Bewo-
ners kunnen daar zelf de weg vinden bin-
nen de informatie die daar over zorg en 
ondersteuning wordt aangeboden. Ook 
als je hulp nodig hebt, maar je weet nog 
niet precies wat voor hulp dat moet zijn.

Chatbot Sofie
Achter het Haags Hulp Kompas zit een 

slim stukje techniek: de chatbot Sofie. 
Wie het Kompas gebruikt, wordt door So-
fie naar het antwoord op de vraag geleid. 
Dat kan een inhoudelijk antwoord zijn of 
een verwijzing naar het juiste loket. Maar 
ook advies over voorzieningen of het doen 
van een Wmo-melding. De chatbot is zelf-

lerend en kan na verloop van tijd steeds 
meer vragen beantwoorden. 

Samen met bewoners en zorg-
professionals ontwikkeld

Het Haags Hulp Kompas is een aanvulling 
op wat er al is, zoals de telefoonlijn 14070. 
Het is dan ook bedoeld om inwoners van 
Den Haag nog beter te helpen. Doordat 
het Haags Hulp Kompas is ontwikkeld sa-
men met bewoners en zorgprofessionals, 
sluit het goed aan op de behoeften van 
Hagenaars. Het is voor iedereen mogelijk 
er gebruik van te maken, ook voor mensen 
met een beperking. Het heeft dan ook het 
certificaat Drempelvrij.

Vraag het aan Sofie, 
het Haags Hulp Kompas
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ZORG IN DE WIJK

tekst: marieke Bauwens foto: archief

 
Als de boven- en de onderwereld zich 
met elkaar vermengen, is sprake van 
ondermijning. Het geld dat met crimi-
naliteit wordt verdiend, wordt witge-
wassen via investeringen in vastgoed en 
horeca. Zo verwerven criminele organisa-
ties zich een machtspositie en dringen zij 
door tot de bovenwereld.

Ondermijningsbeeld
De Groene Amsterdammer onderzocht 

de ondermijning in de Weimarstraat. Kon-
kreetNieuws vatte dat onderzoek voor 
de lezers samen (KN, okt 2019 en zie ook 
www.konkreetnieuws.nl artikel ‘Paprika’s 
en courgettes, hennep en heroïne. Onder-
mijning in de Weimarstraat’).  Omdat on-
dermijning een steeds groter probleem is, 
gaf de gemeente het Regionaal Informatie 
en Expertise Centrum (RIEC) opdracht om 
de situatie in Den Haag in een ‘ondermij-
ningsbeeld’ inzichtelijk te maken. 

Meervoudig kijken
Ambtenaren en bestuurders moeten 

volgens plaatsvervangend burgemeester 
Remkes meervoudig leren kijken en han-
delen. Dat wil zeggen dat zij bij besluiten 
en acties niet alleen naar economische ef-
fecten kijken, maar ook naar integriteit en 
naar wat een maatregel betekent voor het 
voorkomen, signaleren en bestrijden van 
ondermijning.

Top-drie
Uit het ondermijningsbeeld blijkt dat er 

een ‘top-drie’ is van  ondermijnende cri-
minele activiteiten: drugscriminaliteit, 
arbeidsuitbuiting/slecht werkgeverschap 
en criminele investeringen in vastgoed en 
horeca. Het ondermijningsbeeld maakt 
duidelijk dat deze criminaliteitsvormen 
steeds meer verweven raken met legale 
structuren en voorzieningen. Sectoren als de 
horeca, het vastgoed en de detailhandel zijn 
daarbij nadrukkelijk in beeld.

De gemeente pakt de verschillende vormen 
van criminaliteit en fraude weliswaar al aan, 

maar er moet meer en het moet intensiever. 

De focus op de Weimarstraat
Uit het ondermijningsbeeld blijkt dat on-

dermijning veel voorkomt in bepaalde ge-
bieden van de stad. De gemeente wil begin-
nen in een van die gebieden, te weten de 
Weimarstraat en zij past hier een nieuwe 
bestuurlijke maatregel toe: De burgemees-
ter kan een gebied aanwijzen waar elke 
individuele vergunningaanvraag afzon-
derlijk moet worden beoordeeld. Als blijkt 
dat criminelen achter een aanvraag zitten, 
wordt deze geweigerd. Deze arbeidsinten-
sieve en nieuwe manier van werken wordt 
bij wijze van proef ingezet in een afgeba-
kend gebied, in eerste instantie in de Wei-
marstraat. 

Weimarstraat kantelgebied
Burgemeester Remkes: “De Weimar-

straat is een kantelgebied en een effectieve 
aanpak van ondermijning maakt hier het 
verschil tussen een aantrekkelijk en veilig 
woongebied en (verder) afglijden. De be-

langrijkste problemen die we hier moeten 
aanpakken zijn malafide bedrijvigheid, de 
overconcentratie van coffeeshops en de 
daarmee verband houdende (overlast)
problematiek en het gebrek aan kwaliteit 
en diversiteit van het winkelaanbod. De 
ervaringen die we opdoen in de Weimar-
straat betrekken we bij de plannen voor de 
aanpak van de Zevensprong.”

Oren en ogen
De gemeente zegt toe bij deze aanpak on-

dernemers en bewoners nadrukkelijk te 
betrekken, omdat zij de oren en ogen zijn 
van de samenleving. (Samenvatting Raads-
informatie, december 2019)

VAUGEL Door Erik van Schaaik

 Archieffoto

Paprika’s en 
courgettes, 
hennep en 

heroïne

Ondermijning in de Weimarstraat
over de onder- en de bovenwereld
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Familie & Recht  

Togamoment 
tekst: ien uBaghs 

 
Op de laatste dag van het afgelopen 
jaar, op 31 december, trok ik hem 
nog aan. Mijn toga, de dresscode in 
de rechtszaal. Ik kocht hem dertig jaar 
geleden, na mijn beëdiging als advocaat in 
1989. Nooit kocht ik een trouwjurk, maar de 
aanschaf van mijn zwarte tenue is wel een 
vergelijkbaar moment. 
Het had lang geduurd voordat deze zaak op 
zitting kwam: de rechtbank Den Haag heeft 
nog steeds te kampen met te weinig fami-
lierechters. Als advocaat hul je je met auto-
matische vanzelfsprekendheid in je toga; 
samen met de bijbehorende witte bef gaat 
je beroepskleding als kers op een goede 
voorbereiding mee naar de zitting.

Togamoment
Cliënten kijken vaak even vreemd op zodra 
ik me in toga presenteer. We zijn tot dan toe 
in ‘gewone kleren’ met elkaar verbonden 
geweest en dan schiet ik ineens zo’n lang 
zwart gewaad aan. Een advocaat is dan bij 
toverslag in functie, een stukje individu ver-
dwijnt. Op het togamoment wordt het me-
nens, het gaat gebeuren. Het oordeel van 
de rechter wordt gevraagd, vaak nadat (ex) 
partners geprobeerd hebben er samen uit 
te komen. Helaas lukt dat niet altijd (in 86% 
van de echtscheidingen gelukkig wel). Na al 
die jaren is het ook voor mij nog altijd een 
bijzonder moment om ten overstaan van de 
rechter voor mijn cliënt belangenbehartiger 
en spreekbuis te zijn. 

Eeuwenoud
Het gebruik van de toga in de rechtszaal 
stamt uit de tijd van de Franse keizer Na-
poleon Bonaparte, hij liet vastleggen welke 
kleding in de rechtszaal gedragen dient te 
worden. Kledingvoorschriften die nog al-
tijd intact zijn. Advocaten dragen de meest 
eenvoudige toga’s, rechters hebben zijden 
banen en drie knoopjes op de schouders. 
De Hoge Raad heeft de mooiste toga’s: de 
president van de Hoge Raad heeft een her-
melijnen boordsel. 
Ook de wereld van het recht kent hiërarchie, 
maar bovenal straalt de eeuwenoude toga 
van hoog tot laag eenheid en gelijkheid in 
de rechtszaal uit.

Len Ubaghs, 
advocatuur/ mediation
Franklinstraat 93

DUURZAAM IN DE WIJK

tekst: redactie

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
ontvouwden WijWeimar en De Groene 
Regentes een groot aantal plannen op 
groen, duurzaam en sociaal gebied. Na-
tuurlijk doen beide clubs veel meer. Een 
uitnodiging aan wijkbewoners om mee te 
doen!

Plasticridders
Boaz en Izar, twee scholieren die aan 

de rand van park De Verademing wonen, 
zijn met de vader van Izar begonnen met 
een uitgebreid rondje plastic rapen langs 
de randen van het park, 10 kilo plastic in 
één keer. Zij willen ermee doorgaan en De 
Groene Regentes gaat meedoen. Een keer 
in de maand op zondagmiddag met z’n al-
len een rondje “plastic-ridder” spelen. Hou 
de Facebookpagina van De Groene Regen-
tes in de gaten: die houdt je op de hoogte 
van de volgende ‘plasticridderen’.

 
Vijf WijWeimar-wandelingen 
in mei

WijWeimar organiseert in de maand mei 
(en wie weet, later nog eens) wandeltoch-

ten door de wijk. In de planning staan 
nu: Wandeling langs de tegelweetjes met 
Myrthe Cools, een  Eetwandeling door de 
wijk langs de eetbare planten met Edwin 
de Bosbaas, een Historische wandeling 
met de WijWeimar-archiefploeg, een Cul-
turele wandeling met Aad van Schie en de 
wandeling ‘Anders kijken naar de wijk’ met 
‘wandelen met Maup’.  

Wil je meewandelen? Even een mailtje 
naar info@wijweimar.nl.

Verticale zonnepanelen
In het kader van de Energy Challenge van 

de gemeente gaat De Groene Regentes dit 
jaar aan de slag met verticaal opgehangen 
zonnepanelen. De Groene Regentes begint 
langs de kade van het Verversingskanaal 
ter hoogte van de Elektriciteitsfabriek. 
De bedoeling van het project is om lokale 
energie-opwek zichtbaar te maken op aan-
sprekende objecten. Interesse om deel te 
nemen? Even een mailtje naar Wim Schut-
ten. - wim@schutten.net 

BIT ReVa
De leden van het Buurt Interventie Team 

(BIT) willen de oren en de ogen van de wijk 

zijn, zij patrouilleren door de wijk in nau-
we samenwerking met de wijkpolitie. Wilt 
u eens kijken of het iets voor u is? Meldt u 
op bitreva15@gmail.com of bel voor meer 
informatie Ria 06-19626333.

..en meer
Voor verdere informatie, eigen plannen, 

nieuwe voornemens, vragen en tips ga 
langs in het WijWeimar-pand. Neem met-
een een jaarkalender mee, met elke maand 
een goede duurzame tip en zelfs wat zon-
nebloemzaad om dit voorjaar de buurt 
mee op te fleuren. 

Welkom in WijWeimar
Voor de Groene Regentes iedere donder-

dagmiddag; voor WijWeimar elke eerste 
maandag van de maand van 18-20 uur 
en elke derde zaterdag van 14-16 uur: of 
neem contact op via www.groeneregentes.
nl of www.wijweimar.nl

Groene initiatieven in 2020

tekst: anneke de graaf foto: Vladimir frama

Het echtpaar Hanneke van Veen en 
Rob van Eeden (beiden ook van de 
Vrekkenkrant) proberen op veel ma-
nieren de wereld een beetje mooier en 
beter te maken. Sinds een paar jaar wonen 
ze vlakbij de Valeriusstraat, die ze onder het 
motto ‘Meer Groen? Zelf doen!’ hebben hel-
pen te vergroenen. Daarvóór woonden ze 
lange tijd in ReVa, waar ze zich hebben inge-
spannen om de wijk groener en grappiger te 
maken. 

Guerilla gardening en potholes
Jaren terug verschenen in ReVa ineens op 

verschillende plekken mini-tuintjes, met 
huisjes, hekjes, kaboutertjes, diertjes, smurf-
jes en wat er maar aan klein grut beschik-
baar was. In een holle boom of in de ruimte 
van een missende stoeptegel. Zogenaamde 
‘potholes’, een ludieke vorm van ‘guerilla gar-
dening’, ongevraagd groen aanbrengen door 
bewoners in hun omgeving. Dat de potholes 
naar verwachting geen lang leven beschoren 
zijn laat zich raden, “en daar moet je ook niet 
verdrietig om zijn”, zegt Hanneke. “Toen we 
de eerste pothole aanlegden, vonden we het 
wel een beetje spannend. Maar in  de loop 

der tijd hebben we er een heel stel gemaakt. 
Opa’s en oma’s komen er speciaal met hun 
kleinkinderen naar kijken.” 

Groen
Toen ze in Duinoord kwamen wonen, be-

plantten ze samen met andere vrijwilligers 
alle boomspiegels in de Valeriusstraat. Meer 
dan 30 tuintjes staan er, zelfs nu in de winter, 
nog redelijk bij. De Dienst Groenvoorziening 
hielp een handje en in april vorig jaar kreeg 
de Valeriusstraat een Gulden Klinker en een 
bedrag van € 1000 om het project voort te 
zetten. “We spraken met de winkeliers af de 
tuintjes te verzorgen, maar dat is niet in alle 
gevallen goed gebeurd. We hebben met die 
zomerse hitte toch wel met vele klotsende 
gieters water achter in de auto moeten rond-
rijden om de boel te redden. En het is ook 
vervelend dat stratenmakers hun overgeble-
ven zand soms in die tuintjes mikken. Al met 
al is de Valeriusstraat toch een stuk fleuriger 
geworden.”

Inspiratie
Jammer genoeg zijn Hanneke en Rob uit 

onze ReVa vertrokken, maar bewoners kun-
nen hun werk voortzetten en inspiratie halen 

uit hun uitvoerige website meergroenzelf-
doen.nl. Kijk vooral ook wat zij in ReVa (Uit-
vinderswijk) hebben gedaan.

Tips
Hanneke: “Ik vind dat elke vierkante me-

ter groen telt. Vergroen elke plek waar dat 
kan: boomspiegels, groen op het dak van je 
schuur, boompje op je balkon, geveltuinje 
voor je huis (legt de gemeente gratis aan), 
mini-plantsoentjes. Als we dat allemaal doen 
zijn we al een stuk verder en kunnen we bij-
voorbeeld ook de steeds toenemende zomer-
se hitte tegengaan.” (zie www.hitte-eilanden.
nl)   

“Ik vind dat 
elke vierkante 

meter groen 
telt”

Meer groen? 
Zelf doen!

 Hanneke bij een minituintje
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tekst: marieke Bauwens foto: smartland / Piet Vernimmen

 
De Zevensprong: Zeven wegen kruisen 
elkaar, trams van de randstadrail gaan 
over de Loosduinseweg en dan gaat 
ook nog tram 12 er dwars doorheen. De 
Beeklaan, Loosduinseweg, Loosduinseka-
de, Regentesselaan, Apeldoornselaan, De 
la Reyweg en de Paul Krugerlaan.

Hoofdpijndossier
Bewoners In ReVa vragen al lang om een 

oplossing en krijgen al jaren te horen “dat 
er nu echt wat aan gedaan wordt”. Het is 
een hoofdpijndossier voor de gemeente. 
Niet alleen vanwege die zeven wegen, 
randstadrail en tram 12, maar ook omdat 
er drie stadsdelen en twee wethouders bij 
betrokken zijn.

Toekomstscenario
Platform Stad (het onafhankelijke plat-

form voor stedelijke ontwikkeling en ar-
chitectuur) nodigde landschapsarchitec-
ten uit om ontwerpen te maken voor een 
aantal knelpunten in de stad, waaronder 
dit kruispunt.  Léon Emmen (van SMART-
LAND landschapsarchitectuur) maakte 
een impressie voor de Zevensprong en in 
zijn toekomstscenario gaat de randstadrail 
ondergronds, is er een ovonde, verdwijnt 
de helft van het asfalt en is er ruimte voor 
waterberging en groen. Hiermee wil hij de 
verstening van de stad, waardoor zogehe-
ten hitte-eilanden ontstaan en -te veel- wa-
ter moeilijk weg kan, tegengaan.  

Versmallen en vertragen  
Dat de doorstroming op de Zevensprong 

volledig ontregeld is, is echt een probleem. 
Het openbaar-vervoerstelsel moet op de 
schop en een tramtunnel onder de Loos-

duinseweg zou ideaal zijn. Maar dat is voor 
de langere termijn. Voor de Zevensprong is 
het ook voor de kortere termijn mogelijk 
om de doorstroming te bevorderen. Door 
‘versmallen en vertragen’ bijvoorbeeld; 
verkeerslichten weg, van twee rijstroken 
één maken en een grote ovonde aanleggen.

Verkeersdeskundig onderzoek: Je denkt 
dat je op een doorgaande weg 50 km per 
uur rijdt, maar door stoplichten is dat fei-
telijk 22,5. Door een ovonde rij je met 30 
km rustig door en sta je niet steeds stil. 

De Zevensprong 
Vanuit alle zeven wegen kan het verkeer 

alle kanten op; zowel rechtdoor als links- 
en rechtsaf. Per weg zijn daar twee of drie 
stroken voor. En daar gaan dan nog trams 
doorheen. Versmallen en vertragen klinkt 
vreemd, maar het idee is dat het uiteinde-
lijk goed kan werken. Op een ovonde gaat 
iedereen maar één kant op. Er is maar één 
verkeersstrook nodig en het verkeer kan 
vanaf de ovonde overal afslaan. Uit onder-
zoek blijkt dat de verkeerscapaciteit, hoe-
veel verkeer er op de weg kan, hetzelfde 
blijft en er gebeuren minder ongelukken. 

Wethouder Van Asten (D66, mobiliteit) 
kent de plek goed en ziet het scenario van 
Léon Emmen wel zitten. “Trams onder-
gronds past in de regionale plannen met 
het openbaar vervoer, en vergt een lange 
adem”, aldus de wethouder. “maar een 
ovonde is voor de kortere termijn een goed 
idee. Dat zou eerder aangelegd kunnen 
worden.” 

Een verademing
De gemeente verkocht aandelen van 

Eneco en er is veel geld vrijgekomen. Geld 
om bijvoorbeeld te investeren in een be-
tere mobiliteit, meer groen en een gezon-

dere stad voor iedereen. Voor bewoners 
rondom de Zevensprong zou een ovonde 
een verademing kunnen zijn. En iedereen 
kan de lange wachttijden en ergernissen 
om de wijk uit en in te komen, in de auto, 
op de fiets of lopend, missen als kiespijn. 

Omgevingswet
Over een klein jaar gaat de omgevingswet 

in. Het gaat dan om een samenhangende 
benadering van de leefomgeving en plan-
nen moeten integraal zijn. Gemeentelijke 
afdelingen moeten daadwerkelijk samen-
werken. Betrokkenheid van de 
samenleving wordt vergroot, 
met nadruk op burgerpartici-
patie aan de voorkant van het 
proces. Voor de Zevensprong 
een ware uitdaging, met het 
ontwerp van Léon Emmen als 
prikkelend uitgangspunt. 

Platform Stad: www.plat-
formstad.nl/mobiliteit-niet-
minder-maar-anders/

 

De Zevensprong.. 
van hoofdpijn naar 
verademing 

Over een klein 
jaar gaat de 

omgevingswet 
in

INFRASTRUCTUUR IN DE WIJK

(Vervolg van de voorpagina)

tekst: anneke de graaf foto: den haag

Fleurige geveltuintjes
Hilda Ratan en Frits Frotteveel die deel uit-

maken van dit fanatieke 7-koppige groen-
groepje vertellen in het kort over wat er in 
het afgelopen jaar is bereikt. Want het ach-
terste gedeelte van de Beeklaan, vanaf de 
Vinkensteynstraat tot de Loosduinseweg, ziet 
er een stuk gezelliger uit dan voorheen, met 
veel fleurige geveltuintjes en plantenbak-
ken. Het groene project is inmiddels ‘Bloeiend 
Beeklaan’ gedoopt.

Geen vogels
Hilda en Frits zijn in 2010 ongeveer gelijk-

tijdig komen wonen in de appartementen op 

de Loosduinseweg, net om de hoek van de 
Beeklaan. Hilda: “Toen ik in 2018 met pensi-
oen ging, kreeg ik meer tijd om me bezig te 
houden met wat ik om me heen zag. De paar 
geveltuintjes die er toen waren, waren slor-
dig en verwaarloosd. Dat was ook zo met de 
plantenbakken die de gemeente er ooit had 
neergezet. De Beeklaan is zo’n drukke auto-
straat, hij mag best wel wat mooier worden. 
En vogels zag je er ook niet meer. Toen ik zelf 
een beetje aan de gang ging met de planten-
bakken, kreeg ik leuke reacties van de buren. 
We deden een brief in de brievenbussen met 
de vraag of bewoners mee wilden doen aan 
het onderhoud. Daar kwamen reacties op, on-
der andere van Frits, die ook iets wilde doen. 
Ook een paar jongere buren reageerden heel 
enthousiast.”

Gulden Klinker
Ze wilden het eerst klein houden, maar van 

het een kwam het ander. Ze legden contact 
met de gemeente om de bloembakken op te 
knappen en die kwam met compleet nieuwe 
bakken met beplanting. Bewoners en winke-
liers beloofden ze zo nodig water te geven. 
De gemeente werd ook gevraagd geveltuin-
tjes aan te leggen en via Operatie Steenbreek 
(een plant voor elke stoeptegel) verkregen ze 
600 planten. En van Fonds 1818 ontvingen ze 
een bedrag waarvoor ze onder andere 1000 
bloembollen aanschaften, die tijdens een 
‘Bollenfeest’ aan de buurtgenoten werden 
uitgedeeld. 

Helemaal mooi was dat ze werden geno-
mineerd voor De Gulden Klinker en op 9 de-
cember mochten ze van wethouder Van Ast 
de nominatie met bijbehorende cheque van 
€ 1000 in ontvangst nemen. Ergens in het 

vroege voorjaar zal De Gulden Klinker worden 
geplaatst. 

Mooi voorbeeld
Frits: “En we gaan door met Bloeiend 

Beeklaan. Er komt nog een Bollenborrel voor 
de zomerbollen en een Zomerborrel. Het re-
servepotje van Fonds 1818 gebruiken we voor 
nieuwe planten, want je gelooft het niet, die 
worden nog wel eens gestolen. Ook van het 
fonds van Duurzaam Den Haag hebben we 
steun ontvangen, omdat Bloeiend Beeklaan 
groen bevordert en een bijdrage levert aan 
een betere afwatering. Nog steeds is ieder-
een van harte welkom om zich bij ons aan te 
sluiten. En misschien zijn we wel een mooi 
voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in 
de wijk.”- Bloeiend Beeklaan, contactpersoon 
Frits Frotteveel, frotteveel@telfort.nl   

 De zevensprong, huidige situatie
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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,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 
Alle dagen geopend van 

07:00 t/m 20:00

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

24/7 afhaalautomaat 
Regentesse Apotheek
• Haal uw pakje medicijnen op wanneer 

het u uitkomt.
• De automaat staat op de hoek van de 

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

meer dan alléén maar drukwerk!

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

Ook voor uw energie zuinige
“notebook”!

Voor meer dan alléén maar drukwerk.

 Advies          Vormgeving        Drukwerk         Printwerk        Afwerking         Brochures         Voorraad

Met ingang van 1 maart 2020 is ons nieuwe  productie adres:

Marconistraat 109, 2809 PG  Gouda • T 0182 76 90 90 • E info@smiet-offset.nl
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tekst: laura Van herPen foto: esther geradts 

ISA EN RONJA Bouwburen

Al vaker woonden ze samen in el-
kaars huizen. Stond haar oma in-
eens te koken in hun huis. Ver-
bouwingen. Gezellig hoor, ontbijt 
met negen. Moeders raakten be-
vriend als kleuters. Hebben van 
die humor die alleen zij begrij-
pen. Zusjes samen in een klas. Va-
ders en broertje samen klussen. En 
haar oma is nu vrijwilligster in 
het tehuis van haar oma. Poppen-
kastvriendinnen. 

Naar dezelfde school. Wat zo leuk 
is, ja nouja, zo veel. Dat zij 
eerlijk is, dat zij zo gezellig 
is, dat ze elkaar vertrouwen, dat 
ze moeten lachen. Veel. Zij gaat 
stuk om haar eigen grappen. Vakan-
ties ook. Theater en spelletjes. 
En straks naar de Pip is het plan. 
Dansen.

 Wat hen buren maakt? ‘s Avonds 
laat nog besluiten te logeren. 
Aanbellen in pyjama. Met een bak 
ijs voor de TV.  Dat het ook niet 
erg is als ze er niet is.

Het is veel en het is fijn. Alles 
bij elkaar. Zij weet nog niet of 
ze kinderen wil, maar oma worden 
wil ze wel. 

Hun kinderen zullen ook wel weer. 
Het kan bijna niet anders.

Buren in Beeld

tekst: Piet Vernimmen foto: Jacques riJnsBerger

Het pand van de KLEURkerk aan de Co-
pernicuslaan 4A, te herkennen aan de 
boekenkistjes en de kleding buiten, is 
sinds november behoorlijk uitgebreid. 
(Buurt)pastor Marcel van Dam: “Hier op de hoek 
van de Fahrenheitstraat zat eerst een rotizaak 
en die ruimte hebben we erbij kunnen huren. 
We zijn nu in het trotse bezit van ongeveer 200 
m2. De nieuwe ruimte gebruiken we onder an-
dere als horeca-gedeelte en daar serveren we 
onze dagelijkse KLEUR-hap.”

Leven van het geven
“We zijn nu zo’n vier jaar bezig in ReVa met 

onze KLEURkerk en nog steeds worden we elke 
dag verrast door de giften en de steun vanuit de 
buurt. We leven van het geven. Honderd buurt-
bewoners storten een jaar lang bijvoorbeeld 
elke maand 10,00. Nieuwe tientjesleden zijn 
van harte welkom. Wij hebben binnen de wijk 
een dienende functie en aan de andere kant 
leven we letterlijk van de wijk. Zelf heb ik nog 
nooit zoveel financiële onzekerheid gekend als 
de afgelopen vier jaar. 

Wij hebben als KLEURkerk geen stabiele 
geldstromen. We willen dat zakelijke ook niet, 
want het leidt af van waar we voor staan: ont-
moeten, elkaar inspireren, samen het leven 
zin geven, luisteren naar elkaars verhalen, stil-
staan bij jezelf en je verbonden voelen met el-
kaar. En ja, aan de andere kant moeten we ook 
elke maand de huur betalen, gas en licht…  
Maar we zijn er nog steeds en we zien de toe-
komst hoopvol in.”

Verbindende speler
Inmiddels is de KLEURkerk binnen ReVa onte-

genzeglijk een verbindende speler. KLEURkerk 
werkt – graag- samen met WijWeimar, met De 
Nieuwe Regentes, ondernemers in de wijk, het 
voormalig Circus, Schroeder aan de Weimarstraat, 
met de Stichting Kaabassi groenteboeren, met 
Emmaus, Inspirituals en met de Vierde Wereld. 
Geleidelijk aan zijn ze ook een dagbestedingsplek 
aan het worden. “Vanwege onze visie en vanwege 
onze enthousiaste vrijwilligers merken we dat we 
in de wijk een interessante partij zijn.”

Van verhuisservice tot klooster
KLEURkerk werkt binnen en buiten het pand. 

“Hierbinnen hebben we op maandag en dins-
dag tussen 13.00 en 17.00 uur inloop met gratis 

koffie, thee of koek. We hebben ons winkeltje 
KLEURiosa met kleding, boeken en huisacces-
soires. Buurtbewoners kunnen gratis kleding 
afhalen of voor een bescheiden bedrag kwali-
teitskleding kopen. Hier is ook de ruimte voor 
onze KLEURbios. Op zaterdagen hebben we 
vanaf 13.00 uur inloop met gratis cappuccino, 
thee en koek. 

Op zondagen hebben we onze vieringen waar 
spiritualiteit centraal staat. We verzorgen gra-
tis zingevingscursussen en gespreksavonden. 
Buurtbewoners die dat nodig hebben, kunnen 
onze hulp inroepen bij tuinklussen, buurthulp 
of verhuisopdrachten.”

KLEUR-hap
Sinds drie maanden serveert de KLEURkerk 

dagelijks een KLEUR-hap, voor het bescheiden 
bedrag van 5,50. “Maar het geld mag geen be-
lemmering zijn om elkaar te ontmoeten.” Een 
groep van 30 vrijwilligers is bereid te helpen 
in de keuken: buurtbewoners helpen actief 
mee en brengen soms ingrediënten. Een van 
de vrijwilligers is een Perzische kokkin. “Op za-
terdagen hebben we de buurthap, een buurt-
maaltijd. Vooraf reserveren, en bij acht perso-
nen krijgen de gasten een ‘Mighty Murphy’ een 
alcoholvrij gemberbierdrankje gratis.”

Je kunt je via KLEURkerk@gmail.com aanmel-
den voor de buurtmaaltijd, voor de Nieuwsbrief 
en op de KLEURSCHEURkalender vind je het 
overzicht van de verschillende activiteiten. - 
www.KLEURdenhaag.nl

KLEURkerk
“ Op zaterdagen 

hebben we vanaf 
13.00 uur inloop met 

gratis cappuccino, 
thee en koek.”

BEWONERS IN DE WIJK
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst: anneke de graaf foto: Jacques riJnsBerger

Van buiten zie je nauwelijks dat in dit 
pand aan de Laan van Meerdervoort 
(met nog de Mondriaan-afbeeldingen 
op het raam) het ambacht van het ma-
ken van kunstogen wordt uitgeoefend. In 
dit Haags Kunstogen Laboratorium kunnen de 
bezoekers rekenen op veel begrip voor het ver-
werken en accepteren van de nieuwe situatie. 

Ocularist
Achter het geblindeerde raam gaat een verras-

send grote ruimte schuil met behandelkamer, 
wachtkamer (met mooi aquarium), kantoor en 
laboratorium. De inrichting is licht en rustig. 
Axel Franken, al 10 jaar met veel genoegen wo-
nend in ReVa, heeft vanaf 2008 de leiding over 
het Haags Kunstogen Laboratorium, dat overi-
gens voorheen 75 jaar lang op de Valkenbos-
laan was gevestigd. Samen met zijn team, be-
staande uit Marieke Verheggen, Rob Roeleveld 
en Yolande de Groot, runt hij dit redelijk unieke 
bedrijf. Niet helemaal uniek, want in Den Haag 
bestaan toch nog twee andere ocularisten, of-
wel oogprothesemakers. 

Familiebedrijf
Het familiebedrijf stamt al van 1953, toen 

Adriaan Franken het voorheen tandtechnisch 
laboratorium veranderde in het Haags Kunst-
ogen Laboratorium. Zo gaf hij dit in 1981 door 
aan zijn zoon Rob Franken. In 2000 kwam het 
laboratorium in de handen van Axel Franken, 
neef van Rob en kleinzoon van Adriaan Fran-
ken. Axel: “Voor ocularist bestaat hier geen op-
leiding, je leert het in de praktijk. Zelf heb ik het 
in dit bedrijf geleerd en ook elders stage gelo-
pen. Het duurt 5 tot 10 jaar tot je het ambacht 
goed in de vingers hebt. Er is nu meer mogelijk 
dan in vroegere jaren. In feite is het vak niet veel 
veranderd, maar wel de operatiekennis, die nu 
betere resultaten oplevert.” 

Met de hand
De kunstogen worden grotendeels met de 

hand vervaardigd. De kleuren van oogwit en 
iris moeten natuurlijk hetzelfde zijn als van het 
gezonde oog. Dat kleuren en het aanbrengen 
van adertjes gaat met een gewoon penseeltje. 
Het resultaat is vaak onzichtbaar. Een prothese 
kan in één dag klaar zijn. 

Zwaar traject
Mensen kunnen door verschillende oorzaken 

een oog verliezen of missen: vanaf de geboorte, 
door een ongeluk of ziekte, zoals kanker. “Ik be-
schouw mezelf ook als geestelijk helper,” zegt 
Axel. “Vaak zijn mensen in korte tijd een heel 
zwaar traject doorgegaan: huisarts, diverse spe-

cialisten, ziekenhuisopname, verwijderen van 
het oog. Ze hebben te horen gekregen dat ze 
kanker hebben én ze zijn een oog kwijtgeraakt. 
Dat is allemaal als een golf over hen heen geko-
men. Daar hebben we heel veel begrip voor en 
zo benaderen we onze klanten ook.”

 - www.kunstoog.nl 

Haags Kunstogen Laboratorium
Ambachtelijk en begripvol

tekst: marieke Bauwens foto: John martienus

Onzichtbaar Den Haag. Maar zó on-
zichtbaar zijn ze gelukkig niet, want 
sinds kort zijn ze te vinden in het prach-
tige oude gebouw aan de Boylestraat 
20. Een gesprek met Boy Zandbergen, Lianne 
de Lange en Gert van  IJperen, drie van de vijf 
medewerkers

Onzichtbaar
Boy: “We hebben het over mensen in Den 

Haag die bijvoorbeeld in armoede of met een 
verslaving leven, of in eenzaamheid. Die zijn 
onzichtbaar. En dat zijn er veel in Den Haag. Het 
zijn ‘kwetsbare mensen’, maar dan kwetsbaar 
tussen aanhalingstekens. Want wij zien juist 
hun kennis en hun ervaring, en de meerwaarde 

daarvan voor anderen. En we willen dat dat 
gezien wordt. Dat ‘gezien’ gebeurt echt onvol-
doende.”

In de modder
Boy: “We zijn een team van ervaringsdeskun-

digen uit de Haagse modder van armoede, 
verslavingen, schulden, dak- en thuisloosheid 
of eenzaamheid. We hebben er zelf in gelegen 
of erin gewerkt. Wij weten hoe belangrijk het is 
dat mensen, die het om welke reden dan ook 
moeilijk hebben, gezien worden zoals ze echt 
zijn. Pas dan kunnen ze op een menselijke en 
professionele wijze geholpen worden.” Om an-
deren écht te zien is het belangrijk om je goed 
in hun situatie in te leven. Stel het je maar eens 
andersom voor; dan wil je ook gezien worden 
zoals je bent. Dat is precies wat Onzichtbaar 

Den Haag wil én doet: ze laten hulpverleners 
zich verplaatsen in de situatie van die ander. 

Boy
Boy heeft zelf in het sociaal werk gewerkt, en 

gaf les aan studenten sociaal werk, en merkte 
dat hij het anders wilde doen. Hij vroeg Joost, 
een ex-client, om mee te doen, en zo ging het 
balletje rollen. Bijna drie jaar geleden richtte 
hij Onzichtbaar Den Haag op. Joost deed mee. 
Lianne was student aan de Hogeschool, zij 
besloot om ook mee te doen en Gert die door 
allerlei omstandigheden in schulden terecht-
kwam, en daar ook weer uit raakte, sloot zich 
wat later aan. 

Praten mét is 100 keer beter
Een voorbeeld:  Tijdens een training voor me-

dewerkers van een sociaal wijkteam speelde 
Gert zichzelf. Hij las de rapportages en zag dat 
hij meteen 2-0 achter stond. Hij herkende zich-
zelf er niet in. Hoe moest een hulpverlener hem 
dan wel kennen? Wie kan beter vertellen waar 
je wat aan hebt en wat goede hulpverlening is 
als je verslaafd bent, of in de schulden zit of in 
rouw, dan mensen die het overkomen is? Pra-
ten mét is 100 keer beter dan praten óver.

Geen papieren casus 
Nu geven ze als team trainingen aan studen-

ten sociaal werk van hogescholen, aan wijk-
teams en medewerkers van gemeenten, en 
zelfs onlangs aan medewerkers van Menzis. 
Lianne: “Dat is vaak confronterend, zij krijgen 
geen papieren casus maar een echt iemand. 
Dat is even anders.” Gert: “En zo worden profes-
sionals gewoon mensen. Mensen die ook zelf 
in de narigheid terecht kunnen komen en dan 
kwetsbaar kunnen zijn. En dan ook gezien wil-
len worden.”

Benieuwd? Meedoen? 
Op zaterdag 28 maart is er bij Onzichtbaar 

Den Haag een NLdoet klusdag. - www.onzicht-
baar-denhaag.nl

“ Zij krijgen 
geen papieren

 casus maar een 
echt iemand”

De Haagse modder van Onzichtbaar Den Haag

 Axel Franken aan het werk
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Geen wonder dat ze besloten samen ver-
der te gaan. Cila is zakelijk sterk, Cristina 
tekent en illustreert. Cristina: “In Portugal 
heb je galerietjes met alleen maar illus-
traties. Een walhalla! Die open sfeer, low 
profile, met een lekkere bank: dat wilden 
wij ook in Den Haag.” 

Knus hoekje
Cila’s oog viel op het pand op de hoek 

van de Weimarstraat en de Suezkade. Het 
licht is er mooi, de akoestiek geweldig. Ze 
nam er haar intrek en NOOK was een feit. 
‘Nook’ betekent knus hoekje. “Precies wat 
we zijn”, zegt Cristina. “Geen chique gale-
rie, maar een plek waar iedereen binnen 
kan lopen.” In de winkel hangen illustra-
ties van 10 Portugese en Nederlandse 
kunstenaars. Originelen, maar ook prints 
van goede kwaliteit. Van ansichtkaar-
ten tot grote werken voor aan de muur. 
Daarnaast verkoopt NOOK producten van 
kleine Portugese bedrijfjes: aardewerken 

schalen, houten snijplanken, sieraden. 
Cristina: “Iedereen kan hier iets bijzon-
ders vinden. En overal zit een verhaal aan 
vast. Dat vertel ik graag.”

Steeds iets nieuws te ontdek-
ken

Plannen voor de winkel zijn er volop. 
Cristina: “Mensen vragen me vaak: hoe 
kom je op het idee voor een tekening? Dat 
bracht mij op het idee om workshops te 
geven. Cila is bezig met coachingreizen 
naar Portugal. We organiseren voorstel-
lingen waarin schrijvers en muzikanten 
een verhaal maken bij tekeningen. Verder 
doen we een project met kinderen van de 
Galvanischool. We willen graag een crea-
tief laboratorium voor de buurt zijn. Waar 
mensen elkaar ontmoeten en dingen uit-
proberen.” Cristina en Cila gaan regelma-
tig naar Portugal voor nieuwe spullen. Zo 
blijft er steeds iets nieuws te ontdekken.

tekst: annemarie Piersma foto: John martienus

Toen Cila d’Oliveira en Cristina Martins elkaar ontmoetten, was er meteen een klik. Al-
lebei een Portugese achtergrond, dezelfde interesses, op dezelfde plekken geweest. Ze 
leken zelfs op elkaar! 

Eigenaren Merel Bos en Daan Liu ken-
nen elkaar van de kunstacademie. Zij deed 
mode, hij fotografie. Als bijbaan kookten ze 
jarenlang in restaurants. Merel: “De mo-
dewereld gaf me niet genoeg voldoening. 
Maar na een avond koken heb ik wél een 
voldaan gevoel. Met koken maak je men-
sen blij.” Een grote stap? “Nee hoor. We 
weten wat we kunnen en wat we lekker 
vinden.”

Puur maar toch spannend
Daan bakt zelf zuurdesembrood. Daar 

komt geen machine aan te pas: “Ons deeg 
heeft handen nodig om het te begeleiden 
tot het eindproduct.” Ook andere dingen 
maken ze zelf: “We hebben verse kaas, en 
een superlekkere jam van bloedsinaasap-
pel. Dat kost meer tijd, maar het is ook een 
stuk lekkerder.” 

“Goed eten kan heel simpel zijn”, zegt Me-
rel, “als je een lekkere boterham hebt, hele 
goeie kaas en een goed gekookt eitje heb je 

al een supermooi ontbijt.” Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag serveren ze drie me-
nu’s: vlees, vis en vegetarisch. Al het eten 
is lokaal en ze koken met de seizoenen. 
“We willen de smaken puur houden, maar 
toch spannend. Bijvoorbeeld met gerookte 
groente.”

Charme
Het pand aan de Beeklaan was liefde 

op het eerste gezicht. Daan: “Het was een 
bouwput. Maar wel een met charme. We 
zagen meteen dat dit mooi kon worden.” 
Ze hebben het omgetoverd tot een open, 
frisse ruimte. De inrichting deden ze zelf: 
tafeltjes, bar: alles is zelfgemaakt. “We ho-
pen dat mensen uit de buurt zich hier thuis 
voelen. Dat dit een plek wordt waar ze een 
kop koffie komen drinken of een spelletje 
komen doen.”

tekst: annemarie Piersma foto: John martienus

Op de Beeklaan 370 zit sinds kort bakkerij & restaurant Pompernikkel. Doordeweeks open 
voor ontbijt en lunch. In het weekend kun je er ook borrelen en dineren. 

NOOK: kunst voor iedereen Pompernikkel: brood en eten

tekst: anneke de graaf

Veel woningen in Den Haag, en ook in 
ReVa,  maken deel uit van een Vereniging 
van Eigenaren (VvE). Dat zijn bijna alle-
maal kleine VvE’s. De gemeente wil leden 
van deze VvE’s stimuleren om te sparen voor 
het onderhoud en om maatregelen te nemen 
voor energiebesparing. De VvE-balie van de ge-
meente biedt daarbij gratis ondersteuning. 

Niet actieve VvE
Den Haag heeft ruim 21.500 VvE’s. Daarvan 

zijn er zeker 4000 nog niet actief. Ongetwijfeld 
is daar ook een aantal van in ReVa. Die niet ac-
tieve VvE’s sparen niet voor het onderhoud en 
overleggen niet met elkaar. Een actieve VvE be-
tekent goed onderhouden woningen en straten 

met een goede uitstraling. 

Gratis hulp
De VvE-balie helpt eigenaren van woningen 

om de VvE’s actief te krijgen en te houden. Dat 
betekent onder andere hulp bij het opzetten 
en in stand houden van een bestuur of hulp 
bij het afsluiten van de juiste verzekeringen. 
Bewoners krijgen advies over het gezamenlijk 
onderhoud van het pand, over de hoogte van 
de VvE-bijdragen of over het oplossen van me-
ningsverschillen en conflicten. De VvE-balie 
kan informatiebijeenkomsten organiseren voor 
zelfbestuurders en voorzitters van VvE’s. En niet 
onbelangrijk in deze tijden: de balie kan advise-
ren over duurzaamheidsmaatregelen. 

Afspraak
Maak een afspraak met de VvE-balie. Op basis 

van het gesprek bekijkt de balie samen met je 
welke vervolgstappen mogelijk zijn. Is een te-
lefonisch advies niet voldoende? De VvE-balie 
kan dan op verzoek van de appartementseige-
naren de hele VvE uitnodigen om te praten over 
de hulp die de  VvE nodig heeft. En nogmaals: 
gratis. De VvE-balie zit in het Stadhuis aan het 
Spui. Telefoon: 070 353 32 81 - VvEbalie@den-
haag.nl  

De VvE-balie

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

WONEN IN DE WIJK
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tekst: annemarie Piersma foto: Piet Vernimmen/ wikiPedia

In het Regentesse- en Valkenboskwar-
tier hebben veel straten namen van uit-
vinders en wetenschappers. Wie waren 
ze en waar hielden ze zich mee bezig? In 
dit nummer aandacht voor René de Réaumur. 
Deze Franse wetenschapper, ontdekker en 
uitvinder deed baanbrekend werk op veel ver-
schillende terreinen. Tegenwoordig is hij vooral 
nog bekend om zijn temperatuurschaal. Zijn 
Réaumurthermometer wordt gebruikt door 
bakkers bij het maken van karamel.

Academie der Wetenschappen
René Antoine Ferchault de Réaumur werd 

geboren op 28 februari 1683 in de Franse stad 
La Rochelle. Hij studeerde rechten en wiskunde 
in Bourges, en wiskunde en natuurkunde in 
Parijs. In 1708, nog maar 24 jaar oud, werd 
hij benoemd als lid van de gerenommeerde 
Academie der Wetenschappen. Dit was een 
gezelschap van enthousiaste geleerden. Zij 
kwamen regelmatig bij elkaar en deden allerlei 
ontdekkingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van de natuurkunde, astronomie, geografie, 
chemie en anatomie. 

Nieuwsgierig
De Réaumur was enorm nieuwsgierig en 

experimenteerde veel. Zo zocht hij naar een 
alternatieve manier om porselein te maken, in 
die tijd ‘het witte goud’ genoemd. De Chinezen 
hielden het procedé om porselein te maken 
lange tijd geheim. Franse ontwerpen voor 
porseleinen voorwerpen werden in China ge-
maakt; het porselein kwam daarna weer terug 
naar Frankrijk. De Réaumur ontdekte een ma-
nier om porselein te maken, maar dit had niet 
de gewenste kwaliteit. De meeste producten 
kwamen misvormd of gebroken uit de oven. 
Zijn ‘porcelaine Réaumur’ werd niet verder ont-
wikkeld en raakte in de vergetelheid. Een van 
zijn leerlingen ontdekte uiteindelijk dat voor 
porselein een speciaal soort klei nodig is.

Ontdekking
Later ontwikkelde De Réaumur een methode 

om gietijzer smeedbaar te maken, en smeedij-
zer om te zetten in staal. Door deze ontdekking 
werd Frankrijk economisch minder afhankelijk 
van Duitsland. IJzer kwam in die tijd vooral 
uit Duitsland en de Fransen moesten het dus 
importeren. De Réaumur ontving voor deze 
ontdekking een staatspensioen van 12.000 

livres. De Réaumur wilde dit geld alleen aanne-
men op voorwaarde dat het na zijn dood aan 
de Academie zou worden geschonken.

Wespen en spinnen
De Réaumur deed veel onderzoek naar in-

secten. Hij ontdekte dat wespen van hout een 
soort papier maken, waarvan ze vervolgens 
nesten bouwen. Dat bracht hem op het 
idee om papier van hout te maken. 
In de 18e eeuw werd papier 
nog van lompen gemaakt. 
Deze ontdekking zorgde 
voor een revolutie in de 
papierindustrie. Ook 
experimenteerde hij met 
het maken van zijde door 
spinnen. Echt beroemd 
werd hij vanwege zijn boek 

Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des 
insectes. Dit boek bestond uit zes delen en be-
vatte 276 kopergravures. In het boek beschrijft 
hij nauwkeurig het uiterlijk, de gewoonten 
en vindplaatsen van alle bekende insecten. 
Daarmee leverde hij een grote bijdrage aan de 
kennis over insecten.

Tegenwoordig is er nog maar weinig 
dat ons herinnert aan deze 

grote wetenschapper. Toch 
moet het een interes-

sante man geweest 
zijn. Reden om eens 
een omweg te nemen 
door de De Réaumur-
straat in ReVa.

De Réaumur, wetenschapper 
met een passie voor experimenteren

Straatnamen en hun naamgever

tekst: anneke de graaf foto: Piet Vernimmen

Het International Art Centre (IAC) heeft 
veel te bieden aan iedereen die zich wil 
ontwikkelen op het gebied van tekenen, 
schilderen en grafische technieken. Het 
IAC telt op dit moment 150 leden en behoort 
tot de tien grootste amateurschilderclubs 
van Den Haag. Het is opgericht in 1974 door 
een aantal echtgenotes van diplomaten, die 
destijds niet mochten werken als ze in Neder-
land verbleven. Zij hadden dus veel tijd voor 
hobby’s. Vandaar het ‘International’. Sinds 2006 
zit het IAC in de Weimarstraat, eerst op num-
mer 49 en nu op nummer 23.  

Vrijwilligersorganisatie
“Dit pand is een stuk groter en veel lichter,” 

zegt Irene van Geest, die hier al zeker 10 jaar 
schildert en bovendien voorzitter is. “Ik vind 
dat de ruimte waarin je werkt ook mooi en 
aangenaam moet zijn. We huren het, maar 
onderhouden het zelf. We hebben een nieuwe 
vloer gelegd en elk jaar wit ik de hele ruimte. 

Dit is een vrijwilligersorganisatie zonder winst-
oogmerk. Iedereen helpt een handje mee. 
Daarom kunnen we onze prijzen ook redelijk 
houden. Eenmaal per maand hebben we een 
nieuwe expositie van ons werk. Dan mag ieder-
een binnenkomen. Het is prettig in deze buurt, 
de diversiteit hier spreekt ons aan. We hebben 
ook eens de grijze elektriciteitskastjes hier in 
de buurt mogen beschilderen.” 

Diversiteit
Het is niet meer zo’n deftige club als het was 

bij de oprichting. “Nee, zeker niet”, zegt Irene, 
“iedereen is hier welkom. We hebben hier 
leden die net met tekenen zijn begonnen en 
leden die de academie hebben gevolgd. Begin-
ners en gevorderden, voor iedereen is plaats en 
de docent vangt je wel op. We vinden het leuk 
om zoveel mogelijk diversiteit in ons ledenbe-
stand te krijgen: alle leeftijden, man, vrouw, 
verschillende nationaliteiten. Onze docenten 
kunnen als dat nodig is ook in het Engels uitleg 
geven. We hebben goede enthousiaste docen-
ten, die hun sporen hebben verdiend.”

Plezier
En wat brengt het je? “Heel veel plezier! Je 

ontdekt dat je iets kunt, wat je nooit had ge-
dacht. Het is heel leuk om samen met anderen 
te zijn terwijl je bezig bent. Aan het eind van 
een les ruimen we tijd in om elkaars resultaten 
te bespreken. En in de zomer kunnen we er-
gens buiten gaan schilderen. Het is hier steeds 
weer anders. Afgelopen jaar hadden we het 
thema ‘licht en donker’. Dit jaar leggen we de 
nadruk op grafische technieken.”

Cursussen
Als je lid bent, kun je deelnemen aan cursus-

sen, workshops en open ateliers. Denk bijvoor-
beeld aan verschillende cursussen tekenen 
en schilderen, workshops Sumi-e (Japanse 
schilderkunst), perspectief, naakt of portret, 
en bij open ateliers aan etsen en grafische 
technieken. De website geeft je een compleet 
beeld - www.iacdenhaag.nl 

Tekenreis
De huidige februari-expositie loopt tot en 

met 29 februari en heeft als thema ‘De kunst-
klas, een tekenreis’. Als het IAC open is en er op 
dat moment geen cursus aan de gang is, mag 
je vrij binnenlopen. 

International 
Art Centre 
Ontdekken dat 
je heel wat 
kunt

“Je 
ontdekt dat je

 iets kunt, wat je 
nooit had 

gedacht”
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tekst: marieke Bauwens foto: anoek Van nunen

 
In het achterste deel van de Weimar-
straat werd een tijdje terug door de ge-
meente een camera opgehangen, omdat 
bewoners actie wilden tegen de overlast 
van een winkel, van coffeeshops en van 
verregaande openingstijden. Dat was 
voor Ben Veen de druppel: “Chapeau voor 
de bewoners en voor Mafuganova, de be-
wonersvereniging. Maar van de gemeente 
is het je ware symboolpolitiek, daar heb je 
niets aan als je bedenkt wat er daar alle-
maal aan de hand is. Het was voor mij re-
den om binnen te stappen bij WijWeimar 
en me aan te sluiten bij de Visiegroep.”

Actief in de Visiegroep
Ben woont al jaren in ReVa. Hij werkte o.a. 

als projectleider openbare ruimte (Rein-
kenstraat, Fahrenheitstraat, Stationsplein) 
veel met bewonersinspraak. “Voor mij was 
het heel interessant om actief te worden in 
de Visiegroep. Er gebeurt ontzettend veel 
in de wijk en WijWeimar timmert hard aan 
de weg. Het is een leuke club mensen met 
allemaal een professionele achtergrond en 
eenzelfde doel voor ogen. En dat is om op 
een positieve wijze naar de Weimarstraat 
en omgeving te kijken en positieve acties te 
ondernemen om de straat te verbeteren.”

Niemandsland met dichtgeplakte 
ramen en leegstand 

“De Weimarstraat is een van de oudste 
(winkel)straten in Den Haag. Met mooie 
gevels en volop levendigheid en bedrijvig-
heid van supermarkten, Blokker, vintage 
en van allerlei eettentjes. Wat wil je nog 
meer? En met het grootste deel van de 
Weimarstraat gaat het goed. Behalve met 
het stukje tussen de Noorderbeekdwars-
straat en de Professor Kaiserstraat. 

Dit is niet toevallig ook het stuk dat tien 
jaar geleden door de gemeente uit het 
winkel-kerngebied is gehaald. Het gevolg 
is dat de gemeente de economische ont-
wikkeling daar niet meer in de gaten houdt 
en er geen aandacht voor heeft. Zo werd 
het een stukje niemandsland met ‘van al-
les’ aan winkels, maar ook dichtgeplakte 

ramen, verwaarloosde gevelpuien, leeg-
stand en drie coffeeshops. Ik heb persoon-
lijk niets tegen coffeeshops, maar drie op 
een kluitje is te veel. Het is een komen en 
gaan van klanten die verder weinig te zoe-
ken hebben in de straat. Gelukkig willen 
coffeeshops meewerken aan verplaatsing, 
maar dat is niet één twee drie geregeld”.

Wordt het nu anders?
“Ja, de gemeente is daadwerkelijk aan de 

slag, en de Weimarstraat wordt als eerste 
aangepakt. Als je iets wilt beginnen, heb je 
nu niet altijd een vergunning nodig. Straks 
moet dat wel en de gemeente controleert 
dan veel meer waar het geld vandaan komt 
waarmee panden worden gekocht bijvoor-
beeld. Als daar twijfels over zijn, of als het 
geld uit het criminele circuit komt, dan 
wordt een vergunning geweigerd.”

Positieve activiteiten
De ‘harde’ en juridische kant laat WijWei-

mar helemaal aan de gemeente, daar be-
moeit zij zich niet mee. Ze bemoeit zich ook 
niet direct met het thema veiligheid. Wij-
Weimar wil het anders doen, namelijk door 
positieve activiteiten te organiseren en te 
investeren in de Weimarstraat. Ben: “Wij 
zijn ervan overtuigd dat een positieve slag 
nu én op termijn een gunstige invloed heeft 
op de Weimarstraat. Er zijn goede voorbeel-
den uit het land waar bewonersgroepen bij-
voorbeeld een leegstaand pandje kopen of 
huren en ervoor zorgen dat daar iets komt 
dat de buurt goed doet. Het wijklab van Wij-
Weimar is wat dat betreft het eerste succes-
je. Het trekt anderen aan om ook iets leuks 
te beginnen. Het werkt in andere steden, 
dus waarom niet hier?”

Overal hippe eettentjes? 
“Nee”, zegt Ben lachend, “daar gaan wij 

niet over, en dat is ons idee toch ook niet 
echt. Het moet passen in de omgeving. In 
het deel tussen de Beeklaan en de Noor-
derbeekdwarsstraat zitten prima zaken. 
Daar zou het allemaal bij kunnen passen. 
En als een negatieve spiraal eenmaal ge-
keerd is, kan het hard gaan. En andere 
dingen helpen daarbij. Zo vinden wij het 

een goed idee om van de straat een ‘auto-
te-gast-straat’ te maken. Zo blijven auto’s 
welkom, en ziet de straat er veel beter uit. 
Ondernemers zijn er positief over. We ste-
ken veel tijd in gesprekken met iedereen in 
de buurt, en met iedereen die er iets voor 
kan betekenen.”

Hoog op de politieke agenda
Het pandje van WijWeimar is er nu net 

een jaar. Het is geen buurthuis met dage-
lijks activiteiten. Dat is aan anderen. Het 
is een plek waar ideeën kunnen ontstaan, 
kennis opgedaan wordt en waar mensen 
elkaar ontmoeten om met die ideeën aan 
de slag te gaan. 

Tastbare resultaten zijn er nog niet. Ben: 
“Er is door de gemeente (het stadsdeel) 
een deskundige ingehuurd die met bewo-
ners en ondernemers bekijkt hoe de straat 

zich verder kan ontwikkelen. De aanpak 
van de Weimarstraat staat hoog op de 
agenda van het nieuwe college, en dat is 
toch alvast een goed resultaat.”

Spannende tijden
En dat de Groene Amsterdammer onder-

zoek deed naar de ondermijnende crimi-
naliteit en dat burgemeester Remkes met 
WijWeimar in gesprek ging en dat de Wei-
marstraat als eerste aan de beurt is, dat is 
allemaal een gevolg van acties van bewo-
ners en van de -stille- inzet van WijWeimar. 
De komende tijd wordt het spannend: pakt 
de gemeente echt door? En krijgt WijWei-
mar de ruimte om te innoveren en de nega-
tieve spiraal te -helpen- doorbreken?  

WijWeimar

De negatieve spiraal doorbreken

tekst: redactie foto: Piet Vernimmen

Op de Koningin Emmakade wordt het 
tegelfietspad vervangen door asfalt-
fietspad. Daarnaast worden de huisaan-
sluitingen vervangen. De bomen krijgen een 
groeiplaatsverbetering, onder andere door 
het asfalt van de parkeervakken te vervangen 
door straatbakstenen. De werkzaamheden 
starten naar verwachting op 16 maart 2020. 
Afronding is gepland op 19 juni 2020. 

Parkeren
De parkeervakken langs de Koningin Em-

makade zijn in deze periode gefaseerd tijdelijk 
buiten gebruik. Bewoners dienen dan op een 
andere plek te parkeren. Vergunninghouders 
krijgen de mogelijkheid om tijdelijk in een an-
dere wijk te parkeren. Hierover ontvangen zij 
een aparte brief. Ook de fiets moet tijdens de 
werkzaamheden elders worden geparkeerd. 
Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid. Te 

voet blijven alle bestemmingen bereikbaar. 

Meer informatie?
Voor vragen en/of opmerkingen over de 

werkzaamheden kunnen bewoners contact 
opnemen met Paul Ebben, omgevingsmana-
ger gemeente Den Haag, via telefoonnummer 
06-44130332 of omgevingsmanagement-
fiets@denhaag.nl of kijk op www.denhaag.nl/
fiets. 

Koningin Emmakade fietspad
van tegels naar asfalt

 Ben Veen in de Weimarstraat
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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

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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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
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.Altĳd een passende oplossing.Kies een Style die bĳ je past.Meet & Montage Service.20 jaar Garantie

Laan van Meerdervoort 258
070-3452700

www.houtwinkelzaag.nl/raffito
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Gevederde vriend 
 
Dierenwinkel Avonturia annex ‘minizoo’ is the 
ultimate place to be voor funshoppen met de 
kids. In de lange rij voor de kassa stond vóór 
mij een opzichtig geconserveerde groot-
moeder in gezelschap van haar kleindochter. 
Het wicht omklemde een krap bemeten kooi 
waarin een parkiet panisch buiten het bereik 
van haar priemende vingertje probeerde te 
blijven. Die kleine snoes was me al eerder 
opgevallen bij het romantische binnenwa-
tertje waar ze een vergeefse uitval deed naar 
de staart van een khoi. Een uit het schap 
genomen zitstok leek haar geschikt om een 
Grijze Roodstaart tussen de veren te porren. 
Binnenssnavels scheldend klapwiekte die zich 
in veiligheid.
Inmiddels stond ik geduld te oefenen met 
twee kilo vogelzaad. “Kijk Daisy, die meneer 
heeft óók vogeltjes,” fleemde oma. “Tuinvogel-
tjes”,  preciseerde ik, “maar die kunnen ’s win-
ters wel ’n extraatje gebruiken”. “Wat lief dat 
die meneer zo goed voor de meesjes en de 
musjes zorgt”, koerde oma. De lieve meneer 
werd door Daisy volstrekt genegeerd. “Mag ik 
nog even naar de konijntjes?”, tjilpte ze.  “Hier 
blijven Daisy”, sprak oma ferm, “je hebt nu een 
vogeltje. Laat de konijnen met rust”.
“Het hoofdstuk konijn is uit”, vertrouwde oma 
mij toe, “ze tilde dat beest telkens aan z’n oren 
uit het hok. Vind je ’t gek dat ie vals werd? 
We hebben dat kreng maar losgelaten in het 
Zuiderpark. Als je hem tegenkomt, niet aaien!” 
“Misschien was ’n cavia beter geweest, die 
heeft nauwelijks oren”, opperde ik. “Ach, die 
cavia”, mijmerde oma. “Dat was vóór het ko-
nijn. Daisy dacht dat ie van de tafel kon sprin-
gen, net als de poes. We hebben hem moeten 
begraven.” “In het Zuiderpark?”, informeerde ik 
meelevend. “Ja, bij Ot en Sien. Daar is ie niet zo 
alleen vond Daisy, die schat.” 
“Goudvissen dan?” Om een alternatief zit ik 
nooit verlegen. “Allesreiniger”, riposteerde de 
vrouw. “Daisy dacht dat ’t goed was voor de 
glans. Ze zijn schoon gestorven.” “Zuiderpark?” 
“Fietsen met ’n paar dooie vissies? Door de 
plee gespoeld joh!” 
Tenslotte stonden we bij de kassa. De kooi 
werd gescand. De parkiet had geen barcode, 
maar wel een prijs. “Toch weer bijna vijf tien-
tjes afgetikt. Lang zal ie leven!”. Het klonk niet 
hoopvol. “Die parkiet ziet er gezond uit,” mon-
terde ik oma op, “maar houd uw kleindochter 
in de gaten.” Als door een wesp gestoken 
keerde ze zich om. “Dochter zal je bedoelen!” 
Kordaat beende het tweetal naar de uitgang. 
“Kom Dees, laat die ouwe zich maar om z’n 
eigen vogeltje bekommeren.” 
De parkiet werd afgevoerd, radeloos 
rondscharrelend op de bodem van zijn kooi. 
Spoedig zou hij daar op zijn rug liggen, roer-
loos, pootjes omhoog. Ik wist het. Hij wist het. 
Er restte mij niets dan het afrekenen van mijn 
zaad. 

Bert de Croon

C
olu

mn
KUNST IN DE WIJK

tekst en foto: Piet Vernimmen

KonkreetNieuws besteedde enige tijd 
terug aandacht aan het kunstwerk van 
André Klawer in Emma’s Hof: de grote 
driedelige plaquette aan de muur met-
een links als je binnenkomt. Iets verder in 
de tuin staat Holke’s Huisje, een architectonisch 
kunstwerkje gebaseerd op het Van Keeken Li-
monadehuisje aan de Buurtweg in Wassenaar.

Emma’s Hof
Het lijkt alsof hij er al eeuwen ligt, Stadstuin 

Emma’s Hof, hier aan de Galileistraat. Maar tij-
dens het gesprek met Marjolein Kramer en Hol-
ke Wierema, bestuursleden van het eerste uur, 
blijkt dat het idee van deze binnentuin pas voor 
het eerst ter sprake komt tijdens een straatfeest 
in 2007. In 2009 wordt de Stichting Stadstuin 
Emma’s Hof opgericht en kan de fondsenwer-
ving beginnen. In november 2010 start de aan-
leg van de tuin en 18 juni 2011 is dan de offici-
ele opening. Twee weken eerder is de bouw van 
Holke’s Huisje begonnen. 

Drankmisbruik
Voor de geschiedenis van dit huisje in Emma’s 

Hof moeten we terug in de geschiedenis. Zo 
vanaf het midden van de 19e eeuw tot begin 
20e eeuw is alcohol een serieus maatschap-
pelijk probleem en anti-alcoholverenigingen 
schieten als paddenstoelen uit de grond. In 
1842 wordt de  Nederlandse Vereniging tot 
Afschaffing van het Gebruik van Sterken Drank 
opgericht, in 1881 De Nederlandsche Christelij-
ke Geheelonthouders Vereniging en in 1897 de  
Algemeene Nederlandsche Geheelonthouders 
Bond. De liberale Volksbond tegen Drankmis-
bruik richt rond 1900 in enkele steden koffiehui-
zen voor geheelonthouders op. Aan het begin 
van de Fahrenheitstraat op nummer 2 vind je 
nu nog steeds de tekst aan de gevel ‘Christelijk 

Geheel Onthouders Koffiehuis’ – weliswaar met 
een reclamebord van Heineken ernaast, maar 
dat laatste is van later datum…

Van Keeken Koffiehuisjes
Fred van Keeken, die rond 1900 een mine-

raalwaterfabriek heeft aan de Kepplerstraat 85, 
neemt contact op met de Scheveningse archi-
tect F.A. Koch. Koch ontwerpt kleine houten 
koffiehuisjes. In Den Haag en directe omgeving 
staan er een stuk of 30. Ze lijken op Zwitserse 
chalets, maar dan in miniformaat, 3 bij 3 meter. 
Hagenaars en reizigers kunnen bij deze kiosken 
terecht voor niet-alcoholische dranken, zoals 
water, limonade of melk. 

Ook in ReVa en omgeving staan er begin 20e 
eeuw enkele, zoals blijkt uit een recent over-
zichtje in De Haagvaarder (uitgave van SHIE, 
nov 2019): aan de Groot Hertoginnelaan, de Re-
gentesselaan, Laan van Meerdervoort en eentje 
op de hoek Beeklaan/Laan van Meerdervoort. 

Inmiddels zijn vrijwel alle kiosken van Van 
Keeken uit het straatbeeld verdwenen. Vaak is 
de kiosk onherkenbaar aangepast aan de eisen 
van de moderne tijd, zoals die op het Staten-
plein, naast het Haagse Fotomuseum. Slechts 
eentje heeft de tijd overleefd, zij het in aange-
paste versie: het koffiehuisje uit het begin van 
de 20e eeuw aan de Buurtweg in Wassenaar. 
‘Aangepast’ want de kiosk heeft in de loop der 
jaren een vleugel aangebouwd gekregen. 

Holke’s Huisje
Holke Wierema (“Ik maakte in 2010 op de mo-

torkap van mijn auto de eerste tekeningen daar 
aan de Buurtweg”) is erg gecharmeerd van dat 
koffiehuis. Medebestuurslid en binnenhuisar-
chitect Marjolein Kramer vergroot het origineel 
met factor 1,2 opdat het gebouwtje groot ge-
noeg is om te kunnen dienen als uitgiftepunt. 
Net blijvend binnen het bedrag van 50.000 (om 
Europese aanbesteding te voorkomen) vindt 

het bestuur een firma in Engeland die het hou-
ten huisje prefab in elkaar plaatst. Boven bij de 
nok is een klokkenstoel, net zoals bij het origi-
neel in Wassenaar. Marjolein en Holke: ”Maar 
bijzonder is dat in onze klokkenstoel ook echt 
een klok hangt. Die hebben we gekregen van 
het Rotterdams bisschoppelijk depot”. 

Holke’s Huisje is anno 2020 het enige Haagse 
huisje dat nog zichtbaar herinnert aan de ki-
osken van Van Keeken en het overmatige 19e 
eeuwse drankmisbruik…

Activiteiten in Holke’s Huisje in 
Emma Hof

Sinds 2011 staat Holke’s Huisje in Emma’s Hof. 
Het gebouw dient als uitgiftepunt voor koffie, 
thee en andere dranken tijdens evenementen 
die Emma’s Hof organiseert zoals de Senioren-
dag, de Kerstmarkt, de lampionnentocht tijdens 
Sint Maarten, de concerten in samenwerking 
met De Nieuwe Regentes, Jeu de Boules, de 
wijnproeverij Quatorze Juillet of tijdens de Ko-
ningskermis. Ook de groengroep, een groep 
van 20 vrijwilligers die de tuin bijhoudt, ge-
bruikt het huisje voor de koffie en de thee. Als 
de koffie klaar is, luidt de bel…

Crowdfunding
Het huisje heeft onderhoud nodig. Zeker aan 

de zuidwestkant moet het hout, door uitvoe-
ringsfouten in 2011, hoognodig worden ver-
nieuwd en het geheel moet opnieuw in de verf. 
Kosten ongeveer 15.000 euro. Stichting Stads-
tuin Emma’s Hof heeft 5.000 beschikbaar en het 
restant hoopt de Stichting met een crowdfun-
dingactie in te zamelen. 

Het crowdfundingadres om het fraaie gebouw 
voor Emma’s Hof te kunnen behouden: https://
www.whydonate.nl/fundraising/renovatie-hol-
kes-huisje

HOLKE’S huisje in Emma’s Hof
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070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

.

4.7 op Google

Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700
www.houtwinkelzaag.nl | www.cncdenhaag.nl

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk.Zaagservice & CNC Freeswerk.Maatwerk Specialist.Doe Het Zelf Artikelen

Naast de vertrouwde zorg van Ella verloskundigen is er nu Ella 
Care. Wij zijn er ter ondersteuning van baby’s, jongeren, 

vrouwen, vaders, moeders en het (aanstaande) gezin. 
Ontdek wat Ella Care te bieden heeft op:

Haptonomie
Pedicure
Diëtiste en stoppen 
met roken
Ontspannings- en ademcoach
Aromatherapie en massage

Baby EHBO 
Babymassage
Baby- en kinderfysiotherapie
Borstvoedingscoach 
lactatiekundige
Bekken(bodem) fysiotherapie

Anticonceptie 
Gezinscoaching
Psycholoog en hechtingsexpert
Miskraam en bevaltrauma
Rouw- en levenscounseling

ella-care.nl

Je bent van harte welkom! 
Copernicusplein 14 Den Haag tel: 070 360 62 86

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog 

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

tekst: redactie 

 
Iedereen die meer dan 8 uur per week 
en langer dan 3 maanden voor een 
naaste zorgt, is mantelzorger. Mantel-
zorgers staan er niet alleen voor. Daarom is 
het belangrijk om te weten dat mantelzor-
gers gebruik kunnen maken van ondersteu-
ning. 

Vragen en advies
Mantelzorgers kunnen terecht bij Service-

punten XL met vragen over inschrijven of 
inloggen op mantelzorgdenhaag.nl, vragen 

over allerlei regelingen, vergoedingen of 
over verlof. Graag op afspraak. Servicepunt 
XL in ‘t Lindenkwadrant aan de 2de Braam-
straat 6 (070 2052480)  of bij het Servicepunt 
XL in de Regenvalk aan het Regentesseplein 
148 (070 2052660).  Of mailen: wijkcentrum-
lindenkwadrant@voorwelzijn.nl of wijkcen-
trumderegenvalk@voorwelzijn.nl 

Zorgt u voor iemand?
tekst: den haag 

 
Ondernemers in de Weimarstraat gaan 
rijden met een elektrische bestelbus. 
Wethouder Bert van Alphen overhan-
digde de sleutels van de nieuwe bus 
aan Guido Bokstijn, voorzitter van de 
BIZ (Bedrijveninvesteringszone) Wei-
marstraat. De elektrische deel-bestelbus 
voor BIZ-en is een proef van de gemeente 
Den Haag, Leaseplan en autodealer Zeeuw & 
Zeeuw. Mede door een subsidie van het minis-
terie van Infrastructuur & Waterstaat konden 
deze partijen een aanbod doen aan Haagse 
BIZ-en om voor een jaar lang een elektrische 

bestelbus te leasen tegen een aantrekkelijk 
tarief. BIZ Weimarstraat was de eerste die op 
het aanbod inging. 

Schoon vervoer, gezonde lucht 
Veel verkeer op benzine of diesel veroor-

zaakt vieze lucht. Daarom maakt het Haags 
stadsbestuur schoner vervoer, zoals het OV, 
lopen, fietsen en elektrisch rijden makkelijker. 
De proef met de elektrische bestelbus is daar 
een voorbeeld van. Zo kunnen ondernemers 
in de Weimarstraat ervaren hoe het is om een 
elektrische bestelbus te rijden, maar ook hoe 
het is om een voertuig te delen met andere 
ondernemers. 

Ondernemers Weimarstraat delen 
elektrische bestelbus 
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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

WIJN EN KUNST –  
RAAIJMAKERS EN DE MINK

Bij Wijn & Kunst atelier, Weimarstraat 24A, 
exposeren tot en met 8 mrt Hildert Raaij-
makers & Maarten de Mink.  Hildert Raaij-
makers werkt in gemengde techniek zo-
wel op papier als op doek. Naast vrij werk 
maakt hij  illustraties en werk in opdracht. 
Tijdens deze expositie toont hij een serie 
fabelachtige portretten van dieren. Maarten 
de Mink maakt grafisch werk in zwart/wit:  
meerdere kleine illustraties die samensmel-
ten tot een geheel in spannende composi-
ties. Het werk is geprint op aluminium of 
plexiglas. -www.wijnenkunstatelier.nl 

NESTRUIMTE –  
FLUID DESIRES

Tot 22 mrt groepstentoonstelling in Nestruimte. 
Hicham Berrada, Mimosa Echard, Inge van Ge-
nuchten, Marie Maillard, Shanta Rao, Jérôme 
Robbe, Maya Rochat en Leonid Tsvetkov. De 
wereld kan momenteel als bijzonder vloeibaar 
worden ervaren. Niets staat vast, alles is in be-
weging. De overvloeiende, instabiele wereld in-
trigeert ook deze kunstenaars. Door de expositie 
waart het idee van besmetting. Besmetting in 
de zin van betekenissen die zich vermengen, 
beelden die samensmelten en ideeën die elkaar 
beïnvloeden. ‘Fluid Desires’ heeft science-fiction 
achtige trekjes; er wordt gefantaseerd over de 
toekomst. - www.nestruimte.nl 

GALERIE PAPER ART & DESIGN –  
VERBEELDE NATUUR 

Bij Galerie Paper Art & Design t/m 28 mrt 
Verbeelde natuur in papier met werk van 
Loes Schepens, Alice Bakker en Marc de 
Weijer. Alice is geïnspireerd door bewe-
gingen in stromend water of het grillige 
netwerk van mossen of boomtakken en de 
vezel van het papier. Loes haar abstracte 
werken -ogenschijnlijk eenvoudig- zijn 
te herleiden naar de wereld van dieren en 
planten en hun structuren. Marc zoekt naar 
een nieuw beeld van het aloude polderland-
schap. - info@paperartanddesign.nl

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

ELECTRICITEITSFABRIEK - VOLTA

Deze winter werken Nest en de Electrici-
teitsfabriek samen aan de vijfde Winter-
werkplaats, dit jaar door Oscar Peters. In 
de monumentale turbinehal werkt Peters 
aan twee nieuwe kunstinstallaties, waarin 
volksvermaak en macabere spektakels wor-
den gevierd. Tot en met 22 mrt bouwt Pe-
ters aan kunstwerken die onderdeel worden 
van de spectaculaire installaties. De werken 
van Oscar Peters (1981) bewegen, roetsjen, 
hakken en shaken. De industriële context 
van de hal biedt de ruimte om een uitbun-
dige en dynamische installatie te realise-
ren. – www.electriciteitsfabriek.nl

FOYER DNR – PAOLE STOKMAN 

‘Het altijd veranderend schilderij’. In de 
foyer en tearoom van De Nieuwe Regentes 
exposeert Paole Stokman tot 10 mrt. De 
speciale meerwaarde van de schilderijen in 
de “Draad Collectie” is dat deze opgloeien 
in het donker, wat weer een nieuw perspec-
tief opent in het kunstwerk. De innovatieve 
techniek van Paole is altijd bijzonder en 
een feest van kleur. Op de foto een afbeel-
ding “Yellow Crocus”. Het is een dag- en 
nachtweergave van het schilderij, overdag 
geel en ‘s avonds blauw. -  www.denieuwe-
regentes.nl

BENT – VERBEELDE NATUUR 

 

In de etalage van BenT, Weimarstraat 51 is 
werk te zien van Loes Schepens, Mark de 
Weijer en Alice Bakker. Dit werk weerspie-
gelt de tentoonstelling ‘Verbeelde natuur in 
papier’, te zien bij Paper Art & Design, de 
galerie schuin aan de overkant op nummer 
56. Gedurende de expositie, tot 28 maart, is 
dit een speciaal stukje Weimarstraat, dank-
zij de samenwerking tussen beide ‘winkels’.  
Lopend langs de etalages word je opgeno-
men in een wereld van papier.- bent-51@
xs4all.nl

DE VERTELVLOER - PERONNIEK

1 mrt, 14.00 uur; Dick van der Pijl vertelt 
deze oude Bretonse Franse graallegende. Zal 
Peronniek zijn hele leven koeienjongen blij-
ven of wordt hij ridder? Veel ridders hebben 
al geprobeerd om tovenaar Rogeaar te ver-
slaan, maar tot nu toe is  niemand terugge-
keerd. Hoe kan Peronniek een einde maken 
aan de macht van Rogeaar? Kom luisteren en 
kijken naar dit eeuwenoude verhaal wat nog 
steeds jong en oud iets  te vertellen heeft. 
Familievoorstelling: leeftijd van 7 tot 107 
jaar. Entree 12 euro, kinderen 7,50 euro.

DE VERTELVLOER – HAMLET

Zondag 5 apr komt Joris Lehr naar De Ver-
telvloer (Cartesiusstraat 137g) met Ham-
let. De 16-jarige Hamlet krijgt bericht dat 
zijn vader is overleden. Na een week reizen 
komt hij thuis en blijkt zijn moeder her-
trouwd met zijn oom Claudius.  Hij ontdekt 
dat Claudius de moordenaar van zijn vader 
is.   Maar ja…… wat dan?  Actie of geen 
actie, dat is de vraag… Vrij naar William  
Shakespeare. Bewerking: Joris Lehr en Aike 
Dirkzwager. Regie: Aike Dirkzwager Entree 
12 euro. Aanvang 14.00 uur. Reserveren 
vertelvloer@gmail.com

ZAAL 3 – SISI BOY

Een bijzondere activiteit in Zaal 3. Op 27, 28 
en 29 feb SISI BOY van Steef de Jong. Drie 
dagen achter elkaar in Zaal 3 is bijzonder. 
Steef is een theatermaker die heel erg in de 
smaak valt bij het publiek van Zaal 3. Hij is 
buitengewoon knap in het maken van karton-
nen decors en kostuums, werkt veel met pop-
up technieken en schrijft zijn eigen operet-
tes. In SISI BOY heeft hij het over zijn eigen 
anders-zijn en verkent hij op een ontroerende 
manier de overeenkomsten tussen keizerin 
Sisi en hemzelf. – www.hnt.nl
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4 april

Meyer-Chaffaud
SOUL #3 Co-Creation

Waar jij niet bent

Thijs Borsten & Fay Lovskey 
en Oleg Fateev

27 maart

MAART & APRIL

28 maart 

Stine Jensen  
& Frank Meester
Het Opvoedcircus

23-26 april

Jubileum- 
voorstelling 

Zand en Veen V 
XL

 * Verhuur

MAART
6 | DNR Bluesclub | Wouter Kiers Band 
7 | Kalpanarts | Hitting True North 
13-15 | Sounds of Silence Festival | Filmfestival 
17 | Haagse Spot | Comedyclub * 
19 | Nachtlicht | Muzikale voorstelling met o.a. Mike Boddé 
20 | Kern Koppen | Stomp 
21 | L’Autre Pays | La Promesse de L’Aube * 
22 | Rauer Engel | Schaap Zacht (1,5+) 
27 | Thijs Borsten & Fay Lovsky en Oleg Fateev | Waar jij niet bent 
27 | Ketelsessies | ReCuerdas 
28 | Stine Jensen & Frank Meester | Het Opvoedcircus 
29 | De Grote Harry Bannink Podcast On Tour | Verhalen over Harry Bannink 

APRIL
4 | Meyer-Chaffaud | SOUL #3 Co-Creation 
5 | Nationale Halve Finale Prinses Christina Klassiek Concours * 
10 | De Dutch Don’t Dance Division | Julia & Other Love Stories 
12 | 10 x Daan = MOED (4+) | Jubileumvoorstelling over dapper zijn  
en in het diepe springen 
12 | Opening expositie 100 jaar De Nieuwe Regentes  
21 | Haagse Spot | Comedyclub * 
23-26 | Zand en Veen V XL | Jubileumvoorstelling vol bad- en buurtverhalen  

DNR SERIES
Ukkieconcerten - Wekelijks op woensdag | 9:30 en 10:30
Peuterdans - Wekelijks op vrijdag | 10:00
DNR Filmclub - Wekelijks op dinsdag | 20:15
El Pub Flamenco - 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

19 maart

Nachtlicht
Met o.a. Mike Boddé

SOUL #3 Co-Creation

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


