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Beste lezers van KonkreetNieuws
In deze editie van KonkreetNieuws staat een groot aantal activiteiten aangekondigd. Met de datum erbij. Iedereen zal begrijpen dat
vrijwel alle genoemde activiteiten verschoven zullen worden naar een later tijdstip. Het is handig steeds de websites of Fb-pagina’s
van de organisaties te raadplegen.
Dit nummer was gepland als een feestnummer, want uw wijkkrant bestaat 5 jaar. Maar in de huidige virus-periode is er weinig reden
tot grote vreugde. Wij wensen alle lezers het allerbeste in deze merkwaardige maanden.

De Nieuwe Regentes 100 jaar

Straatnamen en hun naamgever

Anders Celsius,
beroemd sterrenkundige
tekst: Annemarie Piersma foto: Dienst Stadsontwikkeling

In het Regentesse- en Valkenboskwartier
hebben veel straten namen van uitvinders
en wetenschappers. Wie waren ze en waar
hielden ze zich mee bezig? In dit nummer de
naamgever van de Celsiusstraat: Anders Celsius,
sterrenkundige en bedenker van onze temperatuurschaal.

Wereldtentoonstelling in Londen
De woningen in de Celsiusstraat zijn na de Eerste Wereldoorlog gebouwd door de ‘Vereniging
tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse’. Deze vereniging is in 1854 opgericht
door vijf vrienden van de Leidse universiteit. In
1851 bezoeken deze vrienden de Wereldtentoonstelling in Londen. Daar zien ze modelarbeiderswoningen met veel meer ruimte, licht
en lucht dan de bedompte kleine arbeiderswoningen die je in die tijd in Nederland veel ziet.
Dat soort woningen willen ze ook in Den Haag.
Ze besluiten een woningbouwvereniging op te
richten om de slechte woonomstandigheden
van arbeidersgezinnen te verbeteren.

Royale arbeiderswoningen
In 1921 laat de vereniging een rij etagewoningen in de Celsiusstraat bouwen naar ontwerp

van architect Verschoor. Een paar jaar later komen daar arbeiderswoningen voor grote gezinnen bij. Gebouwd in een sobere stijl, maar met
de hoge schoorstenen als opvallend accent. De
woningen zijn voor arbeiderswoningen ruim:
twee kamers en suite, twee slaapkamers en
een keuken. De benedenwoningen hebben
een achtertuin, de bovenwoningen een extra
kamertje en een balkon. De architect van deze
woningen, Roosenburg, een tijdgenoot van Dudok, staat erom bekend dat hij veel aandacht
besteedt aan de afwerking van zijn ontwerpen.
De woningen zijn dan ook van een uitzonderlijke kwaliteit.

Met de paplepel
De naamgever van de nieuwe straat wordt
Anders Celsius. Celsius wordt geboren in 1701
in de Zweedse universiteitsstad Uppsala. De
sterrenkunde moet hem haast wel met de paplepel zijn ingegoten. Zijn vader is professor sterrenkunde en zijn grootvader sterrenkundige,
wiskundeprofessor en rector aan de universiteit
van Uppsala. Ook zijn grootvader van moederskant is sterrenkundige en professor in de
wiskunde. Geen wonder dat Celsius al op jonge
leeftijd interesse heeft voor het vak. Op zijn 12e
lost hij al ingewikkelde wiskundige problemen
op en op zijn 29ste volgt hij zijn vader op als

Celsiusstraat 1978 - foto Dienst Stadsontwikkeling collectie HGA
hoogleraar sterrenkunde, wat hij zal blijven tot
zijn dood in 1744. Celsius is ook oprichter van
de beroemde sterrenwacht in Uppsala.

Temperatuurschaal
Celsius reist veel om nieuwe kennis op te
doen. Hij maakt gemakkelijk contact, en heeft
vrienden over de hele wereld. Hij doet onderzoek naar het noorderlicht en onderneemt expedities naar Lapland en Zuid-Amerika om de
theorie van Newton te bewijzen, namelijk dat
de aarde niet helemaal rond is maar afgeplat bij
de polen. Dat lukt: Newton blijkt gelijk te hebben. Tegenwoordig is Celsius het bekendst om
de temperatuurschaal die naar hem genoemd
is. Hij maakt een schaalverdeling in graden van

0 tot 100; 0 voor de temperatuur van kokend
water en 100 voor de temperatuur van smeltend ijs. Later wordt dit omgedraaid, omdat het
logischer is om oplopende temperaturen aan te
duiden met oplopende getallen. Celsius leeft
niet lang; in 1744 sterft hij op 42-jarige leeftijd
aan tuberculose.
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en redactioneel commentaar schrijven in een tijd dat de straten in ReVa zo
goed als leeg zijn, voelt merkwaardig aan. Gewoon doorgaan is het motto van
de redactie. Maar vreemd is het. Hoeveel van de culturele en maatschappelijke
activiteiten genoemd in deze editie zullen gewoon doorgang vinden?
tekst: Aad van Schie

Eerste lustrum
KonkreetNieuws viert het eerste lustrum:
de eerste krant rolde in april 2015 van de
persen. Dat vraagt om een overzicht in tekst
en in beeld. Wat gebeurt er veel in 5 jaar in
een levendige buurt. Welke ontwikkelingen
in de wijk zullen na deze breakdown gewoon weer verder gaan? Misschien neemt
de gemeenschapszin verder toe en gaat
de vergroening ook nog een stapje harder.
Neem bijvoorbeeld dat verhaal over de verlevendiging van de omgeving langs lijn 11.
“Kom niet onder lijn 11”, is een oud Haags
grapje, maar als het beschreven scenario
in dit verhaal werkelijkheid wordt, moet
je toch wat vaker met die tram reizen in de
toekomst. Het verhaal over de meiden van
Hondius, die begeleid worden door Rachida
sprak de redactie erg aan. Veel aandacht
ook weer voor de groene activiteiten in de
wijk. Neem alleen al die dappere Plastic ridders van De Verademing.

Geschiedenis

Er komt een nieuwe geschiedenisrubriek
verzorgd door de mensen van het Weimarchief. Niet toevallig dat daar de schilder

Breitner in optreedt. De Nieuwe Regentes
viert dit jaar het 100-jarig bestaan van haar
gebouw. Pech dat dit nu net in het Coronatijdperk valt. We hopen dat al de geplande
DNR-activiteiten later dit jaar doorgang
vinden. Want dat verdient dit mooie en belangrijke buurttheater. We zijn met name
nieuwsgierig naar het te verschijnen boek
ter gelegenheid van dit jubileum.

Nieuwe bezorgers en
nieuwe klanten

Het valt niet altijd mee om de krant een
beetje op tijd in alle brievenbussen te krijgen. Nou ja niet alle bussen, maar gelukkig
mogen we de krant nog bezorgen bij de stickerloze bussen. En een positief gevolg van
onze stickeractie is, dat je al lopend door
de wijk, regelmatig zo’n vierkant stickertje
aantreft op bussen met een nee-nee sticker.
We hebben er dus klanten bij! We vroegen
in de februari-editie om bezorgers en er
meldden zich meteen 4 kandidaten. Die
hebben als het goed is meegeholpen deze
krant binnen 14 dagen op alle plekken te
krijgen. Als ze tenminste nog de straat op
mochten na de 15e april.

“

De oplage is
beperkt!

”

Kartoens

Ter gelegenheid van het lustrum besloten
we om een boekje uit te brengen met alle
Kartoens van onze onvolprezen tekenaar
John den Exter. Zie ook de advertentie in de
krant. Meld u tijdig, want de oplage is beperkt.

Wij Weimar in 4 pagina’s

Zoals wel vaker bevat deze editie een inlegkrant van 4 pagina’s. Deze keer van de visiegroep Wij Weimar. De redactie staat sympathiek ten opzichte van deze buurtgroep,
maar we zijn niet verantwoordelijk voor de
inhoud van die bijlage. Dat is uiteraard deze
groep zelf.

Vraag de gratis sticker aan via

redactie@konkreetnieuws.nl
De volgende nummers van
KonkreetNieuws verschijnen op 22 juni, 18
augustus, 13 oktober, 8 december

Gezocht: chauffeurs met eigen auto
De dienst Begeleiden en Rijden Segbroek van Voor Welzijn zoekt vrijwillige
chauffeurs die tegen een onkostenvergoeding van 0,40 cent per km senioren rijden en begeleiden naar afspraken binnen of buiten Den Haag.
tekst: Redactie

De dienst is bedoeld voor senioren (60+)
die minder mobiel zijn en niet meer zelfstandig kunnen reizen naar afspraken binnen of
buiten Den Haag. Het gaat dan om ziekenhuisbezoek, de kapper, de opticien, een activiteit in de buurt of een bezoek aan partner
of familie (bijvoorbeeld in het verpleeghuis).
Vooral op de dinsdag en donderdag komt de
organisatie chauffeurs te kort.

Een arm geven
De chauffeur biedt naast vervoer met
de eigen auto ook begeleiding ter plekke:
denk aan het geven van een arm, het naast
iemand lopen, de weg vinden in het zie-

kenhuis, bij de ziekenhuisafspraak blijven
of meehelpen tijdens het boodschappen
doen. Chauffeurs kunnen bij de kennismaking voor het vrijwilligerswerk aangeven waar de mogelijkheden en wensen
liggen. Inzet vanaf een dagdeel per week
naar keuze is mogelijk. Als chauffeur is het
belangrijk dat u beschikt over een eigen
auto en een inzittendenverzekering, het
leuk vindt om senioren te helpen en dat u
geduldig, vriendelijk en klantgericht bent.

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

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer weten,
neem dan contact op met Sandra Menken:
s.menken@voorwelzijn.nl of 06-51053441.

Verloren

In januari 2020 verloor ik mijn Iraakse ID kaart in de wijk Regentes/
Valkenbos. Heeft u hem gevonden? Wilt u deze dan alsutblieft in de
brievenbus doen?
Noorderbeekdwarsstraat 218 of bel 06 43 64 53 86
Naam: Goran Sardan Ahmed Salik Geboortedatum: 23-02-1975
Marktweg 115 Den Haag
Dank u!

Nu verkrijgbaar!

5 JAAR KARTOENS in
KONKREETNIEUWS door John den Exter.

Gebonden uitgave, 52 pagina’s.
Prijs: 5 EURO
Vraag je exemplaar aan: redactie@konkreetnieuws.nl
Wees er snel bij, de oplage is beperkt!
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Handen uit de mouwen
voor bijen op en rond De
Verademing
tekst: redactie foto: Pixabay

Op zaterdag 25 april organiseert De
Groene Regentes een (eerste) actiedag
om de biodiversiteit op en rond De Verademing een boost te geven. Hoe meer
biodiversiteit, hoe beter de leefomgeving
voor bijen en andere insecten.

Sociaal huurproject Fahrenheitstraat 335-341

Renovatie dit jaar van start

tekst: Aad van Schie illustratie: P. Koolen HVE Architecten

Het sociaal huurproject in voormalige
haardenfabriek en postkantoor aan de
Fahrenheitstraat 335-341 gaat door.
Voor de derde keer spreekt de redactie over
de realisatie van dit ambitieuze project met
Jaap ’t Hart, de directeur van de Koninklijke
Haagse Woningvereniging 1854.

Najaar 2020 start de bouw

“Ja, we zijn nu zo goed als rond met alle
procedures. Op 15 april geven we informatie aan de buurtbewoners in het pand op
een inloopbijeenkomst. Daarna vragen we
de vergunning aan en ondertussen werken
we aan het ‘bestedingsgereed’ maken van
het plan.” En dan start nog dit najaar de
bouw/renovatie van het gehele complex.
Ruim een jaar later volgt de oplevering van
de 43 appartementen van 43 tot 45 vierkante meter tegen een huurprijs van ca €
600,00. De klimaatambitie met een energielabel EPC op waarde 0 en geen verzwaring van de parkeerbelasting in de buurt
zijn gehandhaafd.

Een lang en ingewikkeld traject

In februari 2019 leek het erop dat de
ontheffing van het realiseren van parkeerplaatsen en het deels nog ontbrekende

VAUGEL Door Erik van Schaaik

budget snel op te lossen problemen zouden zijn. Jaap voorspelde toen nog een start
van de bouw in 2019. Dat viel tegen. “We
gingen uit van een huurcontract met de
clausule van geen recht op parkeren op de
openbare straat en het aanbieden van faciliteiten voor fietsen en elektrische scooters. Dat bleek heel wat minder eenvoudig
te liggen.” Er moest toch een gemeentelijk
ontheffingsbeleid gerealiseerd worden en
de ambtelijke vertaling daarvan naar alle
gemeentelijke diensten. De uiteindelijke
uitkomst: de ontheffing is er en er komen
laadpalen voor 4 deelauto’s bij het project.
Daar moest vervolgens ook weer ruimte
voor gevonden worden.

Moeilijk: bestaande kaders
flexibiliseren

De begroting van het project is nog niet
helemaal rond. Jaap gaat ervan uit dat dit
nu echt goed komt, met name vanuit een
pot voor sociale huurwoningen van de gemeente. Het bleef spannend: zou het toch
geen verliesgevend project gaan worden?
“Het bestuur van de Koninklijke nam gelukkig in december het principebesluit om het
project door te zetten. Het was geen kwestie
van tegenwerking van de gemeente, maar
het blijkt toch verdraaid moeilijk om in deze
tijd van klimaatambities en een schrijnend

De begroting
van het project
is nog niet
helemaal rond
tekort aan betaalbare huurwoningen voor
doelgroepen als onderwijzers, zorgpersoneel en brandweerlieden de bestaande kaders te flexibiliseren voor zo’n project.”

Entree terug naar oude situatie

“Meteen na de geplande inloopbijeenkomst van de 15e april gaan we aan de
slag met de noodzakelijke stappen voor de
aanvang van de bouw.” Dit jaar nog moet
het gebouw in de steigers staan. De oude
entree van haardenfabriek en postkantoor
wordt overigens nóg meer in overeenstemming gebracht met de historische situatie.
Let op:
De geplande inloopbijeenkomst van 15 april
kon helaas niet doorgaan. Kijk voor actuele
informatie over het plan op www.khv1854.nl.

Van hop en stokrozen tot
kamperfoelie
De actiegroep wil zorgen voor meer bloeiende planten in De Verademing en langs
de Conradkade, zodat er voor insecten en
vogels meer te eten is en voor mensen meer
te genieten valt. Op zaterdag 25 april zaaien
de deelnemers mengsels van klaprozen,
komkommerkruid, blauwe knoop, koolzaad,
malva en calendula. Daarnaast zet de groep
klimplanten neer zoals kamperfoelie, hop
en bosrank. Langs de kade komen lupine,
stokrozen en facelia. De bloei is dan vanaf
eind mei en gaat door tot augustus. Bijen en
vlinders zijn dol op de bloemen, vogels zijn
weer blij met de bessen en zaden.

Van 10.00 tot 13.00 uur
De activiteit start zaterdag 25 april om 10.00
uur in De Verademing bij de bijenkorven en
duurt tot zeker 13.00 uur. De Groene Regentes zorgt voor koffie en de deelnemers
nemen zelf plantschopje, zaaiharkje en
handschoenen mee. Liefhebbers kunnen na
13.00 uur nog wel even doorgaan. Kids die
mee willen helpen zijn uiteraard welkom.
Hou voor meer details de facebookpagina
van De Groene Regentes in de gaten.
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Familie & Recht

Familierecht in tijden
van Corona
tekst: Ien Ubaghs, familierechtadvocaat/mediator

Deze column schrijf ik terwijl de maatregelen rondom het coronavirus zich
(ook) in Nederland opstapelen. Voor de
rechtspleging hebben ze ingrijpende gevolgen. De situatie is nieuw en ongekend.

Enkel urgente zaken
De rechtbanken en gerechtshoven zijn met
ingang van 17 maart 2020 voorlopig gesloten en er vinden geen fysieke zittingen meer
plaats: alleen zeer urgente zaken worden
behandeld. Beslissingen in zaken die minder
urgent zijn, gaan nu veel langer duren. In familiezaken dreigt extra escalatie met schadelijke gevolgen voor partners, kinderen en hun
ouders. Denk alleen eens aan het effect van
gesloten scholen en kinderopvang in combinatie met veelal thuiswerkende ouders.

Overleg en samenwerking
Daarom is het nu nog wenselijker dan ooit
om te proberen via overleg en samenwerking tot een (tijdelijke) oplossing te komen.
Allen de schouders eronder om de schade
door de noodzakelijke crisismaatregelen en
de nasleep ervan te beperken!

Terug uit skigebied
Covid-19 is ook binnengedrongen in de dagelijkse advocatenpraktijk. Advocaten en
mediators krijgen de vraag of de kinderen
op dit moment wel aan de andere ouder
moeten worden overgedragen met het oog
op gezondheidsrisico’s of het huidige thuisonderwijs. Zoals de moeder die er niet aan
meewerkt de kinderen naar hun vader te
laten gaan, nadat hij uit besmet skigebied
is teruggekomen. De vader in kwestie laat
het er niet bij zitten en dagvaart moeder in
kort geding. In een mediation is een van de
partners geconfronteerd met het verplicht
sluiten van de deuren van zijn onderneming.
Kan er dan nog wel partner- en kinderalimentatie worden betaald en afgesproken?

Zorgvuldigheid voorop
Nu bijna alles is stilgelegd en we 1,5 meter
afstand van elkaar moeten houden zoeken
advocaten- en mediationpraktijken hun toevlucht tot conference calls en videobellen.
Dat is wennen, maar ook in crisistijden moeten mensen rechtsbijstand krijgen en scheidingen met alle zorgvuldigheid begeleid
blijven worden.
Laten we hopen dat deze moeilijke periode
snel achter de rug zal zijn en dat relaties ondanks of zelfs dankzij de crisis gezond blijven!
Ien Ubaghs
Familie&Recht
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De Energievoorziening
ReVa klimaatneutraal in 2030
tekst: redactie

Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we met z’n
allen drastisch omlaag moeten met het
gebruik van fossiele brandstoffen voor
het verwarmen van onze huizen. We
moeten van het gas los, zoals de landelijke
overheid dat in haar publicaties noemt, met
andere woorden: we moeten onze CO2 uitstoot
terugbrengen naar nul in 2030.

Energiegebruik in onze wijk

huishoudboekje moeten inkomsten en uitgaven in balans zijn. Bij een financieel huishoudboekje krijg je inkomsten uit werk, uitkering
of investeringen. Je geeft geld uit aan wonen,
boodschappen, vervoer, de energierekening,
etc. Omdat je inkomsten en uitgaven nooit precies op hetzelfde moment plaatsvinden heb je
een bankrekening of spaarpotje waarop je het
geld tijdelijk bewaart.
Bij het energiehuishoudboekje werkt dit op
ongeveer dezelfde manier. Alle energie die we
bij onze energieleveranciers inkopen of zelf
opwekken kunnen we zien als inkomsten. Alle
energie die we gebruiken voor verwarming,
koken, verlichting, huishoudelijke apparaten,
etc. zijn de uitgaven. We hebben alleen nog
geen spaarpotje waarin we energie kunnen
opslaan.

Als we inzoomen op onze wijk en we kijken
alleen naar het energiegebruik in onze woningen, dan hebben we het vooral over gas voor
verwarming en elektriciteit voor allerhande
zaken in huis, zoals koelkast, wasmachine en
tv. Onze woningen worden in veruit de meeste
gevallen verwarmd met aardgas. Dit aardgas is
een fossiele brandstof en door het te verbranden wordt er warmte gemaakt. En stoten we
CO2 uit. Deze uitstoot van CO2 moeten we
verminderen en bij voorkeur terugbrengen
naar nul. Ook de elektriciteit die we gebruiken heeft in de meeste gevallen een fossiele
oorsprong. Er zijn al duurzame alternatieven
door elektriciteit groen in te kopen, zelf zonnepanelen te plaatsen of door mee te doen met
een zonnecollectief zoals de Groene Regentes
die kent.

Om ons energiehuishoudboekje in balans
te krijgen, kopen we nu vooral veel energie
van fossiele brandstoffen in, maar dat is geen
duurzame optie. Gelukkig zijn er oplossingen
om ons energie huishoudboekje wel duurzaam
in balans te krijgen. Dat kunnen we doen
door onze uitgaven te verminderen (verlagen
energieverbruik), ons inkomen duurzaam te
vergroten (meer duurzame energie opwekken) en een manier te vinden om onze energie
tijdelijk in een spaarpotje op te slaan.

Huishoudboekje

Onderzoek

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan
het onderzoeken van de huidige energiehuishouding van de wijk. Net als bij het financiële

Kopgroep2030 en de Groene Regentes hebben het initiatief genomen om een onderzoek
te starten naar de mogelijkheden voor onze

Balans

Duurzame energieprojecten in ReVa
tekst: redactie foto: De Groene Regentes

In ReVa zijn de afgelopen tien jaar veel
projecten op het gebied van duurzame
energieopwekking en woningisolatie
gerealiseerd. Dit lukte door de grote inzet
van de betrokken bewoners, actief in De
Groene Regentes en de groep Koplopers.

Gaslaan
Zo heeft De Groene Regentes samen met
bewonerscoöperaties op de sporthal van de
Gaslaan 240 zonnepanelen geplaatst. Deze
panelen zijn gekocht door een groot aantal
buurtbewoners en voor dit project is door de
vrijwilligers van De Groene Regentes apart
de Coöperatie Zon der Gaslaan u.a. opgericht. Omdat de zonnepanelen zijn aangelegd onder regie van de coöperatie hoeven

de kopers zich niet druk te maken over de
technische en financiële details terwijl ze
wel genieten van de duurzame opbrengsten.
Dit project is mogelijk gemaakt door een
zogenaamde SDE-subsidie. De installatie is
eind mei 2015 gerealiseerd.

De Nieuwe Regentes
Daarna volgde de coöperatieve installatie
van zonnepanelen op het dak van theater
De Nieuwe Regentes. Dit gebouw, eigendom van de gemeente Den Haag, heeft
een prachtig dak dat nu met 320 panelen
is belegd. Het project is gerealiseerd door
de gloednieuwe Coöperatie Haags Opgewekt u.a. Die coöperatie is opgezet door De
Groene Regentes om meerdere projecten
met andere partners in Den Haag te kunnen
realiseren.

We hebben nog geen
spaarpotje waarin
we energie kunnen
opslaan
wijk om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Maar
vooraleer aan oplossingen te werken is het belangrijk om de huidige inkomsten en uitgaven
op een rijtje te zetten. Daarom is eerst onderzocht wat het huidige energieverbruik (gas en
elektra) in de wijk is, hoeveel energie bewoners
in de wijk duurzaam zouden kunnen opwekken en hoeveel energie in de wijk opgeslagen
zou kunnen worden.

Resultaten
Volgens planning zijn begin april de resultaten van de eerste fase van het onderzoek
gepubliceerd en met de wijk gedeeld en medio
mei wordt door Duurzaam Den Haag en Kopgroep2030 i.s.m. met de Groene Regentes een
bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten
met bewoners besproken worden en vragen
worden beantwoord. Ook kijken ze dan hoe
ze buurtbewoners kunnen betrekken bij zo’n
wijkenergieplan.

Data en informatie
Het geven van exacte data is in deze coronaperiode lastig, dus hou de kanalen van Kopgroep2030, de Groene Regentes en Duurzaam
Den Haag in de gaten of stuur een mail naar
kopgroep2030@gmail.com of info@groeneregentes.nl als je op de hoogte gehouden wil
worden!
Wil je je eigen energieverbruik met dat van
de rest van de wijk vergelijken? Op de website
van Kopgroep2030 staat op een heldere manier beschreven hoe je dat kunt doen. www.
kopgroep2030.nl

Woningisolatie
De bewoners van de VvE van het appartementencomplex in de voormalige school in
de Van Merlenstraat hebben hun complex
hoogstaand geïsoleerd en hun dak voorzien
van zonnepanelen. Zij hebben hun projectaanpak beschreven in een Handleiding voor
VvE’s om hen te stimuleren tot woningisolatie.

Energiecoaches
Het toepassen van energiebesparende
maatregelen is in veel huizen lastig. Wanneer
lezers belangstelling hebben voor een kosteloos adviesgesprek met een energiecoach
van De Groene Regentes, kunnen zij zich
inschrijven via de website van De Groene
Regentes. De energiecoach bespreekt dan
wat mogelijk en haalbaar is. Dit gesprek kan
gaan over isolatie, dubbel glas, verwarming
door CV en warmtepomp, warm tapwater of
over zonnepanelen.
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Het Energiekwartier

De stand van
zaken

5

De Wet
maatschappelijke
ondersteuning
tekst: redactie foto: Piet Vernimmen

Het doel van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, is om
burgers te helpen, zodat zij zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen en deel kunnen nemen
aan de maatschappij. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor uitvoering van de
Wmo.

Zelfstandig blijven wonen

tekst: Anneke de Graaf foto: John Martinus

Volta en Edison

Het Energiekwartier is onderdeel van
het Regentessekwartier. Het bestaat uit
park De Verademing, de Electriciteitsfabriek
en de woonbuurt rond het Esperantoplein.
Het wordt sinds 2015 in fasen ontwikkeld.
Het totale plan voor het Energiekwartier
bestaat uit 425 tot 475 nieuwbouwwoningen, parkeerplaatsen, 1000 tot 1500 vierkante meter (creatieve) bedrijfsruimte en
het heringerichte park De Verademing. Inmiddels is al bijna de helft van de geplande
woningbouw opgeleverd. Het totale project
is naar verwachting in 2022 afgerond.

In de periode 2015-2018 werden tussen
de Loosduinseweg en de Zamenhofstraat
de woonblokken Volta (72 sociale huurwoningen) en Edison (100 vrije sector huurwoningen en 58 koopwoningen) gebouwd.
Begonnen werd met het project Esperanto
(38 koopwoningen) tussen Zamenhofstraat en Esperantoplein. Dit is nu nog in
aanbouw. In deze periode maakten buurtbewoners een ontwerp voor het Esperantoplein, werd De Verademing vernieuwd,
het Magazijn werd omgebouwd tot jongerenwoningen en ook Brouwerij De Haagse
Prael opende er zijn deuren.

Langs het water komt een fietspad tussen
De Verademing en de Noordwal/Veenkade.
Ter hoogte van de Electriciteitsfabriek komen terrassen en een doorsteek naar de
De Constant Rebecquestraat. Ook aan de
Loosduinseweg heeft de wijk zich meer
geopend, met de nieuwe Dreves Uytterdijkstraat voor langzaam verkeer richting
het Esperantoplein. Sinds de herinrichting
sluit De Verademing beter aan op de omgeving.

In 2019 vorderde de bouw van Esperanto, kreeg het Magazijn een opbouw met
extra huurwoningen en werden de vrije
sector huurwoningen Zamenhofstraat-Van
Boecopkade opgeleverd in een gebouwtje
uit de jaren ‘30 uit de periode van het Gemeentelijk Industrieterrein, dat tot die tijd
als kantoor in gebruik was. De kademuur
van de Kleine Veenkade werd vervangen
en de De Constant Rebecquestraat werd
fietsstraat. De kerk aan de Noordwest Bui-

Betere aansluiting op de omgeving

Esperanto en De Regent I, II en III

Verticale panelen
aan de kade van het
verversingskanaal
tekst: redactie foto: De Groene Regentes

De Groene Regentes is een van
de 12 winnaars van de prijsvraag
van de gemeente Den Haag
‘Energie uit de wijk Challenge’,
een prijsvraag om plannen te
maken voor verduurzaming van
de eigen wijk. De winnaars krijgen intensieve begeleiding van de
gemeente Den Haag om hun plan te
realiseren.

Verticaal
De Groene Regentes heeft het plan
ingediend om zonnepanelen aan de
kade van het verversingskanaal te

hangen ter hoogte van het park De
Verademing en de Energiecentrale
van Uniper. De kade is daar wat hoger
en op die plek passen precies panelen. Het is natuurlijk beter om zonnepanelen schuin te plaatsen. Ze brengen dan meer op. Echter ook verticaal
zoals aan gevels komt steeds meer in
zwang, omdat de prijs van panelen
steeds verder zakt. Bovendien is het
voor De Groene Regentes een mooie
kans om de energietransitie meer
zichtbaar maken. En dat op een plek
waar de oude fossiele energie-opwek
nog goed zichtbaar is in de vorm van
de Energiecentrale op de achtergrond.

tensingel werd gesloopt voor de woningen
van De Regent I, die inmiddels in verkoop
zijn gegaan. Ook werd begonnen aan de
sloop van woningen aan de Van Boecopkade en Cort Heyligersstraat ten behoeve
van de bouw van De Regent II en III.

Na sloop de bouw

In 2020 zal men rond de zomer klaar zijn
met de sloopwerkzaamheden. De woningen
van Esperanto (38 koopwoningen) komen
gereed, het Esperantoplein wordt mogelijk
nog dit jaar aangelegd en de bouw van De
Regent I (12 koopwoningen en 38 sociale
huurwoningen) wordt gestart. Ook begint
de verkoop van De Regent II (ca. 91 koopwoningen). Er komt een recreatieve fietsroute tussen De Verademing en binnenstad.
In een later stadium volgt de bouw van De
Regent III (22 koopwoningen).

Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken?
Kom met al uw vragen naar het Wmoinloopspreekuur in Bibliotheek Segbroek!
Kijk samen met een deskundige welke ondersteuning u nodig heeft en of u mogelijk recht heeft op voorzieningen vanuit de
gemeente. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij
het huishouden, aanpassingen in de woning, hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel
of sporthulpmiddelen), vervoer, individuele begeleiding, dagbesteding, logeren, beschermd wonen, opvang dak- en thuislozen,
opvang slachtoffers huiselijk geweld of hulp
bij geldzaken. Alles met als doel dat u zelfstandig kunt wonen en erop uit kunt!
Elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur is er
een vrijblijvend inloopspreekuur in Bibliotheek Segbroek aan de Weimarstraat 353.

Multifunctioneel gebouw

In de hoek naast het huidige woongebouw Het Zamen en het Magazijn komt in
de toekomst mogelijk een multifunctioneel
gebouw voor horeca en bedrijven. Ook andere bestemmingen zijn nog mogelijk.

Street art
In eerste instantie richt het onderzoek zich op de mogelijkheid om gewone standaard panelen aan de kade
te hangen. De Groene Regentes onderzoekt of een omgevingsvergunning mogelijk is en ook of het Hoogheemraadschap hiermee akkoord
kan gaan. In een later stadium wordt
bekeken of de panelen ook op een
esthetisch fraaie manier kunnen worden geplaatst. Bijvoorbeeld in kleur
of met een kunstzinnige afbeelding.
Een soort street art zeg maar. Plannen genoeg, maar in eerste instantie
gaat het om de toestemming.

Enthousiaste bewoners
Natuurlijk heeft De Groene Regentes weer enthousiaste bewoners nodig die willen investeren in zo’n project. Indien lezers geïnteresseerd zijn
kunnen zij zich vrijblijvend inschrijven. De organisatie is ook blij met elk
creatief idee om met de panelen de

kade te verfraaien. Het is overigens
een stukje kanaal dat uitnodigt om
meer mee te doen dan wat het nu
is. Er staat een kunstobject, Cascade,
vlakbij de Newtonbrug en er is een
vreemd en lelijk bruggetje waar kabels van Tennet doorheen lopen. Ook
dat mag wel eens wat meer verfraaid
worden. Kortom, laat uw creativiteit
de vrije loop.

Via deze QR code kunt u zich vrijblijvend inschrijven of een creatief idee
achterlaten. Of via groeneregentes.
nl/verticaal
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Professioneel advies over uw huid
of huidklachten nodig?
Acne/ Acnelittekens
Lymfoedeem
Ongewenst haargroei
Pigmentstoornissen
Nazorg (borst)kanker
Verwijderen van goedaardige
huidplekken
Huidverbetering
Aanmeten steunkousen
Peelingbehandelingen

Gratis intake
Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
Behandeling door HBO gediplomeerde en
kwaliteitsgeregistreerde professional
Beeklaan 144
Volendamlaan 1260
Den Haag
tel: 06 19 97 93 67
www.huidtherapiecutaan.nl
info@huidtherapiecutaan.nl

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

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

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
LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

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

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268

rk!

rukwe

aar d
lléén m

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Alle dagen geopend van

07:00 t/m 20:00

Cucina Italiana
restaurant • catering

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

Advies

Vormgeving

Drukwerk

Printwerk

Afwerking

Brochures

Voorraad

Marconistraat 109 • 2809 PG Gouda • T 0182 76 90 90 • E info@smiet-offset.nl
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Buren in Beeld

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

Koffie met Kardemom
Ze meerden aan in dezelfde week.
Zij vanaf Texel, via Laakkwartier
en de Haagse Markt. Hij vanuit het
zuiden van Syrië, via Veenhuizen
en Zeist. Als laatste van de familie was hij de kers op de taart.
Zij voelde zich altijd al aangetrokken tot andere culturen. Buiten het eiland heeft ze zich nog
niet zo thuis gevoeld. Hij miste
haar toen ze een maand weg was
door medische malaise. Bij terugkomst kreeg hun band de diepte.
Helemaal in sink.
Nachten samen in de huiskamer.
Koffie in de morgen, koffie in de
middag, koffie in de nacht. Koffie met Kardemom. Hij verzorgt de
planten in het gebouw en samen organiseren ze Estafette. Hij sleepte haar door moeilijke momenten
heen en zij helpt hem met schrijven. Ze leerden dat het verleden
niet altijd besproken hoeft.

Weimarchief, op zoek naar
de cultuurhistorie van ReVa
Wijkbewoners Gerard van der Bijl, Theo Broekema en Sebastiaan Coops zijn enthousiast
begonnen om de geschiedenis van ReVa

in kaart te brengen. Hun zoektocht naar de
cultuurhistorie betreft fameuze bewoners,
gebouwen en gebeurtenissen in de wijk.

De bedoeling is om de gevonden informatie
broksgewijs aan de bewoners te presenteren. Deze zomer starten zij de rubriek.

Nieuwe rubriek

Interesse

Gerard, Theo en Sebastiaan hebben de afgelopen periode veelvuldig bronnen geraadpleegd en aardige ontdekkingen gedaan.

Als buurtbewoners zich bij deze archiefclub
willen aansluiten of interessante informatie
hebben, meld dit bij weimarchief@gmail.com

Buren. Vrienden. Hij haar beschermende broer, zij zijn zusje. Ouders, liefdes, vrienden,
broertjes, ze horen er allemaal
bij en zonder woorden verstaan ze
elkaar. Hoeven zinnen niet af te
maken. Dat wist ik toch al? Mijn
leven zonder jou is geen leven.

Breitner op de Beeklaan,
een speurtocht…
tekst: Weimar Archief

In het Kunstmuseum is tot 10 mei de
tentoonstelling ‘Breitner vs Israëls vrienden en rivalen’ te zien. Gedurende hun
gehele carrière hebben George Hendrik Breitner (1857-1923) en Isaac Israëls (1865 – 1934)
elkaar bewonderd, benijd en geïnspireerd. Die
carrière begon in Den Haag, en voor Breitner is
dat begin deels verbonden met de Beeklaan.

Heggen, tuintjes, vaarten en prachtige luchten
Het gebied rond de Beeklaan was eind 19e
eeuw een geliefde plek voor schilders. Een artikel in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift uit
1913 over de schilder C.A. van Waning beschrijft
dat beeldend: “De Beeklaan en omgeving was
in de periode rond 1885 een kolonie van jonge
artiesten. Van Waning en Akkeringa waren de
ontdekkers en pioniers van die mooie omgeving van duinen, heggen, tuintjes, vaarten en
prachtige luchten. Spoedig daarna kwamen
zich daar ook Breitner, Van Thol, De Zwart en
andere jonge kunstenaars vestigen en in die
afzondering ver van het stadsgewoel en van de
kunstbedervende bouwerij, bestudeerden zij
het hollandsch duinlandschap in zijn schoonste
effecten.”

Het café van Schrijver
De genoemde ‘kolonie van jonge artisten’
kwam bijeen in café Stadwijk, oftewel ‘Het café
van Schrijver’. “Dicht in de buurt op het begin
van de Beeklaan van den Loosduinschen weg

komende, vond men (rond 1885) het bij de
oude Hagenaars welbekende café Schrijver
waar een goede dansgelegenheid was in de
groote zaal (…..) In den grooten tuin achter het
café bestond gelegenheid om zich met elkaar
op ongezochte wijze een ogenblik op meer intieme wijze te onderhouden”, aldus een artikel
over Haagse koffiehuizen in het jaarboekje van
Die Haghe uit 1907. Mooi omschreven, maar
waar stond dat café?

Van café tot pastorie
In 1898 kocht de katholieke kerk een perceel
aan de Beeklaan van Gerard Schrijver, om hier
een kerk en pastorie te bouwen. Het jubileumboekje ‘Haagse Agnesgemeenschap 1899-1999
vermeldt: “Het betrof een laag gebouw, een
theetuin en het woonhuis van de eigenaar, een
klein herenhuis met verdieping en nog zo’n 400
vierkante meter bouwgrond. Dit stuk grond
omvatte Beeklaan 52 t/m 94, een deel van de
huidige Noorderbeekstraat en de De Gheijnstraat (nr. 131 t/m 165)”. De kunstschilders hadden hun atelier op de eerste verdieping van het
café. De sporen van hun verblijf waren bij de
overname nog duidelijk zichtbaar…

Voorjaar 1904 afscheidsfoto van de ‘Herberg van Schrijver’ als pastorie van (noodkerk) St Agnes- links het
catechismuslokaal, het vroegere café

Rustende Cavalerie
In elk geval één schilderij van Breitner herinnert aan deze periode: ‘Rustende Cavalerie bij
de Beeklaan / Loosduinen’ (1885). Tot zover
deze speurtocht. Weet u meer over deze boeiende geschiedenis? Reacties naar weimarchief@gmail.com
De Beeklaan eind 19e eeuw; rechts een deel van boerderij Vinkensteijn
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Oktober 2015 - De Stichting Eekta aan de
lestraat verzorgt al jaren zang-, Hindi- en Boyyogales,
computercursussen,
gebedsdiensten
en buikdansen.

April 2016 - Wijk- en dienste
krijgt de functie Servicepun
steeds dat de klant de regie
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, de sporDecember 2019 - John Bodman
hool De Klimop,
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April 2019 - Partymanager en trajectbegeleidster van de Prael, Robin Heyl:
”We worden steeds meer de huiskamer
van de wijk.”
Jacques Rijnsburger

Groen
KonkreetNieuws besteedde veel
aandacht aan ‘groene’ initatieven.
Stadstuinen Het Gras van de Buren,
de Vlinderhof, Emma’s Hof, Van Swindenhof waren er al. De Verademing
in heringerichte staat met een fijne
speeltuin kwam erbij. En verder stadstuin de Uitvindershof en de originele
Valkenbosgaarde. De bewonersgroep
‘Samen weer trots op de Regentesselaan’ probeert met meer groen te werken aan herstel van de glorie van deze
in potentie mooie laan. En met de actie
‘Bloeiend Beeklaan’ probeert een clubje bewoners een deel van de Beeklaan
met groen een stuk aantrekkelijker te
maken. Wat verdween was een kabouterhuisje in een boomspiegel.
Jammer dat er na al die jaren nog
steeds geen stadstuin voor bewoners
is op het terrein achter de Hendrik van
Deventerstraat: een stadstuin voor bewoners, gecombineerd met parkeerplaatsen voor de school.

In de afgelopen
5 jaar KonkreetNieuws schreef de
redactie artikelen
over honderden
onderwerpen.
Terugkijkend is er
onvoorstelbaar
veel gepasseerd in
ReVa. De redactie
maakte een
selectie.
Duurzame initiatieven
De Groene Regentes kwam met
veel duurzame projecten in ReVa. Een
greep: zonnepanelen op het dak van de
sporthal aan de Gaslaan en op Theater
De Nieuwe Regentes, de Buurtschuur,
elektrische deelauto’s, voorlichting
over isolatie en warmtepompen. En
verder zijn er de ‘plastic-ridders’ Boaz
en Izar, die het initiatief namen om De
Verademing zwerfvuil-vrij te maken.

n

Diederik van Duure

Opgeknapt
In 2015 werd de Beeklaan tussen
Weimarstraat en Laan van Meerdervoort opgeknapt om de veiligheid voor
fietsers en voetgangers te vergroten.
Helaas rijden veel bestuurders nog
steeds te hard. Het Newtonplein ging
in 2018 op de schop na een intensief
overlegtraject met de omwonenden.
Zo ontstond een veel overzichtelijker
plein, met mooie nieuwe speel- en
klimtoestellen, verbeterde sportmogelijkheden, zandbak, speelwaterloopje
en zitheuveltjes. De kademuren van
het Verversingskanaal en de Valkenboskade werden vernieuwd, en dit jaar
worden die van de Kleine Veenkade en
de Van Boecoopkade vervangen. De
herinrichting van de De Constant Rebecquestraat als fietsstraat is ter hand
genomen en nog dit jaar wordt ook
het DCR-plein opgeknapt en samengevoegd met het ‘erf’ van de Electriciteitsfabriek.

Sociëteit Engels
Geheel onverwacht sloot de bekende
Jazz Sociëteit Engels aan de Emmakade, jarenlang de thuisbasis voor jazz- &
bluesminnend Den Haag, in 2019 de
deuren. De grote, opvallende jazzfiguren voor de deur verdwenen.
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’s Hof
April 2015 - Emmaat
36
bij de Galileistra 10 jaa
r
draait nu al bijna illigers
ijw
vr
succesvol op
en is elke dag vana. f
10.00 uur open

Piet Vernimmen

encentrum De Regenvalk
nt XL. “Het uitgangspunt is
e in eigen handen houdt.”

Piet Vernimmen

Oktober 2015
Quirine Reijman
tonstraat com-biInen boksschool ‘Haagse Directe’
gesprekken: “Moo ren ze bokstraining met vo aan de Newomgaan met elkaa i om te zien hoe serieus ze torlichting en
r en luisteren naar
ra
de trainers.“inen, positief

Piet Vernimmen

oktober 2016 - Mooi wonen in
het Regentesse- en Valkenboskwartier. Fleurige planten in de
geveltuinen en bewoners op hun
bankjes voor het huis: altijd in
voor een praatje met de buren of
voorbijgangers.

John Martienus

‘Twee Ondernemers’ van
Februari 2020 - In de serievoo
bakkerij & restaurant
Annemarie Piersma aandacht borrrele
n en dineren.
Pompernikkel: ontbijt, lunch,

Februari
Esther Geradts
verzorgen20d2e0f- Esther Geradts en Lau
Ronja, vrienden otorubriek ‘Buren in Beeldra van Herpen
voor het leven, b
ouwburen. ’. Hier Isa en

Spiritueel

Welzijnswerk
Al jaren wordt er bezuinigd op het
welzijnswerk in Den Haag, en dus ook
bij ons in ReVa. Buurthuizen en jongerencentra werden gesloten, en Buurthuizen van de Toekomst moesten dit
de laatste jaren opvangen. Activiteiten
zouden onderdak krijgen. KonkreetNieuws constateert, hoeveel waardering ook voor de organisaties die dit
probeerden op te pakken, dat dit niet
is gebeurd. Er is onvoldoende plek voor
kinderen om te spelen, jongeren hebben geen plek meer en hun ouders, in
delen van de wijk waar dit heel belangrijk is, ook niet meer. KonkreetNieuws
volgt de ontwikkelingen al jaren en
zet regelmatig het werk van VoorWelzijn èn van nieuwe initiatieven in ‘the
spotlights’. Hopelijk zet deze aandacht
de gemeente aan het denken.

Kerken, moskeeën, tempels en andere levensbeschouwelijke instellingen kregen een ruime plaats in onze
krant. In 2019 was er het vanuit De
Nieuwe Regentes geïnitieerde Inspirituals, een ontdekkingsreis langs gebedshuizen en spirituele instellingen
in ReVa. KonkreetNieuws besteedde
aandacht aan het boeddhistische tempeltje van de stichting Sakya Thegchen
Ling dat al vanaf 1986 op de Laan van
Meerdervoort zit, aan de Kleurkerk op
de Copernicuslaan, het imam-opleidingsinstituut Jamia Madinatul Islam
aan de Hendrik van Deventerstraat,
de hindoe-organisatie Arya Samaj, de
plechtige opening in 2017 van de Shri
Sanatan Dharm Dew Mandir aan de
Gaslaan, de moskee Djama-E-Masdjied
Qadri, ook aan de Gaslaan en de Anware Mustafa moskee aan de Herschelstraat. Verder wijdde de krant artikelen
aan het Interreligieus Beraad Segbroek,
kerk-en-buurthuis Bethel, de Haagse
Dominicus en de Agnesparochie.
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Scholen in de wijk

Wij Weimar
Wij Weimar is een initiatief van de
stichting Buurteigenaren Valkenbos &
Regentes. Dankzij ruimhartige steun
van het stadsdeel Segbroek kunnen
vanuit deze buurtwinkel allerlei organisaties en initiatieven uit de buurt
activiteiten ontplooien. Wij Weimar wil
een positieve uitstraling hebben naar
de buurt en de Weimarstraat zelf. Zij
streeft in samenwerking met winkeliers
en gemeente naar het realiseren van
een beter winkelbestand en meer variatie in winkels via stevig winkelstraatmanagement en branchering.

Aan alle vier de scholen voor basisonderwijs besteedde KonkreetNieuws
ruim aandacht. De Toermalijn, tijdelijk
gehuisvest in de oude school in de Weimarstraat, ontwikkelde een ambitieus
vernieuwbouwplan voor het gebouw
aan de Beeklaan. Start nog in 2020.
De twee vestigingen van de Klimop
werden samengevoegd in het gebouw
aan de Gaslaan en als enige openbare
school in de wijk begint deze nu weer
langzaam te groeien. Tot slot de VAHON-school bij De Verademing. Deze
kwam wat minder goed in het nieuws
vanwege de alsmaar voortdurende geluidsoverlast voor de buurt. Hopelijk
komt daar in de toekomst nog een oplossing voor.
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Energiekwartier
In enkele jaren tijd wordt binnen
ReVa een hele nieuwe ‘stoere’ wijk
gerealiseerd. Naast de monumentale
industriële panden in het Energiekwartier zijn er woningen in alle categorieën
en prijsklassen gekomen of gepland.
Inmiddels is al bijna de helft van de geplande woningbouw opgeleverd. Het
totale project is naar verwachting in
2022 afgerond.
Wat verdween is de Regentenkamer,
bekend jazz-centrum, gehuisvest in
een voormalig kerkgebouw. De Regentenkamer verhuisde naar het Koorenhuis en de kerk ging ten behoeve
de bouw van blok Regent II tegen de
vlakte.

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Het Magazijn en brouwerij/
proeflokaal de Prael
Onderdeel van de ontwikkeling van
het Energiekwartier was de verbouwing van het Magazijn, de voormalige
energieopslagplaats van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Dit markante
gebouw werd hippe huisvesting voor
studenten, expats en young professionals.
In 2017 opende de Haagse Prael haar
deuren in ditzelfde gebouw: een brouwerij, restaurant, sociale onderneming
en een kunstatelier voor mensen met
een psychische handicap. Inmiddels is
de Haagse Prael een belangrijke (culturele) ontmoetingsplaats in het Energiekwartier en ReVa.

Ovonde

De Zevensprong

In 2015 werd op de kruising Valkenboslaan en Weimarstraat een ovaal
verkeersplein aangelegd. De oude kruising zonder stoplichten, ontstaan na
de reconstructie van de Valkenboslaan,
leverde aanvankelijk enig gevaar op en
ook enkele niet al te ernstige ongelukken. Het was even wennen, maar al met
al blijkt de ovonde een verbetering.

De Beeklaan, Loosduinseweg, Loosduinsekade, Regentesselaan, Apeldoornselaan, De la Reyweg en de Paul
Krugerlaan kruisen elkaar, trams van
de randstadrail gaan over de Loosduinseweg en dan gaat ook nog tram 12
er dwars doorheen. Bewoners vragen
al jaren om een oplossing. Smartland
landschapsarchitectuur maakte een
impressie voor de Zevensprong, met
een ondergrondse randstadrail en een
ovonde. Op de korte termijn zou alleen
al een ovonde een hele verbetering
zijn.

e KABK
September e201in5d-e DElectriciorganiseerd een modeshow.
teitsfabriekstenaars als
Ook voor kun wanikken, Zorro
Christiaan Zn Eisinga, Oscar
Feigl, Jeroe heo Jansen
Peters of Telkens weer
blijkt het tmet ongekende
een gebouw .
mogelijkheden

Piet Vernimmen

Esther Geradts

Juni 2017 - ‘Buren in Beeld’: voelen zich
veilig
samen, ieder in hun eigen huis“Ze
,
aan
de
laan
waa
verkeer dag en nacht doorgaat. Zij is artist r het
iek en
zij kan echt alles.”

hting ‘Zorgen voor
Juni 2018 - Aynur Dogan richtte de Stic
che
Tur
Morgen’ op. De Stichting biedt hulp aan ks/ Koerdis
en andere migrantenvrouwen.

Februari 2019 - Maarten Lindeboom van Staedion over het
Energiekwartier: “Er ontstaat
straks een mooie mix van in
totaal 425 tot 450 nieuwe woningen in dit buurtje. Als in 2022
het centrale parkje klaar is, is
ReVa een gezellige hoek rijker.”

9.

Vladimir Frama

Vladimir Frama
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Minderjarige vluchtelingen
en kerkasiel
In het leegstaande schoolgebouw
in de Weimarstraat kregen in 2016 80
vluchtelingenjongeren, waaronder 8
meisjes scholing. Het ging om jongeren die een erkende status hadden en
al enige tijd in Den Haag beschermd
woonden. In het voormalige schoolgebouw in de Van Swindenstraat kwamen statushouders en het voorplein
werd een mooie speelgelegenheid
voor de buurt.
Tv-beelden van het kerkasiel en de
continue kerkdienst in buurt- en-kerkhuis Bethel gingen de hele wereld over.
De familie Tamrazyan was al negen jaar
in Nederalnd, maar moest terug naar
Armenië. Een beroep op het kinderpardon werd niet gehonoreerd. Oktober
2018 nam Bethel het kerkasiel voor de
familie over van een kerk in Katwijk. In
maart 2019 kreeg de familie het bericht
dat ze mochten blijven.

Circus

KonkreetNieuwsShow

De afgelopen 5 jaar werd elk jaar in
de zomer Het Circus georganiseerd in
De Verademing (alleen in 2017 op het
Koningsplein in verband met de renovatie van het park) met allerlei activiteiten, zoals workshops capoeira, schilderen en tekenen, cardboards maken,
zang en dans en flamenco, buurtdiner,
yoga en optredens. En natuurlijk niet
te vergeten, Jeugdcircus Circaso. Ook
de Buurtcamping maakte deel uit van
Het Circus. Het evenement vindt dit
jaar plaats onder de naam: Republiek
Elektriek.

In 2017 nam de krant samen met De
Nieuwe Regentes het initiatief om telkens bij het uitbrengen van de nieuwe
krant de Verreck/KonkreetNieuwsshow
te organiseren. Daarin besteedden
Marcel Verreck en de redactie aandacht aan actuele zaken, met name uit
de laatste KonkreetNieuws, en andere
buurtinitiatieven. Helaas liep het aantal
bezoekers terug en besloot de krant samen met het theater te stoppen met de
show. Niet elk experiment kan slagen.
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Ondermijning in de
Weimarstraat
Als de boven- en de onderwereld zich
met elkaar vermengen, is sprake van
ondermijning. Omdat ondermijning
een steeds groter probleem is, gaf de
gemeente opdracht om de situatie
in Den Haag in een ‘ondermijningsbeeld’ vast te leggen. Hieruit blijkt
dat ondermijning in bepaalde gebieden, waaronder de Weimarstraat, veel
voorkomt. De gemeente wil voortaan
elke individuele vergunningaanvraag
afzonderlijk beoordelen. Als blijkt dat
criminelen achter een aanvraag zitten,
wordt deze geweigerd. Deze arbeidsintensieve en nieuwe manier van werken
wordt bij wijze van proef ingezet in een
afgebakend gebied, in eerste instantie
in de Weimarstraat.
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John Martienus
Piet Vernimmen

John Martienus

April 2018 vulden wijkagenten
Paul Oudshoorn, Chantal
Wichers, Madelon Ouwerkerk en Bert Feenstra
bloembakken in het kader
van NL doet. Wijkagenten: de
ze spelen een vitale rol in
veiligheid van ReVa.

Francien de
Februari 20d19sr-egisseur voor
Hoop, gebieen Loosduinen, over
Segbroek omgevingswet: ”Daarin
de nieuwe spraak en het inforworden in de buurt goed geremeren vanuurt kent de situatie
geld. De b r dan de overheid. Per
ook bete rijgen we nu alle besituatie knden in beeld.”
langhebbe

Diederik van Duuren

Aril 2019 - De Stichting Leergeld hielp in 2018 met
70.000 verstrekkingen meer dan 22.000 Haagse kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen.

KunstmagneetFebruari 2016ch- oo
e Elout
school, basiss nicussl Dtraat, een
aan de Coperschool waar betrokchristelijke ouders essentieel is,
kenheid van coachend leren.
werkt met

Diederik van Duuren

John Martienus

Anoek van Nunen

Februari 2020: - Bu emeest
er Krikke opent
op 17 januari 2019 Buurrgtw
ink
el
Wi
Veen is actief in de Visiegro jWeimar. Ben
De groep “onderneemt positep van WijWeimar.
Weimarstraat te verbeter ieve acties om de
en.”

er
Jacques Rijnsburg
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‘Cascade’ spuit -hopelijk- in april weer
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

Wat is er aan de hand met het monument ‘Cascade’, het kunstwerk van
de bekende Wassenaarse kunstenaar
Hubert Hierck in het Verversingskanaal
bij de Electriciteitsfabriek? Al maanden
doet het niet wat het moet doen, namelijk
zich als fontein gedragen en water spuiten.

Fonteinseizoen
In het voorjaar van 2018 wordt de fontein
op verzoek van enkele bewoners en de
dierenambulance stilgezet, omdat eenden
er een nest onder hebben gemaakt. Maar
nu, tijdens de winter en het vroege voorjaar
2020, is er (nog) geen nest of eend in nood te
bekennen. Een persbericht van de gemeente
van 4 maart verklaart het een en ander: “Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte)
opende vandaag het fonteinseizoen in Den
Haag. Dat deed hij door de iconische fontein
in de Hofvijver weer aan te zetten met een
symbolische druk op de knop. De Haagse
fonteinen worden iedere winter uitgezet om
ze te beschermen tegen de vrieskou en om
ze goed schoon te maken. (...) Daarmee is het
Haagse fonteinseizoen 2020 van start.”

Voor sier en verkoeling
Volgens de gemeente gaan de meeste fonteinen in de eerste week van april weer aan,

hopelijk dus ook ‘onze’ Cascade. Tenzij een
watervogel weer roet in het eten gooit. De
waterspuwers zijn er vooral voor de sier, maar
geven op warme zomerdagen ook een welkome verkoeling. De fonteinen kunnen door
medewerkers van de gemeente op afstand
worden bediend met de mobiele telefoon.

Verbrandingsoven
Hierck kreeg de opdracht van ‘Openbare
Werken’ van Den Haag om de voltooiing van
de nieuwe gemeentelijke verbrandingsoven
in 1970 te markeren met een opvallend voorbeeld van moderne kunst. Het werk is van
roestvrij staal, maar door alg-afzetting wordt
hij steeds weer zwart. Net zo mooi.

Haags Verhaal in Dienstencentrum
Copernicus
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Gispen

Haags Verhaal wil grenzen tussen groepen in onze stad doorbreken. Het verleidt
mensen kennis te maken met andere groepen
bewoners met wie ze wel iets gemeen hebben,
maar met wie ze toch niet snel in contact komen. Haags Verhaal doet dat met verhalenbijeenkomsten en met een groepsfotoproject. Op
16 februari ontmoetten Oud(er) Roze en Queer
elkaar in Dienstencentrum Copernicus.

Mening bijstellen
Mensen uit de ene groep hebben vaak een
afgeronde mening over mensen uit de andere
groep. Die mening kan door een ontmoeting
worden bijgesteld en er kan een beter begrip
over de ander ontstaan. “Dat verruimt je blik en
dat maakt naar mijn mening onze samenleving
mooier,” zegt Astrid Feiter, die al vanaf 2018
rondreist met Haags Verhaal.

Verhalen en foto’s
Het project brengt de stad in beeld met
verhalen van mensen uit verschillende groepen en met 155 groepsfoto’s. Daarbij worden
zoveel mogelijk mensen betrokken, van de
nieuwkomer tot de thuisblijver, van jong tot
oud, van hoog tot laag, van moeilijk tot makkelijk. Zo komen 3000 Hagenaars en Hagenezen in beeld, uitmondend in een fotoboek met
foto’s van vaste fotograaf Piet Gispen. Aan het
eind komt er een rondreizende foto-expositie,
met een slotmanifestatie waarvoor alle gefotografeerden worden uitgenodigd.

Boksschool Haagse Directe
Inmiddels heeft Haags Verhaal al heel wat
maandelijkse verhalenavonden georganiseerd,
zoals de ontmoeting van Brassband Legendairs
met de Koninklijke Haagse Harmonie, Expats
meets Vluchteling, de Hoge Raad en de Haagse
Wetswinkel, Sociëteit De Witte en het Vadercentrum. Het aprilnummer 2019 van KonkreetNieuws besteedde aandacht aan een van deze
avonden, namelijk de ontmoeting van leden

van boksschool De Haagse Directe aan de
Newtonstraat met die van de Dao Lu-school
Fire Dragon aan de Beeklaan.

Frank en Riyaz
Op zondagmiddag 16 februari vertelden
Frank en Riyaz hun levensverhaal. Frank is
van de Roze Soos Samen, een maandelijkse
bijeenkomst voor oudere homo’s en lesbiennes. Riyaz is van The Hang Out 070, huiskamer
voor LHBT-jongeren, en Queer The Hague. De
bijeenkomst vond (bij uitzondering overdag)
plaats in Dienstencentrum Copernicus aan
de Daguerrestraat, ook de plek waar de leden
van de Roze Soos Samen bij elkaar komen.
Een levensverhaal dat ging over de thuissituatie als kind, het schoolleven, studies, eerste
verliefdheden, coming out, werken, leven en
de huidige situatie. Beiden moesten een vaak
pijnlijke en eenzame weg gaan tijdens hun
ontwikkeling om uiteindelijk tot een punt van
vrije en zelfstandige keuzes te komen.

Queer
Volgens Riyaz is Queer toch een lastig te omschrijven begrip. Het is een parapluterm voor
LHBTQ+, waarbij gender staat voor ieder die
niet als hetero door het leven kan of wil gaan.
“Op queerfeesten ben je op een veilige plek en
mag je komen zoals je je wilt laten zien.” Op de
keper beschouwd bleken beide gesprekspartners helemaal niet zo ver uit elkaar te liggen.
Of beter gezegd: helemaal niet. En dat is het
uiteindelijke doel van het Haags Verhaal.

Graffiti Stedin-gebouw
tekst en foto: Anneke de Graaf

Al zeker twee jaar ‘prijkt’ op een van
de gebouwen nabij de Electriciteitsfabriek een reusachtige graffiti die in
de wijde omtrek te zien is. Je kunt van
mening verschillen of dit kunst is of bekladding, feit is dat de meeste bewoners er een
hekel aan hebben, omdat het de omgeving
een verpauperd aanzien geeft.

Van Stedin via de gemeente naar
Stedin
Het was nog een klus om erachter te komen van wie het betreffende gebouw is.
Uiteindelijk bleek het van Stedin te zijn. Een
vriendelijke Stedin-medewerkster verstrekte het adres van een reinigingsbedrijf bij wie
de graffiti gemeld kon worden. Dit bedrijf

bleek in verbinding te staan met Meldpunt
Graffiti van de gemeente en dat liet weten
de graffiti niet te kunnen verwijderen omdat
het zich op een binnenterrein bevindt. Terug
naar de Stedin-medewerkster, die vriendelijk bedankte voor alle moeite en beloofde
er verder werk van te maken. Dat was 20 februari 2020. Bij het schrijven van dit stukje
(medio maart) zit de graffiti nog steeds op
het gebouw…
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Praatgroep 65+
Wat houdt u bezig

Ciara, Dennis, Ellen

Stormschade
en de
verzekering…

tekst: redactie

Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant,
2e Braamstraat 6, organiseert elke
maand themagesprekken. Deelnemers dragen zelf de onderwerpen aan.

tekst: redactie/ Pricewise foto: Omroep West

De drie grote stormen Ciara, Dennis
en Ellen, hebben met hun windkracht
flink wat stormschade veroorzaakt.
Stormen zullen vaker voorkomen in onze
regio. Vooral schuttingen zijn schadegevoelig. Waar het KNMI van storm spreekt
bij windkracht 9, hanteren verzekeraars
windkracht 7 vaak als minimumgrens.

Schade aan en rondom woning

De langsrazende stormen zorgden (mede
door omgewaaide bomen en losgeraakte
takken en dakpannen) voor schade aan
woningen en auto’s. Bij schade aan de woning is er een beroep te doen op de opstalof inboedelverzekering. Schade aan losse
onderdelen in en om de woning, zoals een
barbecue en tuinmeubelen, wordt vergoed
vanuit de inboedelverzekering.

Opstal

De opstalverzekering biedt een dekking
voor schade aan de woning en alles wat
aan het huis nagelvast zit, zoals rolluiken
en het dak. Stormschade wordt ook in de
minst uitgebreide dekking meegenomen
door de verzekeraar. In de meeste gevallen
zal voor stormschade een beroep worden
gedaan op de opstalverzekering. Dat betekent dat bewoners bij schade aan een
huurwoning naar de huurbaas kunnen
stappen. In het geval van schade aan losse
spullen die onder de inboedel vallen, gaat
dat natuurlijk niet op.

Rechtstreex in ReVa
Consument en eten
dichter bij elkaar
tekst: redactie foto: Rechtstreex

Op 17 april opent in ReVa een wijkpunt
van Rechtstreex in het pand van Wij Weimar. “De officiële opening volgt later, maar al
vanaf de 17e april kunnen bewoners bestellingen ophalen”, aldus Mariska Slappendel en Allard Friedrich van Rechtstreex. (alles natuurlijk
onder corona-voorbehoud, dus hou de Rechtstreex-website in de gaten)

Lokale producten van boeren
Rechtstreex is 6 jaar geleden gestart in Rotterdam om lokale producten van boeren, telers en
makers uit de omgeving bij de burgers te brengen. Elke week overhandigen in Rotterdam 40
wijkchefs meer dan 1100 bestellingen aan de
klanten. Het doel is om voedsel weer dichter
bij de mens te brengen. Zodat je weet waar je
eten vandaan komt en wie het heeft gemaakt.
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Delen van ervaringen

Soms geen vergoeding
stormschade
Wel zijn er uitzonderingen. Kon de schade voorkomen worden, dan zal er geen
vergoeding worden uitgekeerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij slecht onderhoud
aan de woning, het niet goed sluiten van
ramen of deuren of het in de tuin laten
staan van spullen die kunnen om- of wegwaaien op het moment dat bekend is dat
er storm op komst is. De schade wordt dan
gezien als eigen schuld. Ook wordt niet alle
waterschade vergoed. Zo valt schade door
grondwater, overstroming bij het doorbreken van de dijken en sluizen, kades en waterkeringen niet onder de dekking.

Hoe zit het bij schade aan auto?

Als er door een storm schade ontstaat
aan de auto, dan is hiervoor geen beroep te
doen op de opstal- of inboedelverzekering.
Voor deze schade is er de autoverzekering.
Alleen met een WA-beperkt-casco-verzekering en een allriskverzekering zijn kosten door stormschade gedekt. Het claimen
van schade die is ontstaan door storm,
heeft vaak geen invloed op de schadevrije
jaren.

Schuttingen

Of een verzekeraar (deel van) schade aan
een schutting vergoedt, hangt af van de
vraag op wiens erf de schutting staat. Staat
Rechtstreex stimuleert hiermee de afname van
verse seizoensgebonden producten van boeren
en makers uit de eigen regio. En de boer krijgt
een eerlijke prijs! Op deze manier kan iedereen
aan een mooier en gezonder voedselsysteem
werken. Mensen kunnen wekelijks online bestellen en hun bestelling vervolgens bij een
wijkpunt in de buurt afhalen.

Na Leidschendam en Bezuidenhout
nu in ReVa
Rechtstreex is na Rotterdam nu ook in de regio Haaglanden actief. 18 september opende
een wijkpunt in Leidschendam, 15 maart opende wethouder Liesbeth van Tongeren in Bezuidenhout een wijkpunt in het oude kantoor van
Sociale Zaken en vanaf 17 april starten Mariska
Slappendel en Allard Friedrich het wijkpunt
Rechtstreex in Wij Weimar.

Duurzaam en sociaal
Rechtstreex zorgt ervoor dat wijkbewoners
op een positieve manier kunnen bijdragen aan
een duurzame, transparante en eerlijke voedselketen. Daarnaast heeft dit initiatief ook een
sociale functie. Deelnemers ontmoeten elkaar
tijdens de ophaalmiddag en kunnen dan van

Bij schade is beroep
te doen op opstal- of
inboedelverzekering
deze op de erfgrens, dan zijn de woningeigenaren allebei verantwoordelijk. Dat
betekent dat de buren de schadekosten
fiftyfifty op zich nemen. Hoe groot de vergoeding is, kan dan wel voor beide buren
verschillen. Verzekeraars vergoeden de
schade aan de hand van jaren en afschrijfpercentages die zij op hun afschrijvingslijst
hebben staan. Zo kan de ene verzekeraar
na tien jaar geen vergoeding meer bieden,
terwijl de andere dat nog wel doet.

Een buurtbewoonster met een verleden als trainer/coach leidt de gesprekken. Door het delen van ervaringen
krijgen deelnemers inzicht in elkaars
leven en wat hen bezighoudt. Koffie en
thee is aanwezig en deelname is gratis.
Iedereen van 65+ uit de wijk Segbroek
kan aanschuiven op maandag 4 mei en
maandag 1 juni. Telkens van 11.00 tot
12.00 uur. Neem contact op met de ouderenconsulent van Voor Welzijn Segbroek, J. van Rossum, 0642465893 of via
j.vanrossum@xtra.nl

Spelletjesmiddag
voor 65+ uit Segbroek
tekst: redactie

Stormschade melden

Meld stormschade zo snel mogelijk bij de
verzekeraar en bespreek wat te doen. Noodvoorzieningen treffen om verdere schade te
voorkomen, of de boel juist de boel laten zodat de experts de schade kunnen opnemen?
Het is altijd verstandig om foto’s te maken
van de schade. Stuurt de verzekeraar een
expert langs, bijvoorbeeld een glaszetter,
loodgieter of timmerman, dan zal de verzekeraar de kosten direct aan het schadebedrijf uitkeren. Wel geldt bij stormschade
een apart eigen risico: het bedrag dat de
verzekeringnemer eerst zelf moet betalen
voordat de kosten vergoed en.
gedachten wisselen over de redenen waarom
ze daar zijn of over andere zaken die hen bezighouden.

Website
Op de website https://www.rechtstreex.nl
vind je onder andere informatie over de aangesloten boeren, de afhaalpunten, een aantal
recepten, hoe je kunt bestellen, abonnementen, de missie van Rechtstreex en hun visie op
voedsel en inkoop.

Rummikub, monopoly, scrabble,
yahtzee, dammen en nog veel
meer. Vanaf 15 april krijgen bewoners
van ReVa de gelegenheid om samen met
andere buurtbewoners deze en andere
spellen te spelen.

Aanschuiven
Op woensdag 15, 22 en 29 april en op
6, 20 en 27 mei zijn de tafels in de zaal
van de buurt-& wijkvereniging Jasmijn
aan de 2e Braamstraat 6 in Segbroek
omgetoverd tot speltafels. Het enige wat
deelnemers hoeven te doen, is aan te
schuiven bij een van de favoriete spellen.
De activiteit is gratis en koffie en thee zijn
aanwezig. De spelletjesmiddagen zijn
telkens van 13.30 tot 15.30 uur

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden: J.
van Rossum, ouderenconsulent Voor
Welzijn 0642465893 - j.vanrossum@xtra.
nl. Vooraf aanmelden is verplicht.
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Meiden in de Hondiusstraat
Tekst: Marieke Bauwens foto: Rachida Balhadj
Rachida Balhadj is sinds februari 2019
jongerenwerker bij Voor Welzijn, en werkt
vooral vanuit het pandje aan de Hondiusstraat. Dat is inmiddels opgeknapt en staat fris
in de verf. Eerder was ze zorgbegeleider bij een
VMBO-school in West. “Hartstikke leuk werk,
maar het onderwijs vond ik op een bepaald
moment te beperkt. Er zijn veel regels en ik wilde graag meer buiten de school doen, en meer
doen in de wereld van kinderen.”

Naar Rachida
De moeders van de moedergroep op woensdagochtend in ‘Hondius’ vertelden Rachida
dat zij zich wel eens zorgen maakten over hun
dochters, en voor hen een veilige plek wensten.
Met iemand die ze kunnen vertrouwen en met
wie ze over persoonlijke en intieme dingen
kunnen praten. Rachida: “Dat doen deze meiden thuis niet zo, het is niet zo vanzelfsprekend,
en dat weten hun moeders. Ruimte maken om
over dingen te praten, dat is precies wat ik be-

langrijk vind en zo graag wilde doen. Over verliefdheden, seksualiteit, sociale media. Ik zag
bij de kinderen op school hoe lastig dat is, én
ik ken het van mezelf.” De animo was groot en
in maart was de eerste keer van de woensdagmiddag-meidengroep, de een vertelde het de
ander en zo ging het door: “Op naar Rachida!”

Praten en meer
Ze kijken samen filmpjes, gaan op stap, praten
over van alles, met elkaar en met Rachida. En
ze doen veel, in het Hondiusgebouwtje en ook
daarbuiten. Dans bijvoorbeeld, in De Nieuwe
Regentes. “Door te dansen kom je lekkerder
in je vel te zitten, je voelt je vrijer en ontdekt
dingen die je niet van jezelf kende.” De meiden
verfden ook vogelhuisjes om ze samen met bewoners uit de buurt, de Hondius groengroep,
op te hangen.
Eind december organiseerden ze een bingo
voor de ouderen in de Regenvalk. En ze kookten er een keer voor hen. Rachida: “Een hele
klus: hoe pak je dat aan, wat heb je nodig, wie
doet wat. Zo leer je samenwerken en ook opko-

men voor jezelf, leren om te doen wat je graag
wilt en je niet onder laten sneeuwen.”

Meiden centraal
Rachida: “Wat vooral belangrijk is, is dat die
meiden centraal staan. Van huis uit leren ze
om volgzaam en bescheiden te zijn, hier leren
ze voor zichzelf op te komen en ontdekken ze
talenten waar ze geen weet van hadden. Ze leren wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.
Dat is vaak meer dan ze denken.” En de moeders
die voor hun dochters een veilige plek wensten
zijn onder de indruk. “Ik bel aan het eind van de
middag altijd op om te vertellen dat hun dochter onderweg is naar huis. En ze weten dat ik
betrouwbaar ben, dat is heel belangrijk.”

Vertrouwen is de basis
En daar raakt Rachida precies de kern van het
welzijnswerk: de basis is vertrouwen, en een
relatie die blijft. “Kinderen van nu worden zonder dat volwassenen het weten beïnvloed door
influencers. Een jonge vrouw bijvoorbeeld, die
dure kleding aanprijst en zo laat zien hoe je als

“

Ze
weten dat ik
betrouwbaar
ben, dat is heel
belangrijk

”

vrouw zou moeten zijn. Maar er zijn gelukkig
ook influencers, die juist laten zien dat je als
meisje zoveel meer kan zijn. Ik weet wel wat ik
die meisjes gun.”

Lijn 11

van olifantenpaadje naar
groene promenade
Tekst: Marieke Bauwens foto: via Platform Stad/ Esther Gerardts
Den Haag is een gescheiden stad. Maar
dat kan anders, vindt Platform Stad. Ze
deden onderzoek en gaan erover in gesprek. Esther Geradts deed mee aan dit onderzoek. Ze is de fotograaf van ‘Buren in beeld’
in KonkreetNieuws, programmamanager bij
SOZA in Den Haag. En ze is programmamaker/
coördinator bij het Rijnlands Architectuur Platform in Leiden. Esther werd geboren in Den
Haag, ging studeren in A’dam en kwam toen
weer terug. Nu woont ze in de Weimarstraat.
“Daar ben ik nog steeds blij mee. Mensen wonen hier allemaal door elkaar heen, het lijkt
op Amsterdam.” Voor Esther was de stap om,
samen met Platform Stad, aan de slag te gaan
met Lijn 11 snel en met plezier gezet.

Gescheiden stad
Den Haag is een sterk gesegregeerde stad. Die
segregatie neemt toe en de grenzen verschuiven. Lang was de grens tussen zand en veen
grofweg de Laan van Meerdervoort. De zanden-veen-grens verschuift naar de Loosduinseweg. Aan de ‘overkant’ is een andere wereld. En
juist lijn 11, de route die daar dwars doorheen
gaat, kan de verschillende bevolkingsgroepen
verbinden, aldus Platform Stad.
De gangbare methode om segregatie tegen
te gaan is de bouw van duurdere woningen in
kwetsbaardere wijken. Soms lukt het een beetje, maar vaker niet, is inmiddels de ervaring. Het
onderzoeksteam van Platform Stad vroeg zich
af of het mogelijk was die segregatie anders te
bekijken. Of het mogelijk is om met ruimtelijke
en sociale ingrepen contacten tussen mensen

in de verschillende wijken te stimuleren. De
oversteek van de Loosduinseweg nodigt momenteel niet uit om naar De Verademing te lopen. Of andersom, naar de markt.

Stap eens in de tram
Esther: “We reizen de wereld rond, op zoek
naar exotische smaken, geuren en ervaringen,
terwijl we die híer allemaal kunnen vinden, in
onze achtertuin. Stap eens in lijn 11 en bekijk
wat je allemaal voorbij ziet gaan, direct of wat
verstopt: het Transvaalpark, de kinderboerderij, De Verademing, de Electriciteitsfabriek, het
strand en de zee. De Paul Krugerlaan, Weimarstraat, de Reinkenstraat, werelden apart. En vergeet niet de Haagse markt met al zijn geuren
en smaken, wat een rijkdom!” Een groot deel
van deze parels zit verstopt, je ziet het niet als
je langsrijdt. “De stenen massa bij Karwei bijvoorbeeld, en langs de markt zie je alleen maar
muren. Of de oversteek van de Loosduinseweg.”
Het onderzoeksteam wil de route van tram 11
veranderen van een kruip-door-sluip-door olifantenpaadje in een aantrekkelijke groene promenade. Een promenade met voorrang voor
voetgangers en fietsers, en waarbij elk deel zijn
eigen karakter behoudt.

Grote en kleinere maatregelen
“Meer groen, aantrekkelijke tramhaltes, minder barrières tussen straten en stoepen. Als het
fietspad langs De Verademing doorgetrokken
wordt en het prettiger is om de Loosduinseweg
over te steken, dan ziet alles er al zo anders uit.
Zo tover je deze markt-zee-route om tot een
groene promenade, die mensen uitnodigt om
te wandelen - noem het flaneren - en eens door

te lopen. Een andere wijk in. Contacten komen
zo ongedwongen tot stand én het is goed voor
de gezondheid.”

Onzichtbare markt
“De oversteek van de Loosduinseweg en de
marktzijde is het eerst aan de beurt. Zo’n onzichtbare markt is zo zonde. Er zitten zoveel
kleine ondernemers op de markt en daar omheen, met goede ideeën en een mooi aanbod
en juist Transvaal verdient meer groen. De
Loosduinseweg is een enorm fysieke grens,
volledig versteend en je komt er moeilijk overheen. Die moet echt helemaal anders: groener,
toegankelijker en veiliger.”

Lijn11-parels van ReVa
De Electriciteitsfabriek, de Prael en De Verademing staan met hun rug naar de tramroute. Om
deze zichtbaarder en bereikbaarder te maken
zijn maatregelen nodig die op kortere termijn
goed te doen zijn. Een duidelijke verbinding
van de halte net voorbij de Loosduinseweg
naar De Verademing bijvoorbeeld. En een makkelijke, zichtbare, verbinding tussen De Verademing en de Electriciteitsfabriek.

Schaaktafels en verhalensafari
En het kan nog sneller. Esther: “Denk aan koffietentjes bij tramhaltes; een mooi voorbeeld is
de halte op de Conradkade. Als er meer van dat

soort plekken zijn, kun je daar van alles mee.
Organiseer een verhalensafari in lijn 11, muziek langs koffiehuisjes, zet een schaaktafel en
pingpongtafel neer, een buitenexpositie met
portretten en verhalen van ondernemers en
bewoners langs de route. Allemaal ontmoetingsmogelijkheden.”
Aan beide kanten van de Loosduinseweg
zijn parken waar van alles gebeurt; het Transvaalpark en De Verademing. “Mooie plekken,
waar je afwisselend filmfestivals kunt organiseren als een soort openluchtbioscoop. Aan
bewoners vragen wat zij goede films vinden uit
hun land van herkomst. Carolien van der Donk
van de Electriciteitsfabriek doet graag mee en
opperde het Filmhuis erbij te halen. En denk
aan sport, dat is een taal die iedereen spreekt.
Zoek de samenwerking op met organisaties in
de buurten, met jongerenwerkers, organiseer
een 10.000 stappen-challenge. Ideeën zat.”

Gedeelde beleving, gedeelde herinnering, gedeelde toekomst
Esther: “Wat nodig is, is goodwill, belangstelling
en echte interesse. Dat is er allemaal. Nu iemand
die ermee aan de slag kan, noem het een kwartiermaker, iemand die een begin kan maken, dan
gaat het vanzelf verder. Ik ben overtuigd dat een
gedeelde beleving, met een gedeelde herinnering, een gedeelde toekomst oplevert. Een verbonden stad is een mooie stad.”
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Gevederde vriend

De Regentes 100 jaar

van Water naar Theater
Tekst: redactie foto: DNR
Op 24 april 1920 werd de eerste steen
gelegd van De Regentes aan de Weimarstraat, destijds de grootste overdekte
zwem- en badinrichting van Europa. Daar
gaat Theater De Nieuwe Regentes dit jaar uitgebreid aandacht aan besteden.

Grondige wasbeurt en zwemles
Jarenlang konden buurtbewoners zonder
douche bij De Regentes terecht voor een grondige wasbeurt in (stort)baden, onder de douches en in de sauna. In De Regentes kregen
duizenden Hagenaars hun eerste zwemles. In
de jaren 90 voldeed het zwembad niet meer
aan de eisen van de tijd en moest het de deuren
sluiten.

Wandelen in
de wijk
tekst: redactie foto: Piet Vernimmen

Wilt u uw eigen wijk nog beter leren kennen
en samen met buurtgenoten door de wijk
wandelen? In de maand mei organiseert Wij
Weimar in het Regentesse/Valkenboskwartier
vier wandelingen met elk een eigen thema en
met een deskundige buurtgenoot als gids.

Tegelweetjes
De deelnemers aan deze wandeling op 2 mei
verzamelen bij Wij Weimar. De gids is Myrthe
Cools, die het initiatief nam om op hoeken van
de straten in de wijk een QR-tegel te leggen om
zo informatie over die plek te geven.

Wildplukwandeling
De deelnemers aan deze wandeling op vrijdag 1 mei (uitwijk zondag 10 mei) verzamelen
bij Doestal Park De Verademing en lopen door

Open, dicht en weer open
In 2001 kreeg De Regentes definitief een nieuwe bestemming als theater. Na sluiting door
bezuinigingen op cultuur in 2012, opende De
Nieuwe Regentes in 2013 met de inzet van 100
vrijwilligers uit de buurt weer de deuren. Inmiddels vervult het theater een belangrijke buurtfunctie en is het met haar diverse programma
complementair aan het aanbod in de stad.

Behoud van erfgoed
Artistiek leider Laudie Vrancken: “Samen met
oud-bewoners van het pand, bezoekers, buurtbewoners, partners, aankomend en gevestigde
(podium)kunstenaars, vrijwilligers en medewerkers wil DNR het 100-jarig bestaan van het
gebouw groots vieren. Daarnaast onderstrepen
we met het jubileum het belang van behoud

het park en de straten eromheen met de gids,
Edwin de Bosbaas, die alles van eetbare planten, struiken en bomen weet.

Burgerinitiatieven
Aad van Schie, redacteur bij KonkreetNieuws,
vertelt al wandelend zaterdag 25 april en zondag 10 mei alles over initiatieven en plannen
van wijkbewoners. Verzamelen bij Wij Weimar.

De geschiedenis van ReVa
De Weimarchivarissen Gerard van der Bijl, Sebastiaan Coops en Theo Broekema pluizen de
geschiedenis van de wijk uit: welke fabriekjes
en bedrijven stonden er, welke beroemdheden
hebben waar gewoond. Op zondag 24 mei (uitwijk 10 mei) verzamelen bij Wij Weimar.

Aanmelden
Alle wandelingen starten om 14.00 uur en
duren ongeveer twee uur. Per wandeling kunnen maximaal 15 mensen mee en deelname
kost € 5,00. Bij te grote inschrijving is bij twee
wandelingen tussen haakjes een tweede optie
gegeven. Bij aanmelden graag aangeven welke
wandeling en met hoeveel mensen. Aanmelden kan via info@wijweimar.nl

van erfgoed en de meerwaarde van de culturele ontmoetingsplek die wij als theater voor
en door de buurt, op de scheidslijn van ‘zand en
veen’, vormen. De (Nieuwe) Regentes laat al 100
jaar onvergetelijke indrukken achter en daar
willen we graag nog heel lang mee verder.”

Programma
Het is uniek dat het gebouw steeds weer een
doorstart maakt en een belangrijke functie
heeft voor buurt en voor de stad. Het geplande
verjaardagsfeest op 24 april met een Zand en
Veen jubileumvoorstelling, expositie, boek,
documentaire en meer, wordt verschoven naar
een latere datum.

VRIJE VAL
Het koekhappen en zaklopen doorstond ik
zonder kleerscheuren, maar bij de estafette kwam ik jammerlijk ten val. Frater
Sebastianus raapte mij van het schoolplein
en drukte mijn gekwetste voorhoofd stevig
tegen een ijskoude regenpijp. Het opzwellen van een blauwpaarse bult was echter
niet te stuiten. Behalve dit merkteken
van mijn misstap ontving ik die ochtend
troostsnoep in een mok met opdruk: 10e
BEVRIJDINGSDAG. Nu wachten alle kinderen van Moerwijk langs de stoepranden op
de muzikale apotheose. We koesteren ons
in de avondzon en houden de oren gespitst.
Hoor, in de verte, tromgeroffel en schetterende trompetten, al luider! Dan resoneert
een machtig rumoer tussen de flats in onze
straat. De parochiale fanfare Sint Jacob, het
vaandel hoog, nadert in een schittering van
op koper weerkaatsende zonnestralen. De
tunieken scharlakenrood, de koppelriemen
parelwit, de broeken kobaltblauw, koolzwart de kolbakken. Voor de troep uit een
breekbare, bleekzuchtige jongeling met
staf en berenmuts. De staf is een prachtstuk; de knop naar behoren gesierd met
kroon en leeuw, de schacht met goudgalon
omwonden. Aan de staf ligt het niet. Ook
op de berenmuts, ooit bedoeld voor het
smoren van sabelhouwen, is niets aan te
merken. Wel jammer dat deze, iets te ruim
zijnde, over de wenkbrauwen is afgezakt.
En dan die gepijnigde blik, die afhangende
schouders, die onzekere tred. De puike
uitmonstering kan het gebrek aan manhaftigheid niet verhullen. De maître loopt erbij
alsof hij kortgeleden uit het sanatorium is
ontslagen. Inmiddels kan hij weer ’n blokje
om vermits zijn moeder van rundvlees en ’n
mergpijpje elke dag een krachtige bouillon
voor hem trekt. Zijn musicerende makkers
hebben weinig fiducie in zijn overlevingskans en daarom zien ze er geen been in
om hem vooruit te sturen, het mijnenveld in. Voortgedreven wordt hij en een
terugweg is er niet. Dan maar het beste
ervan gemaakt. Heffen en kantelen van de
staf: six points. Draaien uit de losse pols:
blijven oefenen. Laat het daar dan ook bij!
Maar vanaf het trottoir klinkt een schamel
applaus dat hij helaas persoonlijk opvat.
De maître wordt overmoedig. Weet je wat;
de staf nu ook maar eens opgegooid! Daar
vliegt hij al, hemeltergend fonkelend in de
zon. De onvermijdelijke misgreep wordt
gevolgd door beschaamd bukken, oprapen
en schichtig doorlopen. Nu geen applaus
maar een sardonische lach. Die mag de
maître net als zijn staf persoonlijk opvatten.
De penningmeester, die nu nog verbeten
het vaandel omklemt, zal het hem straks
duchtig inpeperen: “Weet je wat zo’n ding
kost? En dan laat jij ‘m uit je poten glippen,
kaffer!” Woorden van die strekking zullen
het zijn. Bij de aftocht sta ik aan de grond
genageld, de tenen krom in de jongensmolières. De euforie is vervlogen, de betovering verbroken. Nu pas wil ik het horen: ze
spelen vals.
Bert de Croon
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tekst en foto: Piet Vernimmen

Ze zitten al ruim 30 jaar op een
gedenkwaardige plek, de man en de
vrouw op de zuilen bij de ingang van
de Groenesteinflat aan de Loosduinseweg. Hier was vanaf eind 19e eeuw Gesticht
Groenestein gevestigd.

Gesticht Groenestein
De ruim 600 Haagse kinderen die hier
tegelijkertijd zaten, werden opgevoed
door katholieke broeders en zusters. Hun
pedagogische achtergrond was mager. Veel
‘opvoeders’ beschouwden de vast niet altijd
makkelijke Haagse jeugd als lastposten.
Eind 19e, begin 20e eeuw wisten zij hun
gezag vaak enkel te handhaven met straffen.
Ouders dreigden dan ook vaak met “Ik stuur
je naar Groenestein” als hun kroost ongehoorzaam was. In 1968 brak er brand uit en
in 1971 werd het pand gesloopt.

Groenesteinflat

Berry Holslag
Man en vrouw op zuilen 1988

Republiek Elektriek
nieuw festival op De Verademing
tekst: redactie

Op 28, 29 en 30 augustus verandert De
Verademing in een feestrepubliek. Een
Regentes-Valkenbos-republiek waar alle bewoners kunnen kamperen, eten en genieten van
theatervoorstellingen en dans- en muziekuitvoeringen door wijkgenoten. Het festival staat in
het teken van elkaar ontmoeten en duurzaamheid. Alle activiteiten gebeuren zo duurzaam
mogelijk en voor een breed publiek. Op het
gezamenlijke buurtdiner op vrijdagavond wordt
de republiek feestelijk uitgeroepen.

Sponsors, bandjes of
campingreceptie
De organisatie is op zoek naar actieve buurtbewoners: vrijwilligers, bandjes, ondernemers,
wijkorganisaties en sponsors. Er zijn werkgroepen waar je je bij kunt aansluiten: programmering, duurzaamheid, de Buurtcamping, communicatie, flyerteam, horeca, aankleding en
facilitaire zaken. Enthousiastelingen die mee
willen helpen bij de organisatie of die tijdens
het weekend van Republiek Elektriek kunnen
sjouwen, achter de bar kunnen staan, of die de
campingreceptie willen bemensen.

De voorbereiding
Op zaterdag 9 mei om 15.00 uur is er bij Wij Weimar een brainstormmiddag waar alle plannen
naast elkaar komen en waarna de werkgroepen
kunnen beginnen. Ook voor de bijeenkomsten
op dinsdag 12 mei, maandag 8 juni, maandag 6
juli en maandag 3 augustus zijn alle buurtbewoners welkom bij Wij Weimar van 20.00 tot 21.30
uur. Voor meer info: Bonny van der Burg: 06 180
184 91 - info@republiekelektriek.nl

Het terrein bleef na de sloop lange tijd onbebouwd, maar in 1987 verrees in opdracht
van Staedion een flatgebouw met een naam
die verwees naar het voormalige gesticht: de
Groenesteinflat. Een jaar later kwamen bij de
ingang op hoge sokkels de twee beelden van
Berry Holslag.

Berry Holslag
Berry Holslag studeerde aan de Haagse Vrije
Academie en was er later ook docente. Ze is
lid van Pulchri. In Den Haag en nabije omgeving staan zeker tien werken van Holslag
en iedereen heeft ongetwijfeld ooit een van
haar (makkelijk herkenbare) beelden gezien.
Aan de Grote Marktstraat staat sinds 1994

The Observer, een meer dan levensgroot keramisch beeld van een man die de omgeving
waarneemt. Ietsje verder weg, in Voorburg
aan de Parkweg bij het Politiebureau, staat
de Rechercheur: een bijna iconische rechercheur, de ogen nog net onder de hoed te
zien, opstaande kraag, lange regenjas en zijn
schaduw op het plaveisel.
Mooi is ook ‘Het Gesprek’ het kleurrijke
beeld in het Westbroekpark. Een gezellig
keuvelend paar aan een tafeltje op zondagmiddag. Maar dat is schijn: de man heeft een
masker op en de vrouw heeft zich gekleed in
een tijgerpakje.

Man en vrouw op zuilen
De man en vrouw aan de Loosduinseweg
zitten hier op zes meter hoogte al bijna 30
jaar bij elkaar. In 2008 en rond 2014 was een
van de twee even weg wegens een opknapbeurt. De grote beelden harmoniëren perfect
met het grote gebouw. Door de slanke zuilen
lijken man en vrouw dichter bij elkaar te zitten dan in werkelijkheid. Snel voorbijfietsend
lijkt ook dit een gezellig paar: dicht bij elkaar
en de man, zo te zien in spijkerjack en dito
broek, de benen gekruist onder zijn lijf, zijn
arm nonchalant op zijn knie. Of versterken
zijn handgebaren datgene wat hij beweert?
De vrouw in zacht-oranje jurk kijkt de
andere kant op. Wordt zij gestoord door het
voorbijrijdend verkeer? Roept iemand haar?
Wil ze niks te maken hebben met datgene
wat de man zegt? Overigens schijnen ze zich
er beiden niet druk over te maken dat ‘even
terug naar de stoep’ een benen-brekend
avontuur wordt. Zoals ze er zitten, kunnen ze
er nog jaren zitten: ontspannen, nonchalant,
boven alles en iedereen uit.

De Verademing Plastic Ridders rapen zwerfafval op
tekst: redactie foto: Michiel van Zuylen

Op 1 maart raapten bewoners uit
het Regentessekwartier onder leiding
van de Plastic Ridders vanaf 12 uur
in wijkpark De Verademing zwerfafval op. Zondag 1 maart haalde de groep
binnen een uurtje 40 kilo zwerfafval uit het
park. Deze opruimactie is gelanceerd door
Plastic Ridders Boaz en Isar, twee jongens,
beiden 11 jaar. Zij zijn sinds de kerstvakantie
zelf begonnen met het oprapen van zwerfafval, veelal plastic. Boaz en Isar: “Het was zo’n

troep geworden in De Verademing”.

Elke eerste zondag van de
maand
Vanaf 1 maart is een nieuwe traditie in
ReVa ontstaan: zwerfval oprapen op de
1e zondag van de maand. Verzamelen om
12.00 uur bij boksschool Haagse Directe
aan de Newtonstraat 8. Zelf een mok meenemen voor koffie of thee. Daarna krijgen
de deelnemers een grijpstok en ander
materiaal en gaat iedereen aan de slag om
Plastic Ridders Boaz en Isar een uurtje te
helpen. De Groene Regentes ondersteunt
de actie. Voor deze actie van de Plastic
Ridders steken veel vrijwilligers de handen
uit de mouwen, onder het motto “We zitten
niet te wachten op een handjevol mensen
die perfectie nastreven in het leven. We
hebben miljoenen mensen nodig die dit
imperfect doen,” aldus een vaak aangehaalde en inspirerende uitspraak van AnneMarie Bonneau.

3 mei en 7 juni
De volgende opruimacties staan gepland
op zondag 3 mei en zondag 7 juni, op
dezelfde tijd en locatie.
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Glasatelier Vetro
Colorito

Irene van der
Does de Bye
‘volstrekt
behept met
het glasvirus’
Tekst en foto: Piet Vernimmen
De fascinatie voor glas bij Irene van der
Does de Bye begint in 1999 met de aanschaf van het boekje ‘Glas-In-Loodramen
Maken’ van Clarien Foolen. Na jarenlang
als econoom te hebben gewerkt, wil Irene iets
anders met haar leven: glas blijkt de nieuwe
toekomst. Ze gaat in de leer bij glazeniers, volgt
workshops, start in 2002 met lesgeven en richt
in 2011 Glasacademie Colorito op.

Eigen werk
Glasatelier Vetro Colorito ligt gelijkvloers in
‘De Hobbit’ meteen op de hoek aan de Joseph
Ledelstraat 52 en staat vol eigen werk. “Ik ben
begonnen met glas-in-lood en ik vond glas zo
ontzettend leuk, dat ik al vrij snel ook andere
technieken wilde leren en daar is het glasfusing bij gekomen, het versmelten van glas in
de glasoven. Ik hou erg van schalen en combineer dat wel eens met speciale fotoafdrukken.
Dat werkt net zoals de tattoos van de Bazooka-

Glaskunstenaar Irene van der Does de Bye
kauwgum van vroeger. Je kunt dan eigen foto’s
in glas verwerken. Ik ben ‘volstrekt behept met
het glasvirus’, omdat er zo ontzettend veel mogelijk is met glas.”

Glasacademie Colorito
“Glaskunstenaar is een ambacht waar je niet
heel rijk van wordt. In de jaren dat ik les heb gegeven, zag ik steeds meer mensen voor zichzelf
beginnen – mensen die zo enthousiast waren
voor glas-in-lood, glasfusing of beide dat ze
een eigen atelier wilden starten. Toen heb ik
het programma bedacht van de Glasacademie.
Dat zijn cursussen van een jaar – lood, fusing
en andere technieken, maar waar ook de zakelijk kant aan bod komt. Hoe zet je jezelf in de
markt? Waar mag je je vestigen? Wat kunnen
galeries voor je betekenen?”

Glas-in-lood
“Hier in het Regentesse- en Valkenboskwartier
zijn nogal wat panden met sierlijk glas-in-lood.
De meeste mensen komen hier en zeggen: ‘Ik
heb een huis uit de dertiger jaren of ouder en
daar zit glas-in-lood in en dat moet gemaakt
en ik wil het graag zelf leren.’ Glas-in-lood gaat
ongeveer 80 jaar mee: dan begint de kit te ‘verpoederen’ en wordt het lood bros. Cursisten komen binnen omdat ze glas-in-lood willen leren
en vaak, zodra ze zien wat ze met glas kunnen
doen, worden ze zo enthousiast dat ze verder
gaan. Sommigen blijven 10 tot 12 jaar hangen.
Het zijn de mensen die geen eigen bedrijf willen
starten, maar hun huis mooier willen maken.”

Cursussen

eenvoudig glas-in-loodraampje af. Je hebt met
een rechte verdeling al veel mogelijkheden. Je
loopt van het begin tot eind het hele proces
door van snijden, zetten, solderen, afwerken en
patineren, donker maken en haakjes maken. Ik
probeer mensen ertoe te bewegen om vooral
in het begin een niet te complex raam te maken, zodat ze dat na acht weken af hebben. Op
maandag en dinsdag geef ik korte cursussen
van acht weken. Daar gaan alle technieken door
elkaar: lood, fusing of tiffany. Voor die cursussen
is veel belangstelling en het is ontzettend leuk
om te doen, want de mensen staan hier altijd
voor hun plezier. En glas heeft werkelijk zo’n
enorme variatie aan mogelijkheden. Het blijft
verrassen.” - www.vetrocolorito.com

“In een cursus van acht weken maak je een

K&H Vietnamese Snacks

Loempia’s volgens familierecept

“

In Vietnam heeft iedere
familie een eigen recept voor
loempia’s

tekst en foto: Annemarie Piersman

”

Loempia’s en spring rolls

Op de hoek van de Conradkade en de
Laan van Meerdervoort staat al sinds jaar
en dag een snackkraam. Sinds drie jaar kun
je er niet alleen patat, maar ook verschillende
Vietnamese snacks kopen. Eigenaar Nguyen
Ninh van K&H Vietnamese Snacks is blij met zijn
zaak. “Een mooie plek. Centraal gelegen. En de
meeste klanten zijn heel aardig.”

Hij werkte in de kassen- en de caravanbouw.
Toen zijn vrouw in 2000 naar Nederland kwam,
begonnen ze met een Vietnamese-loempiawagen. In 2017 kon Nguyen de patatkraam overnemen van de toenmalige eigenaar. Zijn vrouw
maakt alles zelf. Nguyen: “In Vietnam heeft iedere familie een eigen recept voor loempia’s en
spring rolls. Dit is ons familierecept.”

Leraar techniek

Bijna elke dag open

Nguyen: “In Vietnam was ik leraar op een technische school, vergelijkbaar met de mts. Om een
hoger diploma te halen, ben ik in 1985 naar Tsjechië vertrokken. Het leven in Vietnam was moeilijk en veel was verboden. Na drie jaar in Tsjechië
besloot ik om niet terug te gaan naar Vietnam,
maar om naar Nederland te vluchten.” Bijna 30
jaar was hij toen. Werken in Nederland op zijn
oude niveau bleek moeilijk. De taal bleek een
struikelblok. Nguyen: “Vandaag weten, morgen
weer vergeten”.

Zelf eet hij het liefst rijst, zoals in Vietnam, of
noedelsoep. Naar Vietnam is hij al een tijd niet
meer geweest. De kinderen vinden het er te
warm. En hij heeft de zaak, die is bijna elke dag
open. Veel familie heeft hij er trouwens ook niet
meer. “Ik kan hier leven en werken, mijn kinderen zijn hier geboren. Ik vind het fijn in Nederland.”
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& 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

..
..

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk
Zaagservice & CNC Freeswerk

Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Maatwerk Specialist

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

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

Doe Het Zelf Artikelen

ook voor uw elektrische fiets!

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

Altĳd een passende oplossing
Kies een Style die bĳ je past
Meet & Montage Service

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

20 jaar Garantie

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag
Laan van Meerdervoort 258
070-3452700
www.houtwinkelzaag.nl/raffito

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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Cultuur en agenda
Samenstelling: Piet Vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

WIJN EN KUNST –
RAKE STREKEN

GALERIE PAPER ART & DESIGN –
VERLANGEN NAAR BUITEN

DE VERTELVLOER –
TURKOOISE KLANKEN

T/m 10 mei Rake Streken in Wijn en Kunst
atelier, Weimarstraat 24A. RakeStreken is
een samenwerking tussen Sanne Knoester
(1975) en Paul Boswijk (1984). Zij combineren verschillende stijlen en achtergronden,
Sanne grafisch en Paul beeldend. Wat begon
met tekeningetjes in boekjes werden al snel
tekeningen op doek en schilderijen. Op de
website staat extra beeldmateriaal plaatsen
en eventuele updates. - www.wijnenkunstatelier.nl/exposities

Tot 4 juli is ‘Verlangen naar buiten, de tijd
verdwijnt’ te zien. Elke manier om kunst te
maken met hun eigen handgemaakte papier hebben Peter Gentenaar en Pat Torley
onderzocht. Peters werk is na jaren experimenteren helemaal driedimensionaal geworden en hij maakte speciaal voor deze expositie kleurrijke sculpturen. Van Pat toont
de galerie een overzicht van haar vroegere
textielweefsels en de wat bekendere pulpschilderijen. Geen officiële opening, maar
de werken zijn in de etalage Weimarstraat
56 te zien. - www.paperartanddesign.nl

Op 17 mei komt Pierrette COffrée uit Antwerpen
naar de Vertelvloer met Turkooise Klanken. Een
poëtische reis naar Perzië, woordenwijn uit het
land der Derwisjen. Reis mee met de karavaan
naar Nisjapoer, waar Omar Khayyam zijn vrijheidsverzen dicht en de Mullah Nasruddin ons
de wijsheid fluit door het gat van de grap. Aanvang 14.00 uur. Entree 12 euro. Cartesiusstraat
137g - Reserveren: vertelvloer@gmail.com.

FOYER DNR RODE DRAAD EN RAFELRANDEN

Tot 23 mei is in de Foyer van DNR, het resultaat te zien van een kunstproject gemaakt
door Miriam L’Herminez en Marna Ouwehand. In de zomer van 2019 vond in Galerie
Paper Art en Design het bijzondere project
‘Buurt-bewoners-Verbonden’ plaats. Zeker
50 buurtbewoners uit ReVa hebben meegedaan: er zijn verhalen verteld, herinneringen gedeeld en foto’s aangereikt. Het resultaat is een installatie met 3 Haagse iconen
die deze wijkverhalen dragen en een krant
waarin deze verhalen te lezen zijn. – www.
denieuweregentes.nl

GALERIE PAPER ART EN DESIGN –
REGENTESSEKWARTIER IN PAPIER

Hesje Andersson maakte een plattegrond
van het Regentessekwartier. Ze werd tijdens
een wandeling geïnspireerd door de wijk en
werd niet alleen geraakt door de bijzondere
architectuur, de gebouwen en gevels, maar
ook door de parken, de horeca en de winkels. Het zit allemaal in het knipkunstwerk
verwerkt. Het eindresultaat is ‘Regentessekwartier in Papier’. De prent is te zien in
de etalage van Galerie Paper Art en Design,
Weimarstraat 56. - www.paperartanddesign.
nl

Open Ateliers Duinoord en
omgeving

31 kunstenaars op
21 locaties

Tekst: Redactie foto: Naomi Hirschfeld
Voor de 11e keer organiseert
Open Ateliers Duinoord en omgeving Open Ateliers op zaterdag en
zondag 20 en 21 juni 2020. De deelnemende ateliers in Duinoord, het Zeehelden- en het Regentessekwartier zijn
open van 12.00 tot 18.00 uur en te herkennen aan het logo van Open Ateliers.

In het atelier

Internationale ontmoetingen dichtbij
Zomerkamp voor jongeren in ReVa
tekst en foto: Marieke Bauwens foto: IBS

De wereld bestaat uit veel mensen met
veel verschillende achtergronden. Kennen we elkaars achtergronden, tradities
en geloven? Wat verbindt ons?

Op de pleinen van ReVa
Elk jaar organiseert het Interreligieus Beraad
Segbroek (IBS), samen met anderen, een interreligieus en internationaal zomerkamp voor
jongeren uit Oost-Europa en Nederland. In
Bulgarije deden vorig jaar 40 jongeren mee. Dit
jaar ontmoeten jongeren uit allerlei landen elkaar in Den Haag, op de pleinen van ReVa.

Waardevolle vriendschappen
Je kunt er bij zijn! Vijf dagen lang ontmoet

je jongeren met andere religieuze en culturele
achtergronden, je doet van alles samen, leert
van elkaar en sluit waardevolle vriendschappen. De voertaal is Engels. Ben je tussen de 12
en 16 jaar en wil je deelnemen van 27 tot en
met 31 juli? Meld je dan aan bij Mala van het
Interreligieus Beraad Segbroek. Ook voor meer
informatie: Mala 06-41052009.

Bij een groot deel van de kunstenaars
kunnen bezoekers in het atelier zien hoe
het werk gemaakt wordt en zo een glimp
opvangen van het dagelijkse leven van
schilders, tekenaars, etsers, beeldhouwers, fotografen, sieradenmakers, keramisten, textiel- en glaskunstenaars. En
dat op 21 locaties. Veel van het tentoongestelde werk is te koop.

Start van de route
Het is handig om de wandel- of fietsroute te starten bij Artgallery/Makelaardij Koenders aan de Tweede Schuytstraat/ hoek Reinkenstraat: hier hangt
of staat van elke kunstenaar een werk.
Bezoekers kunnen al vanaf donderdag 4
juni (tot 25 juni) bij Artgallery Koenders
terecht. Zie ook: www.openateliersduinoord.nl
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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. info@wijweimar.nl
Openingstijden: zie www. 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

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
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WARM BAD

THEATER
Van Water Naar Theater
Vrijdag 24 april 2020 viert De (Nieuwe) Regentes haar 100-jarig bestaan.
Helaas vallen de geplande feestelijkheden in het water.
Dankzij steun en inzet van medewerkers, vrijwilligers, (podium)kunstenaars, buren,
badgasten, gastprogrammeurs, partners, huurders, stadsdeel, stad, fondsen en de vele
bezoekers zijn we een bijzonder bruisend theater om trots op te zijn. Dank daarvoor!
In de afgelopen jaren brachten we prachtige programma’s en cultuur dichtbij voor
iedereen: toegankelijk, divers en verbindend. Tot nader orde zijn we gesloten en zijn
de festiviteiten uitgesteld, maar zodra het kan gaan we weer knallen. Volg ons!
Heel veel sterkte en zorg goed voor elkaar. Tot ziens, tot snel!

TOEGANKELIJK

VERBINDEND

DIVERS

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

