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Vrij in tijd en ruimte

DeDDDD in coronatijd

Foto: Piet Vernimmen
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Buitenontbijtjes

Dansers van DeDDDD tijdens de Tour d’Amour in het Zuiderparktheater op 18 juli 2020. Lees verder op pagina 16.

Enquête en
expositie
vernieuwing
Regentesseplein

Huidige situatie plus

Vier pleinen
Vier pleinen

tekst: redactie foto: John Martienus

Op vrijdag 13 november stonden er
ineens acht panelen op het Regentesseplein, waarop vier denkrichtingen werden
getoond hoe het plein zich in de toekomst
kan ontwikkelen. De plannen zijn gebaseerd
op het ‘Schetsen op het plein’-evenement vorig
jaar, toen ruim zeventig buurtbewoners hun
ideeën, dromen en wensen voor het Regentesseplein met elkaar deelden en op papier zetten.

Voorstellen

Mede-initiatiefnemer Stephen Tas is stedenbouwkundige en landschapsontwerper. Hij verwerkte alle ideeën uit de wijk tot de vier voor-

stellen die op het Regentesseplein zijn te zien.
Stephen: “Er kwamen veel verschillende onderdelen aan bod: wat doen we met de auto’s en
fietsen; willen we meer groen of juist een terras; behouden we de statigheid van het plein of
maken we het toegankelijk en laagdrempelig;
kunnen we alle wensen en ideeën met elkaar
combineren?”

Voorkeur

Naast de expositie kunnen buurtbewoners
hun voorkeur uitspreken voor de ontwerpen.
Dat gebeurt via een online enquête. Geïnteresseerden hebben hiervoor een link ontvangen.
De enquête is ook in te vullen door de QR-code
bij dit artikel en op de borden op het Regentes-

seplein te scannen. Stephen: “Wij wilden natuurlijk het liefst direct in gesprek met de buurt.
Dat waren we in maart al van plan. Maar corona
blijft roet in het eten gooien.”

Programma van Wensen

De initiatiefnemers willen van de buurt weten
hoe het Regentesseplein zich zou moeten
ontwikkelen. De uitkomsten van de enquête
worden verwerkt in een eindvisie op het
Regentesseplein. Dat wordt vastgelegd in een
Programma van Wensen, dat namens de buurt
wordt aangeboden aan de stadsdeelwethouder.
Het initiatief is mede tot stand gekomen met
hulp van de gemeente, het stadsdeel, Fonds
1818 en WijWeimar.

Statig
Statig

Stedelijke oase

2

DECEMBER 2020

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

VAN DE REDACTIE

COLOFON
POSTADRES
Buurtwinkel Wij Weimar
Noorderbeekdwarsstraat 218
2562 HK Den Haag
Telefoon: 06 - 29 09 94 42
ONLINE
www.konkreetnieuws.nl
www.facebook.com/konkreetnieuws
E-MAIL
redactie@konkreetnieuws.nl
REDACTIE
Aad van Schie, Piet Vernimmen, Anneke
de Graaf, Marieke Bauwens, Annemarie
Piersma Rob van Berkel
Facebook: Annelies Olierook
Fotografie: John Martienus, Jacques
Rijnsburger, Vladimir Frama, Anoek van
Nunen
Cartoon: John den Exter
Strip: Erik van Schaaik
Mmv: Frans de Leef, Bert de Croon, Esther
Geradts, Laura van Herpen, Ien Ubaghs
OPLAGE
9.500 stuks
Verschijnt 6x per jaar
ADVERTEREN
redactie@konkreetnieuws.nl
DRUK
Smiet Grafisch Totaal BV, Den Haag
GRAFISCHE VORMGEVING & DTP
Lowtone, Den Haag

&

D

it is alweer de laatste editie van het vreemdste jaar in de geschiedenis van de
krant. Vlak na het uitbreken van Covid-19 dachten we weleens: “Hoe krijgen
we de krant vol als alles plat komt te liggen?” Nou dat viel reuze mee. Gelukkig ging in de zomer de deur op een kier en konden we weer naar buiten.
tekst: Aad van Schie

Maar het mooiste was dat zich allerlei
onverwachte onderwerpen aandienden,
zoals van de fotograaf uit de Galileïstraat
die een aantal straatbewoners portretteerde. Voor deze decembereditie meldde
Alex Schröder uit de Weimarstraat zich
met buitengewoon fascinerende foto’s. We
maakten er graag de middenpagina’s voor
vrij. En dan was daar Isabelle Backer, fotograaf/kunstenaar, die ook aan de gang ging
met het portretteren van buurtbewoners.
Kortom, niks gebrek aan stof voor de krant

Nieuwe ondernemers

De horecazaken hebben uiteraard ook een
moeilijk jaar achter de rug. De uitgebreide
terrasmogelijkheden, bijvoorbeeld die
op het Regentesseplein, en de catering
boden gelukkig soelaas. En er kwamen
toch ook nieuwe ondernemers bij. Zie het
portret van Aafke van de ‘Bij Keuken’. Toch
apart dat juist in dit jaar op twee hoeken
van de Columbusstraat/Valkenboslaan
zaken startten in al lang leegstaande
beeldbepalende panden. Dit toont de
veerkracht van deze buurt, met haar vele

jonge bewoners. We maakten ook kennis
met een hele aparte nieuwe kunstruimte
van twee ramen breed, ‘De Spelonk’, aan
diezelfde Valkenboslaan.

Regentesseplein,
Regentesselaan en Weimarstraat

De plekken die veel voorbijkwamen in de
krant zijn ook in deze editie weer prominent aanwezig. Van de actieve groep die
zich al geruime tijd bezighoudt met de vitalisering van het markante Regentesseplein
hangen daar nu al een paar weken vier
schetsen van een mogelijk nieuw ingericht
plein. Vele buurtbewoners hebben al gereageerd. U kunt dit ook nog doen; zie het
artikel. Verder nog de laatste ontwikkelingen rond de Weimarstraat en de voortgang
van de Regentesselaan. We verdiepten ons
deze keer ook in de geschiedenis van de
oude
BuurtOntwikkelingsMaatschappij
via een portret van Arie Schagen. Tenslotte
nog een nieuw historisch verhaal van het
Weimarchief over de naamgeefster van het
Regentessekwartier, regentes Emma.
Prettige feestdagen en tot volgend jaar!

Anneke de Graaf, eindredacteur
Ik woon al 37 jaar in ReVa, dus u begrijpt,
het bevalt me hier goed. Bijna vanaf het
begin van de nieuwe KonkreetNieuws ben
ik redactielid en sinds vier edities eindredacteur. Het was geen grote stap om
aan het einde van mijn betaalde werk als
communicatieadviseur over te stappen
naar het vrijwillige redactiewerk. En wat
een leuke klus! Het ReVa-boek heeft zich
de laatste jaren een stuk verder voor me
geopend en mijn liefde voor de wijk is nóg
groter geworden. Tof vind ik dat mensen
hier echt vechten voor hun wijk. Ik ben ook
vrijwilliger bij de Vrienden van Den Haag,
die óók strijd leveren om het eigene van
onze mooie stad te behouden. Onze werkgroep organiseert excursies naar interessante plekken in Den Haag, bijvoorbeeld
naar ons nieuwe Energiekwartier. Dat ligt
nu helaas stil door u-weet-wel. Tip: neem
eens een kijkje op www.vriendenvandenhaag.nl. Verder schilder ik en ik reis best
veel, het liefst trek ik eropuit in mijn tot
minicamper omgebouwde bestelwagen.
Gelukkig kan dat met een krant die eens in
de twee maanden uitkomt. In ieder geval
hoop ik u, lieve lezers, nog vaak via deze
krant te mogen ontmoeten.

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

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek
•
•
•

Een podium voor verhalen in c
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

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

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

Isabelle Backer, fotograaf en kunstenaar, wil met foto’s en verhalen
vastleggen hoe ReVa-bewoners de
coronacrisis doorkomen. Ze vermoedt
dat die verhalen heel erg verschillend zijn.
Door kennis te maken met elkaars beleving
van de crisis zullen bewoners met verschillende achtergronden elkaar beter begrijpen, denkt ze.

Wijk in kaart brengen

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 bankrekeningnr. 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.

“Mensen reageren heel verschillend op
de coronacrisis: ze zijn bijvoorbeeld angstig
of boos of geloven in complottheorieën,
anderen ervaren het als meer rust, pas op
de plaats, meer contact met mensen in de
buurt. Er zijn mensen die elkaar helpen en
nieuwe initiatieven opzetten, creatief zijn.
Mensen die nieuwe inzichten krijgen over
hoe om te gaan met de drukte, de hectiek
en milieukwesties van deze tijd. Voor de
een betekent de crisis misschien minder
werk, voor de ander juist meer. Dat alles zal
in deze wijk met z’n grote diversiteit niet
anders zijn. Ik heb de afgelopen maanden door de wijk gelopen en gesprekken
gevoerd met veel mensen die ik met dat

mooie weer op straat tegenkwam. Ik wil
hun verhalen, en de foto’s die ik van ze heb
gemaakt, graag samenbrengen. De wijk
letterlijk in kaart brengen: de ervaringen
van bewoners op verschillende plekken
binnen ReVa. En dan wil ik ook organiseren
dat deze bewoners met elkaar in gesprek
komen, en zo begrip voor elkaar krijgen.”

Expositie in WijWeimar
Hoe Isabelle in deze moeilijke tijden iets
dergelijks gaat organiseren, moet ze nog
bekijken. Ze heeft er wel ideeën over, die
uitgewerkt kunnen worden als er weer wat
meer mogelijk is. Wat in ieder geval wel op
het programma staat, is dat er in WijWeimar
rond de Kerst een expositie komt van haar
foto’s met bijbehorende teksten. Die expositie blijft daar twee maanden hangen. Ook
is het de bedoeling dat er een boekje met
foto’s en teksten komt, dat mensen mogen
meenemen.
Hou daarom de website www.konkreetnieuws.nl in de gaten om de verdere
ontwikkelingen rond haar project te volgen
en let op de aankondigingen bij WijWeimar,
op de ramen en via www.wijweimar.nl.
Isabelle Backer
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Weimarstraat eind 2020
-

tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

Ondermijning, criminaliteit, lawaai,
drugsoverlast, coffeeshops, leegstand, arbeidsuitbuiting, intimidatie, onveiligheid,
een schietpartij, acties van bewoners, en
een beloofd plan van de gemeente. Op 15
juli was er in De Nieuwe Regentes een informatiebijeenkomst voor bewoners. De stadsdeeldirecteur beloofde toen dat de gemeente in oktober een samenhangend, - integraal - plan zou
presenteren voor de Weimarstraat en omgeving. Een aantal aanwezigen kreeg na de zomer
een folder over de verschillende acties in de
bus, en half november ontvingen bewoners en
ondernemers van het ‘derde deel’ van de Weimarstraat een brief van de stadsdeeldirecteur
over hetgeen gedaan is en gedaan wordt. Het
aangekondigde integrale plan is er nog niet. En
tot eind november was hierover geen overleg
met WijWeimar

Rustiger
Het is rustiger in dit deel van de Weimarstraat,
tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan. Na de
schietpartij vlak voor de zomer ging coffeeshop
Galaxy drie maanden dicht, en dat scheelde al
heel veel. Dit bevestigde het beeld dat klanten van deze coffeeshop vooral van buiten de
wijk komen. De afdeling Veiligheid van het
stadsdeel Segbroek kwam met de coffeeshops
overeen de sluitingstijden wat te vervroegen.
En vanwege corona gingen ook de coffeeshops

coronatijd

half oktober dicht en mag afhalen tot 20.00 uur.
Die rust is een verademing voor de bewoners
en zij willen het zo houden. Dat wordt voor WijWeimar een actiepunt voor ná corona.

Veiligheid
Om prettig te wonen, iets te ondernemen en
om je onderneming te behouden, is veiligheid
een voorwaarde. Er is nu meer politie-inzet, er
wordt meer gecontroleerd en de politie rijdt
regelmatig door de Weimarstraat. De overconcentratie van coffeeshops heeft nu de volle aandacht van de gemeente. Het zijn er te veel, en
daar wordt aan gewerkt. Een ambtenaar van de
afdeling Veiligheid houdt toezicht op de coffeeshops en elke coffeeshop heeft nu permanent
een beveiliger voor de deur. Een grote ergernis
van bewoners is dat het verkeer zo gevaarlijk is
in de Weimarstraat. De gemeenteraad nam twee
moties over verkeersveiligheid aan. Er wordt onderzoek gedaan naar eenrichtingsverkeer en de
mogelijkheid om de straat autoluw te maken. Inmiddels zijn er verkeersdrempels gelegd.

Vergunningsplicht
Het al langer voorgenomen plan om elke
nieuwe ondernemer extra te screenen op een
eventuele criminele achtergrond, is formeel op
1 november ingegaan. Zo heeft de gemeente,
in de Weimarstraat in de persoon van transformatiemanager Abdel Bouchibiti, een stevig
instrument in handen om louche ondernemingen te weren. Zij krijgen geen vergunning. Nòg
beter nieuws is dat sinds half november ook
de al aanwezige ondernemers een vergunning
moeten aanvragen. Dit geldt voor ondernemingen in dit deel van de Weimarstraat en voor ondernemers op een deel van de Beeklaan, richting Loosduinseweg.

‘Verwoning’
Het valt op: steeds meer winkels worden
woningen. Voor eigenaren die met leegstand
worden geconfronteerd is dit best begrijpelijk,
maar ReVa is al een drukke wijk. Verbouwing
van winkelpanden in appartementen en studio’s, die ook nog eens duur zijn, is niet altijd
de beste keuze. Het moet inzichtelijk gebeuren,
maar dat lijkt lang niet altijd het geval. WijWeimar constateert dat er weinig winkels te huur
staan, maar dat er wel veel leegstand is. Dat
is vreemd. En ondanks alle inspanningen van

“
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Nòg beter
nieuws is dat sinds
half november ook
de al aanwezige
ondernemers een
vergunning moeten
aanvragen
Abdel Bouchibiti, waar WijWeimar veel waardering voor heeft, lijkt het erop dat er regelmatig
verbouwd wordt zonder vergunning of voordat
deze afgegeven is. En los daarvan: als het mooie
winkelpanden zijn, is het zonde als die verdwijnen.

1 en 2 de ingewikkelde dingen er niet bij willen.
“Wat je niet ziet, is er niet. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Jaren geleden was het eerste deel
verloederd en gevaarlijk en toen was de Weimarstraat één straat, waarom dan nu niet? In dit deel
zitten, net als aan de andere kant, hele betrouwbare ondernemers die er al jarenlang zijn en goed
draaien.” Om juist op het moment dat er dingen
gaan veranderen, en de gemeente problemen
echt wil aanpakken deze keuze te maken, vindt
hij jammer. “Het gaat niet vanzelf, en problemen
als ondermijning verdwijnen ook niet vanzelf. Die
verschuiven. Ondermijning en criminaliteit beperken zich niet tot dit deel van de Weimarstraat.
Samen met WijWeimar is er de afgelopen jaren
keihard ingezet om dingen te veranderen en de
gemeente in beweging te krijgen.” Hij vindt het
een uitdaging om juist nu het herstel van de straat
gezamenlijk, als één straat, op te pakken.

Meld een vermoeden

Onder druk wordt alles vloeibaar

Sinds kort is er een app waarmee vermoedens
van criminaliteit en ondermijning gemeld kunnen worden. Zie hierna.

Er ligt al geruime tijd een samenhangende visie
van WijWeimar. Actieve bewoners en winkeliers
volhardden in hun mening en hun acties en hebben op deze manier al veel voor elkaar gekregen.
De gemeente ziet het probleem en onderneemt
actie. Maar er moet nog veel gebeuren om als
ReVa uit de negatieve spiraal van ondermijning te
komen. In de brief die bewoners en ondernemers
medio november ontvingen, laat de stadsdeeldirecteur weten dat de gemeente aan een meerjarige integrale aanpak werkt. Een aanpak die zich
niet beperkt tot symptoombestrijding, maar ook
de oorzaken van de problematiek aanpakt.

”

WijWeimar
Als de coronatijd achter de rug is, kan het pand
van WijWeimar in de Weimarstraat weer volop gebruikt worden voor bewonersacties. Er is nu een
stevig bestuur, en er zijn verschillende werkgroepen actief, waaronder de werkgroep vastgoed.
Om verloedering, stijgende huren en investeringen met crimineel geld tegen te gaan, wil deze
groep buurtbewoners zelf een pand aankopen,
waar de buurt dan ook zelf zeggenschap over
heeft. Overigens heeft WijWeimar nu inmiddels
een nieuwsbrief. Inschrijven kan via www.wijweimar.nl

Een uitdaging
De BIZ Weimarstraat vertegenwoordigt de
winkeliers in de hele Weimarstraat. Dat gaat binnenkort veranderen, zo lijkt het. De huidige BIZ
bestaat vanaf 1 januari 2021 niet meer. Over de
toekomst van de BIZ zijn de meningen verdeeld.
De ondernemers uit de eerste twee delen, dus van
de Suezkade tot aan het Regentesseplein en van
het Regentesseplein tot aan de Beeklaan, willen
als één deel door. Zonder het derde deel, tussen
de Beeklaan en de Valkenboslaan. Voor de huidige voorzitter van de BIZ, Guido Bokstijn, is de
Weimarstraat één straat en hij denkt dat de delen

tekst: Marieke Bauwens

Meld je
vermoeden

Een meldpunt voor ondermijning in de
wijk, en dan in de vorm van een app. Dit is er
sinds kort voor mensen in de Weimarstraat
en omgeving.
Ondermijning is de vermenging van de onder- en
bovenwereld. Geld dat met criminaliteit wordt
verdiend, wordt witgewassen via investeringen in
bijvoorbeeld vastgoed en horeca. Zo verwerven
criminele organisaties zich een machtspositie en
dringen zij door tot de bovenwereld. De veiligheid
en de leefbaarheid voor bewoners wordt hierdoor
enorm aangetast, en het schrikt bonafide ondernemers af. Het is bekend dat ondermijning veel
voorkomt in ReVa, en met name in en rond de
Weimarstraat. Deze app is ervoor dat mensen een
vermoeden van ondermijning kunnen melden.

Waar gaat het om? En waar gaat het
niet om?
De app is er niet voor om een vermoeden dat
een buurman zwart werkt te melden. En ook
niet als de buren lawaai maken, of als er vuurwerk wordt afgestoken. De app is ervoor als er
bijvoorbeeld een vermoeden is dat een pand
verhuurd wordt aan criminelen. Of van levering
van grondstoffen en materialen voor de productie van drugs. Is er een drugslab in de buurt,
of worden bewoners of ondernemers geïntimideerd? Dat soort zaken kunnen gemeld worden.
Graag zelfs, want dan is er iets tegen te doen.
www.meldeenvermoeden.nl
De app is te downloaden in de Google Playstore
of AppStore, in te voeren code: 2561
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Familie & Recht

Hoe vreemd kun je gaan?
De Belgische koning Flip heeft er een
halfzus bij: prinses Delphine. Sinds
kort mag zij zich prinses van SaksenCoburg noemen, de naam van het Belgische vorstenhuis. Koning Albert had
in de jaren zestig een intieme relatie met
Sybille de Selys Longchamps, de moeder
van Delphine. Omdat moeder Sybille op dat
moment getrouwd was met de rijke Jacques
Boël en Delphine tijdens dit huwelijk is geboren, werd Boël haar juridische vader.
De familierechtpraktijk stuit in afstammingszaken en scheidingen veelvuldig op seksuele ontrouw. Hoewel de meeste mensen een
monogame relatie wensen, blijkt een kwart
de partner toch ontrouw.

Afstammingsrecht
Het afstammingsrecht bepaalt wie de juridische ouder is van een kind. Het juridisch ouderschap brengt allerlei rechten en plichten
met zich mee. Denk aan het gezagsrecht,
omgangsrecht, naamrecht, erfrecht, de onderhoudsplicht en nationaliteit.

Ontkenning en vaststelling
vaderschap
Indien een kind binnen het huwelijk is geboren, kan het voorkomen dat de juridische
vader niet de biologische vader is. Als beide
rollen niet samenvallen kan de vader, moeder of het kind het vaderschap ontkennen.
Een verzoek hiertoe wordt bij de rechtbank
ingediend. Bij toewijzing is de echtgenoot
van de moeder met terugwerkende kracht
nooit de vader van het kind geweest. Dit
kan erfrechtelijke consequenties hebben.
Als de rechtbank gevraagd wordt het vaderschap vast te stellen, wordt meestal eerst
een DNA-onderzoek gelast voordat op het
verzoek wordt beslist.

Scheidingen
Ook bij scheidingen speelt ontrouw vaak
een rol. De pijn van het verlies van een relatie – na ontrouw - kan tijdens mediation
aandacht krijgen. De ervaring leert dat seksuele ontrouw een basis kan vormen voor
een complexe scheiding. Volgens de relatie/
psychotherapeut Esther Perel (Belgische,
woont in de V.S.) weerspiegelt seksuele ontrouw de status van een relatie. Na een dergelijk crisismoment is volgens haar het eerste huwelijk misschien voorbij, maar het kan
tevens een hoopvol begin inluiden van een
nieuwe relatie met dezelfde persoon.

Straatnamen en hun naamgever

De Gheyn, talentvol graveur en hofschilder
tekst en foto: Annemarie Piersma

De Gheijnstraat begint in de karakteristieke Blauwe Pannenbuurt. Hij steekt de
Regentesselaan en de Beeklaan over, en buigt
dan af naar links, waar hij eindigt bij de Noorderbeekstraat. Wie was de naamgever van deze
straat?

Talent
Jacob de Gheyn II (1565-1629) was een in
Antwerpen geboren tekenaar, graveur en
schilder. Antwerpen was in die tijd niet alleen
de belangrijkste vesting van het katholicisme
in Nederland, maar dankzij belangrijke drukkerijen zoals die van Plantijn, ook de grootste
prentenmarkt van Europa. In Antwerpen leefden dan ook hele families van ‘devotieprentjes’
als graveurs, inkleurders, drukkers of handelaars. De Gheyn werd eerst opgeleid door zijn
vader, Jacob de Gheyn I, maar vanaf 1585 ging

hij in de leer bij Hendrick Goltzius in Haarlem.
In april 1595 trouwde hij met Eva Stalparts van
der Wielen, een dochter van een rijke familie uit
Den Haag. Tussen 1596 en 1602 woonde hij in
Leiden. Al snel viel hij op door zijn talent. Hij
maakte natuurgetrouwe tekeningen van dieren
en bloemen, maar tekende ook allerlei sprookjesachtige wezens.

Terug naar de natuur
In 1605 verhuisde De Gheyn naar Den Haag.
Zijn werk viel in de smaak bij stadhouder prins
Maurits, die hem veel opdrachten gaf. Zo ontwierp hij een grot naar Italiaans voorbeeld voor
de tuin van prins Maurits op het Buitenhof in
Den Haag. In die tijd waren natuurlijke tuinen
en parken in de mode. In plaats van de strak
aangelegde symmetrische tuinen wilde men
‘terug naar de natuur’, met kronkelende paadjes, klaterend water en grillig gevormde vijvers.

Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator
(vFAS) hoek Franklinstraat /Weimarstraat

Leegstaand pand hoek Beeklaan/Weimarstraat

Het moest er vooral sprookjesachtig uitzien. Zo
natuurlijk waren die landschapstuinen dan ook
niet: er werden heuvels aangelegd, kunstgrotten gebouwd en watervalletjes gecreëerd.

Grot
De tuin van Maurits van Oranje in het Buitenhof is waarschijnlijk het vroegste voorbeeld
van een grotwerk in Nederland. Het was een
geometrische tuin, opgebouwd uit rechthoeken, vierkanten en cirkels en hoge, uit het water oprijzende rotsen. Een afbeelding van de
grotwand is niet bekend, maar van De Gheyn
zijn twee tekeningen bewaard gebleven die
bedoeld moeten zijn geweest als een ontwerp
voor de grot. De Gheyn kon zijn werk aan de
grot trouwens niet afmaken. Hij overleed in
1629. Het werk én de forse beloning die hij ervoor kreeg, liet hij na aan zijn enige zoon Jacob.
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Ooit sloeg de
in!
De buurtonwikkelingsmaatschappij ReVa tussen 1992 en 2006
tekst: Aad van Schie foto: Anoek van Nunen

De redactie bezoekt Arie Schagen, in
die periode voorman van BOM ReVa, op
zijn bovenhuis aan de Weimarstraat. Van
daaruit volgt hij nog steeds betrokken en kritisch de ontwikkelingen in zijn buurt. In 2006 is
hij gestopt als directeur van de BOM.
Het is tijd voor een wat rustiger bestaan, hij
loopt niet meer met een megafoon door de
straten. Maar breek hem de bek niet open over
alles wat vroeger aangepakt moest worden
in deze prachtige wijk en wat nu nog steeds
of weer niet deugt. “Ja zo gaat het, er is veel
verbeterd in de wijk, maar nu is het hoog tijd
voor noodzakelijk onderhoud.”

Een korte biografie
“Mijn wieg stond in Amsterdam. Geboren
in de nacht voor Dolle Dinsdag , 4 september
1944. Een mooie anekdote: mijn vader zat bij
het verzet en vlak na mijn geboorte was er een
inval van bruinhemden die naar hem op zoek
waren. Hij zat in de meterkast en onder het
matrasje in mijn wieg lag de complete oplage
van het verzetsblad. Dankzij mijn kranige tante
Miep die als baker bij ons hielp, werd de zaak
gered. “Weet u dat hier roodvonk heerst,” zei
ze tegen de commandant, en hoe gevaarlijk
dat was. Als de wiedeweerga trokken ze zich
terug. Veel later heb ik van burgemeester Van
Thijn nog een verzetskruis voor mijn vader in
ontvangst genomen. Ik kwam uit een opstandig nest, dat mag duidelijk zijn.” Arie werd
onderwijzer in Amsterdam en verzeilde in de
jaren zeventig bij het KMBO/Vormingswerk in
Gouda. In 1976 kwam hij in Den Haag terecht,
eerst aan de Lange Beestenmarkt. In 1976
kocht hij voor een mooie prijs een dubbel
bovenhuis in de Daguerrestraat en daar begon
zijn carrière als buurtactivist.

Actief bij BoReVa en directeur van
BOM ReVA
In de late zeventiger jaren en in de jaren tachtig staat de wijk er niet goed voor. Drugspan-

Buurtgoed
Vastgoed
Investeren in
ReVa
Wil je ook in de buurt
investeren, meld je
dan aan

den in onder meer de Daguerrestraat, een verloederende Weimarstraat en de dreiging van
sloop van een groot deel van ReVa vanwege
slechte funderingen. En dan is er nog de vervuiling van de Afvalverbranding. ‘Geen sloop,
maar een leefbare wijk voor iedereen’, wordt
het motto van de bewonersorganisatie. De
BoReVa met Arie Schagen als voorzitter kiest
aanvankelijk voor protest en verzet. Eind jaren
tachtig komt de omslag: niet alleen remmen,
maar ook scheppend optreden, veranderingen
tot stand brengen, ontwikkelingen starten
en anderen meekrijgen. Daar heb je goede
persoonlijke relaties en netwerken voor nodig.
Nou, die heeft Arie en het netwerk breidt zich
uit. Remco Veenstra is een goede adviseur, met
de stadsdeeldirecteur Cees Rog klikt het en
de contacten met de politiek, vooral met wethouder Peter Noordanus, zijn uitstekend. Frans
Hendriks en Pieter Tops beschrijven Arie in hun
boek over de BOM als een ‘echte dagelijkse
doener’. Uiteindelijk leiden de nieuwe inzichten
op 30 juni 1992 tot het oprichten van de BOM
ReVa, met een stevig bestuur.

Veegploeg
Het publieke ondernemerschap start met
behulp van gemeentelijke subsidie van 160.00
gulden, vanuit een pand in de Newtonstraat
met een veegploeg in de Weimarstraat. Met
een maandelijkse bijdrage van elke winkelier
gaat de veegploeg in deze straat aan de gang.
Na een confrontatie met de gemeente door
het storten van vuil in de tuin van wethouder
Vlaanderen, komt er een oplossing voor de
afvoer van dit vuil. Maar de BOM wil naast
buurtbeheer ook ontwikkelen. Dat doet zij onder meer met een aantal projecten: tennispark
Teijlerstraat, de Van Merlenschool, zwembad
De Regentes, De Verademing en De Wasserij.

Tennispark Teijlerstraat
Na het vertrek van de Vrije Academie ligt
aan de Teijlerstraat een groot stuk grond
braak. Ambtenaren en een aantal bewoners
willen daar woningen bouwen, maar de BOM

tekst: redactie foto: Piet Vernimmenn

Panden die lange tijd leegstaan en
verloederen (denk aan De Zaen of de
tandartspraktijk op de hoek Weimarstraat/Beeklaan), verkamering door
projectontwikkelaars, stijgende huurprijzen, circulatie van crimineel geld
– veel van de vastgoedinvesteringen
in onze buurt komen de bewoonbaarheid niet ten goede.
WijWeimar-werkgroep Buurtgoed Vastgoed is bezig met een plan om het vastgoed in onze wijk het vastgoed ván onze
wijk maken. Bewoners kunnen niet individueel opbieden tegen projectontwikkelaars, gezamenlijk kan dat wel.

Investering

Het eerste doel: een groep van 500
buurtbewoners verzamelen die een in-

houdt een enquête in de buurt en komt tot de
conclusie dat er een tennispark moet komen.
Er melden zich 200 leden voor die club. Een
brief met de opzet voor het tennispark gaat
op een vrijdagavond in de bus bij wethouder
Noordanus en na het weekend valt het besluit.
Na vier maanden is de baan klaar en opent
burgemeester Havermans tennispark het
Breekpunt. Tenniscoryfee Krajicek verzorgt
voor de schoolkinderen een tennisclinic. De
BOM beheert op hetzelfde terrein nog een
ander groot pand. Hierin komt een ontmoetingsruimte voor ouderen. Later zitten daar
het ReVa Buurt Interventie Team en de Circaso
circuswerkplaats.

Van Merlenschool
Deze school dreigt in 1992 gesloopt te worden. De BOM krijgt het gebouw na een verzetsactie in bruikleen. Het pand blijft behouden
voor de buurt. Voor 1.8 miljoen gulden komen
er vier appartementen en drie bedrijfsruimten,
onder meer voor het Wijkhandhavingsteam en
een bewegingsstudio. Later verkoopt de BOM
de bedrijfsruimten.

Zwembad De Regentes
Ook hier weet de BOM met behulp van vele
wijkbewoners dit markante pand voor de
buurt te behouden. De BOM krijgt ook dit
gebouw in bruikleen en de gemeente wil er
een miljoen gulden in steken. Het idee om er
een aantal functies als kinderdagverblijf, oefenruimtes voor muziek, toneel en dans en een
café in te vestigen, pakt in de praktijk heel anders uit. Het Nationale Toneel trekt er tijdelijk
in en daarna wordt de Regentes een theater.
Het maandelijkse Zwingcafé onder leiding van
Wim van de Meeberg en later Frans de Leef is
nog heel lang het ontmoetingsmoment voor
veel buurtbewoners.

De Verademing en De Wasserij
De bewonersorganisatie krijgt de Vuilverbranding weg. Bij de invulling van het wijkpark
De Verademing speelt de BOM een belang-

vestering willen doen van 1.000 euro.
Met aanvullende externe financiering wil
Buurtgoed Vastgoed daarmee een eerste
pand aankopen, waar de buurt zelf zeggenschap over heeft. Zo kan er ruimte
komen voor betaalbare woningen, lokale
ondernemers of bijvoorbeeld een sociale
ontmoetingsfunctie voor de buurt. Het
eerste pand dat op die manier wordt aangekocht, moet een etalage voor de buurt
worden. ‘Dat zit Vastgoed voor de Buurt’
als het ware.

Op zoek naar pand

De precieze financiële en juridische
constructie wordt nog uitgewerkt. Uitgangspunt is dat je je investering in de
loop der tijd terugkrijgt, maar een hoog
financieel rendement is niet het doel van
het initiatief. Komend jaar organiseert
de werkgroep verschillende inspiratie-

Arie Schagen
rijke rol. Ze krijgt ook het voormalige pand
van wasserij Giezeman in bruikleen. Daarin
komen horeca, een theatertje, een toneel- en
dansruimte voor verstandelijk gehandicapten
plus het werkproject van High Clean voor
ex-drugsgebruikers. Ook boksschool Haagse
Directe bivakkeert er tijdelijk. Arie kan smakelijk vertellen over zijn fietstocht naar deze
accommodatie met toenmalig wethouder Jetta
Kleinsma, die met de handen in het haar zit
over de huisvesting van daklozen. Die hebben
er overigens nooit geslapen.

Veel losgewoeld
De BOM ondernam nog veel meer projecten.
Een aantal is niet gelukt, zoals de fietsenstalling voor 70 fietsen waar nooit meer dan 5
in stonden. Dat neemt niet weg dat er in de
roerige jaren van de BOM veel is losgewoeld.
De handafdruk van wethouder Noordanus bij
het Breekpunt en de fries met zijn handtekening boven de deur van de Van Merlenschool
herinneren nog aan die tijd.

De BOM van nu
Ook nu bestaat er een buurtontwikkelingsmaatschappij ReVa: BOM3. In de volgende
KonkreetNieuws een bijdrage over wat deze
BOM3 doet voor onze wijk.

bijeenkomsten over vergelijkbare initiatieven. Ondertussen gaat Buurtgoed Vastgoed op zoek naar een geschikt eerste
pand, en voert verkennende gesprekken
met juridisch experts, banken en andere
potentiële investeerders.

Meedoen

Wie zich aanmeldt als sympathisant,
zit nergens aan vast. Wel laat je de werkgroep weten dat je een intentie hebt om
mee te doen en te investeren. Dit helpt
in verkennende gesprekken met bijvoorbeeld banken en andere partijen.
Wil je ook in de buurt investeren, meld
je dan aan bij buurtgoedvastgoed@gmail.
com
Geen geld, wel bijdragen? Buurtgoed
Vastgoed hoort graag op welke manier je
wilt helpen.
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Professioneel advies over uw huid
of huidklachten nodig?
Acne/ Acnelittekens
Lymfoedeem
Ongewenst haargroei
Pigmentstoornissen
Nazorg (borst)kanker
Verwijderen van goedaardige
huidplekken
Huidverbetering
Aanmeten steunkousen
Peelingbehandelingen

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

..
..

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk
Zaagservice & CNC Freeswerk

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

Doe Het Zelf Artikelen
Maatwerk Specialist

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

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

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

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

SUPERMARKT

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268

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

Alle dagen geopend van

07:00 t/m 20:00

_________________________________________________________________

ͳȀ
ǣͲͲǦ͵ͷͷͶͷͶǡǦǣ̷Ǥ

Cucina Italiana

ru

weer
kwerk

Geeft d

restaurant • catering

kleur!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

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

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

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

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

Wij wensen iedereen
ﬁjne feestdagen
en een gezond 2021.
Ook in het nieuwe jaar staan
wij weer klaar voor al uw
kleur�ijk dr�kwerk.

Marconistraat 109, 2809 PG Gouda
E info@smiet-offset.nl T 0182 769 090
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Het oude vertrouwde
‘pannenhuis’ op de
Valkenboslaan

BEWONERS IN DE WIJK

tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Waar de Valkenboslaan en de Valkenboskade bijeenkomen nabij het Esso-benzinestation op de Loosduinseweg, staat een
merkwaardig pand dat opvalt door de in
deze buurt nogal afwijkende bouwstijl.
Elders in de wijk ontstaan duidelijke ‘taartpunthuizen’ door de schuin bijeenkomende straten.
Dat gebeurt in dit geval niet. Het grote huis heeft
daarvoor een te brede en afgeplatte voorgevel.
Karakteristiek zijn de vele kleine en grotere daken die met groene dakpannen zijn belegd, en de
mooie ramen. Beneden heeft het huis een flinke
winkel/werkplaats. Wie heel lang in het Valkenboskwartier woont, zal nooit iets anders dan horecaspullen door de ramen hebben gezien.

Dansschool
Ronald van Wissen, eigenaar van de zaak en
net geen eigenaar meer van het huis: “Het pand
dateert van 1912, zoals je kunt lezen op de zijgevel. Mijn vader werkte hier al vanaf 1951 en
verkocht in eerste instantie benodigdheden
voor slagerijen. De ruimte hier huurde hij, maar
in de jaren zeventig kreeg hij de gelegenheid
om het hele pand te kopen, dus ook de bovenwoning. Dat hebben mijn ouders toen gedaan.
We kregen heel veel ruimte, acht kamers, en we
waren maar met z’n drieën, want ik ben enig
kind. Voorheen was het pand een dansschool

geweest, en dat kon je nog aan de parketvloeren zien. Wat het daarvoor is geweest, hebben
we nooit geweten.” (Een kort onderzoek in de
beeldcollectie van het Haags Gemeentearchief
levert een foto op van ca. 1925 waarop te zien is
dat de benedenverdieping een café-restaurant
is. redactie)

Een merkwaardig
pand dat opvalt door
de nogal afwijkende
bouwstijl
Nieuw en tweedehands
“Mijn ouders zijn hier tot hun overlijden altijd
blijven wonen. Inmiddels heb ik de zaak van
mijn ouders al een tijd geleden overgenomen,
en is het aanbod verbreed tot benodigdheden
voor horeca, slagerij en grootkeuken, nieuw en
tweedehands. En daar hoort ook onderhoud en
service bij.”
Zelf woont Ronald van Wissen allang niet
meer in Valkenbos. Het huis boven is verkocht,
maar hij blijft deze zaak runnen. Dus voorlopig
komt er geen verandering in het beeld van het
oude vertrouwde ‘pannenhuis’ op de hoek. Valkenboslaan 331, www.vanwissen.nl

Kan vast beter!

Een nieuwe rubriek
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Enige jaren terug ‘portretteerden’ we die
mooie taartpuntwoning op de hoek van de
Regentesselaan/Columbusstraat/Franklinstraat. Die stond er toen zeer verwaarloosd
bij. De redactie benaderde de gemeente
hierover. Het heeft een poosje geduurd,
maar toen werd het pand prachtig in de
oude luister hersteld. Ga vooral eens kijken.
Een bewoonster aan de Regentesselaan
vroeg ons ook eens aandacht te besteden
aan een paar glorieuze maar verwaarloosde
woningen met bel-etages aan de Regentesselaan. Wie weet zou die aandacht ook
hier helpen. Dat wilde de redactie in deze
editie inderdaad doen. Maar er verschenen
steigers en de panden kregen een opknapbeurt.
Helaas, er blijven nog genoeg lelijke plekken over. Deze keer de schijnwerper op de
graffiti-muur van het hoekpand Beeklaan/
Daguerrestraat. Dit pand is recent via
een makelaar opnieuw verhuurd. Je zou
dan verwachten dat de eigenaar eerst de
gevel eens opknapt. Maar nee, er zijn weer
huurders ingetrokken en aan de muur werd
niets gedaan.
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Bewoners enthousiast over
vergroenen van daken Valkenboslaan

tekst: Redactie Foto: Wim Schutten

De interesse in het vergroenen van daken van bewoners rond het Koningsplein
en Regentesseplein is groot. Dit blijkt uit
de vele enthousiaste reacties op de pilot ‘Groene Dakenjacht’. Met deze pilot stimuleren Duurzaam Den Haag en Kopgroep2030 samen met
Green2Live bewoners een groen dak te nemen,
door persoonlijke begeleiding van ‘dakcoaches’
aan te bieden. Want ja, een groen dak is goed
voor mens en dier, maar waar begin je?

Groene-dakencoach
In de eerste fase van de pilot maakte de organisatie ‘Rooftop Revolution’ een scan van de
buurt en onderzocht welke bebouwing in de
wijk geschikt is om te vergroenen. En dat bleek
aardig wat! Het Koningsplein en Regentesseplein en omgeving hebben naast de vele huizen
met platte daken namelijk ook veel schuurtjes
en uitbouwen en die zijn uitermate geschikt om
te vergroenen. Genoeg daken dus en ook genoeg enthousiaste bewoners, want maar liefst
58 geïnteresseerde bewoners gaven zich op

voor de twee online informatiebijeenkomsten
afgelopen oktober. Tijdens deze bijeenkomsten
vertelde groene-dakenexpert Ingrid Vogels
over de voor- en nadelen, de kosten en baten,
vergunning en financiering van een groen dak.

Inspectie
Een veel gestelde vraag was: “Is mijn dak stevig genoeg voor vergroening?” Om dit uit te
zoeken, is een inspectie nodig van het dak. In
de volgende fase van de pilot krijgen 20 bewoners een een-op-een gesprek met een dak-

coach, die het dak zal inspecteren en de bewoners verder zal begeleiden in hun proces naar
een groen dak. Dit gebeurt onder begeleiding
van Kopgroep2030, een stichting van enthousiaste bewoners van Koningsplein en Regentesseplein en omgeving.
Wil je de presentatie van Ingrid Vogels over
groene daken ook bekijken? Ga naar www.
duurzaamdenhaag.nl/groenedaken
Wil je meer informatie over het vergroenen
van je dak? Neem dan contact op met Kopgroep2030: info@kopgroep2030.nl
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Het is weer
tijd voor
Winterlicht!
Zaterdag 19 december van
12:00 - 18:00 uur.
Toegang gratis
De hele maand december valt er
weer veel te beleven in Segbroek. Hou
je brievenbus daarom goed in de gaten
voor de Winterlichtkalender, die bomvol
staat met coronaproof activiteiten, zoals
Fietslichtparade, Etalage Kunstroute en
Winterlicht op drie ReVa-Pleinen.

Fietslichtparade

Winterlicht zelf organiseert op 19
december, samen met De Fietsburgemeester, de Fietslichtparade. Pimp je
fiets en doe mee! Wie weet win jij een
mooie prijs. Deelnemers verzamelen
op het Newtonplein, en op De Verademing hoor je wie de winnaars zijn.
Je kunt je inschrijven voor twee categorieën: voor de mooiste speciale fiets
en voor de mooiste fietsverlichting.
Een professionele jury bepaalt de winnaar, maar het publiek geeft de belangrijkste prijs weg, de publieksprijs. Een
BMX-show zorgt voor entertainment
tijdens het juryberaad.

Etalage Kunstroute
Ga op zoek naar prachtige kunstwerken in de Weimarstraat. Door de hele
straat zijn i.s.m. The Hague Street Art
en ondernemers uit de Weimarstraat
etalages aangekleed met kunstwerken
gemaakt door Haagse kunstenaars.

Winterlicht op drie pleinen

Net als vorig jaar hebben buurtbewoners de touwtjes in handen en organiseren met behulp van VoorWelzijn hun
eigen Winterlicht op het Hondiusplein,
Newtonplein en Kamerlingh Onnesplein. De buurtbewoners hebben plannen voor zowel jong als oud. Uiteraard
is iedereen van harte welkom. Kijk op
de Winterlichtkalender voor de data
en tijden.
Nieuwsgierig? Meedoen met de Fietslichtparade? Aanmelden als vrijwilliger? Eigen Winterlicht-idee?
Mail naar: info@pepedenhaag.nl

WONEN IN DE WIJK

Een
nieuwe
lente….
tekst: redactie foto: Michiel van Zuijlen

Deze winter worden in WijWeimar plannen gesmeed om op zondag 21 maart
2021 een start te maken met een flinke
vergroening van onze buurt. Met een aantal
buurtbewoners met expertise (o.a. een bioloog,
een planoloog, een landschapsarchitect, de
prijswinnaars van Bloeiend Beeklaan) en vooral
met veel mensen met zin om ReVa volgend jaar
een ‘groene boost’ te geven.
Waar kunnen we nog meer geveltuinen en
regentonnen kwijt, is er plek voor eetbare bessenstruiken en fruit- en notenbomen? Wie durft
een bijenvolk in de straat toe te laten, waar kan
een wormenhotel verrijzen en waar kan een
wadi gegraven worden? Wie droomt er ook van
een ‘tiny forest’ om de hoek?
Wil je meedenken en vooral meedoen om
ReVa de komende jaren op mens- en diervriendelijke wijze van meer groen, bloemen, fruit,
groente en noten te voorzien? Stuur een mail
aan michiel.vanzuijlen@gmail.com en laat hem
weten wat jij zou willen doen, en/of waar je expertise ligt. Iedereen is welkom!

Van Regentesselaan naar
Regentessepark
(vervolg)
tekst: redactie foto: Zeno Schütte

In de KonkreetNieuws van juni 2020
stond een artikel over een initiatief van
Zeno Schütte om van de nu erg verrommelde Regentesselaan weer een prachtige groene laan te maken. Een laan waar het
weer een genoegen zou zijn om, net als heel
vroeger het geval was, over het middenpad te
flaneren. Een Regentessepark.
Inmiddels heeft Zeno Schütte afgelopen zomer met enkele enthousiaste bewoners van
de Regentesselaan en omgeving een wandeling gemaakt over het middenpad om ideeën
over de verdere uitwerking van de plannen te
bespreken.

Gemeente
Belangrijk punt was om eerst van de gemeente te horen wat er mogelijk zou zijn. Die reactie
is inmiddels ontvangen. Er staan geen grootschalige ingrepen gepland waar de initiatiefgroep eventueel op zouden kunnen meeliften.

Wel vraagt het stadsdeel het initiatief verder uit
te werken, er een organisatie voor te ontwikkelen, en een plan voor het onderhoud van het
groen te maken.
De gemeente kan via de aanschaf van groen en
kleine fysieke ingrepen meehelpen aan de plannen.

Stapsgewijs
Het idee is om de komende tijd verder te
werken aan de gewenste situatie. Dat zal stapsgewijs en via kleinschalige ingrepen verlopen.
Die stappen zal de initiatiefgroep verder uitwerken, ook voor de gemeente, zodat deze
daaraan zijn medewerking kan verlenen. Ondertussen heeft Zeno zich aangesloten bij een
groep die op 21 maart 2021 een Steenbreekactie wil uitvoeren op de Regentesselaan (zie
aankondiging in het februarinummer van deze
krant). Daardoor komen er hopelijk meer geveltuintjes, en dus meer groen, op de Regentesselaan.
Wil jij ook een groenere Regentesselaan? Aarzel niet en meld je aan: info@regentessepark.nl
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Daardoor komen
er hopelijk meer
geveltuintjes, en dus
meer groen
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Uitzicht vanaf
mijn balkon
Een bijzondere
fotoserie
Tekst: Piet Vernimmen foto’s: Alex Schröder
Alex Schröder maakte ‘Uitzicht vanaf
mijn balkon’, een fotoserie van 12 verrassende, spannende foto’s. Hij woonde eerst
in Fultonia, de woongroep in de Fultonstraat, en
inmiddels bijna tien jaar in de Weimarstraat, op
de hoek van de Franklinstraat.

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Koninklijk Conservatorium
Van oorsprong is Alex werktuigbouwkundige
en werd daarna software engineer. “Op een zeker moment heb ik het roer echt omgegooid en
ben ik fietsenmaker en fotograaf geworden. De
laatste jaren is dat vooral (freelance) fotograaf,
al werk ik ook altijd nog met liefde aan een mooi
racefietsje. Beroepsmatig doe ik vooral portretten, maar ook documentaires, bedrijfs- en theaterfotografie. Ik ben bijvoorbeeld huisfotograaf
van het Koninklijk Conservatorium en van mijn
favoriete theater De Nieuwe Regentes.”

Spannend en vermakelijk
“Het idee voor de fotoserie ‘Uitzicht vanaf mijn
balkon’ is ontstaan toen ik tijdens de ochtendkoffie van bovenaf het chaotische verkeer van
de kruising Weimarstraat en Franklinstraat bekeek. Vanaf dat gezichtspunt lijkt het voortdurend alsof mensen recht op elkaar af rijden en
botsen. Uiteindelijk gaat het altijd goed, maar
het blijft spannend en vermakelijk. Om juist die

chaos goed uit te beelden, maak ik binnen een
paar minuten een flink aantal foto’s. Hieruit selecteer ik de elementen die het beste bij elkaar
passen en dan begint het combineren van de
beelden.”

Dertig meisjes
“Als de foto eenmaal geprint is en aan de
muur hangt, is het heel grappig om te zien wat
het beeld met de toeschouwer doet. Als je goed
oplet, zie je al snel dat er dingen niet kloppen.
Mensen die recht op elkaar af rijden. Een vrouw
met kinderwagen die op vier plaatsen in beeld
is of, in het extreme geval, dertig identieke
meisjes met een rode winterjas. Maar zelfs bij
die laatste vragen sommige mensen zich verwonderd af: ‘Hoe heb je zoveel van die meisjes
op één moment bij elkaar gekregen?’”

Exposities
De foto’s ‘Uitzicht vanaf mijn balkon’ hebben al
verschillende malen deel uitgemaakt van over-

In de vitrine bij Headz
for Hair hangt tot
januari een foto uit
de serie
zichtsexposities (en worden ook regelmatig
verkocht - van aanzichtkaart tot en met grote
print). “In de vitrine bij Headz for Hair aan de
Weimarstraat 48A hangt tot januari 2021 een
foto uit de serie, maar ze zijn eigenlijk nog nooit
als één serie geëxposeerd. Dat is wel iets leuks
om hier ergens in de buurt te doen.”
Maar nu is een aantal dus alvast op klein formaat te zien in deze KonkreetNieuws. Via info@
alexschroder.nl kunnen lezers contact opnemen met Alex voor verdere informatie over het
project of om foto’s uit de serie aan te schaffen.
- www.alexschroder.nl.
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“Hoe heb je zoveel van die meisjes op één moment bij elkaar gekregen?”
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Greet Overbeek:
Zet de ketel op 55 graden
in ReVa

“

Je moet om te
beginnen bereid zijn
om een jaar lang
mee te doen

”

tekst: redactie foto: Michiel van Zuijlen

Op woensdag 28 oktober jl. werd het
plan van wijkbewoner én energiecoach
Greet Overbeek uitverkozen tot een
van de Haagse Energie Toppers 2021.
Voor deze Energie Uit De Wijk-challenge
van gemeente Den Haag won ze met ‘Zet
de ketel op 55 graden in ReVa’. Greet en
de andere energiecoaches uit de wijk kunnen in 2021 het plan gaan uitvoeren, samen met geïnteresseerde wijkbewoners.
Hoogste tijd om een kopje thee met Greet
te drinken en haar tekst en uitleg te vragen: wat houdt haar plan in, wat kunnen
we besparen en wie kunnen er meedoen?

Experiment

Toen ze in 2018 haar huis in de Marconistraat van vloer- en dakisolatie wilde
voorzien, heeft Greet – onderzoeker van
beroep - zich goed in de materie verdiept.
Zo kwam ze erachter dat veel HR-ketels
op een te hoge temperatuur staan afgesteld. “Veel ketels verwarmen het water
naar de radiatoren op 75 graden. Als je
huis redelijk geïsoleerd is, is dit niet nodig
en kunnen radiatoren ook op 65 graden
verwarmen. Je gebruikt dan minder gas.
Samen met andere energiecoaches zijn
we toen tot het volgende plan gekomen:

Wij willen begin 2021 een jaar lang met
20 huishoudens een experiment aangaan.
Samen zetten we onze ketels op 55 graden
(als het vriest op 60 graden). Wie meedoet aan het experiment krijgt korting op
de aanschaf van zogenaamde boosters:
een klein rekje met mini-ventilatoren dat
je heel eenvoudig onderaan je radiatoren
bevestigt. Als de radiator opwarmt, springen ze aan en blazen de warme lucht op
een efficiëntere manier de ruimte in. Bekende merken boosters zijn Heatfan en
Speedcomfort. Door de cv-ketel lager in te
stellen en boosters te gebruiken blijft het
comfortabel in huis en kunnen we minder
gas gebruiken. En dat betekent weer minder CO2-uitstoot en zelfs lagere kosten.”

10% besparing

“Wij hopen gemiddeld 10% te besparen,
maar dat hangt van veel factoren af. Die
willen wij graag met de deelnemers onderzoeken. Bij iedereen is de situatie anders. Na een jaar kan ik jullie meer over
het resultaat vertellen. Als de deelnemers
tevreden zijn, hopen we alles wat we dan
geleerd hebben in 2022 met nog meer
wijkbewoners in praktijk te brengen.”

Boekbespreking

Gezond oud worden
tekst: Piet Vernimmen

Wijkbewoner, arts en verouderingswetenschapper David van Bodegom,
schreef in 2018 het boek ‘Ontpillen’ Hij
deed eerder zijn promotieonderzoek naar
veroudering op het platteland van Ghana en
in 2015 verschenen de uitkomsten van dat
onderzoek in het boek ‘Oud worden in de
praktijk’.

Ghana

Ghanese ouderen maakten op Van Bodegom een vitale indruk, hadden een gezonde
suikerstofwisseling, diabetes kwam niet
voor, niemand van de onderzochte Ghanezen op leeftijd had een te hoog cholesterolgehalte of aderverkalking. Bovendien
kwamen verouderingsklachten als botontkalking, slapeloosheid, depressies veel minder vaak voor. Dat bracht Van Bodegom tot
de conclusie dat veel verouderingsziekten
zoals wij die kennen, geen verouderingsziekten zijn, maar leefstijlziekten.

Nederland

De gevolgen van het verschil in leefstijl zie
je ook in Nederland. Hoogopgeleiden leven
niet alleen langer dan arme, lager opgeleide

mensen, maar ze leven ook bijna 20 jaar langer in goede gezondheid. De eigen gezondheid heeft iedereen voor een groot deel zelf
in de hand: niet roken, voldoende bewegen,
voldoende fruit en groente, matig met alcohol en zorgen voor een goed gewicht. In
Ontpillen: “Een gezonde leefstijl kan heel
veel aspecten van het verouderingsproces
afremmen of tegengaan. Toch zijn er maar
weinig mensen die het lukt om hun leefstijl
blijvend aan te passen. In plaats daarvan
krijgen veel mensen veel pillen om symptomen van hun ongezonde leefstijl te onderdrukken.”

Vijftigduizend

‘Ontpillen’ gaat niet over een antibioticakuur of over een pijnstillertje, maar over
pillen die mensen langdurig slikken, soms
hun hele leven. Tegen hoge bloeddruk, te
hoog cholesterolgehalte of antidepressiva.
In Ontpillen: “In totaal slikken we in Nederland meer dan negen miljard pillen. (…)
Gedurende hun hele leven slikken Nederlanders gemiddeld meer dan vijftigduizend
pillen. En dat is alleen nog maar via de apotheek. Alle pillen die je koopt bij de drogist,
zoals pijnstillers en vitaminepillen, komen
daar nog bij.”

ters onder. De boosters hebben trouwens
een snoer en stekker, een stopcontact in
de buurt is handig.”

Gratis advies

Kan iedereen meedoen met het
experiment?
“Je moet om te beginnen bereid zijn om
een jaar lang mee te doen. We vragen je
elke maand het gas- en elektraverbruik
aan ons door te geven en we komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te
wisselen. Je krijgt van ons dan korting
op die boosters en hopelijk bespaar je
op stookkosten! Voorwaarde is wel dat je
huis goed geïsoleerd is. Je dient in elk geval dubbelglas (HR++) te hebben, je huis
heeft bij voorkeur vloer- en/of dakisolatie
en je verwarmingsleidingen zijn in orde.
En je moet radiatoren van het type 22 of
33 hebben, daar plaatsen we dan de boos-

“We hebben een aantal energiecoaches
in de wijk die je gratis, onafhankelijk en
op maat adviseren over energiebesparing. Zij kunnen bij je langskomen om te
bekijken of jouw huis voldoet aan de eisen
om mee te doen aan deze actie. Zo ja, dan
krijg je een gratis ketelcheck en instructies hoe je zelf de temperatuur van je ketel
kunt aanpassen. Als blijkt dat je niet aan
alle voorwaarden voldoet, dan kunnen de
coaches je in ieder geval advies geven wat
je wél in huis kan doen aan eenvoudige
energiebesparing. Wie weet kun je dan in
2022 ook meedoen aan ‘Zet de ketel op 55
graden in ReVa’.”
Wil je je opgeven om mee te doen, kijk
dan op www.groeneregentes.nl. Kijk bij
‘Zet de ketel op 55’ en vul het formulier
voor deelname in. Daar vind je ook meer
informatie over het project en over korting bij de aanschaf van boosters.

Velen denken
onterecht dat met het
innemen van de pil
ook het probleem
is opgelost
Redenen om te ontpillen
Van Bodegom geeft in zijn boek een aantal goede redenen om te ontpillen. Zo heeft
een gezonde leefstijl een groter effect op je
gezondheid dan een pil en bovendien heeft
een gezondere leefstijl een gunstig effect op
meerdere aspecten van de gezondheid. Dan
hebben we natuurlijk nog de kosten en de
bijwerkingen van medicijnen en tenslotte:
velen denken onterecht dat met het innemen van de pil ook het probleem is opgelost.

Ken je lijf en krijg er grip op

‘Ontpillen’ gaat niet enkel, zoals de titel
een beetje suggereert, over pillen. Het is
een pleidooi om de kennis over het eigen lichaam te vergroten, om weer grip te krijgen
op het eigen lijf, om via eenvoudige meters
en desnoods met apps bloeddruk, bloedsuiker of stressniveau te kunnen bepalen.
En om daarna te constateren dat een paar
kleine aanpassingen in de leefstijl al veel
invloed kunnen hebben. Maar let wel: bouw
pillen niet af of stop er niet mee zonder
overleg met de huisarts!

De leefstijlziekten
Van Bodegom behandelt vervolgens op
heldere manier in meer dan 250 pagina’s de
veertien belangrijkste leefstijlziekten: Van
hoge bloeddruk, slapeloosheid en botontkalking tot diabetes, incontinentie en prostaatklachten. Steeds op dezelfde manier: de
kwaal, hoe je het kunt meten, de pillen, op
welke manier je kunt ontpillen en de belangrijkste inzichten in de kwaal.

Slot

Van Bodegom is geen tegenstander van
pillen (“Het is fijn dat de pillen van de dokter er zijn, maar laten we ze bewaren voor
als we ze echt nodig hebben”): hij is vooral
voorstander van een gezondere leefstijl.
Ontpillen, Gezonder leven, minder pillen;
David van Bodegom; Uitg. Atlas Contact;
2018; ISBN 978-990-450-3624-3
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Met vilt werken is goed voor
je hoofd en je lijf
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

te exposeren op een grote textielbeurs in Nieuwegein en daar tot mijn verbazing heel veel
enthousiaste reacties ontving. Ik dacht: ‘Jeetje,
ik kan dit!’. Toen mijn baan verdween, heb ik de
sprong gewaagd en ben voor mezelf begonnen.”

Anneke Zwolsman-Westing, viltkunstenares en grafisch vormgever, zit
sinds mei 2019 op een unieke plek aan
de Gaslaan 175, met uitzicht op De Verademing en de pijpen van de gasfabriek.
Enige onzekerheid over deze fijne werkplek in
het voormalige Buuthuis is er wel, want ze zit
daar op een anti-kraakcontract. Maar zo lang
ze hier is, geniet ze erg van deze ruime, lichte
omgeving.
Haar atelier staat vol met de fraaie dingen
die je van vilt kunt maken: kunstobjecten,
wandkleden, tassen, gebruiksvoorwerpen.
Daarnaast is ze grafisch vormgever en doet de
opmaak van het landelijk blad Vilt, waarvoor ze
ook geregeld kunstenaars interviewt. “Alles wat
ik het liefste doe, komt daar dan bij elkaar”.

“Ze zeggen wel dat vilt de oudste textielvorm
is. Vilten is in feite klitten in wol aanbrengen.
Door warm water en zeep gaan de haarschubben openstaan. En door krachtig heen en weer
te wrijven, te rollen en hard te gooien, breng je
stevigheid en vorm in je werk. Zodoende kun
je het naar je hand zetten. Tegelijk, zeg ik altijd
maar, moet je je aan het vilt overgeven; het
wordt nooit helemaal zoals je het voor ogen
had. Zo kunnen er onverwachte spannende
vormen ontstaan.”

Diepste wens

Kracht en beweging

“Ik ben geboren op een boerderij in een Gronings dorpje. Ik zat als kind altijd al te knutselen, maar mijn ouders vonden de Kunstacademie maar niets. Na mijn middelbareschooltijd
heb ik van alles gedaan: röntgenlaborante,
directiesecretaresse, tot verkoper van timesharing op Tenerife. Daar kwam ik in gesprek met
iemand die vroeg wat ik nu écht zou willen.
Toen kwam ik tot het inzicht dat me eigenlijk
niets in de weg stond om mijn diepste wens
uit te voeren: alsnog naar de Kunstacademie.
Alleen in Den Haag bestond de mogelijkheid
om een avondstudie fotografie te combineren
met een betaalde baan - toen secretaresse. Ik
vond een kamer op de Weteringkade en vond
het in het begin vreselijk in deze grote stad.
Uiteindelijk ben ik op de KABK de richting van
grafische vormgeving ingeslagen en daarin afgestudeerd.”

“Af en toe verkoop ik iets, bijvoorbeeld lampenkappen – te zien bij verloskundigenpraktijk
Ella op het Copernicusplein - en wandkleden.
Met wandkleden kun je een ruimte veel mooier
en warmer maken en de akoestiek sterk verbeteren. Ik zou het leuk vinden om meer dingen
voor het interieur te maken en te verkopen.
En verder geniet ik volop van viltlessen geven,
aan iedereen, jong en oud. Ik heb hier genoeg
ruimte om met maximaal zes mensen tegelijk
te vilten, waarbij iedereen op voldoende afstand van elkaar kan werken.
Hier vanuit het raam zie ik allemaal sportende mensen voorbijkomen. Vilt bewerken is
ook iets fysieks – je hebt er kracht en beweging
voor nodig. Tegelijk is het een hele goeie manier om je hoofd leeg te maken.”

Mijlpaal
“Op een beurs raakte ik enthousiast over de
viltkunst. Ik ben het toen zelf gaan proberen
en ging cursussen volgen. Af en toe gaf ik een
workshop op verjaardagfeestjes en exposeerde
hier en daar eens op kunstmarkten. Een mijlpaal was het moment dat ik werd uitgenodigd

Oudste textielvorm

Boek
“Binnenkort begin ik met de vormgeving van
een boek: ‘Ruw, de ongekende kant van ruwe
wol’, van Lidwina Charpentier. Dat bracht me
op het idee om zelf ook een boek te maken,
over mijn eigen werk en om te laten zien en uit
te leggen wat je allemaal kunt maken. Een leuk
plan voor de toekomst.”
www.viltflexplek.nl
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Sunny Court voorlopig gered
Op weg naar een duurzame toekomst
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

In de vorige editie schreven we over
de bedreiging van Sunny Court door
bouwplannen. De buurtbewoners kwamen
in opstand en kregen hulp van een aantal
politieke partijen die aan het College vroegen
om niet met deze plannen in te stemmen.

Red het parkje
Op 26 oktober gaf het College een bevrijdend antwoord. Er is geen draagvlak in de
buurt voor zo’n plan en er komt dus geen
vergunningaanvraag. Inmiddels heeft
het Buurtinitiatief ‘Red het parkje!’ meer
dan 2400 handtekeningen opgehaald om
een petitie te tekenen. Deze petitie wordt

nog aangeboden aan College en Raad.
Daarnaast gaat de organisatie van het
initiatief in gesprek met Groen Duinoord,
om samen met hen plannen uit te werken
voor een duurzame toekomst.

De olifanten van
Catinka Kersten in nieuwe
kunstruimte De Spelonk

Vergroening
Ze streven naar de verdere vergroening
van het binnenterrein van het ‘Obrechthof’, waarop de beoogde nieuwbouw
gepland was. Dat zal nog heel wat voeten
in de aarde hebben, maar een duurzame
toekomst voor dit groene gebied, met
behoud van het kleinschalig gebruik door
kinderen en volwassenen, is van groot
belang. En daar is veel draagvlak voor,
zoals nu gebleken is.

Met de klok mee: Catinka Kersten, Bart Dirks en Roeland Merks
tekst: Anneke de Graaf foto: Aad Hoogendoorn

Als je het niet weet, loop je gemakkelijk voorbij aan kunstruimte De
Spelonk (Valkenboslaan 74). Behalve
als het buiten donker is, want dan valt je oog
direct op de verlichte kamer van dit kleine
en gloednieuwe initiatief, met nu drie grote
slapende olifanten van Catinka Kersten.
Ze nodigen je door hun grootte en zachtheid uit om naar ze toe gaan, ze aan te
raken, op ze te gaan liggen. De poezen van
bewoners Roeland Merks en Bart Dirks slapen
en spelen graag op ze. Catinka heeft iets met
dieren en dierenverhalen. Meestal maakt ze
werk van harde materialen, in dit geval is
het juist de zachtheid die het werk bijzonder
maakt. De titel: “Come to me when thou
hast seen the elephants dance”, is een citaat
uit The Jungle Book van Rudyard Kipling. Al
eerder exposeerde ze de olifanten op plekken
waar kinderen op ze konden springen en liggen, zodat ze door al die kinderliefde steeds
platter werden. Ze heeft ze nu weer bijgevuld
en ze blijven tot half januari in De Spelonk.

Delen met de buurt
Roeland en Bart, gepassioneerde kunstliefhebbers, wonen inmiddels 12 jaar op de
Valkenboslaan. Als je hun huis binnengaat,
kun je niet anders dan ademloos rondkijken
naar de fascinerende kunstobjecten om je
heen. Bijvoorbeeld een zeven meter hoge
installatie van Pim Palsgraaf in een lichtkoker.
En in het trappenhuis een ‘lekkage op bestelling’ van Lizan Freijsen, geïnspireerd door de
schoonheid van vochtplekken, schimmels en
korstmossen.

Begin 2020 konden ze een ongebruikt deel van
het pand van de buren kopen. “Eigenlijk hadden
we meer muren nodig om kunst op te hangen.
Maar al gauw ontstond het idee om met de
nieuwe benedenruimte iets te doen waardoor
we kunst konden delen met de buurt.” En zo werden de twee vensters aan de straat de toegang
tot kunstprojecten die Roeland en Bart met liefde
aan de buurt presenteren.

Ze nodigen je door
hun grootte en
zachtheid uit
Rafelrandjes
“We vinden het heerlijk om in Den Haag
te wonen, en we hebben al in veel steden
gewoond, ook in het buitenland. Den Haag is
een prachtige stad met rafelrandjes, en daar
houden we van. Hetzelfde geldt voor deze
superfijne wijk. Hier voelen we ons heel erg
thuis. Er gebeurt hier zoveel en er wonen
zoveel creatieve mensen. Daarom vinden we
het leuk om dit aan de buurt te geven. We
hopen dat veel bewoners naar De Spelonk
komen om naar binnen te kijken. We vinden
het geweldig als veel nieuwsgierige neuzen
tegen het raam worden gedrukt.”
Binnen kijken mag ook. Mail dan eerst even
naar info@despelonk.nl. En op www.despelonk.nl kun je onder meer verder lezen over
wat Catinka Kersten heeft geïnspireerd tot
het maken van haar olifanten. Op instagram
is De Spelonk te vinden als @de_spelonk_
den_haag.
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Herinnering aan Emma gedenknaald aan het Regentesseplein
130 jaar Emma regentes 1890-2020
Regentes Emma 1880, door Wollrabe
tekst: Weimarchief Foto: Haags Gemeentearchief

Monument

Te jong, buitenlands, onbetrouwbaar,
niet capabel om staatshoofd te zijn. Dat
was hoe over regentes Emma (18581934) werd gedacht toen haar man Willem III in 1890 overleed terwijl zijn enige
dochter Wilhelmina amper tien jaar oud
was. Hoe heeft Emma dit beeld radicaal weten
te kantelen? Tegenwoordig staat zij bekend als
de moeder des vaderlands, de hoedster van de
dynastie.

Willem III
Willem III was geen prettige koning geweest.
Hij had zich autocratisch en eigenzinnig opgesteld. Vervreemd van politici en zijn adviseurs
nam hij het niet zo nauw met de nieuwe
grondwet. Daarnaast had hij geen oog voor
het koningshuis als het nationaal symbool.
Emma wilde deze crisis te boven komen en de
waardigheid van de troon herstellen.

Boven de partijen
Dat bleek voor Emma een lastige taak. Want
wat was nu precies dat Nederlandse koningschap? De grondwet was nieuw en de macht
van de koning was nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het was Emma die dit voor het eerst
goed wilde doen. Zij leerde de grondwet goed
kennen en begreep dat het staatshoofd boven
de partijen moest staan. De minister van
Buitenlandse Zaken, W.H. Beaufort schreef in
1901: “Zij was zeer constitutioneel en vatte de
verantwoordelijkheid van haar ministers zeer
juist op.” Daarnaast viel Emma op door “haar
buitengewone tact en de wijze waarop zij iedereen met grote aandacht gade sloeg” (Irène
Diependaal, 2013). Dit is het gedachtegoed
waarmee Wilhelmina was opgegroeid. Boven
de partijen staan en zich richten tot het volk.

nog steeds. In Den Haag zijn er straten, pleinen,
gebouwen en hele wijken naar haar vernoemd.
Toch was er bij de inhuldiging van Wilhelmina
in 1898 nog geen monument. Het eerste monument moest in Den Haag komen te staan en
dan wel op het Regentesseplein. De bewoners
van het plein loofden in 1897 een prijsvraag uit
voor de bouw van dat monument.

Geliefd
Het volk had hun koning al jaren niet gezien,
de band moest worden aangehaald en Wilhelmina en Emma gingen dus het land in. Met veel
luister werd het aanzien van de Oranjedynastie
hersteld door twee jonge vrouwen. Dat was
de radicale ommezwaai waardoor Emma zo
geliefd is geworden. Dat zie je vandaag de dag

VAUGEL Door Erik van Schaaik

Abraham Gips werkt aan de gedenknaald

Er waren eisen voor het monument. Het
moest: “[…] uiting geven aan het gevoel van
dankbare erkenning van hetgeen Hare Majesteit de Regentes voor het Nederlandsche volk
heeft verricht; dit gevoel wenscht men te uiten
op een feestelijk oogenblik, als het volk zijne
jeugdige Koningin den troon ziet bestijgen”.
Wat de jury daarmee bedoelde was dat het
geen grafmonument moest zijn. Daarnaast
moest het monument: “in harmonie met de
omgeving [zijn], waarin [het] ligt opgesloten,
dat het tot versiering van de omgeving moet
strekken en door fraai silhouet het oog trekt,
waar nadere beschouwing de beteekenis doet
kennen.” (Bouwkundig weekblad, 1897). In
1902 kozen buurtgenoten voor het plan van
Arend Odé. Er werd geld ingezameld door
alle Hagenaars. Beeldhouwer Abraham Gips
maakte een ranke obelisk, versierd met guirlandes met een motief van oranje appels op
een voet van Beiers graniet. Op 23 september
1905 was de onthulling.

Colu
m

n

Inflatie
KANJER! Je bent het pas als Erica Terpstra het
roept. Met chocoladeletters, want zo klinkt
het. Ze kan het weten want ze is er zelf een.
Lang geleden zwom ze naar olympisch zilver
en brons en nog altijd heeft ze een hart van
goud. De gulheid waarmee ze volhouders
en doordouwers in de roem laat delen, is
legendarisch. Als je hindernissen en handicaps hebt overwonnen om de stoeprand te
beklimmen, heb je dikke kans dat je door euforische Erica tot kanjer wordt uitgeroepen.
Maar toen sloeg de inflatie toe. Ineens was
iedereen een kanjer. Avondvierdaagse
gelopen? Je bent ‘n kanjer! Gras gemaaid?
Jij bent écht ’n kanjer! Thee gezet? Wat ben
je toch ‘n kanjer! Je werd verkanjerd waar je
bij stond. Bij voorkeur na verrichtingen die
doorgaans zonder accolade passeren. Vuilniszak gedumpt? Kanjer! Je moest begrijpen
dat je ondanks je beperkte vermogens een
formidabele prestatie had geleverd. Kanjer
werd een vilein compliment. Als je het kreeg
toegeworpen, wist je dat je een gepatenteerde sukkel was.
Toen kwam corona. Dokters en verplegers
gingen tot het gaatje. Ze schrokken er niet
voor terug om hun eigen gezondheid op
het spel te zetten. Helden waren het en dat
mocht best op een spandoek. En de schoonmakers dan? Die werkten zich het schompes
om op de medische hotspots heldendaden
mogelijk te maken. Toch ook helden? Leraren
die onderwijs op afstand improviseerden,
handhavers die zich moesten redden zonder
wapenstok en pepperspray, vervaardigers
van mondkapjes. Superhelden, helden zonder meer, semihelden en aspirant-helden.
Onderscheid moet er zijn. De ene held is nu
eenmaal de andere niet.
Bij de Haagse Milieu Service hangt ook een
spandoek: “RESPECT VOOR ONZE AFVALHELDEN”. Zeker, de thuiskantoorders van
de HMS die de koelkast mijden en ook nog
kans zien om af te vallen verdienen respect.
Maar helden? Of worden met deze leus
onze stadsreinigers gekandideerd omdat
ze dagelijks in weer en wind heroïsch onze
rotzooi opruimen? Als ze werkelijk zienderogen afvallen pleit ik voor bijvoeding. Of zijn
de ha-em-essers in de competitie naar het
ware heldendom voorbijgestreefd en helaas
afgevallen voor een podiumplaats? Dan zijn
het tóch KANJERS!
Bert de Croon
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De Dutch Don’t Dance Division in coronatijd
We passen ons aan
en we zullen moeten
leven met corona
nog op te kunnen treden en dat is wat we met
de DeDDDD deden. Maar we kunnen nu gelukkig nog steeds optreden in scholen met educatieprojecten. Ik denk dat het culturele veld ook
nieuwe mogelijkheden heeft gekregen, zoals het
uitgebreidere gebruik van livestream. We passen
ons aan en we zullen moeten leven met corona.”

Maia Jadue

tekst en foto: Piet Vernimmen

Culturele instellingen in ReVa, zoals
DeDDDD, hadden het zwaar het afgelopen
coronajaar. Een korte impressie hoe de
organisatie, de dansers en theatertechnici
deze periode persoonlijk hebben ervaren.

Rinus Sprong
is samen met Thom Stuart artistiek directeur
van DeDDDD
“Vrijwel meteen na onze première in de Koninklijke Schouwburg overviel ons corona. Alles stopte!
En tot onze schrik kwam het nieuws dat DeDDDD
niet in het nieuwe kunstenplan zou worden opgenomen. We zijn direct gaan denken in mogelijkheden en hebben onder andere aan de Haagse Tour
d’Amour meegewerkt, waarbij we verzorgingstehuizen benaderden om de bewoners afleiding,
troost en schoonheid te brengen. Zo trokken iedere keer twee dansers, vaak samen met zangers
en musici, naar verschillende wijken van Den Haag,
maar ook buiten de stad.
Daarnaast organiseerden we een zomerdanscursus voor kinderen en een serie voorstellingen in het Westbroekpark. Een optreden
voor een begrafenis en een memorial voor een

Autodelen
met Coper
Deelt

Canadees danser, sinds drie jaar bij DeDDDD,
danste bij Tour d‘Amour
“In eerste instantie raakte ik erg overstuur van
de coronagevolgen, bijvoorbeeld toen het bezoek van mijn familie uit Canada moest worden
afgezegd en alle geplande shows werden afgelast. Toen de beperkingen wat minder streng
werden, voelde het goed om weer in de studio te
kunnen werken en om op te treden voor kleine
groepen. We maakten weer contact met mensen! De pandemie zal niet snel weg zijn. Het is
moeilijk om niet op te geven, maar ik moet blijven vertrouwen in de prachtige kunst waaraan ik
vorm geef en ik blijf geloven dat liefde in deze
moeilijke tijden overleeft.”
overledene maakten dat we echt alles op het
gebied van de maatschappij en menselijk leed
en vreugde hebben gezien. Begin november
hoorden we dat DeDDDD financieel gered zou
worden. Dat we dat geld waard zijn, hebben de
afgelopen maanden heel duidelijk bewezen.”

Peter Milikan
45 jaar, vrijwilliger techniek bij het Zuiderparktheater en bij Tour d‘Amour, in november
genomineerd als vrijwilliger van het jaar
“Ik vond en vind het best heftig, de hele Covidcrisis. Gelukkig kon ik op een aangepaste manier
toch doorwerken, in tegenstelling tot heel veel
anderen. Maar daar word je alleen maar creatief van, zo bleek. En gelukkig kwam ook Tour
d’Amour op mijn pad. Wat een mooi feestje was
het. Mensen weer zien stralen, sprankje hoop in
de ogen te zien. Ik heb daar mooie mensen ontmoet, voor en achter de schermen. Ik hoop van
harte dat er een volgende sessie komt, ik ben
dan van de partij. En misschien valt er wel iets
terugkerends van te maken. Count me in.”

Théo Vanpoperinghe
Frans danser die tijdens de eerste lockdown
noodgedwongen bij zijn ouders in Lille

tekst: Anneke de Graaf foto: Coper Deelt

Coper Deelt is een initiatief van bewoners van de Copernicusstraat om via een
coöperatie elektrische auto’s te delen.
Ze hebben nu 10 maanden ervaring opgedaan
met een auto. Het is ze goed bevallen en ze
willen het project Coper Deelt graag uitbreiden. Ook belangstellenden uit andere straten
van het Regentessekwartier zijn welkom.

verbleef
“We hadden en hebben veel geluk dat we nog
steeds kunnen trainen en optreden. Ik ervaar dat
echt als een privilege. De eerste Tour d’Amour
waar ik in mee danste, was heel speciaal. We
voelden dat we deelnamen aan iets erg belangrijks, het voelde goed om mensen de kans te geven even te ontsnappen uit de realiteit. Toen we
hoorden dat het voortbestaan van DeDDDD ook
nog eens werd bedreigd, kwamen we allemaal in
een erg kwetsbare situatie terecht. Ik hoop dat,
na deze periode vol beperkingen, de wereld zal
snakken naar kunst en cultuur! Ik hoop dat zich
nieuwe kunstvormen ontwikkelen die een culturele revolutie uitlokken en ik kijk ernaar uit om
daar deel van uit te maken!”

Garance
22 jaar oud, geboren en getogen in Parijs, en
sinds vorig jaar danser bij DeDDDD
“De afgelopen maanden waren gevoelsmatig
heftig: depressie, vreugde, tranen, motivatie,
gekte. In de eerste periode probeerde ik vooral
in conditie te blijven en mijn motivatie te behouden, ver weg van het toneel en het publiek. Tour
d’Amour was echt een cadeau en bracht hoop
in ons artistieke leven. We moesten vechten om

Oproep in brievenbussen
In 2018 werd het zeer actieve straatcomité
van de Copernicusstraat benaderd door de
initiatiefnemer van ‘Vrijstraat’ Walter Dresscher
om als pilot te starten met zo’n coöperatie.
Doel was en is om door middel van het autodelen auto’s van de straat te halen en meer
plaats te krijgen voor andere bestemmingen,
zoals groen, speelgelegenheid, fietsparkeerplekken en bankjes. Een paar bewoners voelden wel voor een dergelijk initiatief, gingen

Victoria Pesce
Argentijns danser bij DeDDDD
“Aan het begin van deze pandemie voelde ik
verbijstering, bezorgdheid en angst om mijn bestaanszekerheid te verliezen waar ik zoveel voor
had moeten doen. Ik voelde me erg alleen, opgesloten in een kamer van 2 x 2, ik probeerde hoop
te houden en niet van het ergste uit te gaan.
Ik werkte elke dag aan mijn barre in mijn piepkleine kamertje, waar ik niet kon springen, mijn
pointe-schoenen aan kon trekken of kon trainen.
Dus ben ik met Nederlandse les begonnen om
mijn geest gezond te houden, en met meditatie
om rustig te worden (…).
Het veranderde toen de beperkingen geleidelijk aan werden opgeheven en we niet alleen
konden terugkeren naar de studio, maar ook de
voorstelling Solos @ The Greens konden uitvoeren. Ik voelde me weer tot leven komen. Tour
d’Amour was een bijzonder project. Te kunnen
dansen en live op te treden met muzikanten
was prachtig en onvergetelijk. We bereiden ons
nu voor op de kerstproductie. Ik hoop echt dat
cultuur kan blijven bestaan, omdat ik geloof dat
kunst een sleutelrol speelt bij het opbouwen
van een rechtvaardiger en betere wereld.”

verder in gesprek met Walter en deden een
oproep in de brievenbussen. Een flink aantal
mensen meldde zich aan, waarvan uiteindelijk
zeven de coöperatie ‘Coper Deelt’ oprichtten.
Ze werden bij de oprichting belangeloos ondersteund door het project ‘Wij zijn DEEL’ van
Walther Dresscher.

Gezamenlijk bezit
Kees Spendel en Rick de Zoete, respectievelijk voorzitter en secretaris van Coper Deelt,
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Vrij in tijd en ruimte

Mi Casa Tu Tapa

tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburgers

tekst: Marieke Bauwens foto: Mi Casa Tu Papa

Iedereen die langsliep was nieuwsgierig naar het schitterend opgeknapte pand aan de
Columbusstraat, hoek Valkenboslaan. Het werd de ‘Bij Keuken’ van Aafke Hofman.

Cazuela Canaria, Paella, Arroz Español, Ropa Vieja, Mercado Negro, Gazpacho, Tortilla Española…. Van tapa’s tot volledige gerechten, met vlees en zonder vlees, pittig of minder pittig. Luz
Esther maakt het allemaal thuis en op bestelling.

Interesse voor gezonde voeding had ze
altijd al en later schreef ze erover voor haar
werk. Aafke: “Als je ergens veel over schrijft,
lees je het ook allemaal, en dat wakkerde
mijn interesse nog meer aan. Ik merkte ook
dat ik minder met mijn hoofd en meer met
mijn hart en handen wilde werken. Dus zelf
iets bedenken, en zelf die broodjes bakken.”
De ochtend is haar favoriete moment van
de dag. Buiten in alle rust ontbijten is voor
haar het beste begin van de dag. Dat gunde
ze anderen ook en het idee ontstond om
voor zichzelf te beginnen. “Helemaal zoals
ik het zelf wil voor anderen, met mijn eigen
regels, en vrij in tijd en ruimte.” Zo begon
ze drie zomers geleden vanuit huis in het
Valkenboskwartier met ‘Buitenontbijtjes’.

Menu?
“Nee hoor! Alles is vers en gezond, van het
seizoen. Maar zónder menu en dat is soms
wel wennen,” zegt Aafke lachend. “Het is
een verrassing wat je krijgt. Het enige wat
je zéker weet is dat je geen vlees krijgt.’’
Buiten ontbijten kan niet het hele jaar door,
en als de dagen korter worden, gaat Aafke
naar binnen. Dan verzorgt ze in het weekend ‘Ontbijtjes-to-go’, maar door de week
mag van haar ook. Op haar website kan het
aantal ontbijtjes opgegeven worden, en
voor hoe laat ongeveer. Dan staat het klaar

leggen uit wat het principe is van een coöperatie. “De coöperatie least de auto en de leasemaatschappij zorgt voor onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Daar heb je dus geen
omkijken naar. De auto is zonder reclame of
logo, want het is ons eigen gezamenlijke bezit.
Leuk is dat het ook de sociale contacten bevordert. Samen met mensen die je kent, bepaal je
aan welke eigenschappen de auto die je wilt
leasen moet voldoen. Gezamenlijk bezit betekent wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel voor de kosten als bijvoorbeeld
om de auto af en toe een wasbeurt te geven of
naar de garage te brengen.”

bij de Bij keuken of brengt ze het aan huis.

Samen de keuken in
“Ken je ‘Taarten voor Abel’? Daar maakt
een kind een taart voor iemand. Dat is het
idee achter ‘samen de keuken in’. Laatst
was er iemand die voor zijn vrouw vegetarisch wilde leren koken. Dan gaan we met
z’n tweeën de keuken in, en gaan we iets
maken met groenten van het seizoen. Proeven, en als het lekker is, weer door. Zo ontstaan de lekkerste gerechten.”

Lichtpuntjes
“Afhalers komen uit de buurt, en op de
fiets bezorg ik binnen 5 km en dan kom je
best ver. In deze coronatijd willen mensen
graag wat doen voor een ander. Een broer
die vanuit München een ontbijtje bestelt
voor zijn zus hier in Valkenbos bijvoorbeeld, of een taart ‘uit Drenthe’ voor een
oude vriend hier.”

Straks is het Kerst en
Oud & Nieuw
Die dagen doet Aafke meer: ontbijt én
brunch. “En ik kijk uit naar nieuwjaarsdag.
Wat is leuker dan samen op 1 januari met
een vers, gezond en lekker ontbijtje het
nieuwe jaar in te gaan?”
www.buitenontbijtjes.nl

Ze is geboren en getogen op de Canarische
eilanden, en dat verklaart haar liefde voor
Spaans eten. Tien jaar geleden verhuisde ze
van de Vruchtenbuurt naar de Govert Bidloostraat: “De bakker in de Weimarstraat, de
viswinkel, en Firat die zóveel heeft. Valkenbos is een internationale wijk. Dat trok me
toen meteen aan, en het wordt hier steeds
leuker.’’

Van hobby naar beroep
Twaalf jaar geleden begon Luz naast een
baan bij een internationaal bedrijf met Mi
Casa Tu Tapa. Die combinatie was leuk, maar
na een tijdje toch te zwaar en ze stopte met
Mi Casa Tu Tapa. Het bleef kriebelen, en een
paar jaar geleden besloot ze om er weer
mee verder te gaan. En sinds kort werkt Luz
fulltime in haar eigen bedrijf. Ze gaat er nu
helemaal voor, zoals ze zelf zegt. “Ik hou van
lekker eten en van koken voor anderen. Recepten zoeken, uitproberen, verder zoeken,
nog meer proberen, mensen zien smullen; ik
word er helemaal gelukkig van.”

Home made is the best food
Dat er steeds meer klanten terugkomen, betekent dat ze tevreden zijn. Zo maakt ze elke
week voor een gezin twee hoofdmaaltijden
en kleine hapjes voor de kinderen. Klanten
komen uit de directe buurt, de ene kant op

Geen winstoogmerk

In alle straten twee auto’s

“Als lid betaal je eenmalig een bedrag (tussen 300 en 500 euro afhankelijk van de auto),
dat je binnen vijf jaar met rente terugkrijgt.
Verder betaal je, als je de auto gebruikt, een
uurprijs en een km-prijs. Daarin zijn de overheadkosten meegenomen. Met een speciale
app reserveer en open je de auto. Verder is
het de bedoeling dat we een eigen parkeerplaats en oplaadplek krijgen, maar dat zit
nog in de pijplijn. En natuurlijk hebben we
geen winstoogmerk.”

“Hoe mooi zou het zijn als in alle straten
twee elektrische deelauto’s beschikbaar zouden zijn. Daarom willen we ons project graag
uitbreiden, met meer deelnemers en meer
auto’s. In principe is iedereen uit het Regentessekwartier welkom. En een beetje daarbuiten
mag ook wel.”

Meer weten
www.coperdeelt.nl Er is ook een coöperatie
voor Heesterbuurt/Valkenbos:
www.wijzijndeel.nl/den-haag/heestervalk/

“Mensen zien
smullen;
ik word er helemaal
gelukkig van”
richting Vruchtenbuurt, en de andere kant
het Valkenboskwartier. Vóór Covid-19 verzorgde ze ook de catering voor bedrijven en
groepen. Dat ligt stil en ze richt zich nu helemaal op particulieren. Momenteel heeft ze
zo’n drie bestellingen per dag, de hele week
door. Voor gezinnen, stellen en mensen die
alleen wonen. “Home made is the best food,
is mijn motto. Het zijn gezonde maaltijden,
thuisgemaakt, vers én voor een eerlijke prijs.
En ruime porties …,” voegt Luz er met een
grote glimlach aan toe.

Hoe werkt het?
Je haalt de maaltijden op een afgesproken
tijd af, bij Luz aan huis. Ze maakt wel eens
een uitzondering voor mensen die slecht ter
been zijn, of al ouder, en dan bezorgt ze de
maaltijden thuis. Dat moet dan wel dichtbij
zijn, want ze doet alles op de fiets en ze wil
de maaltijden warm bij mensen thuis hebben. www.micasatutapa.nl
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet
verder kan!

Direct gelegen naast
huisartsenpraktijk De Regentes
voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut,
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog
en wijkverpleegkundigen

LOOPBAANCOACHING
Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht
bij je past en hoe je daar voor gaat!

JACO KOEVOET

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

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

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl
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Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

...
.

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

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

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

20 jaar Garantie

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

www.allroundglasservice.nl

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

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

Bezoek aan huis mogelijk

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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Cultuur en agenda
Samenstelling: Anneke De Graaf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

NEST – ||| - SHE SPINS THE THREAD,
SHE MEASURES THE THREAD, SHE CUTS
THE THREAD

ZAAL 3/NEST - I BEG TO DIFFER - ON
RADICAL EMPATHY

PAPER ART & DESIGN –
PETER GENTENAAR EN PAT TORLEY

18 december t/m 28 februari – In de tentoonstelling ‘||| - She spins the thread, she
measures the thread, she cuts the thread’
onderzoeken Ana Navas, Mila Lanfermeijer
en Evelyn Taocheng Wang de betekenis van
herhaling, waardering en toeëigening in
de kunst. Zij vertellen een gelaagd verhaal
over vriendschap, artistieke verwantschap
en autonomie daarbinnen. Door middel
van het kopiëren en nabootsen van kunstwerken van elkaar en anderen proberen de
kunstenaars te begrijpen, te waarderen en
hun plek in de kunstgeschiedenis te duiden. Architect Donna van Milligen Bielke
heeft een geheel nieuwe tentoonstellingsarchitectuur ontworpen waarin de werken
van de kunstenaars worden gepresenteerd.

Debat 15 december – We verschillen allemaal wel eens van mening, maar kunnen
we onze eigen overtuigingen opzij zetten
voor een groter goed? Nest en Zaal 3 starten
met ‘I Beg to Differ’, een nieuw maandelijks
debatprogramma in Den Haag, waarin denkers, doeners en dromers in gesprek gaan
over actuele kwesties. Iedere 3e dinsdag
van de maand duiken ze in een heet hangijzer, een nieuw fenomeen, of juist dat wat
onderhuids speelt in de stad. Op dinsdag
15 december gaat het debat over radicale
empathie. Is dat de weg om onze problemen over ongelijkheid op sociaal, politiek
en ecologisch vlak op te lossen? Kom langs
en laat je stem klinken tijdens ‘I Beg to Differ’ en houd de website in de gaten voor de
aankondiging van de gasten. nestruimte.nl

Vanaf 16 januari 2021 – expositie ‘Verlangen
naar buiten, de tijd verdwijnt’ in Paper Art
& Design. Als pioniers in de jaren zeventig
hebben Peter Gentenaar en Pat Torley elke
manier om kunst te maken met hun eigen
handgemaakte papier onderzocht. Ze hebben elk een unieke techniek ontwikkeld.
Peters werk is na jaren experimenteren helemaal driedimensionaal geworden en hij
maakte speciaal voor deze expositie kleurrijke sculpturen.Van Pat is er een overzicht
van haar vroegere textielweefsels en de wat
bekendere pulpschilderijen. Weimarstraat
56.
www.paperartanddesign.nl

WIJN & KUNST – HOUTDRUKKEN VAN
PAUL VAN DER DONK

QUARANTAINE KUNST

NEST – VERWEND NEST

2 november t/m 15 januari – Een serie houtdrukken op Japans papier, gemaakt met
gerecycled hout van gebruikte wijnkisten.
Vanaf de straat kun je de kunstwerken zien
en door een QR code op het raam te scannen vind je informatie over de kunstenaar.
Een goede manier om in deze coronaperiode
op een contactloze manier van kunst te genieten! Weimarstraat 24 A.
Onderdeel van de Quarantaine Kunstroute.
Zie hiernaast.
wijnenkunstatelier.nl

Op 1 juni 2020 is Quarantaine Kunst van
start gegaan met ca. 20 kunstenaars in Den
Haag en omstreken. Steeds meer kunstenaars doen mee en tonen hun werk. Het
werk is goed zichtbaar vanaf de openbare
weg: achter het raam, in de tuin of op het
balkon. Jouw straat als galerie en je buurt
als openluchtmuseum, hoe mooi is dat?
Kom coronaproef kunst kijken op 1,5 meter
afstand. Je komt op plekken waar je niet
eerder bent geweest en je ziet dingen die
je nooit eerder zag … gewoon bij jou om de
hoek! Quarantainekunst.nl

Kinderworkshops, 1x per maand – Ben jij
tussen de 6 en de 12 jaar? Dan nodigt Nest
je uit om Verwend Nest te worden en hedendaagse beeldende kunst bij hen te komen
ontdekken. Voor maar € 60,- per jaar doe
je één keer per maand op woensdagmiddag
met andere kinderen mee aan een leuke
workshop. Tijdens deze workshop bekijk je
eerst samen met een Nest-docent de tentoonstelling, hierna ga je aan de slag met
wat je gezien hebt en maak je een eigen
bouwwerk, sculptuur, schilderij of tekening. De eerste keer mag je gratis meedoen
om te zien of je het leuk vindt! Meer info,
mail naar info@nestruimte.nl

adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance)
Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijkagenten voor Regentessekwartier zijn
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192:
0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148: 070-2052660
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeekdwarsstraat 218. Open zaterdags van
14.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148:
070-205 26 60
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor
meldingen en klachten over milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat,
riolering, straatverlichting etc: 14 070
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070
Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos:
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:
0800 - 0543
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47

BENTENTOON – ZEEWIERWOUD, GESNEDEN TEKENINGEN VAN ALICE BAKKER
December en januari – In Ierland langs de Atlantische kust, als de zeebodem bij eb
tijdelijk land wordt, verschijnen op de grillige rotsen bizarre vormen van zeewieren.
Fascinerend, groot en geheimzinnig. Met een taaie leerachtige structuur, soms half
doorschijnend als een huid van vreemde zeewezens. Hoe zou het zijn om tussen deze
vormen door te wandelen? Tijdens de stilte van de lockdown in het voorjaar heeft
Alice Bakker deze fantasie uitgewerkt. Het resultaat is in december en januari te
zien in de etalage van BenT, Weimarstraat 51, www.bent-51.nl
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Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl

KONKREETNIEUWS

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

In het hart van elke winter
zit een trillende lente,
en achter de sluier
van elke nacht zit een
glimlachende dageraad
A Second Treasury, Kahlil Gibran
Te koop vanaf 1 december

1 november 1920

Van Water naar Theater
100 jaar De Regentes, geschiedenis van
een Haagse Bad- en Zweminrichting
Historicus Bert Alers deed voor dit boek twee jaar
archiefonderzoek naar de boeiende geschiedenis van dit
gebouw en de bijzondere verhalen zijn te lezen in het met
prachtige foto’s geïllustreerde jubileumboek.
Prijs € 25,00, te koop via www.denieuweregentes.nl

18 & 19 december

InSpiRituals
InSpiRituals

Inspiratie, Spiritualiteit & Rituelen
De voorstelling InSpiRituals is een zoektocht met je
zintuigen geworden, voortgekomen uit de huidige
behoefte aan contact en verbinding, dus: hoor, voel, kijk,
ruik en proef! Buurtbewoners vonden aan de hand van
podiumkunstenaars spiritualiteit in het alledaagse en
nemen u graag mee op een persoonlijke route.

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

