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Nieuws over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier
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In plaats van een geplande bloembollenuitdeeldag op de Beeklaan, 
verplaatste initiatiefgroep Bloeiend Beeklaan op 9 mei zijn actie 

naar de perkjes voor Jonker Frans aan het Newtonplein.
Zie meer op pagina 11.
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ReVa

tekst: redActie Foto: de Groene reGentes

Stichting Duurzaam Den Haag werkt sa-
men met stichting Steenbreek aan een 
groene en klimaatbestendige stad. Ieder jaar 
reiken zij de Steenbreektrofee uit aan een innova-
tief en inspirerend project dat groen en water be-
nut om Nederland klimaatbestendiger te maken. 

Meedoen aan de 
Steenbreektrofee 2020 

Alle gerealiseerde groene initiatieven kunnen 
winnen. De grootte van het initiatief is niet rele-
vant. Zowel initiatieven op straat- of wijkniveau, 
als initiatieven op niveau van dorp en stad zijn 
welkom, als het maar bijdraagt aan een klimaat-
bestendige, groene en gezonde leefomgeving. 

Het thema van de Steenbreektrofee is dit jaar 
‘Samen voor meer groen in de buurt’. In een 

groene leefomgeving voelen meer insecten 
en andere dieren zich thuis, zorgen grote re-
genbuien voor minder wateroverlast en is het 
tijdens extreme hitte wat beter uit te houden. 

Meld je nu aan 
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juli 2020 via 

www.operatiesteenbreek.nl/steenbreektrofee. 
De jury beoordeelt alle inspirerende inzendin-
gen en de drie beste initiatieven worden in 
september door de jury bezocht. De winnaar 
krijgt de Steenbreektrofee tijdens de Nationale 
Groendag op 15 oktober 2020 in Oss uitgereikt. 
De winnaar van de Steenbreektrofee 2020 ont-
vangt naast deze wisseltrofee ook de nodige 
media-aandacht, met onder andere een uitge-
breid artikel in de Steenbreekspecial van Vak-
blad Groen en krijgt tevens als waardering een 
boom en vaste planten aangeboden.

Ding mee naar de Operatie Steenbreektrofee
Alle gerealiseerde groene initiatieven kunnen winnen

tekst: Anneke de GrAAF Foto: JoHn MArtienus

Rechtstreex levert elke week op woens-
dag- en vrijdagmiddag van tevoren bestel-
de groenten- en zuivelpakketten af in de 

Buurtwinkel aan de Weimarstraat. Inmiddels 
komen er elke week zo’n 60 klanten hun 
duurzame en eerlijke box ophalen. Een be-
hoorlijk succes voor wijkmanager Mariska 
Slappendel.

Mooiere perkjes voor Jonker Frans

Rechtstreex
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tekst: AAd vAn scHie

Overbruggen
We kwamen allemaal veel thuis te zit-

ten. Het verhaal met foto’s van fotograaf 
Rogier Chang over een aantal bewoners 
van de Galileïstraat trof ons zeer. De ge-
volgen van de lockdown voor 4 personen 
uit een straat midden in de wijk in kort be-
stek. Knap gemaakte portretjes die model 
staan voor wat ieder plotseling overkwam. 
Voorts verhalen over wat er in onderwijs 
en welzijn gebeurde. De leerlingen van de 
basisscholen De Elout en De Klimop lijken 
het getroffen te hebben met hun onderwij-
zers, de schade lijkt miniem en inmiddels 
zijn de vertrouwde kindergeluiden op de 
speelplaatsen weer te horen. En gelukkig 
waren er leuke acties voor de plotseling 
totaal geïsoleerde bewoners van Jonker 
Frans en de Regenvalk. Hoe moet je ver-
der als kunstenaar of horecawerker tij-
dens zo’n crisis? En hoe daarna? Juist in 
onze buurt, die gezegend is met een scala 
aan kunst en horecavoorzieningen, zijn 
dit wezenlijke vragen. We schetsen in dit 
nummer hoe een aantal van de beperkin-
gen omgezet worden in mogelijkheden, 

hoe klein soms ook. En met de hoop op een 
verbetering in de nabije toekomst.

Kunstenplan 2020-2024 en de 
mogelijke gevolgen voor ReVa

KonkreetNieuws brengt in beeld hoe de 
adviescommissie, gewapend met onder 
meer de bijlen inclusie & diversiteit, de 
acht instellingen in onze buurt te lijf gaat. 
Electriciteitsfabriek, De Dutch Don’t Dance 
Division, Matangi-kwartet, Studio Loos en 
TodaysArt krijgen geen cent meer als het 
aan de commissie ligt. DNR, die net dit 
jaar het 100-jarig bestaan van het gebouw 
viert, krijgt er gelukkig geld bij, al is dat 
niet genoeg om op lauweren te gaan rus-
ten. In de buurt wonen veel kunstenaars 
en muzikanten, dus maak je borst maar 
nat. Wellicht brengen wethouder Van As-
ten en de raad nog wat wijzigingen ten 
goede aan in het plan. Laten we dat hopen.

Weimarstraat en Regentessepark
Het verhaal over de gewenste verbete-

ring van de Weimarstraat is voorlopig nog 
geen successtory. WijWeimar en de wijk 
wachten (nog steeds) op antwoord. De ge-
meente opereert buitengewoon traag en 

dat komt echt niet alleen door de Covid-19 
crisis. De pilot rond vergunningverlening 
en aanpak van ondermijning komt maar 
niet van de grond. In het meest kwetsbare 
deel van de straat dreigt per 1 september 
het charmante Theelokaal van Schroeder 
haar dienstverlening te staken. Buitenge-
woon treurig vinden wij dit. Economische 
redenen zijn de boosdoeners voor deze 
kleine sociale onderneming. Een lichtpunt 
is het nieuwe initiatief voor de verbetering 
van de Regentesselaan van buurtbewoner 
Zeno Schütte. Lees dit verhaal en steun 
deze actie. De buurt krijgt het voor haar 
kiezen, maar veerkracht en inventiviteit 
van haar bewoners zijn de gereedschap-
pen voor de toekomst. O ja, vergeet niet 
het Kartoensboekje van John den Exter te 
kopen. De voorraad is beperkt.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Bij het componeren van het vorige redactioneel tastten we in het duister over 
de ingrijpende gevolgen van de lockdown voor het dagelijks leven in de buurt. 
Inmiddels gaan we richting het ‘nieuwe normaal’, wat dat dan ook moge zijn. 

In dit nummer veel aandacht voor  tijdelijke, maar misschien ook wel langdurige ge-
volgen van de pandemie.

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 18 augustus, 
13 oktober, 8 december

“Inmiddels 
gaan we richting 

het nieuwe 
normaal ”

Nu verkrijgbaar!
5 JAAR KARTOENS in 

KONKREETNIEUWS door John den Exter. 
Gebonden uitgave, 52 pagina’s. 

Prijs: 5 EURO
Maak 5 euro over (of een veelvoud hiervan) op bank-
rekeningnr. NL 28 INGB 0007 305750 ten name van 

St. Konkreet Nieuws o.v.v. ‘5 jaar kartoens’ + je adres, 
en je krijgt het boekje thuisbezorgd. 

Cucina Italiana

restaurant • catering

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

Open donderdag t/m zondag  
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 Onthulling gedenknaald Regentesseplein. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik worden toegesproken door A.E.H. Goekoop, voorzitter van het comité.

VAUGEL Door Erik van Schaaik

tekst: WeiMArcHieF  Foto: HAAGs GeMeenteArcHieF

 
In juli 1878 werd het kleine Duitse stad-
je Arolsen verrast met een bezoek van 
koning Willem III. De koning ging daar 
op zoek naar een nieuwe echtgenote die de 
zware taak van Koningin der Nederlanden 
op zich wilde nemen. Hij vond die in de jon-
ge Emma, die na zijn dood regentes werd. 
Tijdens haar regentschap hervormde ze het 
koningshuis doelmatig en gaf het koning-
schap in constitutionele lijn vorm. Samen 
met haar dochtertje Wilhelmina reisde zij 
veel en probeerde ze midden in de samen-
leving te staan. Haar populariteit was daar-
door enorm en ze wordt vaak aangehaald 
als de behoedster van het Oranjehuis. 

Het Regentessekwartier werd gebouwd 
ten tijde van haar regentschap (1880-
1898). Dat is goed te zien: binnen de naar 
haar vernoemde wijk zijn nog tal van plek-
ken naar haar vernoemd. In het midden 
staat de gedenknaald ter herinnering aan 
het regentschap. Het frisse herfstweer 
deed de vlaggen en wimpels dansen toen 
koningin Wilhelmina op 23 september 
1905 naar het Regentesseplein kwam om 
de gedenknaald voor haar moeder te ont-
hullen. Wilhelmina zei dat: “Mijn geliefde 
Moeder meêleeft en meêvoelt met het 
Volk, waarmede Zij zóó is saamgegroeid.” 

Het is die geschiedenis van ‘samengroei’ 
waarmee de Oranjes zich met de burgerij 
wilden verbinden. In het boek ‘Plein van 
zon en regen’ (1935) van Eline van Stuwe 
over het Regentesseplein is die band goed 
te zien vanuit het perspectief van de bur-
gerij. Ze schrijft: “En als op zondagmorgen 
de glimmende hof-auto’s aanrollen en stil 
houden voor het hek […] dan schuiven de 
bewoners van het plein de ramen hoog 
open […] om iets op te vangen van de Ko-
ningin en Prinses, die den dienst bijwonen 
[…] en hun Zondagmiddag wordt goed als 
zij elders vertellen, wat de Koningin aan 
had. Het hele plein voelt zich hoffähig na 
zulk gebeurtenis.”

De kerk waar de Oranjes regelmatig de 
dienst bijwoonden was natuurlijk Emma 
‘haar’ Regentessekerk. Een belangrijk mo-
ment waarop de Regentessekerk werd be-
zocht was kort na de geboorte van prinses 
Juliana in mei 1909. Omdat het publiek 
verwachtte dat de koningin zou komen 
maar niet wist naar welke kerk zaten alle 
Haagse kerken stampvol. Uiteindelijk koos 
de koningin samen met prins Hendrik en 
Emma dus toch voor de Regentessekerk. 
Na afloop zongen de kerkgangers de ko-
ningin spontaan toe met: “Dat ’s Heeren 
zegen op u daal”.

Naast gezamenlijk naar de kerk gaan, 
probeerden de Oranjes om gezien te wor-

den tijdens rijtoeren. Toen Juliana en prins 
Bernhard zich verloofd hadden, bezochten 
ze in december 1936 het Regentessekwar-
tier in de blauwe calèche. Langs de Re-
gentesselaan en de Weimarstraat stonden 
Haagse verenigingen opgesteld. Voor de 
kerk werd het paar toegezongen en toege-
juicht. Na de Tweede Wereldoorlog reed 
Wilhelmina tijdens haar intocht in Den 
Haag ook door het Valkenbos- en Regen-
tessekwartier. De rijtoer werd op het Re-
gentesseplein onderbroken door een zang-
hulde van de Haagse schooljeugd waarbij 
meer dan 1500 kinderen de zichtbaar 
aangedane koningin toezongen. Recenter 
heeft Willem-Alexander het Regentesse-
plein bezocht tijdens een bezoek aan The-
ater De Nieuwe Regentes, zodat de wijk in 
2001 kennis kon maken met zijn verloofde 
Máxima.

Koninklijk Regentessekwartier
Help mee ReVa toegankelijker 
te maken voor mensen met 
een beperking 

tekst: tekst en Foto onbeperkt070

Wil je meedenken over de vraag hoe ReVa 
toegankelijker kan worden gemaakt voor 
mensen met een lichamelijke, verstande-
lijke of zintuiglijke beperking en/of een 
chronische ziekte? Geef je idee of initiatief 
dan op voor de Onbeperkt070-prijs 2020 
en draag daarmee bij aan een inclusief, toe-
gankelijk en vrij Den Haag voor iedereen. Je 
kunt je idee of initiatief nog indienen tot en 
met 30 juni op www.onbeperkt070.nl.

Weer broedende 
meerkoet bij de Cascade 

tekst: Anneke de GrAAF  Foto: piet verniMMen

En ja hoor, hij zit er weer. Waarschijnlijk 
is het dezelfde als vorig jaar, de meer-
koet die zich heeft genesteld aan de 
voet van de Cascade. Dat is de fontein 
in het Verversingskanaal bij de Electri-
citeitsfabriek, waarover we in de vorige 
KonkreetNieuws ook al schreven. Bij de 
afdeling van de gemeente die over de 
fonteinen gaat, is die meerkoet al een 
begrip geworden. Ze hebben – aardig 
genoeg – het nest een beetje beveiligd 
met een paar metalen platen. Dat is ove-
rigens niet de (enige) reden waarom de 
Cascade niet spuit. Behalve de fontein 
in de Hofvijver zijn alle fonteinen in Den 
Haag uitgezet. Vanwege? Inderdaad: 
corona. De redenering is: het mag niet 
te gezellig worden, want dan gaan daar 
te veel mensen bij elkaar zitten. Wel een 
beetje ver gezocht. Nou ja, de meerkoet 
zit in ieder geval goed. 
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tekst: redActie Foto: piet verniMMen

Emma’s Hof ligt er schitterend bij. De vrij-
willigers verzorgen de tuin goed en sproei-
den erop los met het droge en warme weer. 
Helaas moest het haar hekken vanwege het 
coronavirus een tijd sluiten, maar vanaf 2 juni 
is de tuin weer gefaseerd open. De landelijke 
richtlijnen volgend met aangepaste looprou-
tes en eenrichtingsverkeer.   

Niet stilgezeten
Naast het groenonderhoud is er de afge-

lopen periode meer onderhoud gepleegd. 
Alle geplande schoonmaakklussen zijn 
uitgevoerd. De wilgentenen schutting van 
de zentuin is vervangen, evenals de stoelen 
die daar stonden. Het insectenhotel dat 
vorig jaar is gemaakt, is opgehangen achter 

Holke’s Huisje. In de werkplaats is opgeruimd, 
getimmerd, gesorteerd en geschilderd. 
De zwengelpomp is gerepareerd. Er is een 
prachtig mozaïek gemaakt als haardplaat 
achter de kachel in het Huisje. Er zijn repa-
ratiewerkzaamheden aan de beekloop en 
de sijpelmuur in de zentuin uitgevoerd. Het 
filtersysteem in de vijver is vervangen.

Renovatie Holke’s Huisje
En er is meer goed nieuws! De crowd-

funding voor Holke’s Huisje heeft € 2.450 
opgeleverd.  Fonds 1818 draagt € 5.000 bij 
en het stadsdeelkantoor Segbroek vult het 
bedrag aan met max. € 7.500. De opdracht 
is verstrekt en hopelijk kan er snel worden 
gestart met de werkzaamheden. Het bestuur 
van Emma’s Hof is dankbaar voor alle gulle 
giften!

Update 
Stadstuin 

Emma’s Hof

Familie & Recht  

Alimentatieproblemen en 
coronacrisis, wees lief voor 
elkaar!  
tekst: ien ubAGHs, FAMilierecHtAdvocAAt/MediAtor  

 
De uitbraak van het coronavirus en de 
maatregelen om verspreiding van het 
virus in te dammen hebben veel werk-
nemers, ondernemers en ZZP‘ers hard 
getroffen. Betaalt of ontvangt u kinder- en/
of partneralimentatie, dan kan dit tot gevolg 
hebben dat de alimentatieverplichting niet 
kan worden nagekomen. Wat kunt u in dit 
geval doen? 

Alimentatie kan (deels) niet 
worden betaald
De crisis heeft u aantoonbaar in de porte-
monnee geraakt, er is omzetverlies of baan-
verlies. 
Het inkomen is veel lager of valt zelfs geheel 
weg. U maakt al gebruik van alle mogelijke 
tegemoetkomingen. Door verlies van draag-
kracht kunt u de alimentatie (tijdelijk) niet 
meer betalen: acute verlichting is geboden.
De oproep van Rutte om lief voor elkaar 
te zijn, geldt ook hier. Doe niets op eigen 
houtje, maar ga met elkaar in overleg! Als 
de alimentatie in een beschikking is vastge-
legd, stop niet zomaar met betalen. Verschaf 
inzicht in de actuele financiële positie. Bent 
u ondernemer, laat uw accountant progno-
ses maken. Maak samen afspraken voor een 
tijdelijke wijziging gedurende een bepaalde 
periode en spreek een toetsmoment af - bij-
voorbeeld begin 2021 om dan na te gaan of 
er te veel of te weinig alimentatie is betaald. 
Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan 
een (advocaat) mediator met kennis van 
alimentatierecht en -rekenen u begeleiden 
naar een constructieve oplossing.  
 
Alimentatie wordt niet 
ontvangen
Het is belangrijk met elkaar in gesprek te 
gaan. Stel geen onredelijke eisen als evident 
sprake is van een noodsituatie. Leidt dit niet 
tot een reactie en is de alimentatie in een 
beschikking vastgelegd, dan kan het LBIO 
(kosteloos, www.LBIO.nl) of de deurwaarder 
worden gevraagd tot inning over te gaan. Is 
de alimentatie alleen in een convenant of 
ouderschapsplan vastgelegd, laat u in dat 
geval informeren over het vastleggen van 
de alimentatie in een rechterlijke uitspraak 
(beschikking). 
Samen moeten we door deze crisis, blijf fi-
nancieel ook samen op de been door over-
leg! 

Ien Ubaghs
Familierecht advocaat/mediator 

tekst: Anneke de GrAAF  Foto JAcques riJnsburGer

Jarno Burger (grafisch kunstenaar) en 
Tanja Busking (videographer) bedachten 
eind maart dat zij met hun kennis en 
vaardigheden misschien een bijdrage 
konden leveren om de groeiende tekor-
ten aan onder andere spatmaskers in de 
zorg te verkleinen. Ze zetten hun ideeën 
daarover op Facebook. En kregen een onge-
looflijke respons. 

Jarno en Tanja wonen in de Ampèrestraat en 
werken normaal in de DCR Broedplaats in het 
Energiekwartier. Ook zij kampten plotseling 
met afgeblazen klussen direct na het uitroe-
pen van de lock-down. Ze dachten na over 
alternatief en zinvol werk. Zo kwamen ze op 
het ontwikkelen van 3D-geprinte spatmaskers. 
Een 3D-printer hadden ze al. 

Storm
Hun oproep binnen de creatieve community 

in Den Haag om mee te helpen, bracht een 
storm aan reacties teweeg, ook van ver buiten 
Den Haag. Een week na de start waren er 100 
3D-printers beschikbaar gesteld, waarmee in 
de regio zo’n 30 makers spatmaskers pro-

duceerden. Ze doopten het project ‘Schone 
Bakkes’. Landelijk zijn er al 460 makers, die zelf 
met de kennis van Schone Bakkes aan de slag 
zijn gegaan en soms ook hun eigen initiatieven 
opzetten. Ook internationaal inspireert Schone 
Bakkes, getuige de vragen om informatie uit 
landen als België, Frankrijk en Italië. 

Schone Bakkes Den Haag
Met hun veelzijdige expertise (technische 

experts, productieleiders, fondsenwervers, 
communicatie-experts) zetten de mensen van 
Schone Bakkes Den Haag zich in voor veiliger 
werkomstandigheden in de zorg. Verschillende 
werkplaatsen sloten zich aan. De TU Delft 
stelde tientallen printers beschikbaar, en ook 
het bedrijfsleven met relevante kennis en tech-
nologie op dit gebied bood hulp aan. Diverse 
leveranciers doneerden materialen. Via Fonds 
1818 en GoFundMe kwam geld binnen.

Veiliger werken
Het spatmasker is doorontwikkeld uit een 

ontwerp van universiteitsstudenten uit Singa-
pore. Schone Bakkes stelt de maskers gratis ter 
beschikking aan verzorgingshuizen, thuishulp 
en kraamzorghulp in de regio Den Haag. Het 

spatmasker is zo secuur mogelijk geprodu-
ceerd. De makers worden daarbij ondersteund 
door een medisch protocolgroep. Met een 
UVC-lichtbak worden de maskers gereinigd 
voor verpakken en verzenden. Medio mei 
werden tweeduizend maskers verstuurd naar 
aanvragers. Schone Bakkes wil er in totaal 
4200 maken. Het spatmasker is overigens niet 
geschikt voor gebruik in ziekenhuizen.

Volgende fase
De TU Delft heeft aan de makers een ruimte 

beschikbaar gesteld, die inmiddels een soort 
fabriekje is geworden met een complete assem-
blageketen, inclusief de reinigings- en verpak-
kingsfase. “We hebben de afgelopen weken zo 
ontzettend veel geleerd,” vertelt Tanja. “Deze 
kennis willen we wereldwijd doorgeven. We zijn 
nu alles aan het vastleggen, alle kennis en erva-
ring, technische know-how, protocollen, kortom 
alles wat nodig is om tot dit resultaat te komen. 
Mocht er – onverhoopt – weer een griepgolf 
komen, dan kunnen makers van over de hele 
wereld dit vrij gebruiken”.  Inmiddels kunnen er 
geen spatmaskers meer worden besteld

Meer informatie: www.schonebakkesden-
haag.nl

Schone Bakkes 
Haagse 
creatieven 
maken 
spatmaskers

 Tanja Busking
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“Haar moeder 
heeft een strak tijd-

schema in de 
huiskamer 

opgehangen”

tekst en Foto’s: roGier cHAnG

Bij ons in de straat
Straatimpressies in coronatijd door Rogier Chang

Door de lockdown zag fotograaf Rogier Chang zijn opdrachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Hij zag zijn buren in de Galileïstraat ook thuiszitten en klopte bij ze aan. 
Rogier maakt portretten in woord en beeld en onthult achter elke voordeur een verhaal.

20 maart 2020 - Als ik David bel, staat hij op 
de steiger. Klussen is zijn hobby en als je zo-
veel thuis bent als deze week, kun je genoeg 
doen. Het thuiszitten is voor David geen straf. 
De afgelopen dagen voelen voor hem als een 
lang weekend. Maar de kinderen moeten wel 
vermaakt worden en krijgen nu natuurlijk thuis 
ook les. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek en 
een andere relatie met zijn kinderen.

Het werk gaat gewoon door en om beurten 
gaat hij of zijn vrouw Emmeline naar boven 
om een Skype-gesprek te voeren of een Zoom-
meeting bij te wonen. Zo zijn de dagen wel een 
stuk drukker dan normaal. Maar langzaam be-
gint er zich een nieuw ritme te vormen. David 
is wel benieuwd of Nederlanders zo lang thuis 
kunnen blijven zitten. Als ook boven Brabant 
de ziekenhuizen vollopen en er meer mensen 
zouden sterven, kan de druk op Nederland 
flink toenemen. Hij maakt zich geen zorgen 
om zichzelf, maar wel om kwetsbare groepen 
als ouderen. Aan zijn ouders heeft hij gevraagd 
binnen te blijven. Hij brengt wel een tas met 
boodschappen langs.

Als arts en onderzoeker houdt David zich be-
zig met het onderzoek naar gezond oud wor-
den. Voornamelijk door gezond te leven en 
niet pillen te gaan slikken als het eigenlijk al te 
laat is. Nu ouderen allemaal thuiszitten hoopt 
hij dat ze toch blijven bewegen. Het maakt dan 
niet uit wat je doet. Je kan ook de boekenkast 
opruimen of de lente-schoonmaak vast inzet-
ten. 

27 maart 2020 - Simone is hoogzwanger en 
maakt zich zorgen. En dat ligt niet in haar aard.

Als zij samen met haar zoontje Rein door de 
straat loopt, klinkt haar stem altijd opgewekt 
en vrolijk. Een beetje dralen bij poes Sammie of 
kijken naar een grote vrachtwagen die voorbij 
komt. En dan rustig weer door. Maar nu is het 
anders. Simone heeft een medische indicatie, 
wat betekent dat zij in het ziekenhuis moet be-
vallen. De baby is erg groot voor week 34. Vol-
gende week krijgt ze weer een echo om te zien 
hoe ze ervoor staan.

Haar vriend Michiel mag 
dan uit voorzorg niet mee. 
Heel vervelend vindt zij 
dat, want een echo, daar 
hoor je samen naar te kij-
ken. Geen van beiden mag 
ziek worden, want dan be-
staat de kans dat Michiel 
zelfs niet bij de bevalling 
zou mogen zijn.

Elke dag gaat ze met 
Rein even naar de speel-
tuin. Maar toch voelt dat 
niet als anders. Corona kan 
toch ook zo maar ook op 
een schommel zitten. Daarom blijven ze niet te 
lang weg en gaan maar weer naar huis, daar is 
het veilig. De tuin in, waar de zon gelukkig al 
schijnt.

Het zit Simone niet lekker en ze baalt. Ze wil 
niet ziek worden en ze weet niet of ze straks wel 
in het ziekenhuis terecht kan. Natuurlijk, het 
kan erger, maar als je hoogzwanger bent wil je 
een gezonde baby en een mooie bevalling met 
je vent erbij.  Gelukkig geeft Rein afleiding. Ze 
hebben nu veel meer tijd voor hem dan nor-
maal. En ook Rein vindt dat heerlijk. Ze spelen 
met de treinbaan in de woonkamer en gaan 
lekker lang in bad. Zo houden ze het leuk, dat 
is de enige manier.

- Inmiddels is Simone bevallen van een gezon-
de dochter. Het gaat heel goed met ze.

14 april 2020 - Samen met haar beste vrien-
din is ze gisteren gaan kamperen. Ze hebben 
de tent opgezet en hun slaapzakken uitgerold 
op die ene camping die nog open is. Die in haar 
achtertuin.

Ze spreekt alleen met haar vriendin Lillyan af. 
Zij is, naast haar vader, moeder en broer Ole, 
de enige die ze nog ziet. Haar andere vriendin-
nen ziet ze alleen op FaceTime maar nooit in 
het echt. Ze maken zelfs samen huiswerk, ter-
wijl het scherm van haar telefoon naast haar 

brandt. Wies probeert 
zich er niet te veel 
door te laten afleiden. 
Natuurlijk wordt er 
ook gekletst, maar als 
ze ziet dat een vrien-
din al klaar is, zet zij 
ook even een tandje 
bij. Je kan het werk 
maar gedaan hebben. 

Haar moeder heeft 
een strak tijdschema 
in de huiskamer op-
gehangen waarop 
staat wanneer er 
gesport, gegeten en 

aan school moet worden gewerkt. Het schema 
hangt er, maar Wies heeft er nog niet naar ge-
leefd. Het lukt haar, soms met moeite, om het 
werk gedaan te krijgen. Haar broer Ole ziet het 
vele thuis zijn meer als een kans om zijn gaming 
skills te verfijnen. Iets té veel, want inmiddels 
hebben zijn ouders een schermslot geïnstal-
leerd. 

Wies voelt zich plotseling een stuk ouder door 
de nieuwe verantwoordelijkheden die ze heeft 
gekregen. Ze heeft de verantwoordelijkheid 
om niet ziek te worden en anderen niet te be-
smetten met het coronavirus. Ze kan helemaal 
zelf haar dag indelen zonder dat de schoolbel 
haar weer naar een nieuw lokaal voort toetert. 
Ondanks dat ze verplicht thuis moet blijven en 
nauwelijks vrienden ziet, voelen deze verant-
woordelijkheden ook als een nieuw verworven 
vrijheid.

14 mei 2020 - Als Andrea met haar kinderen 
in de bakfiets voorbij komt, groeten wij elkaar, 
maar we hebben elkaar nooit echt gesproken. 
Ze is een opgewekte vrouw die makkelijk lacht. 
Aan de telefoon vertelt ze over haar leven in 
Den Haag, waar ze 11 jaar geleden samen 
met haar man Oliver vanuit Duitsland naartoe 
kwam. Ze kwamen hier met de bedoeling om 
één, misschien twee jaar te blijven. Maar het 
bevalt haar goed. Ze zou de zee niet meer wil-
len missen. 

Als psychotherapeut werkt Andrea bij PsyQ 
aan de Lijnbaan. Vanachter een spatscherm van 
plexiglas praat Andrea nu met haar patiënten. 
Anderen ziet zij op haar laptop. Dat zijn flinke 
barrières waar zij eerst niet aan wilde. Ze ziet 
hoe de corona-stress, die wij allemaal wel een 
beetje voelen, enorme impact heeft op mensen 
met psychische problemen. 

Je zult maar smetvrees hebben. Dan word je 
nu flink bevestigd in je wereldbeeld. Alle voort-
gang die Andrea boekte richting een ‘normaal 
leven’ is nu in één keer weggevaagd. En iemand 
die toch al moeilijk contact kan maken, wordt 
dat nu bijna verboden. Zelfs een praatje met de 
bakker, voor sommigen het enige contact op 
een dag, wordt gehouden vanachter plexiglas.

‘Social distancing’ is het mantra. Andrea wordt 
zó boos van die term. Hoezo ‘social’? Fysiek af-
stand houden! Dat is nu belangrijk. En juist niet 
‘social’, want wij hebben elkaar hard nodig. Ja, 
we moeten afstand houden, maar elkaar nog 
steeds nabij blijven. Mensen die toch al geïso-
leerd leven, staan er nu helemaal alleen voor. 
En dat is voor niemand gezond. Andrea heeft 
gelukkig een lieve man en kinderen om even te 
knuffelen en mee te praten. Die rijkdom heeft 
niet iedereen.

AndreaWiesDavid Simone

BEWONERS IN DE WIJK

Zie ook: www.bijonsindestraat.nl, een 
corona-dagboek en een 
ontmoetingsplaats.
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De vakkundige, ervaren makelaar in  Regentesse en 
    Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt! 
 
 
 
 
    

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

 
 
 
 
 
 

  

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 
Alle dagen geopend van 

07:00 t/m 20:00

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

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

meer dan alléén maar drukwerk!

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

Ook voor uw energie zuinige
“notebook”!

Voor meer dan alléén maar drukwerk.

 Advies          Vormgeving        Drukwerk         Printwerk        Afwerking         Brochures         Voorraad

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

Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral 
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes! 
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tekst: lAurA vAn Herpen Foto: estHer GerAdts 

softspot

Zoals dat gaat als je je derti-
gersleven probeert bij te benen. 
Aan een onbekende buur vraag je een 
oog op je kinderen te houden. Ter-
wijl je je laatste to-do van je 
lijst schrapt. Zo begon het. Op het 
pleintje. 

Even later volgde de eerste en te-
vens laatste repetitie. Had ze ge-
weten met welk barok-icoon ze te 
maken had, had ze het nooit durven 
opperen. Ze hebben het toch gedaan. 
Whiskyliederen op het straatfeest. 
Een hoogtepunt!

De soft spots die hen verbinden. 
Voor de straat, voor de muziek, 
voor de rituelen. 

Zo snel als zij zag dat ze in wezen 
het leven van haar oma leeft. Met 
muziek. Met reizen. Het verandert 
je geschiedenisboekje.  

Eindeloze app-sessies en af en toe 
een tête-à-tête met wijn. Met kin-
deren, met mannen, met muziek, met 
vuur, met roddel, met verhalen. 

Zij is de local die haar wortels 
gaf. In dit land, in de straat, in 
de stad. Ze brengt werelden, groot 
en klein, op de meest verrassende 
momenten bij elkaar. 

Soft spots. Daar gaat het om.

Buren in Beeld

tekst: MArieke bAuWens Foto piet verniMMen

Op 11 mei gingen kappers en nagelsalons 
weer open. Doorgegroeide kapsels konden 
weer geknipt en geverfd, nagels gefatsoe-
neerd, het was zelfs weer mogelijk om tatoe-
ages te laten zetten. 

Maar hoe was het op 11 mei voor buurtbewo-
ners die hulp nodig hadden? Die vóór 16 maart 
nog gewoon de Servicepunten in de Regenvalk 
en het Lindenkwadrant binnen konden lopen 
met hun vragen? 

Gaitrie Sahtoe is coördinator van deze service-
punten: “In een Servicepunt XL kunnen  buurt-
bewoners terecht met vragen over wonen, wel-
zijn, werk et cetera. Men kan langskomen voor 
allerlei praktische dingen, om iets te scannen of 
te kopiëren bijvoorbeeld, om informatie over 
de ooievaarspas te krijgen, of om een aanvraag 
voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
te doen. Lukt het niet alleen, dan helpen cli-
entondersteuners. En als problemen ingewik-
kelder zijn, dan wordt er een afspraak gemaakt 
met het maatschappelijk werk.” 

Lockdown op 16 maart
Zo ging het altijd, maar de wijkcentra zijn 

sinds half maart dicht, en dat was ook nog zo 
op 11 mei. Gaitrie: “We weten niet hoelang het 
nog duurt. Met alle Servicepunten XL samen 
is er nu één telefoonnummer waar alle vragen 
binnenkomen. Daar wordt met mensen bespro-
ken wat er aan de hand is en informatie gege-
ven waar men zelf weer verder mee kan. Als het 
ingewikkelder is, gaan mensen nog steeds naar 

de maatschappelijk werkers, maar nu niet meer 
live. Alles gaat telefonisch, of met beeldbellen. 
Zo werken de maatschappelijk werkers en de 
ouderenconsulenten nu.” 

Niet eenvoudig
Hoe gaat het dan met WMO-aanvragen? Zijn 

gesprekken met de gemeente over bijvoor-
beeld huishoudelijke hulp, een scootmobiel, 
of een traplift ook telefonisch? Dat is voor veel 
mensen niet eenvoudig. Gaitrie: “Dat is zeker zo. 
Gelukkig  zijn de aanvragen voor bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp, een scootmobiel, of een 
traplift uit de Wmo nu gemakkelijker dan een 
paar jaar geleden. Toen was het een lange inge-
wikkelde vragenlijst. Nu niet meer, dat scheelt. 
Als het nodig is, helpen wij mensen – telefo-
nisch - met de aanvraag: staat alles erin, is de 
vraag duidelijk? En we helpen zo nodig ook met 
de voorbereiding op het gesprek met de Wmo-
consulenten, die de vragen afhandelen. En ook 
zij werken vanuit huis. Ze gaan niet meer langs 
bij mensen voor het zogeheten keukentafelge-
sprek; dat doen zij nu ook telefonisch.” 

Onzekerheid valt zwaar
“Er kwamen altijd al veel vragen over finan-

ciën, maar het valt op dat er in deze tijd ook 
veel ZZP’ers bellen die willen weten waar ze aan 
toe zijn en waar ze terecht kunnen. Mensen die 
ongerust zijn over hun bedrijf, hun inkomen, 
de toekomst. Ook krijgen we meer vragen over 
maaltijden, als koken niet meer lukt, of mensen 
geen boodschappen meer kunnen doen. Onze 
maatschappelijk werkers merken dat hulpvra-

gen complexer zijn: echtscheidingen, spannin-
gen in huis, eenzaamheid. Onzekerheid is voor 
veel mensen echt heel zwaar.”

Telefonisch 
Op 11 mei vertelde Gaitrie dat het Crisisteam 

van Xtra elke week bij elkaar komt om te be-
spreken wat de mogelijkheden zijn: “Wat er al 
kan, wat er mag, en wat nog niet. Zoals het nu 
gaat, alles telefonisch… dat is best ingewik-
keld. Maar er is gelukkig veel begrip voor dat 
het zo moet. Niemand kan er iets aan doen, het 
virus overkwam ons en mensen zijn blij dat de 
hulp, weliswaar anders, toch doorgaat.”

Toen het Servicepunt in de 
Regenvalk dicht ging ...

BEWONERS IN DE WIJK

“  Alles gaat 
telefonisch 

of met 
beeldbellen”
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tekst: de Groene reGentes  Foto kriJn vAn riJn

“Warmte vasthouden door woningisolatie 
zorgt voor wooncomfort en minder gas-
gebruik.  Dit leidt tot een lagere energiere-
kening. Van investeringen in woningisolatie 
krijg je nooit spijt,” zegt EnergieCoach Anne 
Krijger (52) bij De Groene Regentes. 

Wat doet een EnergieCoach 
“Hulp bieden aan medebewoners die hun 

huis willen verduurzamen door hun ener-
giegebruik te verminderen. In een gesprek 
als buurtgenoot thuis aan de keukentafel, 
verken ik samen met de bewoner de kansen 
en uitdagingen in hun woningen. Dan 
breng ik de mogelijke maatregelen in beeld. 
Daarna volgt een gesprek over de aanpak, 
financiering en uitvoering van de gewenste 

en noodzakelijke  maatregelen. Wat je zelf 
kunt doen. Wat je beter kunt uitbesteden aan 
de gespecialiseerde vakman of aannemers. 
Deze uitgaven zul je op termijn terugverdie-
nen door een lagere energierekening. Het 
is belangrijk hierbij goed naar de financiële 
mogelijkheden en subsidies te kijken. Verder 
is het verstandig om woningisolaties stap 
voor stap uit te voeren. Hierdoor kun je de 
investeringen uitsmeren over meerder jaren.”

Top-1-tip 
“Woon je in een huis van voor 1920? Begin 

dan vooral met de vervanging van de ramen 
door HR++ glas. Dat scheelt van meet af aan 
warmtelijk comfort én lagere gasrekeningen. 
Zo bespaarde een bewoner van een huis uit 
1893 nu bijvoorbeeld ieder jaar bijna 30% op 
zijn gasnota.”

Slim je woning duurzaam isoleren 

tekst:AnneMArie piersMA  AFbeeldinG WikipediA

In ReVa hebben veel straten namen van uit-
vinders en wetenschappers. Wie waren ze en 
waar hielden ze zich mee bezig? In dit nummer 
de naamgever van de Herschelstraat: William 
Herschel, musicus en astronoom.

De Herschelstraat is een rustig straatje tussen 
de Weimarstraat en het Newtonplein. Twee 
grote gebouwen trekken de aandacht. Op 
de hoek staat de voormalige Engelbewaar-
school, een katholieke basisschool, in 1922 
ontworpen door de architect Louis de Wolf. Iets 
verderop in de straat staat het gebouw van de 
Stichting Welzijn voor Moslims te Den Haag 
en de soennitische Moskee Anware Mustafa. 
Voorheen was dit een volksscholencomplex 
voor katholieke kinderen, een broederhuis, een 
bibliotheek en een kliniek van de R.K. Wijkver-
pleging, zoals nog op de gevel is te lezen.

Musicus en componist
De naamgever van de Herschelstraat is 

Frederic William Herschel, geboren in Han-
nover op 15 november 1738. Zijn vader was 
hobospeler. Hij leerde Frederic viool en hobo 
spelen. Tijdens de Zevenjarige Oorlog vluchtte 
Herschel op 19-jarige leeftijd naar Engeland. 
Daar werkte hij als musicus en componist en in 
1766 werd hij gevraagd als organist in Barth. 
Daarnaast componeerde hij muziek voor hobo, 
en gaf hij gitaar-, harp-, viool- en zangles.

Uren naar de sterren kijken
Behalve muziek had Herschel nog een andere 

passie: astronomie. Hij verslond boeken over 
astronomie en sterrenkunde. In zijn tuin 
stond hij ’s avonds vaak uren naar de ster-
ren te kijken. Hij droomde van een telescoop 
waarmee hij ver in de ruimte kon kijken. Als 
de spiegels maar groot genoeg zijn, moet dat 
kunnen, bedacht hij. En zo bouwde hij in 1773 

zijn eigen grote spiegeltelescoop, met hulp van 
zijn zus Caroline, die was overgekomen vanuit 
Hannover. De spiegels die Herschel nodig had 
bestonden niet, dus maakte hij ze zelf. Met suc-
ces: met zijn spiegeltelescoop kon hij verder 
het heelal in kijken dan ooit.

Enorme telescoop
In 1781, tijdens een van zijn nachtelijke waar-

nemingen, zag William een zwak lichtgevend 
object dat geen gewone ster was. Het bleek 
de planeet Uranus te zijn: de eerste planeet 
die werd ontdekt sinds de prehistorie. William 
werd op slag beroemd. In 1782 werd hij, 43 jaar 
oud, benoemd tot astronoom aan het hof van 
koning George III. Zus Caroline werd zijn as-
sistent. Ze bouwden een voor die tijd enorme 
telescoop om nog meer observaties te kunnen 
doen. Behalve Uranus ontdekte Herschel 
ook als eerste dat de zon onderdeel is van de 
Melkweg, en dat de Melkweg de vorm heeft 
van een afgeplatte schijf. In 1800 ontdekte Wil-
liam Herschel het bestaan van het verschijnsel 
infrarood. Hij overleed op 25 augustus 1822, 83 
jaar oud.

William Herschel, ontdekker van 
de planeet Uranus

Straatnamen en hun naamgever

Laan van Meerdervoort 266 
Tijdelijk leeg vanwege Covid-19

Van Boecoopkade 7
Een onverwachte plek in het Energiekwartier 

Noorwitzstraat 29 in de Blauwe Pannenbuurt, 
achter de Gaslaan 

Valkenboskade t.o. nr. 25, 
bij het mooie parkje Valkenbosgaarde

Gaslaan 131 vlak bij De Verademing, 
met een Covid-19 instructie

Kepplerstraat 153, 
klein maar fijn

tekst en Foto’s: AAd vAn scHie 

 
De bibliotheken waren sinds de uitbraak van 
Covid-19 tot aan 11 mei gesloten. Maar lezers 
uit de wijk konden terecht bij de meeste mini-
biebs. Deze meestal kleurige boekenkastjes zijn 
bedoeld om boeken te lenen en/of te plaatsen 
voor andere leners. In Den Haag was er ooit via 
Fonds 1818 de mogelijkheid om ofwel gratis 
ofwel met subsidie zo’n kastje te plaatsen. Toen 
zijn er ooit 260 aangevraagd. Op de site Mini-
bieb.nl vinden we er drie in onze buurt, maar er 
zijn er meer.

De redactie fietste rond door de buurt om een 
beeld te krijgen van het werkelijke aantal en 
kwam uit op zes minibiebs. Hierbij de adressen 
en een foto van elk kastje. 

Wellicht hebben we nog minibiebs over het 
hoofd gezien. Dat horen we dan graag. En na-
tuurlijk is het fijn dat de bibliotheken inmiddels 
weer open zijn.

Minibiebs in ReVa

In onze wijk zijn 7 EnergieCoaches actief 
vanuit De Groene Regentes.  
Den Haag telt circa 40 energiecoaches 
verdeeld over 7 wijken die meedoen aan 
de Haagse Energie Besparing Aanpak 
(HEBA). De afgelopen drie jaar zijn er ruim 
900 aanvragen voor een gesprek met een 
EnergieCoach ontvangen. Er zijn 600 ver-

kennende gesprekken gevoerd.  Dit heeft 
geleid tot 380 maatregelen: o.a. isolatie, 
plaatsing van zonnepanelen en warmte-
pompen, waarvan 230 in het Regentesse/
Valkenboskwartier. 
Een gesprek met een EnergieCoach kun je 
aanvragen via www.groeneregentes.nl/
energiecoaches

 Anne Krijger
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Door de coronacrisis zijn veel ondernemers in de problemen geraakt en 
waren velen helaas genoodzaakt hun zaak tijdelijk te sluiten. Gelukkig 
zijn er ook ondernemingen die met creatieve oplossingen open konden 
blijven, met inachtneming van de 1,5 m-maatregel. 

Ondernemen in ReVa 
tijdens de coronacrisis

Voor Welzijn organiseert 
miniconcerten voor 
ouderen

tekst: voor WelziJn Foto Astrid vAn der Hoek 
 

Het opbouwwerk van Voor Welzijn 
(Joey Hus en Astrid van der Hoek), ge-
zondheid- en zorginstelling Florence 
en een aantal betrokken bewoners in 
ReVa hebben de handen ineengesla-
gen om tijdens de coronacrisis activi-
teiten te organiseren om eenzaamheid 
in de wijk tegen te gaan. Elke week vin-
den er voornamelijk boven de Regenvalk 
en in de binnentuin van woonzorgcentrum 
Jonker Frans of voor het gebouw kleinscha-
lige activiteiten plaats. Tot nu waren dat mi-
niconcerten in combinatie met het voordra-
gen van gedichten, waarbij bewoners uit de 
wijk zongen voor de ouderen. Op 5 mei was 
er een speciaal bevrijdingsprogramma. Er 
wordt bekeken of deze activiteiten kunnen 
worden uitgebreid naar verschillende plek-
ken binnen ReVa. Joey en Astrid zijn nog op 
zoek naar bewoners die willen helpen of die 
hiervoor tips kunnen geven. 
Weet iemand nog plekken waar dergelijke 
activiteiten nodig zijn, laat dit dan even we-
ten: j.hus@voorwelzijn.nl 

tekst: tAMArA Andriessen Foto: JoHn MArtienus en piet verniMMen 

 
Spooky & Sue 
Conradkade 34, hoek Weimarstraat

Liefhebbers van vintage zijn nog steeds 
welkom bij deze tweedehandskledingwin-
kel. De openingstijden zijn iets aangepast 
en er mogen niet meer dan vier personen 
naar binnen. Bezoekers die liever alleen 
of gezellig met een vriendin willen winke-
len, kunnen hiervoor een afspraak maken. 
Meer informatie: spookyandsue.nl

Lorelei café
Regentesseplein 11

In plaats van borrelen in het café kan er 
dankzij de borreltas met de hapjes van 
Lorelei ook thuis geborreld worden. De tas, 
gevuld met onder andere nootjes, tapenade, 
kaas en huisgemaakte producten, moet je 
wel van tevoren reserveren. Je kunt hem 
ook cadeau geven. Het plan is om na de 
coronamaatregelen de borreltas te blijven 
uitgeven. Inmiddels mag er weer een 
beperkt aantal gasten binnen en op het terras 
plaatsnemen. Meer informatie: loreleicafe.nl

Eetcafé De Kleine Weimar
Weimarstraat 417

Eten in het eetcafé is weer mogelijk, maar 
wel van tevoren reserveren. De vers ge-
maakte stampotten zijn te bestellen en af 
te halen aan de deur. Laten thuisbezorgen 
kan ook weer. Voor wie zin heeft in een 
verkoeling zijn verder softijs, sorbetijs en 
wafels verkrijgbaar. Coffee to go is ook mo-
gelijk. Tevens is het terras weer toeganke-
lijk. Meer informatie: facebook.com/klei-
neweimar

Ristorante Da Braccini 
Regentesselaan 24-A

Met take away blijft het mogelijk te genie-
ten van de Italiaanse gerechten. Op zater-

dag en zondag kun je maaltijden ophalen; 
zie het afwisselende menu op de website. 
Bestellen kan op vrijdag. Sinds 1 juni mag 
er weer met een beperkt aantal personen 
en in shifts binnen gegeten worden. Reser-
veren is verplicht. Ook het terras, met een 
paar tafeltjes, is weer toegankelijk. Meer 
informatie: dabraccini.nl

Atelier Wapiti 
Marconistraat 10

Omdat lessen in het ate-
lier nu niet mogelijk zijn, 
geeft docente Ingrid La 
Haye tekenlessen online. 
Via de computer of mobiel 
toont zij voorbeelden en 
legt de basis uit. Tijdens de 
les kunnen de deelnemers 
ook vragen stellen. Veel 
materiaal is niet nodig; pa-
pier, een pen en (kleur)potloden zijn vol-
doende. De kans is groot dat Ingrid, als het 
atelier weer open kan, de online tekenles-
sen blijft geven. Meer informatie: ingridla-
haye-wapiti.blogspot.com

Schroeder Kringloop Holland 
Fahrenheitstraat 343

Nu veel mensen aan het opruimen zijn, 
is het aanbod van spullen bij kringloop-
winkels groter dan normaal. Zo ook bij de 
kringloopwinkel in de Fahrenheitstraat. 
Klanten (maximaal 15) zijn hier welkom. 
Laten bezorgen of ophalen is nog steeds 
mogelijk. De spullen worden dan voor de 
deur opgehaald of bezorgd. Meer informa-
tie: allekringloopwinkels.nl/zuid-holland/
den-haag/kringloopwinkel-fahrenheits-
traat-343

Pompernikkel
Beeklaan 370

Elke woensdag en zaterdag staat er een 

hele rij bij de deur van Pompernikkel, 
bakkerij en restaurant op de hoek van de 
Beeklaan en de Columbusstraat. Klanten 
wachten er geduldig voor vers gebakken 
brood, gebak en groenten en zuivel van 
boerenbedrijven uit de omgeving. Meer in-
formatie: pompernikkel.nl

DeCup Coffee 
Weimarstraat 127

Via de speciaal ingerichte toonbank bij 
de deur kun je nog steeds terecht voor kof-
fie, thee, vers belegde broodjes, salades, 
gebakjes en gezonde sapjes om mee te 
nemen. Het menu  is iets beperkt maar er 
is nog volop keuze! Voor meer informatie: 
decupcoffee.nl

Café Emma 
Regentesseplein 222

Via het raam waarvoor een toonbank is 
geplaatst kun je koffie, thee, taartjes en 
broodjes kopen. Ook het afhalen van war-
me maaltijden is mogelijk. Dit kan tussen 
17:00 uur en 20:30 uur, maar het is raad-
zaam om van tevoren te bestellen. Op de 
website vind je speciale afhaalmenu’s. In-
middels mag er weer een beperkt aantal 
klanten naar binnen en is het terras, met 
een paar tafeltjes, open. Meer informatie: 
cafeemma.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl
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En zo stond op 16 maart alles stil en bleven 
scholen dicht. Tenminste: de gebouwen, want 
het onderwijs ging door. 

Natascha van Nieuwenhuizen, directeur 
van De Elout in de Copernicusstraat: “Er 
werd natuurlijk al over gesproken en er 
was veel discussie over, dus helemaal on-
verwacht kwam het niet. Op 16 maart be-
spraken we in een leeg lokaal wat haalbaar 
was. Onze school is heel divers, kinderen 
komen overal vandaan. Dus we moesten 
goed bedenken hoe elk kind tot haar of zijn 
recht kon komen. Woensdag de 18e haal-
den alle ouders huiswerkpakketten op, en 
tussendoor kon er steeds extra materiaal 
gehaald worden. Voor elke klas stond op 
de website wat de kinderen moesten doen, 
met links naar filmpjes en allerlei educatief 
materiaal, veel ervan via Squla. En per dag 
was er een rooster van wat er via Teams 
gedaan werd. Woensdag 22 april stond er 
bijvoorbeeld voor groep 6 een dictee op de 
agenda; alle kinderen logden toen in om 
mee te doen. Voor vooral de ouders van de 
kleintjes was het een hele klus, hen werd 
ook via de site verteld hoe het allemaal 
moest. De onderwijzers hadden elke week 
contact met de kinderen en ze waren da-
gelijks voor vragen bereikbaar per mail. Ze 
zaten de hele dag achter hun beeldscherm 
en aan de telefoon.” 

Honderd computers
Op De Klimopschool bleken veel kinde-

ren thuis geen laptop of internet te hebben 
en het e-mailbestand was niet helemaal 
op orde. John Bodmann, directeur van De 
Klimop in de Cartesiusstraat: “Die enorme 
klus moest vanaf 16 maart geregeld wor-
den. In anderhalve week kregen we hon-
derd computers bij elkaar. Toen alle kin-
deren een computer én internet hadden, 
begonnen we met het afstandsonderwijs.” 
Op De Klimop werkten ze met Snappet: net 
als Squla een digitaal onderwijsplatform 
waar alle leermiddelen op staan die ook in 
het schoolgebouw gebruikt worden. Ook 
op De Klimopschool werd Teams gebruikt 
voor groepslessen, instructies voor de hele 
groep en voor een-op-een-contacten. John: 
“Zo hebben ze thuis wat ze op school ook 
hebben. En om half negen begonnen we. 
Alle kinderen online, en de leerkrachten 
bereikbaar via Teams.”

Goeiemorgen juf! Ik ben al klaar! 
Elke ochtend kreeg de juf van groep 6 

van De Elout een berichtje van een van 
haar leerlingen: ‘Goeiemorgen juf, ik ben 
al klaar’. Hij had geen moeite met het af-
standsonderwijs, vertelt Natascha, “Inte-
gendeel zelfs, hij werkte op zijn eigen tem-
po en deed, niet afgeleid, veel meer dan op 
school. Zo hard ging natuurlijk niet ieder-
een, maar kinderen wisten wat ze moesten 
doen en ze deden het ook. En kinderen 
voor wie het moeilijk was, kregen extra 
hulp. En als we zagen dat het thuis even 

niet lukte, kwamen kinderen een paar da-
gen naar school. En ook kinderen van wie 
de ouders in cruciale beroepen werkten, 
kwamen vaker naar school.” 

John: “De onderwijzer ziet of de kinde-
ren er zijn, dan zijn ze online. Ze kwamen 
er niet onderuit, we zien zo immers wat ze 
doen. In het begin waren kinderen enthou-
siast, maar het mooie weer maakte het ook 
wel moeilijk voor hen. Het is ook heel raar: 
thuis zijn, maar wel moeten leren. En dan 
vaak ook met weinig ruimte in huis; dat 
bleek soms wel een struggle voor kinderen 
en hun ouders. En het duurde best lang. Als 
we zagen dat het mis ging, schakelden we 
schoolmaatschappelijk werk in, of de leer-
plichtambtenaar.” 

Zes weken op een schoolcarrière  
Natascha: “Tja, wat is een achterstand? 

Kinderen leren heel veel andere dingen in 
zo’n periode, ze kregen hulp van ouders, 
of van een buurvrouw, opa’s en oma’s met 
videobellen.” En dan lachend: “Een beetje 
vertrouwen in kinderen zelf, hun omge-
ving én in het onderwijs ..!” Ook John is er 
positief over: “Ik had meer problemen ver-
wacht, maar kinderen en hun ouders de-
den het goed. En de onderwijzers natuur-
lijk, ik ben hartstikke trots op iedereen.” 

Saai
Spelen ... Dát missen alle kinderen. Met 

hun vriendjes op het schoolplein, ze mis-
sen elkaar. John ziet ‘s avonds veel  leerlin-
gen op het plein, om elkaar toch te zien en 
samen te spelen. “Het pandje van het wel-
zijnswerk is ook dicht, het is dus vooral al-
lemaal saai.” 

En toen was het 11 mei
De Elout startte goed. “Fantastisch! De 

ouders blijven buiten het hek, de kleuters 
lopen meteen naar de juf. Dat gaat hart-
stikke goed,” zo vertelt Natascha. “De kin-
deren gaan twee hele dagen naar school, zo 
vinden we het voor ouders beter te doen 
en kan de opvang aansluiten. Ophalen gaat 

ook goed; om het wat te spreiden zijn de 
jongste kinderen 10 minuten eerder vrij. 
De woensdagochtend is voor noodopvang 
en extra aandacht voor kinderen voor wie 
onderwijs thuis lastig is of die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben.” 

Als kinderen op school zijn wordt er van 
alles uitgelegd, de dag daarna doen ze 
hun werkjes thuis. “Dat is best nog pittig, 
en vooral bij de hoogste groepers zien we 
wel eens dat ze in het weekend heel hard 

moeten werken, omdat het gamen door 
de week toch erg aantrekkelijk bleek. De 
meeste kinderen zijn heel blij om weer op 
school te zijn. Sommige kinderen zijn thuis 
gebleven, omdat er thuis iemand is die bij 
de risicogroep hoort, of omdat ouders het 
te spannend vinden. Het team is compleet, 
en daar prijzen we onszelf gelukkig mee. 
Dat scheelt natuurlijk enorm.”

Wennen
Bij De Klimop is het ook goed verlopen, 

vertelt John Bodmann. “Zeventig procent 
van de kinderen is op school. De kinderen 
die thuis zijn, zitten ‘online in de klas’. Bij 
hen is iemand thuis ziek bijvoorbeeld, dan 

is het te gevaarlijk. Of ouders zijn bang 
voor besmetting. We hebben alle kinderen 
in kaart, er is niemand tussenuit gevallen. 
En er zijn kinderen in het buitenland ge-
strand; in Italië, Bulgarije en eentje zelfs in 
Abu Dhabi, een heel end weg.

Bij de kringgesprekken op de eerste dag 
viel het op dat kinderen stil waren. Angst 
om wat er allemaal gebeurt, onwennig-
heid, en gewoon allemaal erg spannend.” 

Op De Elout gingen kinderen hele dagen 
naar school, de Klimop koos voor halve da-
gen. John: “We wilden geen extra mensen 
buiten het team de school in, om besmet-
tingen te voorkomen. Dus ook geen over-
blijfjuffen. We hebben met vier ingangen 
looproutes aangelegd, zodat kinderen el-
kaar niet hoeven te passeren, en leerkrach-
ten vangen de kinderen buiten op.” 

Op De Klimop is het team niet compleet. 
Drie leerkrachten behoren tot de risico-
groepen en kunnen niet werken. “Tot nu is 
dat op te vangen, hoe dat verdergaat wordt 
nog met het bestuur besproken.” 

8 juni
De een is blij dat de hele school weer 

opengaat, de ander heeft er wat twijfels 
over. John: “Het is een enorme beslissing, 
wij zouden liever nog tot de zomervakan-
tie ‘half thuis-half op school’ doorgegaan 
zijn om zo voorzichtig mogelijk te zijn en te 
zien wat de versoepelingen doen.”

De Elout is vooral blij dat de school weer 
helemaal open gaat. “Er zijn wat extra aan-
passingen nodig, de logistiek buiten wordt 
ingewikkelder,” vertelt Natascha, “maar ik 
ben het ermee eens.” 

Gevreesde achterstanden 
Op beide scholen is geen of amper sprake 

van achterstanden. De kinderen worden 
goed in de gaten gehouden, en als er ach-
terstand is, gaat het om kinderen die al wat 
extra aandacht nodig hadden. En die krij-
gen ze nu ook. Bij De Klimop zijn het vooral 
kinderen die nog niet zo lang in Nederland 
zijn. John: “En dat is vaak ook heel verras-
send! Er is een gezin dat thuis samen zó 
hard heeft gewerkt dat de ouders nu ook 
Nederlands spreken. Nou! Petje af.”

Goeiemorgen juf! Ik ben al klaar! 
Lockdown op De Elout en De Klimop

 Natascha van Nieuwenhuizen 

 John Bodmann

“...en de onderwijzers 
natuurlijk, ik ben 

hartstikke trots op 
iedereen”
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Het wordt koud in 
Den Haag 
Het was snijdend koud op de Valkenboslaan 
en zoals gewoonlijk zag ik, toen ik de hoek 
om kwam, bus 21 net bij de halte wegrij-
den. Dat geluk heb ik maar al te vaak.
Op het roestvrijstalen bankje in de abri zat 
een vrouw van rond de zeventig in elkaar 
gedoken kou op te trekken. 
“Hij rijdt net weg”, zei ze. “Vervelend hè, dat 
wordt een stief kwartiertje kleumen.” 
“Tja”, zei ik en dook nog wat dieper in mijn 
kraag.
“Het wordt koud in Den Haag”, vervolgde ze.
 “Het wórdt koud? Het ís koud!” antwoordde ik.
“Nee”, zei ze, “dat bedoel ik niet. Ik bedoel 
het wordt koud in Den Haag. Koud, kil en 
afstandelijk. Alles is onpersoonlijk en inge-
wikkeld geworden. Soms snap ik er niets 
meer van. Ik kom net bij het stadsdeelkan-
toor vandaan. Wat denkt u meneer, je wordt 
niet eens meer normaal geholpen. Je moet 
een afspraak maken en bij voorkeur via het 
internet. Ik heb niet eens een computer! 
Dus moet ik m’n kleinzoon - die nooit tijd 
heeft - vragen om dat voor me te regelen. 
Ja, ik kan zelf ook wel 14070 bellen, maar 
dan krijg je zo’n callcenter en ik weet niet 
of het aan mij ligt, maar echt veel verder 
hebben die mij nooit kunnen helpen. Het is 
net wat ik zeg, al dat automatiseren maakt 
het niet simpeler. Je kunt ook bijna nergens 
meer normaal betalen, ik bedoel gewoon 
met geld. Laatst, nog net voor de Corona, 
waren we in Diligentia. Gaan we na afloop 
wat drinken, kunnen we alleen met plastic 
betalen. Ja, en dat niet met je pincode. 
Nee, met je pas tegen het pinapparaat. 
Floep zevenvijftig armer en drie pilsjes 
rijker. Een fooitje voor de barman zit er dus 
niet meer in. En dat allemaal omdat het 
snel en efficiënt moet. Ik weet niet of het 
u weleens opvalt, maar als je zo’n pinner 
voor je hebt bij de supermarktkassa, dan 
duurt het negen van de tien keer twee keer 
langer dan bij contant. Om het maar niet te 
hebben over de zelfscanners, laat staan die 
OV-chipkaart. Wat was er mis met de strip-
penkaart? Die moest je laten afstempelen 
door de buschauffeur. Dan had je persoon-
lijk contact. Kom daar nog maar eens om 
tegenwoordig.”
“Over de OV-chipkaart gesproken”, onder-
brak ik haar, “de bus komt er aan.”
“Mooi”, zei ze, “dan wens ik u een goede 
reis.” De vrouw stond op, glimlachte en ver-
dween met kleine kordate stapjes richting 
Weimarstraat.

C
olu

mn
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De ooit zo majestueuze Regentesselaan, sa-
men met Beeklaan en Valkenboslaan een van 
de ‘longen’ van het eind 19e eeuw aangelegde 
Regentessekwartier, kan wel een stevige up-
date gebruiken. En dat geldt vooral voor het 
deel tussen de Loosduinseweg en het Regentes-
seplein. 

Enige jaren terug staken enkele bewoners van 
de Regentesselaan de handen uit de mouwen 
onder de titel ‘Samen weer trots op de Regen-
tesselaan’. De acties leidden onder meer tot 
het aanleggen van een pad in de middenberm, 
beperking van het chaotische parkeren en de 
realisatie van een aantal groene perken. Er was 
nog veel meer ambitie, maar helaas smoorde 
deze in het gebrek aan financiële steun van de 
gemeente. 

Nieuw initiatief, nieuwe kansen
Zeno Schütte is geboren in de Edisonstraat en 

in de buurt opgegroeid. Hij studeerde planolo-
gie en is werkzaam geweest als projectmana-
ger gebiedsontwikkeling in Amsterdam Noord. 
Momenteel werkt hij freelance. Zeno wandelt 
regelmatig via de Regentesselaan richting De 
Verademing. Die Regentesselaan, en met name 
de vrij desolate staat van de middenberm, hield 
hem al een tijdje bezig. Ook hoorde hij van het 
eerdere initiatief. En zo ontstond het idee tot 
verbetering. Hij maakte een analyse van de 
huidige verrommelde situatie, een verkenning 
van de potentie en de mogelijkheden en uit-
eindelijk een programma van wensen en een 
planaanzet. Een en ander voegde hij samen in 
een document: www.regentessepark.nl. Hij 
spreekt in zijn presentatie nadrukkelijk over 500 
meter Regentessepark. Je zou gewoon moeten 
kunnen doorlopen op een mooi pad door een 
verbeterde indeling van de ruimte. Het pad dat 
er op initiatief van de bewoners al ligt, zou moe-
ten worden vrijgemaakt en er zouden mooie 
groenperken aan moeten worden toegevoegd. 

Wellicht kunnen er op proef ook een aantal par-
keerplaatsen anders/groener ingevuld worden. 
Een door bewoners en gemeente gedragen on-
derhoudsplan is een van de randvoorwaarden 
voor dit plan.

Hoe gaat het verder als het aan 
Zeno ligt

Zeno ziet zijn initiatief als een aanzet om ver-
der te gaan daar waar de eerdere initiatieven 
zijn gestopt. Daarom is hij in gesprek met de 
initiatiefnemers voor de verbetering van het Re-
gentesseplein. Ook  zoekt hij nieuwe enthousi-
astelingen. Wellicht kan er samen opgetrokken 
worden bij de nog te organiseren bijeenkomst 
rond dit plein. 

Wie mee wil denken en mee wil doen, kan zich 
melden via info@regentessepark.nl ter attentie 
van Zeno Schütte.

Van Regentesselaan naar Regentessepark 
Een planaanzet

 Zeno Schütte

“Samen weer 
trots op de 

Regentesselaan”

tekst: redActie  Foto: Astrid vAn der Hoek vervolG voorpAGinA

De perkjes voor Jonker Frans gaven een nogal 
troosteloze aanblik voor de bewoners. Daarom 
plantte Bloeiend Beeklaan samen met een wijk-
bewoonster en een medewerker van VoorWelzijn 
vlinderstruiken, asters, geraniums en verschil-
lende soorten bloembollen. Halverwege de mid-
dag was er een gratis optreden voor bewoners en 
vrijwilligers van Ingrid van der Venne van Monkey 
Street Organ. Wilt u meer weten over Bloeiend 
Beeklaan, stuur dan een e-mail naar bloeiend-
beeklaan@gmail.com of kijk op de facebook-
pagina.
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Den Haag heeft een groot aantal culturele 
instellingen, variërend van theater en pop-
muziek, dans en film, tot musea en cultuur-
educatie. Om te kunnen bestaan hebben die 
allemaal subsidie nodig. Den Haag kiest ervoor 
om zich bij de verdeling van het beschikbare 
budget te laten adviseren door een onafhankelij-
ke kunstcommissie. Die commissie overhandigde 
afgelopen april haar advies voor 2021-2014 
aan de gemeenteraad onder de titel ‘Kracht en 
kwetsbaarheid’. September 2020 bespreekt de 
raad de adviezen.

55 miljoen
103 culturele instellingen dienden een aan-

vraag in. Alles bij elkaar opgeteld vroegen ze 
70 miljoen euro. De stad had vooraf vastgesteld 
dat er voor cultuur 55 miljoen beschikbaar is. De 
Commissie heeft 57 aanvragen positief beoor-
deeld. 46 instellingen vallen volgens dit advies 
buiten de boot. Als de raad dit advies opvolgt, 
krijgen van de acht instellingen in ReVa er vijf 
geen geld meer voor de periode 2021-2024 en 
dreigen die te verdwijnen. Een culturele kaalslag 
in onze wijk. 

Slokops
Twaalf grote stedelijk instellingen slokken 

van de te besteden 55 miljoen samen ruim 
44,5 miljoen op. Het Kunstmuseum krijgt 10,6 
miljoen, Het Nationaal Theater 9,3, Museon 
4,8, Residentie Orkest 4,6, Nederlands Dans 
Theater 2,6, Amara aan het Spui 2,5, Stroom 2,1, 
Cultuurschakel 2, Haags Historisch Museum 1,9,  
Korzo 1,7, Popcentrum Het Paard krijgt 1,4 en 
het Filmhuis bijna 1 miljoen. Voor de 91 andere 
instellingen rest dus een budget van 10 miljoen. 

Bij die verdeling zou je de nodige vraagtekens 
kunnen plaatsen.

Inclusiviteit en diversiteit
De gemeente vroeg de instellingen de 

nadruk te leggen op hun ambities wat betreft 
diversiteit en inclusie. Diversiteit is dan dat de 
verscheidenheid van de Haagse bevolking in 
culturele achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau 
en bijvoorbeeld inkomen wordt weerspiegeld in 
de samenstelling van het personeel, publiek en 
het programma. Bij inclusie gaat het erom dat 
bezoekers en makers zich onderdeel voelen van 
de organisatie. Zij doen mee en bepalen mee. 
Het zal duidelijk zijn dat grote instellingen met 
professionele adviesaanvraag-tekstschrijvers dit 
makkelijker en overtuigender kunnen verwoor-
den in hun aanvraag dan een kleine instelling 
- ongeacht hoe de werkelijkheid is.

ReVa
ReVa kent acht culturele instellingen. De 

aanvragen van De Nieuwe Regentes, Zaal 3 (on-
derdeel van Het Nationaal Theater) en Nest zijn 
(deels) gehonoreerd. De Commissie adviseert de 
raad om geen geld meer te geven aan DeDDDD, 
ToDaysArt, Matangi Kwartet, Loos en de Electrici-
teitsfabriek. Hun toekomst staat daarmee op het 
spel. KonkreetNieuws vroeg alle acht instellingen 
om een reactie. 

DE DUTCH DON’T DANCE DIVISION - 
DeDDDD

DeDDDD vroeg een bedrag van € 378.519 
per jaar. Die aanvraag is niet gehonoreerd. De 
Commissie erkent dat de DeDDDD een belangrijk 
brug slaat tussen het amateur- en professionele 
veld binnen het stedelijke cultuuraanbod, (…) 
“maar zij meent dat dit onvoldoende grond biedt 

om DeDDDD meerjarige subsidie toe te kennen 
voor haar veel bredere palet aan dansactivitei-
ten. Hiervan vindt de Commissie de artistiek-
inhoudelijke kwaliteit in het algemeen te wis-
selend. Zij vindt het problematisch dat DeDDDD 
geen bevredigende oplossing aandraagt voor de 
veel te lage honorering van de jonge afgestu-
deerde dansers. (…) De commissie mist ook een 
consistente langetermijnvisie op diversiteit en 
inclusie.”

In haar reactie op dit advies schrijft DeD-
DDD onder andere: ”DeDDDD ontstond 20 jaar 
geleden. Inmiddels is een stevige community 
opgebouwd waar kinderen kennis maken met 
het podium, dansers in opleiding en net-afge-
studeerden leren om hun vleugels uit te slaan, 
gepensioneerden en minder mobiele mensen 
in beweging blijven, patiënten met M.S. of 
Parkinson een kans krijgen met hun lichaam te 
werken. DeDDDD aan De Gheinstraat, is één van 
de weinige plekken in Den Haag waar al deze 
verschillende mensen elkaar ontmoeten en een 
passie delen. Daarmee is het gezelschap van 
vitaal belang voor de Haagse samenleving. En nu 
is de toekomst voor hen onzeker.”

MATANGI QUARTET
Het Matangi strijkkwartet vroeg een bedrag 

van € 57.000 per jaar. De Commissie schrijft in 
haar oordeel: “De Commissie mist in de aanvraag 
scherpte bij de formulering van de missie en 
helderheid bij de uitvoering ervan.(…) en dat 
“Matangi de artistieke beloftes van vier jaar gele-
den onvoldoende heeft weten uit te bouwen tot 
een heldere strategie voor de lange termijn.”

In haar reactie op dit advies schrijft Matangi 
onder andere: “Als landelijk bekend en internati-
onaal uitvoerend ensemble brachten wij de ka-
mermuziek verder in Den Haag, introduceerden 

wij onbekende en hedendaagse compo-
nisten en ondersteunden jong muziek-
talent. Het negatieve oordeel van de 
Commissie overvalt ons, en komt kil en 
onwezenlijk over. Over de gevolgen van 
dit advies kunnen we kort zijn: door alle 
projecten die Matangi initieert, gaat dan 
een dikke streep. Zonder een minimale 
ondersteuning vanuit de gemeente kan 
een klein ensemble als Matangi dit soort 
activiteiten niet organiseren. Uit het rap-
port blijkt dat vele kleine ensembles met 
een negatief advies worden geconfron-
teerd. Een doemscenario tekent zich af 
voor de kamermuzieksector in Den Haag.”

THEATER DE NIEUWE REGENTES
De Nieuwe Regentes vroeg een bedrag 

van € 580.000 per jaar. Die aanvraag 
wordt deels gehonoreerd. 

De Nieuwe Regentes: ”Wij zijn blij met 
de positieve beoordeling. De Commis-
sie ziet ons als een aanwinst voor het 
culturele veld en erkent de waarde en 
kwaliteit van DNR als cultuuranker én 
multicultureel stadspodium. (…) Tege-
lijkertijd onderschrijft zij dat we al jaren 
in een financieel onhoudbare situatie 
zitten. Het beheer van het gebouw, de 
enorme groep betrokken vrijwilligers en 
de grote diversiteit binnen ons stadsdeel, 
vragen om een bredere organisatorische 
basis, vergelijkbaar met Cultuurankers 
van dezelfde omvang. 

We hadden een bedrag van € 580.000 
aangevraagd: nodig voor een gezonde 
bedrijfsvoering en een duurzame 
verankering van een theater voor en 
door de buurt.  De Commissie adviseert 

Kracht en kwetsbaarheid Hoe het advies van een kunstcommissie culturele instellingen in ReVa in gevaar brengt

tekst Anneke de GrAAF  Foto:  dedddd

Het Haagse dansgezelschap De Dutch 
Don’t Dance Division brengt ballet op aan-
vraag naar een zorginstelling. Momenteel 
zetten zorgmedewerkers zich keihard in 
voor de gezondheid van Nederland. De 
mensen uit de hoog-risicogroepen zijn ge-
isoleerd en missen het bezoek van kinderen 
of kleinkinderen. Juist voor deze twee groe-
pen wil DeDDDD zich nu inzetten. Dit doet 
zij bij zorginstellingen ‘thuis’ met verschil-
lende bekende balletstukken. De gratis op-
tredens zijn onderdeel van de Haagse Tour 
d’Amour. Mocht het vanuit de instelling mo-
gelijk zijn een vrijwillige financiële bijdrage 
te doen, dan is dat natuurlijk altijd welkom.

Troost en hoop
Het is een korte voorstelling die zorgme-

dewerkers en bewoners van de instelling 
even afleiding biedt. “Het biedt een troost 
voor de eenzamen en geeft hoop op betere 

tijden, waarin de liefde heerst en het fysieke 
contact weer hersteld zal zijn,” zoals DeD-
DDD het zelf verwoordt. Het enige wat het 
gezelschap nodig heeft, is een plek voor het 
toneel, zoals een parkeerplaats, binnentuin 
of atrium, kortom een ruimte waarop goed 
zicht is vanuit ramen of vanaf balkons van 
de zorginstelling. 

Enthousiast
Op dinsdag 10 april vond de eerste voor-

stelling plaats in een zorginstelling in Delft. 
“Daarna zijn er  nog vele optredens geweest, 
want de belangstelling is groot vanuit zie-
kenhuizen en bejaardeninstellingen,” zegt 
Wietske Hertogh van DeDDDD. “Bewoners 
reageerden heel enthousiast. Af en toe wa-
ren we onderdeel van een groter program-
ma met andere optredens, bijvoorbeeld 
van een zangeres. Soms hadden we wel een 
paar optredens per dag”. 

Wilt u voor uw instelling ook een optre-
den aanvragen? Neem dan contact op met 
Wietske Hertogh: 06 36598371. 

DeDDDD danst ballet op locatie
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tekst en Foto: AnneMArie piersMAn

Ze hebben het druk. Heel druk. Sinds pre-
mier Rutte zijn coronamaatregelen afkon-
digde, loopt het storm bij houtwinkel Zaag. 
Eigenaren Dennis van Poelgeest en Kees van 
Spaandonk weten niet wat hun overkomt: “Ie-
dereen is aan het klussen.”

Stukje zagen 
De geschiedenis van doe-het-zelfwinkel aan 

de Laan van Meerdervoort 258 gaat terug tot 
1957. “We waren een van de eerste houthan-
dels in Den Haag”, vertelt Dennis. Zelf werkt 
hij er bijna 28 jaar, Kees nog iets langer. Oud-
medewerker Nico, nu met pensioen, zat er zelfs 
48 jaar. Dennis: “Ik was leerling autoschadeher-
steller en ik zocht een baantje. De winkel zocht 
een chauffeur om bestellingen weg te brengen. 
Achter in de winkel stond de oude Nico te za-
gen. Af en toe mocht ik ook een stukje probe-
ren. Dat beviel me wel. Nico zei: Jij blijft in de 
winkel, ik zoek wel een andere chauffeur.”

Mond-tot-mondreclame 
In de jaren 60 werd de houthandel een Hubo. 

Dat liep jaren prima, tot de winkel failliet ging. 

Dennis: “Het pand was al helemaal leegge-
haald, maar ik ben met de deurwaarder gaan 
praten. Ik kon de voorraad terugkopen en zo 
hadden we weer een volle winkel.”  In 2018 gin-
gen ze verder onder eigen naam. “Wij wilden 
meer maatwerk leveren en zelf ons assortiment 
bepalen”, zegt Dennis. De winkel is gespeciali-
seerd in kasten op maat en computergestuurd 
frasen. “Het mooie is dat ik er nooit reclame 
voor heb hoeven maken. Mensen kennen ons 
en mond-tot-mondreclame doet de rest.”

Van niets iets maken 
Het leukste aan zijn werk? Daar hoeft Dennis 

niet lang over na te denken: “Van niets iets ma-
ken. Dat de klant binnenkomt met een tekenin-
getje en dat er uiteindelijk een meubel staat. Of 
dat een klant komt met een zaagopdracht voor 
zes platen. Dan is het voor mij de sport om het 
zo te zagen dat het toch uit vijf platen kan.”

Vertrouwd maatwerk

Houtwinkel Zaag 

nu € 437.000, veel minder dan gevraagd 
maar wel flink meer dan de afgelopen 
periode. Met dit advies kunnen we in 
ieder geval door, maar de vraag is hoe? 
Er is straks nog geen ruimte om verder te 
bouwen aan participatie en educatie: een 
essentiële functie voor een Cultuuranker. 
We vechten dus door om de wethouder 
en de raadsleden ervan te overtuigen 
dat er minimaal € 63.000 bij moet, zodat 
we cultuur dichtbij kunnen brengen voor 
iedereen.” 

ELECTRICITEITSFABRIEK
De Electriciteitsfabriek vroeg een 

jaarlijkse subsidie aan voor €335.000. Die 
wordt niet gehonoreerd, want de Com-
missie “acht de plannen en activiteiten 
voor de periode 2021-2024 onvoldoende 
ondersteund door een onderscheidende 
artistiek-inhoudelijke visie. Volgens haar 
ontbreekt een eigenstandig artistiek-in-
houdelijk fundament vanuit de Electri-
citeitsfabriek onder de producties. Boven-
dien leidt de projectmatige werkwijze 
van de instelling volgens de Commissie 
tot te weinig bestendigheid in succes en 
bezoekersaantallen.”

De Electriciteitsfabriek schrijft dat ze 
“(…) beduusd en aangeslagen is. (…) 
We hebben laten zien dat we op eigen 
houtje, zonder structurele subsidie, 
8.000-10.000 man publiek in zeven we-
ken tijd razend enthousiast hebben ge-
kregen om het unieke artistieke concept 
van de Winterwerkplaats in de Haagse 
Electriciteitsfabriek te bezoeken. Dit in 
combinatie met zorgvuldig geselecteerde 
en gekoesterde samenwerkingen, maakt 

de fabriek tot een landelijk troetelkind aan de 
rand van de binnenstad van Den Haag. 

De grootste pijn voor ons zit hem in de 
hardnekkige aanname van de Commissie dat 
we dankzij derden bestaan. Dat is feitelijk 
onjuist. We bestaan dankzij onze eigen artistieke 
kwaliteiten, ons doorzettingsvermogen en onze 
tomeloze liefde voor vrijwilligers, kunst en ons-
zelf. Voor ons concept van de Winterwerkplaats 
gaf de Commissie ons niet de verdiende credits. 
Wij vinden het pijnlijk dat deze aanname van de 
commissie ons bedreigt in ons voortbestaan. Wij 
zijn dankbaar dat wij als team deze industriële 
on-Haagse plek mogen bestieren. Maar zeven 
jaar vrijwel onbezoldigd dankbaar zijn is lang. Wij 
hebben intens veel zin om door te gaan, maar 
wel in de wetenschap dat Den Haag ons steunt.”

TODAYSART
TodaysArt vroeg €350.000 per jaar. Die 

aanvraag wordt niet gehonoreerd. De Com-
missie schrijft o.a.: “ (…) Al met al maken de 
voornemens van TodaysArt rondom de Code 
Diversiteit & Inclusie een vrijblijvende indruk. In 
de kern mist de Commissie in de aanvraag een 
overtuigende langetermijnvisie op diversiteit 
en inclusie.(…) en zij “is zeer kritisch over de 
bedrijfsvoering van het festival. Zij maakt zich 
grote zorgen over de financiële problemen van 
TodaysArt.”

“Wij hebben kennis genomen van het advies 
en ondanks andere signalen vanuit de gemeente 
zelf, zijn we niet heel erg verbaasd of vooral niet 
anders gewend. Het valt wel op dat we structu-
reel beoordeeld worden door commissies die 
geen expertise hebben in ons domein. Verder is 
doodzonde dat we onze co-financiering vanuit 
het ministerie en de EU niet meer in Den Haag 
kunnen investeren.

De tijd om onze horizon te verbreden en 
opzoek te gaan naar nieuwe uitdagingen zat er 
langzaam aan te komen. Wij hebben vertrouwen 
in ons netwerk, de makers en kunstenaars en 
het publiek. De komende periode delen wij ons 
rijke archief van beeld, geluid, video met onze 
fans en kijken we terug op de bijna 2 decennia 
creativiteit; en werken wij aan mooie plan-
nen voor een platform dat wij graag met jullie 
delen in september. We bedanken alle partners, 
locaties, artiesten, publiek en de gemeente voor 
een mooie samenwerking de afgelopen 19 jaar 
waarin wij gezamenlijk een sterk onderschei-
dend en internationaal platform hebben kunnen 
ontwikkelen.”

NEST
NEST vroeg een jaarlijkse subsidie van €200.000 

en de Commissie adviseert de raad om Nest 
met €162.000 te subsidiëren. In het rapport: “De 
Commissie waardeert de inspanningen die de 
instelling doet om kunstenaars, medewerkers en 
zzp’ers eerlijk te belonen” en (…) “Met deze ver-
hoging (NEST ontving €111.000) wil de Commis-
sie NEST in staat stellen om haar aansprekende 
activiteiten voort te zetten en haar organisatie-
structuur te bestendigen.” 

In haar reactie op dit advies schrijft NEST onder 
meer: ”De komende vier jaar staan bij ons in het 
teken van verhalen vertellen en zorg dragen voor 
de verhalen. We putten hiervoor uit verschillende 
bronnen en archieven en soms autobiografi-
sche vertellingen van kunstenaars en denkers. 
We brengen je op deze manier heel dichtbij de 
kunstenaar en zijn/haar werk en geven hen de 
mogelijkheid om nieuwe kunstwerken te maken 
onder goede en eerlijke omstandigheden. 

Broedplaats NEST fungeert als ruimte voor 
tolerantie, zelfexpressie en verbondenheid en is  

een unieke plek waar veel disciplines samen-
komen. We zetten de komende jaren in op nog 
meer samenwerking onder dergelijke instellin-
gen. Zo maken we bijvoorbeeld momenteel een 
debatprogramma met Zaal 3, maar ook werken 
we aan programma’s met het Humanity House of 
Filosofie in Den Haag. Het zijn deze plekken waar 
de contouren worden opgetekend voor nieuwe 
manifesten, parades, marsen en vooruitstre-
vende gedachten.”

Twee instellingen reageerden niet  inhoudelijk 
op ons verzoek om het advies van commentaar 
te voorzien: Loos en Zaal3. Alle adviezen zijn 
te lezen in:  denhaag.raadsinformatie.nl/docu-
ment/8673540/1/RIS305165_Bijlage

LOOS
LOOS vroeg een jaarlijkse subsidie van 

€140.000. Die aanvraag is niet gehonoreerd. 
Als LOOS Studio LOOS gaat afstoten, zoals 

het plan is, dan worden de publieksactiviteiten 
geslotener dan voorheen, vindt de Commissie en 
bovendien vindt zij het jammer dat “diversiteit en 
inclusie geen vanzelfsprekende onderdelen van 
de organisatie zijn gemaakt”. Bovendien vindt zij 
de organisatie kwetsbaar.

ZAAL 3
Zaal 3 maakt deel uit van Het Nationaal Theater. 

HNT diende een aanvraag in voor €9.558.000. 
De Commissie honoreert die aanvraag gedeel-
telijk met € 9.325.000 en wijdt enkele regels 
speciaal aan Zaal 3: “(…) Zaal 3 van HNT levert 
als laboratoriumplek een cruciale bijdrage aan 
het jonge makersklimaat in Den Haag. Zij mist in 
deze aanvraag echter een heldere artistieke visie 
en toelichting op de doelstellingen, activiteiten 
en visie op de begeleiding binnen het talenten-
ontwikkelingstraject (…).”

Hoe het advies van een kunstcommissie culturele instellingen in ReVa in gevaar brengt

 Dennis van Poelgeest en Kees van Spaandonk

“Het loopt storm bij 
houtwinkel Zaag. 

Iedereen is aan het 
klussen”

CULTUUR  IN DE WIJK



JULI 202014 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

.
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Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700
www.houtwinkelzaag.nl | www.cncdenhaag.nl
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•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

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

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

• Zumba, bbb, bootcamp,
   Pilates mat + reformer lessen,

   step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance)
Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192: 
0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt 
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148: 070-2052660 
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeek-
dwarsstraat 218. Open zaterdags van 
13.30 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148: 
070-205 26 60

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor 
meldingen en klachten over milieu, ge-
luid, stank, ongedierte, openbare straat, 
riolering, straatverlichting etc: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47 

Cultuur en agenda
sAMenstellinG: Anneke de GrAAF

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

DE PRAEL DEN HAAG IS  
GAAN BROUWEN 

Na de opening van De Prael Den Haag twee 
jaar geleden, was er op 28 mei weer een 
mijlpaal voor de sociale onderneming. De 
brouwerij werd officieel in gebruik genomen 
en  begon die dag met het brouwen van de 
eerste De Prael Bitterblond van Haags duin-
water. Het bier zal begin juli op tap ver-
krijgbaar zijn. 
Het was een uitdagende klus om een brouw-
installatie op te bouwen. Hij bestaat uit 
een brouwhuis van 1000 liter en tien ver-
gistingstanks van ieder 1000 liter. Met de 
installatie is het mogelijk om iedere maand 
10.000 liter Haags Praelbier te brouwen. De 
bostel, het achtergebleven moutrestant van 
het bierproces, wordt voor veevoer aan de 
agrarische sector geleverd. Naast de brouw-
meester brouwen ook andere werknemers 
van De Prael. Zij worden betrokken in alle 
facetten van de onderneming en krijgen de 
mogelijkheid om verschillende opleidingen 
te volgen. 

ATELIER VAN FRANS DE LEEF  
OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN

De nicotinewanden in het atelier van Frans de 
Leef zijn inmiddels ontsmet en voorzien van 
een nieuwe lichtgrijze deklaag. De ruimte is 
geheel volgens de geldende anderhalve meter 
richtlijnen ingericht met een doordachte 
l(k)ooproute en er is zelfs gezorgd voor 
handontsmettingsmiddel. Kortom: de deur 
is weer open en er wordt weer gewerkt en 
geëxposeerd! Er is o.a. een reprise te bekijken 
met een deel van de afscheidstentoonstelling 
‘Frans de Leef het gezicht van Pulchri’, die 
van 20 december 2019 tot en met 19 januari 
2020 te zien was in Pulchri Studio. Ook het 
Liber Amicorum dat op de finissage van de 
tentoonstelling in Pulchri aan Frans werd 
aangeboden, ligt er ter inzage.
Heeft u al dit gemist, wilt u er nogmaals van 
genieten of gewoon uit interesse langskomen? 
Dat kan: alleen (de RIVM-regels volgend) op 
afspraak en met maximaal 2 personen tegelijk 
kunt u het atelier bezoeken. Stuur een e-mail 
naar deleef@hetnet.nl of bel 06 123 53 247 
voor een afspraak om u geheel vrijblijvend te 
ontvangen in Atelier De Werkplaats, Hendrik 
van Deventerstraat 1 bis.

GALERIE PAPER ART & DESIGN –  
VONK VAN GELUK 

Gabi Rets (NL) speelt met alledaags papier. 
Gescheurde en verlijmde kranten, verknipte 
verpakkingen en bestempeld karton trans-
formeert zij tot figuratieve beeldverhalen. 
Het zijn luchtige lijnconstructies die hun 
eigen schaduw werpen en telkens variabele 
onderdelen zijn van een uitdijend geheel. 
Ze maakt speciaal een installatie in de ga-
lerie.
De Belgische kunstenaar Ilse Pierard werkt 
rond de abstracte vorm van de cel. Haar 
intrigerende collages van kleurrijk en vaak 
transparant papier zijn een ode aan de cel, 
dat de kleinste, meest fragiele en tegelijk 
de krachtigste vorm van leven is. Expositie 
van 18 juli t/m 3 oktober. 
paperartanddesign.nl

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

TROOSTCONCERTJES VOOR HARP EN 
ALTVIOOL

Het is april. Marjatta Fehres geeft een 
‘troost- en opbeuringsconcertje’ in de voor-
tuin van de Marconistraat 83. Ze is harpist. 
Het is stil als ze begint, maar het wordt 
steeds drukker. Fietsers stoppen en blijven 
luisteren. Dat mensen live muziek hebben 
gemist, hoor je terug in het applaus en het 
enthousiaste gejuich tot ver in de straat. De 
volgende ochtend ligt er een briefje op de 
mat. Van altviolist Sylvain Dessane, die al 
vier jaar vlakbij woont. Hij heeft geluisterd 
en genoten. Ze maken kennis en dat leidt 
tot een volgend optreden. 
Tweede Pinksterdag, een lunchconcert, 
weer in de voortuin. Zeker 40 mensen luis-
teren. Op balkons, in voortuinen, op straat. 
Je zou denken dat ze al tijden samenspelen. 
Het applaus en het gejuich klinken nog har-
der dan zes weken geleden. Mensen blijven 
nog lang napraten. 
Ideeën voor optredens voor dit duo zijn erg 
welkom! Info: info@marjattafehres.nl of 
sdess9@gmail.com

QUARANTAINEKUNST 

Fotografe Daniella van Bergen is samen met 
KunstPost het project #quarantainekunst.nl 
gestart.  Vanaf 1 juni 2020 is jouw straat 
een galerie en je buurt een museum. Door 
de lockdown zijn kunstenaars zwaar getrof-
fen: exposities gaan niet door en opdrach-
ten vervallen. Met dit project kunnen ze 
kunst achter het raam, in de (voor)tuin of 
op het balkon laten zien. Al het werk is te 
koop, tenzij anders is aangeven. Je kunt de 
QR-code bij het werk scannen en zo meer te 
weten komen over het werk en de maker.
Wil je graag kunst zichtbaar maken via je 
raam, tuin of balkon, of wil je als kunste-
naar meedoen,  meld je dan aan op 
quarantainekunst.nl

WIJN & KUNST ATELIER –  
PAUL VAN DER DONK

Paul van der Donk: ‘Sunshine Series’, eer-
ste expositie in ‘Het Nieuwe Normaal’ 7 juni 
t/m 2 augustus.
Een serie houtdrukken op Japans papier. 
Gedrukt met gerecycled hout uit gebruikte 
wijnkisten van Wijn & Kunst. Onderdelen 
daarvan zijn op verschillende manieren over 
elkaar gedrukt. Hierdoor ontstaan composi-
ties met daarin een levendig lijnenspel van 
de houtnerven. Het werk is gedrukt in een 
genummerde en gesigneerde oplage van 25 
stuks.
De afgelopen weken heeft Wijn & Kunst 
(Weimarstraat 24A) zich aangepast aan de 
nieuwe tijd. Hierbij hoort ook een nieuwe 
presentatie van de exposities. Vanaf nu de 
introductie van de Wijn & Kunst Speed-Date 
(op afspraak). Daarbij vertelt Paul van der 
Donk kort iets over de expositie aan een 
groep van max. 6 personen. Er is een aantal 
data beschikbaar en er moet vooraf worden 
gereserveerd. 
Meer info: paul@wijnenkunstatelier.nl; 
www.wijnenkunstatelier.nl
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We gaan ongewoon weer open!

Van harte welkom!

Foto: Alex Schröder

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


