
tekst: Marieke Bauwens  foto: Piet VerniMMen

Op de actiedag 5 september zijn er 
ook mensen van de gemeente bij. Onder 
hen is Henri Weber. Hij is sinds 1 juni wijk/
gebiedsmanager voor de Weimarstraat, de 
Beeklaan en de Zevensprong. 

Hoe staat het met het plan voor de Weimars-
traat, waar de stadsdeeldirecteur op 15 juli in 
De Nieuwe Regentes over sprak en dat er in ok-
tober zou zijn? Henri Weber: “ Er komt een plan 
voor het derde deel van Weimarstraat. Ik erken 
dat hier zaken anders aangepakt hadden moe-
ten worden. Dat ziet de gemeente ook.” 

Rustiger
KonkreetNieuws hoort van bewoners en on-

dernemers dat het een stuk rustiger in de straat 
is sinds een coff eeshop dicht is. Die coff eeshop 
gaat binnenkort weer open, en daar zijn zorgen 
over. Henri: “Er wordt met deze coff eeshop ge-
sproken over een mogelijke verhuizing, maar 
dat heeft ook haken en ogen. Zo zijn er niet zo-
maar goede alternatieve locaties. Niet in woon-
wijken, maar vanwege het gebrek aan toezicht 
ook niet zomaar op bedrijventerreinen.” 

Toetsing
Een horecavergunning zit op een pand, en 

zo’n vergunning is van de eigenaar. Als een 
huurder vertrekt, kan de eigenaar het pand ver-

huren aan de volgende horecaondernemer. Om 
dat te voorkomen moet een eigenaar van een 
horecavergunning afzien. En dat gebeurt niet 
zomaar. Nu is er voor nieuwe ondernemers een 
toetsing vooraf. De gemeente werkt aan een 
plan om àlle ondernemers te toetsen aan wet- 
en regelgeving.  

Zoeken naar overeenkomsten
Het beloofde plan komt er inderdaad aan en 

wordt de komende tijd al met verschillende 
partijen besproken, waaronder WijWeimar en 
de BIZ. De gemeente maakt geld vrij voor de 
aanpak van zogeheten prioritaire gebieden, 
waaronder de Weimarstraat en omgeving. Over 
het beschikbare budget en de verdeling ervan, 
worden nog afspraken gemaakt. 

Henri: “Niet iedereen heeft dezelfde ideeën 
over de Weimarstraat. Er zijn mensen die er heel 
graag eenrichtingsverkeer willen, of een auto-
te-gast-straat (dan wel ruimte voor auto’s en 
parkeerplaatsen, maar met voorrang voor fi et-
sers), anderen willen dat juist niet. De opgave 
is dus te zoeken naar overeenkomsten, en naar 
wat wel mogelijk is.” 
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Werkzaamheden
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foto: henriËtte Guest Op zaterdag 5 september schijnt de zon uitbundig 
als bewoners weer in actie komen voor een veilige wijk. Een stoet 

fi etsers vertrekt met veel lawaai; eerst drie keer het plein rond en 
dan de Weimarstraat in. Meer op pagina 5.
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Meer Weimarstraat 
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Een plan voor de 
Weimarstraat?

tekst: Marieke Bauwens  foto: anoek Van nunen 

Nellie Ehren is coördinator voor het 
bezoekwerk in Segbroek. “Veel mensen 
weten de Zonnebloem te vinden, maar 
het lijkt of de organisatie in ReVa minder 
bekend is. En dat de Zonnebloem vooral 
voor en door oude mensen is, is een 
hardnekkig misverstand. Het is er voor 
mensen met fysieke beperkingen van 
alle leeftijden, voor jong en oud. Ook de 
vrijwilligers zijn van alle leeftijden.”

Allerlei wensen
De Zonnebloem zorgt ervoor dat 

mensen elkaar kunnen ontmoeten; 
door allerlei activiteiten en door hun 
bezoekwerk. Nellie: “Activiteiten liggen 
nu stil door corona, maar als mensen 
graag iets ondernemen met een ander, 
kan dat altijd. Mensen hebben allerlei 

wensen en wij kijken of we die in ver-
vulling kunnen laten gaan. Dat kan van 
alles zijn: vrijwilligers gaan mee winke-
len, wandelen, of gaan regelmatig bij ie-
mand op bezoek. Laatst was er iemand 
die graag eens naar zijn oude buurt wil-
de, het kan allemaal. Weer eens samen 
over de Regentesselaan wandelen? Dat 
kan ook, laat maar weten. 

Match
De coördinatoren zorgen ervoor dat 

een vrijwilliger en een gast bij elkaar 
passen. Dat kunnen ze goed; er zijn bij 
de Zonnebloem mensen die al jaren 
samen dingen ondernemen, en goede 
vrienden zijn geworden.  

Interesse? Bezoek? Of vrijwilliger 
worden? Nellie is bereikbaar op 06-
4089 9804. 

De 
Zonnebloem: 
voor jong 
en oud
De Zonnebloem kent iedereen van de tv-
beelden van vakantiereizen voor oude-
ren en mensen met een beperking. Maar 
de Zonnebloem doet meer. Oók dichtbij, 
in ReVa. 
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tekst: aad Van schie

Groene onderwerpen
Aandacht voor de succesvolle groene su-

permarkt EkoPlaza, die alweer zo lang een 
natuurlijke plek in de Weimarstraat bezet. 
Het prachtige, groene Sunny Court, dat 
ook figureerde in het vogelverhaal van de 
augustuseditie, komt nadrukkelijk aan de 
orde. Er circuleert een petitie die je kunt 
tekenen om bij te dragen aan het behoud 
van dit eldorado, ook voor de bewoners 
van ReVa. Kijk op de website van Kon-
kreetNieuws. In het Energiekwartier zou 
het groene Esperantoplein nu aangelegd 
worden. Vanwege aanvullende bouwplan-
nen daar dreigde langdurig uitstel. Geluk-
kig is er nu besloten om begin 2021 toch 
te starten met een gedeeltelijk groen plein. 
Beter een half ei dan een lege dop. Na de 
verontrustende verhalen in de pers over 
de onbetaalbaarheid van het klimaatbe-
wust maken van je woning, is het goed om 
het artikel over de Energiecoach te lezen, 
om een idee te krijgen over de beste moge-
lijkheden om je eigen huis aan te pakken. 

Terugblikken op wijkdossiers en 
een voorstelrondje

Met deze editie starten we een serie arti-
kelen over ‘hoe het verder ging’ met de wat 
grotere, eerder in de krant behandelde on-
derwerpen. Deze keer over de Buurtschuur, 
een van de bekroonde voorstellen uit het 
in 2018 beschikbaar gestelde wijkbudget. 
Volgende keer over de inmiddels bijna gere-
aliseerde appartementen in de De Perpon-
cherstraat. Ook stelt met ingang van deze 
editie een van de redactieleden zich aan de 
lezers voor, hier rechts van het redactioneel. 
De aftrap is van Piet Vernimmen, redacteur 
en fotograaf vanaf de start van de vernieuw-
de wijkkrant in 2015.

In het weekend van 4 tot 6 september was 
bij DNR en Zaal 3 de opening van het nieu-
we seizoen. We snakken weer naar theater 
na dit bizarre halfjaar. Hopelijk kunnen ook 
de vele musici in de wijk weer aan de slag 
en zetten clubs als de Electriciteitsfabriek 
en De Dutch Don’t Dance Division hun ac-
tiviteiten ondanks het negatieve subsidie-
besluit voort. En verder is in deze krant de 
wijze waarop KPN en T-Mobile in onze wijk 
hun strijd uitvechten wel heel realistisch 
weergegeven in de Vaugel-cartoon.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Er is weer van alles aan de hand in onze levendige buurt. Natuurlijk passeert de re-
cente fi etsactie van WijWeimar de revue. Het blijft daar nog wel even spannend. 
We hopen met vele wijkbewoners op de eerste, zichtbare veranderingen in deze 

straat. Maar we zijn in dit nummer ook even in de Zevende Hemel en er klinkt muziek.

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 13 oktober & 
8 december

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. 

Piet Vernimmen
redacteur

“Ruim 40 jaar fi etste ik als docent Neder-
lands vrolijk fl uitend naar mijn werk – en 
vrijwel dagelijks net zo fl uitend terug. Tot 
mijn 65e. Het leven als gepensioneerde is 
net zo aardig en bovendien gevarieerder.

Momenteel ben ik betrokken bij het 
magazine ‘Haagse Historie’, bij ‘Ons Den 
Haag’, het blad van de Vrienden van Den 
Haag en bij ‘KonkreetNieuws’. Sinds 2015 
maak ik foto’s van alle voorstellingen in 
het Zuiderparktheater, ben ik gids bij de 
beklimming van de Haagse toren, muse-
umgids bij De Gevangenpoort en leid ik 
groepen rond door de stad 

De geschiedenis van Den Haag, architec-
tuur, kunst in openbare ruimte, het stads-
deel Escamp: die vier hebben mijn speci-
ale belangstelling. Vooral om de laatste 
twee te promoten, heb ik sinds kort een 
website, www.stadsgidsdenhaag.com

Of ik de lezers van KonkreetNieuws iets 
aan kan raden? Jawel. Museum Bredius 
aan de Lange Vijverberg en natuurlijk 
een bezoek aan de Verbeke Foundation 
in Kemzeke (B). En als je daar dan toch in 
de buurt bent, vergeet Schoonselhof niet, 
het Père Lachaise van Antwerpen. 

YES, HEEL ONS 
HUISMERK 

IS PALMOLIEVRIJ!IS PALMOLIEVRIJ!

Zo ook deze stroopwafels. En dat is erg 
bijzonder, want de meeste stroopwafels hebben 

palmolie nodig om lekker en knapperig te zijn. 
Maar deze stroopwafels niet! Dat is genieten 

van een heerlijk tussendoortje of snack, zonder 
schuldgevoel. En minstens net zo lekker!

Palmolievrij

✁

Actie geldig van 13 oktober 2020 
tot en met 15 december 2020.Max 1 per persoon.

1.99119OP=OP

Tegen inlevering van deze couponEkoplaza Stroopwafels

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
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VAUGEL Door Erik van Schaaik

tekst: aad Van schie foto: Peter arXhoek

In 2015 begonnen de werkzaamheden 
in het Energiekwartier in de zuidoost-
hoek van de wijk. Snel daarna startte de 
bouw aan de Loosduinseweg en vervol-
gens op de andere kavels van het terrein. 
Dit alles zou uiteindelijk leiden tot een 
zeer compacte woonwijk met veel nieuwe 
woningen en gelukkig ook een fraai groen 
Esperantoplein in het midden van de wijk. 

Uitstel
Zoals in de vorige KonkreetNieuws 

gemeld werd, is er wat betreft het 
Esperantoplein een flinke kink in de kabel 
gekomen. Door het plan om ook op het 
kavel tussen lijn 11 en het Magazijn (De 
Prael) een woonblok te bouwen, ontstond 
een parkeerprobleem. Het gevolg was 
uitstel van de aanleg van het plein. Ook 
de geplande fietsroute als aansluiting met 
de rest van de wijk, kwam in gevaar. Na de 
sloop van de huizen aan de Boecopkade 
zijn de voorbereidingen van de nieuwbouw 
aan deze kade en op de hoek van de singel 
deze zomer in gang gezet. Niet altijd tot 
genoegen van met name de bewoners 
van de Bautersemstraat. We spreken met 
twee van hen: Peter Arxhoek, die hier 
vanaf 2010 woont, en Maarten Okkersen, 
bewoner sinds 2002.

Overlast en perspectief
“Vanaf de start van de planning ben ik 

bezorgd geweest over de gevolgen van 
deze grootscheepse veranderingen voor 
de woonomgeving,” zegt Maarten. “Maar 
dat de overlast zulke grote vormen aan 
zou nemen, overtreft mijn ergste vrees. 
Alleen al de zaken die zich afgelopen 
half jaar voordeden: het uitstel van 
het Esperantoplein en de gigantische 
overlast van de bouwwerkzaamheden 
op het terrein voor onze woningen. De 
Bautersemstraat zou niet gebruikt worden 
voor bouwverkeer, was de belofte en 
de overlast zou op afstand blijven. Nou, 
de realiteit bleek anders. Er kwam een 
bouwkeet van de firma Baas voor de deur, 
die vanaf de vroege ochtend herrie gaf, 
en er kwamen heel wat zware voertuigen 
voor de deur langs.” Peter Arxhoek schreef 
brieven aan projectleiding en stadsdeel 
om in gesprek te komen over de oplossing 
van deze ellende. Er kwam beweging: de 
projectleiding zegde een burenoverleg 
met gemeente en projectleiding toe om 
tot afspraken te komen. Ook de veiligheid 
voor de schoolkinderen op weg naar 
school is door de chaotische en onveilige 
route in het geding, vinden beide heren. 
Ze beseffen donders goed dat wonen op 
een bouwterrein veel gedoe geeft, maar 
ze willen een garantie op een veiliger 

situatie en op het ontzien van hun straat. 
En natuurlijk op perspectief wat betreft de 
realisatie van het Esperantoplein.

Resultaten briefwisselingen en 
burenoverleg

De aanbesteding voor de aanleg van ruim 
de helft van het groene plein is ingezet en in 
januari wordt daarmee begonnen. Dat geldt 
ook voor de werkzaamheden aan het nieuwe 
fietspad vanaf de hoek van de Zamenhof-
straat over de brug naar de fabriek. Verder 
is het nieuwe uitgangspunt om de Bauter-
semstraat te ontzien. De bouwkeet vlak voor 
de deur is inmiddels verplaatst naar de Sin-
gelzijde en er wordt nog nagedacht over een 
veilige oversteek vanuit de Zamenhofstraat 
over de Noord-West Buitensingel.

Persleiding
Tijdens het burenoverleg kwam ook het 

tijdpad voor de bouw van de woningen op 
kavel A ter sprake, en ook voor het afbou-
wen van plein en fietspad. Hier is nog geen 
duidelijkheid over. De persleiding voor de 
aanvoer van restwarmte uit Rotterdam 
moet eerst zijn afgerond voordat er ge-
bouwd kan worden. En dat geldt ook voor 
de aanleg van het fietspad en de voltooiing 
van het Esperantoplein. Kortom, daar gaan 
nog wel jaren overheen. Energie verzame-
len dus.

Wonen in het 
Energiekwartier kost 
heel veel energie

Milieuzone oude 
brom- en snorfi etsen          

tekst: redactie

Den Haag wordt een milieuzone voor 
vervuilende 2-takt benzine brommers 
en snorfi etsen van 2010 en daarvoor. 
Vanaf 1 december 2020 mogen die nergens 
meer rijden in Den Haag. In uitzonderlijke 
gevallen kan ontheffi  ng worden verleend, 
bijvoorbeeld om medische redenen of 
omdat het een oldtimer betreft. Daarvoor 
gelden wel bepaalde voorwaarden. Heb-
ben bewoners een 4-takt brommer of 
snorfi ets van 2010 of eerder, dan is die wel 
toegestaan, mits hij is gekeurd. Er geldt 
een sloopregeling voor de oude brom- of 
snorfi ets: eigenaren kunnen € 400 terug-
krijgen als ze die laten slopen (€ 750 met 
Ooievaarspas). 
Lees alles over de regeling: www.denhaag.
nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/milieu-
zones-den-haag.htm 

Gevonden tussen het struweel van de voor-
tuin van Copernicusstraat 103. 

In de vorige edities plaatsten we een 
verzameling minibiebs. Ondertussen 

is er weer een ontdekt, dit keer aan de 
Corpernicusstraat. 

Nummer 9 inmiddels!

WONEN IN DE WIJK“Dat de overlast 
zulke grote 

vormen aan zou 
nemen, overtreft 

mijn ergste vrees”
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Familie & Recht 

Exen minder vaak voor 
rechter 

De deadline van deze column valt op 
de Dag van de Scheiding, de tweede 
vrijdag in de maand september. Deze 
dag bestaat alweer 10 jaar. De beroeps-
vereniging de vFAS (gespecialiseerde fami-
lierechtadvocaten en mediators) vraagt op 
die dag aandacht voor de persoonlijke en 
maatschappelijke impact die een scheiding 
heeft en het belang van deskundige bege-
leiding. Behalve kennis van het menselijk 
proces van scheiden, zijn juridische en fi -
nanciële kennis dan onmisbaar. Onder be-
geleiding wordt gezocht naar oplossingen 
die duurzaam zijn en dat mensen weer een 
toekomst hebben.

Positieve ontwikkeling
Uit een recent onderzoek van KANTAR* blijkt 
dat de rechter de afgelopen 2 jaar in slechts 
6% van de echtscheidingen een oordeel 
heeft moeten geven. In 2011 was dat nog 
31%. Over het algemeen komen ex-partners 
er redelijk goed met elkaar uit: ruim drie-
kwart van de scheidingen wordt zonder al 
te grote confl icten afgehandeld. Mediation 
en andere vormen van overleg zijn niet meer 
weg te denken uit het scheidingsrecht. Dit 
is een enorme winst van de afgelopen jaren. 
De rechter blijft noodzakelijk, want er zijn 
altijd mensen waarbij het niet lukt om tot 
een oplossing te komen. Die zaken zijn vaak 
complexer van aard zowel materieel als im-
materieel. 

Terugdringen van 
echtscheidingen
Op het gebied van scheidingspreventie valt 
nog veel winst te behalen. Ouders kunnen 
beter worden voorbereid op het ouder-
schap. In Noorwegen gaan ouders naar een 
speciale (zeven uur durende) workshop, 
waarin thema’s als communicatie, seksua-
liteit, confl ict oplossen centraal staan. Ne-
derland kan aan dit soort initiatieven een 
voorbeeld nemen. Maar ook kleine initia-
tieven, zoals het verstrekken van informatie 
aan kersverse ouders bij de aangifte van de 
geboorte van het kind, kunnen al heel waar-
devol zijn. Ook voorlichting en stilstaan bij 
de juridische gevolgen en de verwachtin-
gen vóór het aangaan van een huwelijk of 
samenwonen kan preventief werken. 

Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. 
Een ‘Dag van de Scheidingspreventie’ zou 
ook geen gek idee zijn! 

*Onderzoek van KANTAR 7-8-20 i.o.v. de 
vFAS t.g.v. het 10-jarig jubileum
Boekentip: ‘Ruziemaken, 
een hele kunst’ 
van Inge Marit 
Wielinga-Pols

Ien Ubaghs
familierecht-
advocaat
/mediator

tekst en foto: anneMarie PiersMa 

Tussen de Beeklaan en de Noorderbeek-
dwarsstraat ligt de Teijlerstraat; een nieuw 
straatje in een oude wijk. In 2002 is de 
straat in het kader van stadsvernieuwing 
volledig herbouwd en verschenen er mo-
derne nieuwbouwwoningen. 

De Teijlerstraat is genoemd naar de Haarlem-
se miljonair Pieter Teyler van der Hulst (1702 
– 1788). Hij werd geboren als Pieter Teyler; na 
de dood van zijn moeder in 1721 voegde Tey-
ler haar familienaam Van der Hulst toe aan zijn 
eigen naam. Teyler kwam uit een welgestelde 
doopsgezinde familie. Zijn voorouders waren 
in de 16e eeuw om religieuze redenen verhuisd 

van Schotland naar Haarlem. 
Teylers vader werkte in de textiel-
industrie en ook Teyler zelf was een 
laken- en zijdekoopman.

Verzamelaar
Teyler was een typisch vertegenwoordiger 

van de Verlichting. Hij had dan ook een grote 
belangstelling voor wetenschap en kunst. Het 
was de tijd van ontdekkingen, de tijd van ge-
nootschappen die natuurkunde bedreven, 
gedichten voordroegen en zich bekwaamden 
in de tekenkunst. Wetenschap en kunst waren 
niet langer alleen voor de elite, maar ook voor 
de gewone burger. Teyler was een verzamelaar 
van onder meer munten, prenten, boeken, fos-
sielen en opgezette vogels. Daarnaast was hij 
geïnteresseerd in theologie en deed hij veel 
aan liefdadigheid. In 1728 trouwde hij met He-
lena Wijnands Verschaven. Het echtpaar kreeg 
geen kinderen.

Flink vermogen
Teyler was een succesvol zakenman en inves-

teerder, maar vooral ook een groot weldoener. 
Tijdens zijn leven wist hij een fl ink vermogen te 
vergaren. Bij zijn dood liet hij 2 miljoen gulden 
na; omgerekend naar de huidige maatstaven 
zou dat nu neerkomen op zo’n 80 miljoen euro. 
In zijn testament omschreef hij precies wat 

er met zijn geld moest ge-
beuren: kunst en wetenschap 

moesten aangemoedigd worden, 
de godsdienst moest bevorderd wor-

den en armen en wezen moesten hulp krijgen. 
Zijn omvangrijke erfenis was onder meer be-
stemd voor de kerk en voor weeshuizen. Ook 
werd een hofj e gebouwd voor eerzame arme 
dames van boven de zeventig, het Teylers Hofj e 
in Haarlem. Het hofj e wordt nog altijd bewoond 
door vrouwen, maar de leeftijdsgrens is inmid-
dels vervallen. Behalve het hofj e werden twee 
wetenschappelijke genootschappen opgericht 
ter bestudering van de natuur en ter versprei-
ding van de Verlichting.

Teylers museum
Het grootste deel van Teylers erfenis werd be-

steed aan een museum waarin zijn wonderlijke 
verzameling werd ondergebracht: fossielen, 
mineralen en grote natuurkundige instrumen-
ten, maar ook schilderijen, tekeningen van on-
der meer Rembrandt en Michelangelo, munten 
en een enorme bibliotheek. Teylers Museum 
opende in 1784 zijn deuren. Het was het eerste 
museum in Nederland dat open was voor pu-
bliek: met schriftelijke toestemming, en alleen 
op dinsdag tussen 10 en 13 uur. Het museum, 
met de beroemde Ovale Zaal, is nog steeds in 
vrijwel originele staat te bekijken.

Teyler, 
schatrijk 
verzamelaar 
en 
weldoener

tekst: redactie foto: Bit reVa

Het Buurt Interventie Team ReVa (BIT ReVa) is op zoek naar 
betrokken bewoners, vanaf 18 jaar, die de ogen en oren 
van de wijk willen zijn en af en toe willen patrouilleren. 
Het team loopt op de zaterdagavonden van 20.00 tot 22.30 uur in 
ploegjes van twee door de wijk. Er is altijd direct contact met de 
politie als dat nodig is. Deelnemers lopen minimaal 6 zaterdagen 
per jaar mee. 
Bewoners die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden bij 
bitreva15@gmail.com of voor meer informatie bellen met Ria: 06 
1962 6333.

Straatnamen en hun naamgever

Houdt u de buurt ook graag veilig 
en leefbaar? 

 Tussen de Beeklaan en de Noorderbeekdwarsstraat ligt de Teijlerstraat
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tekst: Marieke Bauwens foto: Piet VerniMMenn

 
Alle lof voor de actieve bewoners die 
zich laten horen. Alle lof voor WijWei-
mar die, met anderen, zoveel voor el-
kaar probeert te krijgen. Dat er nu is 
afgesproken dat er niet meer zomaar ver-
gunningen afgegeven worden, maar dat 
ondernemers die zich in de Weimarstraat 
willen vestigen eerst helemaal doorgelicht 
worden, dat wordt gewaardeerd. “Maar,” 
zegt een van hen, “de gemeente moet het 
ook wel echt doen, het is een waardevolle 
afspraak, nu moet er doorgepakt worden.”

Kikke straat 
En wat voor winkeliers echt belangrijk is, 

is in feite heel eenvoudig: dat de sfeer voor 
het winkelend publiek goed is. Dat ieder-

een er met een gerust hart doorheen loopt 
en er graag komt. Dat men niet wegblijft 
omdat het onprettig is of in een kwaad 
daglicht staat, want dat is funest voor on-
dernemingen. De Weimarstraat als totaal 
is leuk, daar is iedereen het over eens. De 
een heeft het dan wat meer over de andere 
kant dan de ander, maar allemaal zien ze 
de mooie kant van de straat. “En het moet 
toch geen Fahrenheitstraat worden ... daar 
moet je niet aan denken. Zoveel variatie, 
het is echt een kikke straat”, zo verwoordt 
een van hen het. 

Onduidelijks achter de schermen
Maar er moet veel anders. Er gebeurt te 

veel onduidelijks achter de schermen, en 
drie coffeeshops is veel te veel. Sinds de 

ene shop dicht is, is het veel rustiger in de 
straat. Dat valt op en dat zegt toch wel heel 
veel. Maar hij gaat weer open. Hoe dat dan 
weer wordt? De gemeente moet actief aan 
de slag met die shops; een echt alternatief 
aanbieden, misschien uitkopen. 

Leegstand en verwaarlozing
“De Weimarstraat moet weer worden als 

vroeger,” zegt een winkelier die er al heel 
lang zit. “Veilig en gezellig.” Een andere 
winkelier baalt van de leegstand. “Schit-
terende panden worden opgekocht en dan 
wordt er niets mee gedaan. Kijk maar eens 
goed, het zijn er heel veel. En de buiten-
kanten! Het zou fijn zijn als de gemeente 
winkeliers daarop aanspreekt en hen ad-
viseert hoe het anders kan. Zet dáár een 

team op,” zegt hij. 

Een kwast over de voorkant
Winkeliers kunnen er zelf ook voor zor-

gen dat de buitenkant er goed uitziet, vindt 
een van hen. “Een keer met een kwast over 
de voorkant, de stoep vegen, een plant er-
voor, maak afspraken met je buren, hou 
het schoon en gooi die ramen open, laat 
zien wat je doet. Dan zien mensen dat er 
ook veel goeds en waardevols gebeurt. 
Met 30.000 mensen wonen we op elkaar 
gepropt en er gebeurt overal wel wat. Die 
negativiteit is zo zonde. En die leegstand, 
die is echt irritant, en het nodigt niet uit 
om je er als nieuwe ondernemer te ves-
tigen, doodzonde. Dat moet echt anders, 
want het is een heerlijke straat.” 

“Ik hou van de Weimarstraat, het is een heerlijke straat”

tekst: Marieke Bauwens 

Het Regentesseplein staat vol met bewo-
ners met de fiets aan de hand, klaar om te 
vertrekken. Een vrolijke boel. Burgemeester 
Van Zanen is net aangekomen en begroet ieder-
een met een elleboog. “Knappe, slimme, oude 
en jonge bewoners die zich zo inzetten, ik ben 
onder de indruk van wat bewoners doen.” Ook 
hij vindt vier coffeeshops, zo dicht op elkaar, veel 
te veel en ook hij vindt dat er shops moeten ver-
trekken uit de Weimarstraat. Het moet anders, 
het moet minder. Van Zanen zit nog midden in 
zijn kennismakingsperiode, en wil en kan niks 
beloven, maar wil wel kwijt dat ook hij uitkijkt 
naar discussies in de raad.

Verkeersintimidatie
Bart Beuving van WijWeimar trapt de actie af. 

“We zijn trots op onze wijk, er gebeurt heel veel 
en we wonen er fijn, maar we mogen onze ogen 
niet sluiten, want er zijn veel problemen. Van-
daag gaat het over de verkeerssituatie, ofwel de 
verkeersintimidatie. We worden weggeduwd 
en van onze sokken gereden door knetterende 
scooters, maar de buurt is ook van ons, en wij 
willen veilig over straat.” En dan vertrekt de 
stoet met veel lawaai; eerst drie keer het plein 
rond en dan de Weimarstraat in, naar het hart 
van het ‘derde deel’: WijWeimar. 

Als ik tovenaar was ...
De burgemeester komt daar als laatste aan 

en krijgt meteen de microfoon. Hij complimen-
teert degenen die deze actie organiseren met 

de wijze waarop ze het doen: “Het goede ver-
haal; zij vertellen hoe fijn je hier woont. Maar 
ze vertellen ook over de problemen die er al 
tientallen jaren zijn, zo begreep ik het. B&W en 
de raad herkennen én erkennen de problemen 
en achter de schermen gebeurt er al veel.” Van 
Zanen zegt dat hij geen ijzer met handen kan 
breken, en dat als hij tovenaar was ... hij een 
andere baan had genomen. “Er is nog veel te 

doen, en het helpt dat jullie dat met zovelen 
doen.” Hij moedigt aan om, zoals vandaag, op 
een vrolijke, vriendelijke en duidelijke manier 
op te komen voor wat we allemaal willen: een 
leefbare buurt. 

Vijf keer is scheepsrecht
“Vijf keer is scheepsrecht. U bent de vijfde 

burgemeester die met de problemen in de 
Weimarstraat te maken krijgt.” De laatste 
woorden van deze actie zijn van Ben Veen 
van WijWeimar, met een boodschap voor de 
burgemeester. “We hopen met z’n allen dat 
de straat van ‘Torremolinos van het drugstoe-
risme’ verandert in een veilige buurt. En ijzer 
met handen breken is lastig, dat klopt, maar 
dat is nu wel precies wat er in de wijk nodig is.” 

Verkeersintimidatie in het ‘Torremolinos’ van het drugstoerisme 

Bewoners weer in actie voor een veilige Weimarstraat

Winkeliers over hun straat 

“ Ook wij 
kunnen herrie 

maken ”

OVERLAST IN DE WIJK
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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

geeft drukwerk weer kleur!

Papier,
 je kan er zo

veel meer 
mee!

Meer dan alléén maar drukwerk.

 Advies      Vormgeving    Drukwerk      Printwerk    Afwerking     Brochures     Voorraad

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

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  

.

4.7 op Google

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

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

Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

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
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“De focus lag toch 
vooral op het halen 
van bedrijfsdoelen”

tekst: Laura Van herPen foto: esther Geradts

Dakdroompjes

Een nette jongen met kleine hond, 
leek hij. Altijd kletsen. Met ie-
dereen.

Die keer samen op de scooter naar 
de pandenman. Hij bij hem achterop. 
Lachen. Om het verlies van een paar 
ruggen af te wentelen. De VvE als 
doos van Pandora. Altijd wat. Veel 
potentie, nog meer gedoe. Net hun 
geliefde Weimar. Zich storen doet 
ie niet. Hij trouwens ook niet. Die 
piano is oké, de feestjes ook. Al 
had hij de vrouwen liever wat jon-
ger gezien. 

Andere strategieën houden ze er op 
na. Vriendelijkheid werkt, maar 
niet altijd zegt-ie. Vaak weet hij 
het beter denkt-ie.

Inmiddels vertoeft hij meestal in 
de Italiaanse bergen, met koffi es 
aan de bar. De praatjes daar zijn 
niet anders dan hier op het dak. 

Ja, samen die droompjes neerleggen, 
op het dak. Dat missen ze. 

Elke dag koffi e. Op vrijdag een 
biertje. Op het dak. Het afscheids-
feestje werd gevierd met paasei-
tjes, vrouwen en kinderen. Nu heeft 
hij alleen de kat nog op het dak. 

Een god in zijn gedachten is hij. 
Als de dichter. Een free rider in 
paradise, bleek hij. 

Buren in Beeld

tekst: anneke de Graaf foto: Jacques riJnsBurGer

Prikkelarm
Marcus is nu 15 jaar coach en counsellor, altijd 

gevestigd in ReVa, waarvan de laatste zeven 
jaar in dit pand aan de Laan. Hij laat het sereen-
sfeervolle pand met enige trots zien. “Prikkel-
arm. Prettig ook voor mijzelf, omdat ik hoog-
gevoelig ben”, licht hij toe. Zelf woont hij net 
over de ReVa-grens in de Bomenbuurt. “Maar 
ik sluit niet uit dat ik hier ooit eens ga wonen. 
Trouwens, hier heeft vroeger een bakkerij geze-
ten. Ik zeg altijd maar dat hier nu brood voor de 
geest wordt gebakken”. 

Het roer om
Coach/counsellor is hij niet altijd geweest. “Ik 

heb 15 jaar terug een nogal radicale switch ge-
maakt. Ik was manager bij een bedrijf in inter-

nationale fi nanciële telecommunicatie. In die 
functie hoor je ook je medewerkers te coachen 
en dat was iets wat ik ook heel graag deed. Maar 
helaas was daar te weinig tijd voor, de focus lag 
toch vooral op het halen van bedrijfsdoelen. 
Dat veroorzaakte bij mij stress en ik ging bij 
mezelf te rade wat ik het liefst zou doen. En 
dat was persoonlijk met mensen bezig zijn. Ik 
wilde graag mensen helpen en op die manier 
ook iets bijdragen aan een betere wereld. Toen 
besloot ik het roer helemaal om te gooien, wat 
ook betekende dat ik mijn zekerheden moest 
laten vallen. Nadat ik opleidingen tot coach en 
counsellor had gevolgd, ben ik hier zelfstandig 
in verder gegaan”. 

Opleidingen
In de loop der jaren heeft Marcus nog heel 

wat andere opleidingen gevolgd en zich op 

dit terrein verder ontwikkeld. Een greep: voice 
dialogue facilitator (een overzicht maken van je 
‘deelpersonen’ en welke van deze niet in balans 
zijn en je in de weg kunnen zitten), mindfulness 
trainer (95% van ons gedrag, onze gedachten 
en emoties is geprogrammeerd, maar we kun-
nen trainen om daar veel meer invloed op te 
krijgen), NLP practitioner, meditatie en meer. 
En vanuit zijn eigen ervaringen is hij gespeci-
aliseerd in het begeleiden van hoogsensitieve 
personen, stressmanagement en stresspreven-
tie. 

Creatieve passie
“Ik werk niet met strakke protocollen. Bij een 

probleem hoort wat mij betreft niet een stan-
daard oplossing. Zo kan ik steeds inzoomen op 
wat bij mijn gesprekspartner speelt. Het wer-

ken met iemand is altijd weer nieuw. We heb-
ben een gelijkwaardige relatie en ik heb daarin 
niet de waarheid in pacht. Op het moment dat 
ik goed contact heb met iemand voel ik een 
soort fl ow, een creatieve passie ontstaan, die 
me elke keer weer energie geeft”. 

Zeven jaar Zevende Hemel
“Dit jaar bestaat de Zevende Hemel zeven 

jaar. Ik vind het prettig dat ik de ruimte kan 
delen met mensen die op hetzelfde vlak bezig 
zijn. Voorbeelden van zaken die je hier in het 
centrum kunt volgen zijn: mindfulness, yoga, 
healing tao, gyrokinesis, mantrazingen, fami-
lieopstellingen, dr. Joe Dispenza meditaties en 
allerlei workshops op het gebied van persoon-
lijke ontwikkeling en spiritualiteit”.

info@stapnastap.nl; facebook.com/dezeven-
dehemel.org

Stap na Stap in 

De Zevende Hemel

BEWONERS IN DE WIJK

Aan de Laan van Meerdervoort 190 bevindt zich de Zevende Hemel, waar Marcus 
Zeven-Jansen zijn praktijk Stap na Stap Coaching & Counselling en mindfulnessle-
ren.nl heeft gevestigd. En er is meer te vinden in dit centrum voor body, mind en spirit. 

 Marcus Zeven-Jansen is 15 jaar coach en counsellor
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Gesprek met Anneke van 
Leeuwen, energiecoach
tekst: redactie foto: MichieL Van ZuiJLen

De energiecoaches wonen in de wijk. Zij 
kennen de huizen in de buurt en weten 
wat diverse andere wijkbewoners al heb-
ben gedaan. De energiecoach is een vrijwilli-
ger. Hij of zij werkt onafhankelijk van leveran-
ciers en er zijn geen verkoopvergoedingen van 
leveranciers aan energiecoaches. Vandaag een 
gesprek met energiecoach Anneke van Leeu-
wen. 

Energiecoach worden
Anneke van Leeuwen: “Ik heb als buurtbe-

woner in 2015 mede geïnvesteerd in het eer-
ste zonnepanelenproject in de buurt: Zon Der 
Gaslaan (collectieve zonnepanelen op het dak 
van de sporthal Gaslaan). Daar raakten we met 
een aantal mensen ook geïnteresseerd in het 
project Smart Homes: welke technieken zijn 
er om je huis slimmer en duurzamer te maken. 
Wim Schutte kwam met het initiatief van de 
energiecoaches, dat al bestond via HOOM (waar 
o.a. energiecoaches worden opgeleid, red.). 
Daarvoor krijg je een training van vier avonden. 
In onze buurt zijn acht coaches actief.”

Keukentafel
“Gemiddeld heb ik twee gesprekken per 

maand. We hoeven weinig aan werving te 
doen, mensen weten ons goed te vinden. Als 
een bewoner een verzoek voor een gesprek 

indient, komt een van ons op bezoek. Aan de 
keukentafel bespreken we dan je doel (wat wil 
je), we bespreken je situatie (wat heb je) en we 
vertellen uit eigen ervaring wat bepaalde ingre-
pen kunnen opleveren.

Belangrijk is dat wij regelmatig worden bij-
gespijkerd, want de technische ontwikkelin-
gen gaan heel snel. Er zijn nu bijvoorbeeld ook 
zonnepanelen in diverse kleuren, die misschien 
veel beter bij je gevel of de kleur van je dak pas-
sen. Ook de isolatiematerialen worden steeds 
beter. “

Bewoners die een gesprek met een energie-
coach willen aanvragen, kunnen hiervoor een 
formulierinvullen. 

groeneregentes.nl/energiecoaches

tekst: Laura Van herPen foto: esther Geradts

Laura van Herpen, schrijver van Bu-
ren in Beeld, zou naar Lesbos gaan in 
oktober. Om te helpen in het vluchte-
lingenkamp Kara Tepe. 
Het gaat niet door nu. Vanwege Corona. 
Maar het geld is harder nodig dan ooit. 
Daarom zamelt zij geld in voor de mensen 
daar op de vlucht. Eén van de manieren 
om dat te doen is het schrijven van kleine 
lofzangen: 

Je buur, je vriend, vriendin, je kind, je 
moeder, je opa, je vader, je oma, je zus, je 
broer, je kapper, de juf van je kind, je… je 
wil zeggen hoe blij je met ze bent, maar je 
komt er niet toe of je weet niet hoe.
Geef me wat woorden, wat details, wat 
beelden en ik schrijf een kleine ode aan 
diegene.

Van jou. Voor hem. 
Of voor haar.
Én voor de mensen op de vlucht die op 
Lesbos vertoeven. In afwachting van 
een beter leven. Die vast ook een ode 
verdienen, maar nu meer hebben aan een 
slaapzak, eten, drinken, hygiëne, veilig-
heid en onderdak.

Wil jij iemand een kleine ode 
brengen?
Laat mij weten op lofzangvoorlesbos@
gmail.com aan wie je een kleine ode wil 
brengen. Ik bel je kort om een aantal 
vragen over diegene te stellen en wat hij 
of zij voor jou betekent. Dan schrijf ik een 
kleine ode.  
Het richtbedrag per ode is € 15,00 maar 
voor minder of meer doe ik het ook. Het 
bedrag kan gestort op rekeningnummer 
IBAN NL11TRIO0320039021 tnv L.A. van 
Herpen ovv Lofzang voor Lesbos. 
Het lijkt me fantastisch om odes aan 
eindeloos veel mensen te schrijven en een 
mooi bedrag voor de vluchtelingen op te 
halen!
Voorbeeld:

Een kleine ode aan de zorgcoör-
dinator van mijn moeder
Je danst als er te dansen valt, je swingt en 
je lacht je rollende lach. 
Je houdt de wind eronder. Je houdt de 
moed er in. Ook op zaterdag.
Je warme zachte stem, die alle mensen op 
de been houdt. Zij die niet meer begrijpen 
kunnen van het waarom en het hoe. Zij 
die moeten werken met corona-maskers 
op. Met niet altijd genoeg mensen. Met 
niet altijd genoeg uren.
En mijn moeder die we aan jullie zorg 
overgaven.
Gesmeerde boterhammen worden in han-
den gedrukt. Ook in handen van bezoek. 
Een kind, een zus, een man, een kleinkind.
“Hier schat, wat wil je er op?” 
Een thuis toch, ver weg van huis. 
Zo verdwaald in de verwarring. Dan 
de geruststelling van je stem en zachte 
handen. 
“Kom maar, het is goed. Je hoeft hier niet 
meer weg.” 
Je bent een held, een echte!

Energie besparen begint met isoleren, want … de meest 
duurzame energie is de energie die je niet gebruikt.
Dit is een van de uitgangspunten van de vrijwillige energiecoaches in de wijk.

Op donderdagavond 22 oktober organiseert de Groene Regentes een bij-
eenkomst in WijWeimar waarop bewoners vragen kunnen stellen aan enkele 
energiecoaches over wat zij doen en hoe zij kunnen helpen bij het maken van 
keuzes. Ook interessant als bewoners overwegen zelf energiecoach te worden. 
De bijeenkomst zal ca. een uur duren. Dat gebeurt in verband met de corona-
maatregelen in een kleine groep. Daarom is opgeven noodzakelijk! Dat kan 
door een mail te sturen naar: info@groeneregentes.nl, te bellen of een app te 
sturen naar: 06 5357 9336 (Annemiek). Bij voldoende belangstelling zullen er 
twee bijeenkomsten zijn. De eerste start om 19.30 uur, de tweede om 21.00 uur.
 Plaats: WijWeimar, Noorderbeekdwarsstraat 218. 
www.groeneregentes.nl/energiecoaches

Lofzang voor Lesbos
Een kleine ode aan iemand

 Ron en Anja van het Haags Bloemenhuis
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tekst: aad Van schie foto: Piet VerniMMen 

Ooit was er een open ruimte aan de Laan 
van Meerdervoort achter de Reinken-
straat, waar de aftakking van de stoom-
trein van Station Hollands Spoor naar de 
Anna Paulownastraat reed. Het goederen-
treintje vervoerde onder andere bouwmateri-
aal van de nu leegstaande timmerwerkplaats 
op Sunny Court van de Laan van Meerdervoort 
naar het Vredespaleis in aanbouw. Het treintje 
was de voorloper van de huidige tramlijn 11. 

De open ruimte werd een tennisbaan en ’s 
winters een ijsbaan voor het toenemende aan-
tal bewoners in de buurt. Later groeide het 
parkje uit tot een groene oase en speelplaats 
voor jonge kinderen. Sunny Court is voor de 
omwonenden, maar ook voor gezinnen en 
ouderen uit de iets ruimere omgeving, een we-
reldje van rust geworden in een zeer dicht be-
bouwde wijk. Een prachtig groen postzegeltje 
in een drukke stadsomgeving. 

Andere wereld
Het parkje is alleen toegankelijk vanuit een 

poort in de hoek van het pleintje aan de Laan 

van Meerdervoort. Je komt als het ware een 
andere wereld binnen, waar de stadsgeluiden 
nauwelijks doordringen. Mede door de wijze 
van beheer van het parkje door een kleine 
twintig direct omwonenden is Sunny Court met 
zijn uitgegroeide bomen en struiken een oord 
geworden voor bijzondere planten en dieren. 
De blinde, begroeide muur van de voorma-
lige timmerwerkplaats zorgt voor schemering 
en is ook de afscheiding naar het verwilderde 
Obrechthof daarachter.

Bedreiging voor deze prachtige 
sprookjeswereld

In het recente verleden werd de rust van het 
parkje al eens bedreigd: de eigenaar van het 
pand van het voormalige pianobedrijf aan de 
Obrechtstraat wilde een ingang/doorgang van-
uit die hoek naar het parkje. De werkgroep Sun-
ny Court heeft dit gelukkig kunnen voorkomen. 
Een belangrijke voorwaarde voor het beheer is 
het sluitingsbeleid: slechts één ingang en be-
perkte openingstijden. Ook zijn er maar enkele 
kleinschalige activiteiten: een zomerconcert en 
een Sint Maartenfeestje voor de kinderen. Nu 
dreigt een veel groter gevaar. De nieuwe eige-

naar van de grond en de timmerwerkplaats ach-
ter het parkje, vastgoedbedrijf Hof van Obrecht, 
wil er een huizenblok van vijf woningen en een 
ondergrondse parkeerplaats realiseren. Gevol-
gen: de rustige, begroeide muur van het lege 
gebouw verdwijnt, er gaan oude bomen sneu-
velen en het is met de rust en de voor de flora 
en fauna zo belangrijke schemering achter de 
muur gedaan. De bewoners zijn op de hoogte 
gesteld via een online bijeenkomst, waarop de 
architect zijn artist impressions van het bouw-
plan toelichtte. De bouwer beweert dat hij het 
park met rust laat en zelfs grond afstaat aan het 
parkje. De bewoners geloven daar niet in. Bo-
vendien krijgen de toekomstige bewoners van 
die huizen een terras aan het park. Dat zal veel 
licht en onrust veroorzaken. 

‘Red het parkje’
Kortom, actie om dit voor het Sunny Court 

heilloze plan tegen te houden. Om een vergun-
ning te krijgen, moet het bestemmingsplan 
van tuin naar woningen gewijzigd worden. 
“Dat moet niet gebeuren,” zeggen de bewoners 
in een petitie genaamd ‘Red het parkje’ aan de 
gemeenteraad. Zij vragen om de wijziging van 

het bestemmingsplan af te wijzen, op de hele 
locatie geen (ver)nieuwbouw toe te staan en 
het hele gebied permanent aan te wijzen als 
beschermd gebied gericht op leefbaarheid en 
natuur.

Hoe verder?
De bewoners sturen de petitie, ondertekend 

door zoveel mogelijk medestanders, naar de 
gemeenteraad. Overigens is een deel van de 
Haagse politiek ook al in actie gekomen: Partij 
voor de Dieren, GroenLinks, VVD en D66 heb-
ben op 17 augustus schriftelijke vragen inge-
diend. Zij pleiten ervoor geen bouwplannen 
toe te staan op deze mooie, groene postzegel. 
Ze verwijzen daarbij naar vergelijkbare, eerdere 
afgewezen projecten. Op de website en face-
bookpagina van onze krant kunt u de ontwik-
kelingen rond deze zaak verder volgen. Onze 
gesprekspartners van de werkgroep Sunny 
Court wijzen nog op de Gulden Klinker en de 
Platina Klinker die zij van de gemeente kregen. 
Dit fraaie hedendaagse sprookje mag toch niet 
verloren gaan?

Lees verder: www.redsunnycourt.nl 

Sunny Court
Tiny Forest avant la lettre in gevaar

tekst en foto: anneMarie PiersMa 

Het Haags Bloemenhuis van Anja en Ron 
is een bloemen- en plantenwinkeltje aan 
de Regentesselaan 228a. In december 
bestaat het veertig jaar. En ze zijn deze maand 
ook veertig jaar getrouwd. “Sommige klanten 
komen al veertig jaar in de winkel. Daar 
hebben we destijds een bruidsboeket voor ge-
maakt. Die komen nu terug voor de kinderen.”

Nooit saai
Anja en Ron zijn min of meer toevallig in het 
bloemenvak gerold. Anja’s vader was kweker 
en Ron werkte in de bloemenwinkel van zijn 
zwager. Dat wilde hij ook wel voor zichzelf. 
“Ons winkeltje is klein, maar we doen veel 
meer dan je in de winkel ziet. Het grootste 
deel van de dag zijn we bezig met boeketten 
en bloemstukken voor trouwerijen, feesten 
en begrafenissen. Kijk maar op Facebook.” Ze 
wonen in het Westland, vlakbij de veiling. Mak-
kelijk, want ’s ochtends rijden ze eerst langs de 

veiling om bloemen op te halen. In de ochtend 
zijn ze vaak bezig met de online bestellingen. 
“Je weet nooit hoe de dag verloopt. Het is 
nooit saai. Dat is het leuke van werken in de 
bloemen.”

Veertig jaar
Mensen vragen weleens of ze er nooit 
genoeg van krijgen, veertig jaar samen in 
één zaak. “Het is alleen maar leuk als je het 
samen doet. We zijn nooit samen vrij, alleen 
als de winkel dicht is. Dat is best intensief. 

Toch hebben we geen stress. We zijn gewoon 
lekker aan het werk. We hebben samen 
dezelfde doelen, daarom is het nog steeds 
leuk. Stoppen met werken? Daar moeten we 
niet aan denken.” Thuis hebben ze ook altijd 
bloemen. Ze houden ervan. Soms vindt Ron 
het zelfs een beetje jammer om een mooie 
plant te verkopen. Logisch, vinden ze, ze 
delen een passie. Anders hadden ze het toch 
nooit zo lang volgehouden? 

Het Haags Bloemenhuis 
veertig jaar in de wijk

“Je moet er een 
beetje aardigheid in 

hebben”
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Het was een sobere Prinsjesdag dit jaar. 
Geen koninklijke rijtoer, geen uitbundige 
toejuichingen door het volk. Op 16 septem-
ber 1887 maakte koning Willem III in zijn calè-
che een rijtoer door Den Haag. Ook toen geen 
uitbundige toejuichingen. Integendeel: bij het 
passeren van het koninklijk rijtuig, in de buurt 
van station Hollands Spoor, riep Alexander 
Cohen “Leve Domela Nieuwenhuis. Leve het 
socialisme. Weg met Gorilla”. (‘Gorilla’ was de 
spotnaam van deze weinig populaire koning). 
Cohen werd gearresteerd, en in een proces, 
waarbij hij zijn eigen verdediging voerde en 
een hilarische pleitrede hield, werd hij tot 6 
maanden cel veroordeeld wegens majesteits-
schennis. 

Excelsior in de 
Westerbaenstraat

Geboren op 27 septem-
ber 1864 in Leeuwarden, 
ontwikkelde hij al vroeg 
een talent voor opstandig-
heid: van school gestuurd, 
daarna in dienst van het 
KNIL, maar van de vijf jaar 
in Nederlands-Indië bijna 
de helft doorgebracht in 
detentie wegens insubordi-
natie (in de gevangenis las 
hij Multatuli, een levenslange inspiratiebron). 
Op het moment van zijn arrestatie werkt 
Cohen bij de socialistische drukkerij Excelsior in 
de Westerbaenstraat. Hij is daar corrector van 
Recht voor Allen, het blad van Ferdinand Do-
mela Nieuwenhuis (die dan trouwens voor een 
vergelijkbare veroordeling net uit de gevange-
nis is ontslagen).

Parijs
Om zijn straf te ontlopen neemt Cohen eerst 

de wijk naar België, maar daar wordt hij al snel 
uitgewezen naar Frankrijk. In Parijs, waar hij 
in augustus 1888 aankomt en waar hij zich 
al gauw thuis voelt, verkeert hij in kringen 
van anarchisten, bohémiens en avant-garde 
kunstenaars. Hij is daar in zijn element en blijft 
zijn leven lang francofi el. In december 1893 
wordt Cohen, na een mislukte bomaanslag op 
de Franse Assemblée waar hij part noch deel 
aan had, ook Frankrijk uitgewezen en vertrekt 

hij noodgedwongen naar Londen. Pas in 1895 
keert hij (illegaal!) weer terug in Nederland. 
Daar wordt hij echter prompt gearresteerd en 
moet hij in Amsterdam alsnog zijn gevangenis-
straf uitzitten. 

Regentessekwartier
Na zijn vrijlating verhuist hij in 1897 naar Den 

Haag en vestigt zich met zijn Franse vrouw 
Kaya Batut in het pas gebouwde Regentes-
sekwartier, Pikant detail: via via was Cohen te 
verstaan gegeven dat hij gratie zou kunnen 
krijgen van Koningin-Regentes Emma als hij 
daartoe een verzoek zou indienen. Maar dat 
was zijn eer te na: hij vond zelf dat hij niks had 
misdaan. 

Cohen en zijn vrouw zijn als ze in Den Haag 
komen wonen 
overigens niet 
offi  cieel getrouwd 
(dat doen ze pas 
in 1918) en hun 
ongehuwd samen-
wonen wordt door 
de burgerij (maar 
ook door Domela 
Nieuwenhuis) niet 
erg geapprecieerd. 
Ze wonen eerst 
op het adres De 
Gheynstraat 80 en 
daarna De Perpon-

cherstraat 30. Cohen voorziet in zijn levenson-
derhoud als boekhouder bij de coöperatieve 
bakkerij ‘De Volharding’ en door het geven van 
Franse conversatielessen aan de gegoede bur-
gerij. Zijn vrouw opent, onder haar eigen naam 
‘Madame Batut’, een knipcursus, “vrij goed 
bezocht door opgeschoten meisjes uit den 
burgerstand”, aldus Cohen in zijn memoires 
‘Van anarchist tot monarchist’. Die meisjes zijn 
zeer nieuwsgierig naar ‘monsieur Batut’, maar 
die houdt zich op de achtergrond.

Paradox
Cohen zelf daarover: “De reden van mijn 

strikt incognito was tweeledig. In de eerste 
plaats vond ik het behóórlijk bij dezen cursus 
voor jonge meisjes op den achtergrond te 
blijven. En, secundo, achtte ik het beter dat 
de ouders van mijn vrouws leerlingen nièt te 
weten kwamen, dat ‘monsieur Batut’, onder 
het pseudoniem van Alexander Cohen, een 

oneerbiedig tijdschriftje, de Paradox geheeten, 
redigeerde en uitgaf. Want ofschoon ik, in het 
eerste nummer van dit blaadje, ùitdrukkelijk 
en nàdrukkelijk mijn standpunt had uiteen-
gezet - ik was, schreef ik, géén ‘revolutionair’ 
in den traditioneelen zin van het woord meer 
- waren toon en strekking van het geschriftje 
toch non-conformistisch genoeg om mij in den 
informeelen ban te hoùden, die hier en daar 
over mij was uitgesproken, en waarin ik mij, 
overigens, volkomen op mijn gemak voelde.”

Dat eenmanstijdschrift De Paradox (de titel 
was ontleend aan een citaat van Diderot: ‘Een 
paradox is het omgekeerde van een vooroor-
deel’) was inderdaad een volstrekt anti-burger-
lijk en non-conformistisch tijdschrift. Van no-
vember 1897 tot november 1898 verschijnen 
twintig nummers, in een oplage van maximaal 
350 stuks. Eén van de abonnees was H.M.C. 
Holdert, de latere directeur van De Telegraaf.

Cohen en zijn vrouw proberen op allerlei 
manieren het tijdschrift aan de man te bren-
gen: uitventen op straat (geen succes: dat ligt 
Cohen niet, hij voelt zich dan een Jehova-ge-
tuige), maar ook door het tijdschrift stiekem op 
de tijdschriftentafel van cafés te schuiven. Er 
wordt, in 1898, nog één keer verhuisd, nu naar 
de Cartesiusstraat, (“een nog in aanbouw zijnd 
zijstraatje van de Regentesselaan”) op nummer 
11 om precies te zijn. 

Opnieuw Parijs
Maar Frankrijk blijft trekken, en op 14 juli 

(quatorze juillet!) 1899 komt Cohen in Parijs 
aan, waar zijn vrouw al een week eerder is ge-
arriveerd. Hij wordt in 1907 Frans staatsburger, 
heeft een groot politiek en cultureel netwerk, 

en verdient zijn geld door allerlei vertaalwerk 
(hij vertaalt Multatuli in het Frans) en journa-
listiek werk. Hij schrijft over Nederland voor 
Franse bladen (o.a. Le Figaro) en over Frankrijk 
voor Nederlandse media. Zo is hij van 1906 tot 
1922 correspondent van De Telegraaf, onder de 
toenmalige directeur H.M.C. Holdert, die, zoals 
eerder vermeld, indertijd nog abonnee was 
geweest van De Paradox.

Dwarsdenker
Alexander Cohen sterft in 1961 in het Zuid-

Franse Toulon, een jaar na de dood van zijn 
vrouw. Hij is dan in politiek opzicht al lang op-
geschoven van anarchist naar monarchist (niet 
toevallig ook de titel van een van zijn boeken), 
maar is ook zijn hele leven een notoire dwars-
denker gebleven. Simon Carmiggelt (geboren 
aan de rand van het Regentessekwartier, op de 
Loosduinsekade) was een groot bewonderaar 
van zijn werk. Carmiggelt schreef daarover 
ooit: “Zijn explosief knetterende, zwierige stijl 
is nergens verbleekt”. 

Oordeel zelf, er is nog veel te vinden. En 
voor alle reaguurders en boze burgers van 
tegenwoordig: lees Cohen en leer hoe je ook 
superieur kunt schelden ... 

Reacties: weimarchief@gmail.com

Alexander Cohen: een anarchist in het 
Regentessekwartier

“ Zijn explosief 
knetterende, 

zwierige stijl is 
nergens 

verbleekt”
Een volstrekt 

anti-burgerlijk en 
non-conformistisch 

tijdschrift

HISTORIE IN DE WIJK

 Alexander Cohen (1899) (heliogravure Jan Aarts, IISG)
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Waar vroeger de voor oudere wijkbe-
woners overbekende electrowinkel van 
Duivesteijn gevestigd was, is nu al meer 
dan 10 jaar de biologische supermarkt 
Ekoplaza te vinden aan de Weimarstraat 
153-155. Eigenlijk bijzonder dat er van de vier 
Haagse winkels van dit concern er een in onze 
buurt staat. 

Hoog tijd om in dit tijdperk van duurzaamheid 
en noodzakelijk klimaatbeleid eens te gaan pra-
ten met Peter Boin, bedrijfsleider van dit fi liaal. 
Hij vervult deze functie nu ruim een jaar. Voor-
heen werkte hij onder meer in de Ekoplaza in 
het voormalige postkantoor met het mooie 
Escherschilderij in de binnenstad en in de ves-
tiging in de Theresiastraat. “Het Weimarfi liaal 
is op dit moment de best lopende Ekoplaza in 
Den Haag. De coronacrisis heeft de omzet een 
fl inke duw gegeven. Veel mensen die thuiswer-
ken, komen nu hier winkelen,” zegt hij. 

Succes in ReVa
“De buurt kent veel groenbewuste inwoners 

en die doen hun boodschappen bij ons. Kwali-
teitsvol, biologisch voedsel is voor alle klanten 
natuurlijk aantrekkelijk. We zijn vooral trots op 
onze ruime en gevarieerde groenteafdeling. 
Opvallend is dat er nogal wat klanten van bui-
tenlandse afkomst de winkel bezoeken, met 
name expats. Er komen ook veel klanten uit de 
omliggende wijken; een rol speelt dat je hier 
nog redelijk kunt parkeren. Onze producten zijn 
wel duurder dan die van een gemiddelde su-
permarkt, maar we garanderen de biologische 

kwaliteit en we willen dat onze leveranciers een 
goede prijs ontvangen. Biologisch boeren is 
gewoon duurder, maar we weten allemaal dat 
er grote veranderingen in de landbouw nood-
zakelijk zijn. Ekoplaza zit wat dat betreft op het 
goede spoor. Boeren moeten geholpen worden 
bij de omschakeling naar een meer verant-
woord agrarisch ondernemerschap. Vervolgens 
moet er dan wel een goede prijs voor betaald 
worden. Samen met andere biologische be-
drijven pleiten wij dan ook voor een btw-vrije 
status. Op die manier 
wordt het prijsverschil 
met de niet biologische 
supermarkten kleiner”. 

Belangrijkste 
uitgangspunten 

“We nemen onze 
verantwoordelijkheid 
voor duurzaamheid: 
zo min mogelijk plas-
tic verpakking en alle 
verpakking recycle-
baar. Onze producten 
zijn smakelijk en bevatten geen kunstmatige 
toevoegingen en E-nummers. Ze komen van 
dichtbij en zijn vers en beperkt houdbaar. Maar 
we vernietigen bijna geen producten over de 
datum. We doen mee met de Too Good to Go 
app: met tasjes afgeprijsd van € 9 naar € 3 en 
van € 18 naar € 6 verkopen wij producten die 
op die dag op de datum zijn. Overtollige, nog 
prima eetbare bananen gaan naar de Kentalis 
bakkerij, waar mensen met een arbeidshandi-

cap er smakelijk bananenbrood van bakken. 
Een eerlijke prijs voor iedereen: transparant 
van boer tot bord. Voorts doen we veel aan 
voorlichting: zie de teksten bij de product-
schappen en de vele recepten voor gevarieerd 
eten die we verspreiden”. 

Personeelsbeleid en toekomst
Bij deze winkel werken ongeveer 40 perso-

neelsleden. Een aantal vaste krachten draagt 
de bedrijfsfi losofi e uit en schoolt de nieuwe 

medewerkers. De be-
drijfsleiders van Ekop-
laza brachten onlangs 
een bezoek aan Hoeve 
Biesland in Delfgauw, 
een echt kringloop 
boerenbedrijf, waar 
ook de weidevogels 
weer fl oreren. Zien 
waar je het voor doet 
is belangrijk. Peter 
verwacht groei in de 
toekomst. Preventie en 
gezond eten worden 
steeds belangrijkere 

thema’s. Hij voelt zich thuis in zijn winkel in 
de Weimarstraat, al zou het mooi zijn als de 
winkeliersorganisatie BIZ meer kracht zou ont-
plooien voor de winkelstraat als geheel. En o 
ja, de bevoorrading vindt plaats in de vroege 
ochtend tussen vijf en zes uur en dus maar één 
keer per dag op een rustig moment. Ook dat 
is conform een uitgangspunt: onnodige ver-
voersbewegingen voorkomen.

Krimp 
Op het moment dat ik achter m’n compu-
ter kruip om nog net de deadline voor de 
KonkreetNieuws van oktober te halen, hoor 
ik op de achtergrond Jaap van Dissel van 
het RIVM in het 8 uur journaal verklaren 
dat we nu echt aan de vooravond staan van 
de tweede coronagolf. De besmettingen 
lopen in een rap tempo op en het aantal 
ziekenhuisopnames stijgt onverminderd 
voort. Het testen geeft ook problemen, 
want voor de testlocaties sta je in de fi le, als 
je überhaupt al een afspraak hebt kunnen 
forceren. 
Voor de economie, die het zwaar te verdu-
ren heeft, komt de tweede golf extra hard 
aan. Hadden we al een krimp van 8,5%, dan 
zal deze de komende maanden alleen maar 
groter en groter worden. 
En dat is nog niet eens alles, want er is ook 
een giga krimp gaande bij de diersoorten. 
Er staan er inmiddels heel veel op de lijst 
van uitstervenden. En tot overmaat van 
ramp las ik onlangs, dat waar wij mannen 
het meest onzeker over zijn, óók al onder-
hevig is aan krimp! 
Uit een recentelijk gepubliceerd onderzoek 
van een Italiaans wetenschappelijk bureau 
is namelijk vast komen te staan dat de 
gemiddelde lengte van ons fi ere mannelijke 
geslachtsdeel - in ‘ruststand’ wel te verstaan 
- de afgelopen decennia gekrompen is van 
9,7 centimeter in 1948 tot 8,8 centimeter 
in 2018. Een dramatisch verlies van 9 mil-
limeter! Dus reken maar uit wat er, als dit 
zo doorgaat, nog kan gaan ‘staan’ in het 
volgende millennium.
Nou ben ik zelf uit het jaar direct na de eer-
ste meting, dus in mijn ‘geval’ valt het nog 
mee, maar ik moet toch al snel rekening 
houden met een persoonlijk verlies van net 
iets meer dan één tiende millimeter. Niet 
schokkend natuurlijk, maar toch, ‘t kan wel 
het verschil maken om een keer goed diep 
te gaan. 
De oorzaak van dit geslachtsverlies zit ‘m 
volgens de onderzoekers in de verslechter-
de leefomstandigheden van ons mannen. 
Te weinig bewegen, stress, sterke drank en 
ook obesitas hebben te maken met deze 
fysieke krimp. 
Een positief puntje uit ditzelfde onderzoek 
is dan wel weer, dat de gemiddelde arm-
lengte van de man in de afgelopen 70 jaar 
wél iets is toegenomen. Dat geeft ons in 
ieder geval toch weer wat meer armslag.
Aan de andere kant…, wat zal ik me druk 
maken: Het zal mij eerlijk gezegd worst we-
zen dat wij in de toekomst steeds minder in 
te brengen hebben bij de dames. Het dient 
mijn tijd wel uit!

Frans de Leef 
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Ekoplaza: Let’s bake the 
world a better place

“Het Weimar
fi liaal is op dit 

moment de best 
lopende Ekoplaza in 

Den Haag”

 Peter Boin, bedrijfsleider van het fi liaal

ONDERNEMEN IN DE WIJK

Vraag de gratis sticker aan via 
redactie@konkreetnieuws.nl
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In 2018 ging het Haagse ‘Projectplan 
Wijkbudget’ in zes wijken van start. Een 
van die zes was het Regentesse-Valken-
boskwartier Zuid. De opzet was helder: een 
gemeentelijk budget, vrij te besteden door be-
woners van ReVa, aan initiatieven die bij zouden 
dragen aan de sociale en de fysieke leefbaarheid 
van de wijk. 

Het budget
Bewoners beslisten waaraan het budget zou 

worden besteed en wie verantwoordelijk zou 
zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Eind 
2018 werden de voorstellen van vijf indieners 
beloond: €7.600 voor Buurthuis Hondius, 
€17.000 voor de Tegelweetjes, €4.600 voor de 
organisatie van een voetbaltoernooi, €3000 
voor een buurt/inspiratiecafé en €17.800 voor 
een Buurtschuur. Samen €50.000.

Gereedschap delen: onderdeel van 
een deeleconomie

De Buurtschuur was een idee van Jeroen Boon 
en bestond eruit een soort bibliotheek in te rich-
ten voor de wijk, maar dan voor gereedschap. 
Jeroen: ”Je bespaart geld, het bestrijdt armoede 
en de schuur kan een belangrijke sociale functie 
vervullen. En niet te vergeten: het draagt bij 
aan een duurzame samenleving. Immers, een 
boormachine wordt volgens mij na aanschaf 
gemiddeld maar 16 minuten gebruikt.”

Lastig
In 2019 bleek de verwezenlijking van het 

idee ‘Buurtschuur’ lastiger dan gedacht. Een 
beoogd pand aan het Regentesseplein, ideaal 
qua zichtbaarheid in de wijk, werd uiteindelijk 
een gebouwtje achterin het Eekta-complex 
aan de Boylestraat, het aantal wijkbewoners 
dat een abonnement nam bleef achter bij de 
verwachtingen, net zoals het aantal vrijwilligers 
dat de buurtschuur zou runnen: gereedschap 
repareren en inventariseren, administratie bij-
houden. En hoewel Jeroen met de Buurtschuur 
deelnam aan tal van duurzaamheidsprojecten 
in de wijk en op tig andere manieren probeerde 
de bekendheid te vergroten, lukte dat niet echt 
en besloot de gemeente eind 2019 de subsidie 
voor het project te stoppen.

KLEUR
Marcel van Dam, buurtpastor van de KLEUR-

kerk, zag eind 2019 mogelijkheden het project 
nieuw leven in te blazen en richtte met een ge-
meentelijke subsidie van een paar honderd euro 
binnen het pand aan het Copernicusplein een 
buurtschuur in. Marcel: ”Wij nemen het idee van 
Jeroen over en denken dat wij hier mogelijkhe-
den hebben om het tot een succes te maken. 
We hebben ongeveer 100 stuks gereedschap 
van hem overgenomen. Wijkbewoners kunnen 
lid worden voor €20 per jaar en dan mag je via 
een strippenkaart tien keer iets lenen. Borg is 
niet nodig.”

KLEURklussen 
“Wij zijn bekend in de wijk, we hebben 600 

volgers op Facebook en 470 wijkbewoners ont-
vangen wekelijks onze Nieuwsbrief. We plaatsen 
daar binnenkort oproepen om gereedschap te 
komen brengen en om abonnee te worden. Wat 
we nog missen is bijvoorbeeld een boortol, een 
kleine metalen ladder, een goede schuurmachi-
ne, een elektrische zaag, een zaagtafel en een 
‘hondje’. Ja, en dan kunnen we natuurlijk ook 
altijd plamuurmesjes, setjes spijkers, schroeven, 
boortjes en pluggen gebruiken. De KLEURkerk 
staat in het teken van geven en niet van zake-
lijke transacties. Wij willen hierin iets betekenen 
voor de buurt. Een van onze activiteiten zijn de 
KLEURklussen. We knappen tuinen op, doen 
verhuizingen en verrichten kleine herstelwerk-
zaamheden voor wijkbewoners die het niet 
zelf kunnen betalen. We werken niet tegen een 
uurtarief, maar een gift is voldoende. Ook voor 
deze KLEURklussen gebruiken we het gereed-
schap en het materiaal uit onze buurtschuur.”

Het zou mooi zijn als het stadsdeel dit initia-
tief ruimer zou ondersteunen.

Het wijkbudget uit 2018 en De Buurtschuur

tekst anneke de Graaf foto: Jacques riJnsBurGer

Je wordt niet zomaar meester-vioolbou-
wer. Daar gaat een jarenlange scholing 
aan vooraf. Waarbij de vioolbouwer in veel 
landen praktijk opdoet. Hoe zo’n traject bijvoor-
beeld verloopt, is te zien aan de loopbaan van 
onze enige vioolbouwer in de wijk, Katharina 
Meierott. 

Katharina, geboren in Duitsland, wordt vol-
gens het gildesysteem opgeleid. De liefde voor 
het vak krijgt ze mee van haar muzikale fami-
lie. Ze speelt van kleins af aan cello en weet al 
op jonge leeftijd dat ze strijkinstrumenten wil 
maken. Als 19-jarige leerling begint ze bij viool-
bouwer Goldfuss in Regensburg en doorloopt 
met succes de vioolbouwschool in Mittenwald. 
Na haar examen zwerft ze jaren als gezel langs 
diverse ateliers (Wenen, New York, Japan, Den 
Haag). Katharina: “Het is erg interessant om te 
zien hoe men in de diverse ateliers zaken op 
verschillende manieren aanpakt”. Toen ze uitein-
delijk in het atelier van Ulrike Wiebel in Leiden 
terechtkwam, had ze zoveel ervaring opgedaan 

dat ze daar kon worden klaargestoomd voor een 
eigen atelier. Dat opende ze in 1996 eerst in de 
Van Merlenstraat en vanaf 2013 zit ze aan de 
Laan van Meerdervoort 232-A. 

Kennis delen
Haar meestertitel in het bouwen, repareren en 

restaureren van violen, alten en cello’s behaalt 
ze in 1998. Ze is lid van de Duitse Vioolbouw- en 
Stokkenbouwvereniging, waar ze jaarlijks haar 
vaardigheid bijhoudt, en van de Nederlandse 
Groep van Viool- en Strijkstokkenmakers. En 
geregeld delen vioolbouwers van over de hele 
wereld hun kennis. 

Zolders
De coronacrisis heeft niet veel negatieve in-

vloed op haar werk. “Eigenlijk juist niet: mensen 
hadden bijvoorbeeld tijd om hun zolders op te 
ruimen en te besluiten om die oude viool eens 
te laten opknappen.” Ze leeft mee met alle musi-
ci in onze wijk, die allemaal zo ontzettend graag 
willen spelen. Bijzonder ook, al die kleinschalige 
initiatieven van musici om toch een publiek te 
laten genieten van hun muzikale gaven. 

Katharina Meierott, 
vioolbouwer
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“Voor De Dutch Don’t 
Dance Division maakte ik de 

kleding ”

tekst en foto: anneMarie PiersMan

In de Weimarstraat 230a is sinds kort 
een nieuw muziekschooltje gevestigd 
voor zang, percussie, trompet en gitaar. 
Chalina Smit en Jurgen Scholtanus studeerden 
aan het conservatorium in Zwolle, richting jazz 
& pop. Chalina is zangeres, zangcoach en per-
cussionist, Jurgen is trompettist en muziekdo-
cent. Sinds juni wonen ze in Den Haag en geven 
ze muziekles in de buurt. “Iedereen is welkom. 
Als het je leuk lijkt om muziek te maken, kun je 
bij ons op les komen.”

Alle stijlen
Chalina begon op haar 4e met vioolles. “Maar 

op mijn 16e dacht ik: ik wil liever zingen. Eerst 
heb ik het mezelf aangeleerd. Daarna ben ik 
naar het ArtEZ conservatorium in Zwolle ge-
gaan. Ik koos voor Latijns-Amerikaanse muziek, 
maar eigenlijk vind ik alle stijlen leuk om te 
zingen.” Chalina ontmoette Jurgen in een La-

tin combo. “We vonden elkaar eerst helemaal 
niet zo leuk, totdat we samen muziek maakten. 
Toen sloeg de vonk over.”

Improviseren
In de Weimarstraat begonnen ze hun eigen 

minimuziekschool, in een zelfgebouwde studio 
in de tuin. Chalina: “Ik vind het leuk om leerlin-
gen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 
Bijvoorbeeld door te improviseren of een eigen 
nummer te schrijven.” Jurgen: “Plezier in mu-
ziek maken staat bij ons voorop. Wij zijn geen 
strenge docenten. Leerlingen moeten lekker 
spelen wat ze leuk vinden. Of dat nou jazz is, 
popmuziek of gewoon alles van Chet Baker.” 
Iedereen kan meedoen met de lessen. Cha-
lina: “Jong of oud, beginner of gevorderd: ik sta 
open voor alle leerlingen. Als het je leuk lijkt, 
kun je een proefles proberen. Ik heb al afge-
sproken met een vrouw van 84 en een meisje 
van 9.” Aanmelden voor een proefles kan via 
chalina@major7.nl.

Chalina Smit en Jurgen Scholtanus: muziekles in de Weimarstraat

“Muziek is een uiting van plezier” 

“We vonden elkaar 
eerst helemaal niet 

zo leuk”

tekst en foto: Piet VerniMMen

Studio Phoenix van Bernadette Kijzers 
is een van de bedrijven aan de De 
Gheijnstraat 51, culturele hotspot in ReVa. 
Bernadette was sinds 1985 verbonden aan het 
kostuumatelier van Toneelgroep De Appel. In 
2015 zorgde een negatief oordeel van de Raad 
voor Cultuur voor het einde van deze uiterst 
succesvolle theatergroep. “Ja, dat was een 
enorme schok voor alle medewerkers: acteurs, 
kassapersoneel, horeca, kostuumafdeling: het 
was één hechte familie. Na de sluiting van De 
Appel heb ik echt wel weer even vertrouwen in 
mezelf moeten kweken.” 

Na de Appel nu DeDDDD
In 2018 richtte ze Studio Phoenix op “Ik kreeg 

al snel opdrachten van particulieren, zoals het 
ontwerpen van een trouwjurk of kleding voor 

zangers, ik geef ook één op één naailessen 
(bernadette@studiophoenix.nl), maak kos-
tuums voor het Kinderboekenmuseum. Voor 
De Dutch Dont’t Dance Division maakte ik de 
kleding voor hun voorstelling ‘Julia & Other 
Love Stories’”. Overigens, de DeDDDD staat 
met wat pech na de raadselachtig negatieve 
beoordeling door de Raad voor Cultuur 2020 
hetzelfde lot te wachten als De Appel. 

Mondkapjes
Bernadette is ook verantwoordelijk voor de 

kleding van ‘Romeo en Julia’, de voorstelling die 
theaterschool Rabarber deze winter uitbrengt. 
Op 1 juni mocht het personeel van Rabarber 
weer beginnen en kreeg Bernadette de op-
dracht om binnen enkele weken 100 passende 
mondkapjes te verzorgen. Ondanks corona en 
de dreigende sluiting van DeDDDD ziet Berna-
dette de toekomst hoopvol in en doet daarmee 
de naam Phoenix Studio eer aan.

Studio Phoenix

ONDERNEMEN IN DE WIJK
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070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

•  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

JACO KOEVOET

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet 

verder kan!

LOOPBAANCOACHING
Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht 

bij je past en hoe je daar voor gaat!

MOBIEL 06 204 33 947   EMAIL JACO@DEREISGEZEL.NL   WEBSITE WWW.DEREISGEZEL.NL

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

www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg
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.Altĳd een passende oplossing.Kies een Style die bĳ je past.Meet & Montage Service.20 jaar Garantie

Laan van Meerdervoort 258
070-3452700

www.houtwinkelzaag.nl/raffito

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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Dit jaar geen evenementen 
meer in Emma’s Hof  

Het bestuur van de Stichting 
Stadstuin Emma’s Hof heeft 
in verband met de corona-
maatregelen besloten om dit 
jaar geen evenementen meer 
te organiseren. Dus dit jaar 

helaas geen Sint Maarten, Burendag of 
Kerstmarkt. Hopelijk volgend jaar weer. 
De tuin wordt wel goed onderhouden 
en is gewoon iedere dag vanaf 10.00 uur 
open voor iedereen.
Sowieso een bezoek meer dan waard.  

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

WIJN & KUNST – BEELDEN VAN
ANNETTE VAN STEKELENBURG 

30 augustus t/m 1 november 2020 - Dit is 
de 2e expositie van Annette van Stekelen-
burg bij Wijn & Kunst atelier. Haar beelden 
tonen wederom de prachtige diversiteit van 
‘de mens’.
Er zijn in verband met de coronamaatrege-
len helaas geen openingen van exposities.
De expositie is tijdens openingstijden te 
bezoeken. Meer dan drie personen alleen 
op afspraak, zodat Wijn & Kunst bezoekers 
genoeg ruimte kan bieden.

GALERIE PAPER ART & DESIGN
ZWEVENDE WAARNEMINGEN 

In het H.E.R.B.S. Paper project, een sa-
menwerking tussen het conceptmerk FANT, 
ontwerper Nienke Hoogvliet en kunstenaar 
Loes Schepens, zijn met kruiden geverfde 
wollen sjaals, handgeschept papier en 
textielcollages te zien. Ze zijn het eindre-
sultaat van een onderzoek naar circulair 
gebruik van rozemarijn en salie (foto Char-
lotte Visser).
Bij de collages van Danièle Knirim staan 
hoogte- en dieptepunten centraal. Vanuit 
ieders eigen emotionele perspectief is het 
herkenbaar wanneer de bodem is bereikt, 
om daarna weer te gaan verlangen naar de 
hoogte. De collages zijn gemaakt met pa-
pier uit oude boeken, Danièle verzamelt ze 
op boekenmarkten, antiquairs en kring-
loopwinkels. 
Expositie van 17 oktober 2020 tot en met 5 
januari 2021. paperartanddesign.nl

Vraag de gratis sticker aan via 
redactie@konkreetnieuws.nl

WORKSHOP
VILTEN MET 

SCHAPENWOL
INSPIRATIE 

OPDOEN
  NIEUWE 

TECHNIEKEN
LEREN

Viltflexplek.nl 

NEST – 
A FAIR SHARE OF UTOPIA 

Tentoonstelling@Nest en CBK Zuidoost 3 
sep – 22 nov 2020
‘Als je vandaag zou sterven en één genera-
tie later terugkeert, in welke wereld zou je 
dan geboren willen worden, ongeacht waar 
of wie je bent?’ Voor ‘A Fair Share of Utopia’ 
maakt een groep kunstenaars afkomstig uit 
verschillende plekken van de wereld nieuwe 
werken, waarin ze deze vraag proberen te 
beantwoorden. Voor deze tentoonstelling 
is Nest de samenwerking aangegaan met de 
Amsterdamse kunstinstelling CBK Zuidoost. 
Bij de expositie verschijnt een boek ‘Wat 
niet is maar kan zijn’. Hierin staan essays 
van schrijvers en denkers die vanuit de-
zelfde vraag vertrekken. www.nestruimte.nl 
voor tijden en extra programma. 

Voxcraft, The Art of 
Vocal Expression
Raamconcertjes in de 
Columbusstraat

tekst: anneke de Graaf foto: wiLMa Vossenaar

Op 29 september van 17.30 tot 17.45 
uur trad het muzikaal gezelschap Vox-
craft al voor de vierde keer op vanuit 
het raam van Columbusstraat nr. 13, 
tegenover de Van Bylandtstraat. Deze 
keer met een recitel door bariton Drew 
Santini en pianist Alessandro Soccorsi, 
met vrolijke en ontroerende liederen 
van Blitzstein, Bolcom en Sheer. Het 
aantal toehoorders groeit elke keer 
weer. Naar schatting 50 bewoners wa-
ren komen luisteren naar dit bijzondere 
initiatief en genoten zichtbaar van het 
optreden, dat goed was te verstaan in 
de straat. En gelukkig was er genoeg 
ruimte om zich aan de anderhalve 
meter te houden. 

Er zijn volgende optredens op 
dinsdagen 13 en 17 oktober, 10 en 24 
november en 8 en 22 december, alle 
om 17.30 uur, zelfde plek. 
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14 november

UD Festival
Eerbetoon aan 
Farid Al-Atrash

Inspiratie, Spiritualiteit, Rituelen 
i.s.m. Festival Sacred Songs

InSpiRituals

OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER

29 november 

Schaap Zacht
(1,5+)

Zintuigelijke voorstelling 
voor de allerkleinsten

21 t/m 23 oktober

De Betovering
Internationaal 
kunstfestival 
voor de jeugd

 * VerhuurOKTOBER
11 | Fluisterstad (2+) | Muzikaal sprookje over het vinden van je plek

15 | De Haagse Spot | Try-out podium comedy, cabaret en liedschrijvers *
15 | Internationaal Turks Theaterfestival 
16 | Nachtlicht | Ontdek de nacht met Mike Boddé 

21 t/m 23 | De Betovering | Internationaal kunstfestival voor de jeugd 

30 | El Pub Flamenco | De plek om hedendaagse flamenco te beleven

31/10 & 1/11 | Film: Tuvalu | Met live muziek van bont gezelschap 

NOVEMBER
8 | De donkere dagen (6+) | Van Leth en RO | Over groter worden en de tijd

14 | UD Festival | Eerbetoon aan Farid Al-Atrash | concert en documentaire

15 | Verhalen uit de wereld van Den Haag | Uit de buurt & van heinde en verre

19 | De Haagse Spot | Try-out podium comedy, cabaret en liedschrijvers *
26 | El Pub Flamenco XL | Tevana, met Karen Lugo en Arturo Ramón

27-29 | El Hâl-dans met  Saïda Naït-Bouda | Rituele dans uit Noord-Afrika

29 | Schaap zacht (1,5+) | Zintuigelijke voorstelling voor de allerkleinsten

DECEMBER
3 | De Haagse Spot | Try-out podium comedy, cabaret en liedschrijvers *
10 t/m 12 | InSpiRituals | Waar geloof jij in? | Voorstelling voor en door de buurt

13 | Vamos a la Haya/Zambomba | FlamencoKerstfeest

DNR SERIES
Ukkieconcerten | Peuters op muzikale ontdekkingsreis | 
Iedere woensdagochtend 
Peuterdans | Springen, swingen en vrij bewegen voor de allerkleinsten
Iedere vrijdagochtend
DNR Filmclub | Uniek filmprogramma, met iedere maand een ander thema 
Iedere donderdagavond  
El Pub Flamenco | De plek om hedendaagse flamenco te beleven 
Eens in de maand op vrijdagavond 
DNR Bluesclub | Live blues muziek
Eens in de maand op vrijdagavond
Workshops | Kom meedoen en meemaken! 
Samen met partners bieden we van alles aan 

26 november

El Pub 
Flamenco XL
Tevana, met Karen Lugo 

en Arturo Ramón

Spiritualiteit | DNR Filmclub | iedere donderdagavond in november

Rituelen | (Spi)Rituele dansen uit Noord Afrika | 27-29 november

Inspiratie | InSpiRituals, ‘Waar geloof jij in?’ | 10-12 december

Kijk voor actuele informatie over veiligheid 
en programma’s op onze website.
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