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1186 paar ogen

Gevelbeelden in ReVa

Iets betekenen voor een ander

Voedselbank in ReVa

Heester/Valkenbos deelt auto’s

Foto: Petra de Jong

VRIJWILLIGER IN DE WIJK 11

Buurtgenoten van DEEL coöperatie bij een van de elektrische deelauto’s. Afgelopen jaar is in de Heester/Valkenbosbuurt een DEEL

coöperatie gestart: een samenwerking van buurtgenoten die samen auto’s leasen en gebruiken. Lees verder op pagina 10.

by drone

tekst: Anneke de Graaf foto: Wiebe de Jager

Wijkgenoot Wiebe de Jager is in het
dagelijks leven professioneel dronepiloot en beeldmaker. Ook runt hij de
website Dronewatch.nl, waarop hij geregeld
schrijft over de ontwikkelingen en toepassingen van drones. Daarnaast heeft hij een aantal boeken geschreven over dronefotografie
en -video.

Regelgeving

Wiebe licht de huidige regelgeving op dit terrein toe: “Helaas was het lange tijd niet of amper
toegestaan om met een drone boven bebouwing te vliegen. Daar is op 31 december 2020
verandering in gekomen. Nu is het wel toegestaan om met zeer lichtgewicht drones boven
stedelijk gebied te vliegen, zolang je de privacy
van mensen op de grond maar respecteert.”

360º foto

“Eén van mijn drones weegt nog geen 250
gram. Daarmee heb je de meeste mogelijkheden in de bebouwde kom, omdat het zo’n
klein en licht apparaatje is. Zo kwam ik op
het idee om een luchtfoto te maken van het
Valkenbosplein. Net na zonsondergang, zodat
de straatverlichting al aanstond. Ik besloot om

niet een gewone luchtfoto te maken,
maar een 360º foto, waarbij je alle
kanten op kunt kijken. Als je zo’n foto
vervolgens op een speciale manier
weergeeft, krijg je een zogenaamde ‘little planet’ foto. Het resultaat
vind ik geslaagd: het lijkt net een
fictieve planeet uit Star Wars,
maar het is toch echt gewoon het
Valkenbosplein. In de verte zie je
de skyline van het centrum.”

Video’s

Naast dronefotografie en 360º
fotografie maakt Wiebe ook video’s.
Zo heeft hij laatst een dronevideo van
Scheveningen gemaakt, waarbij het lijkt
alsof je naar een soort levend Madurodam
kijkt. Deze video is te bekijken op www.
dronewatch.nl/madurodam.
“Ik hoop er in de komende periode vaker op uit
te trekken om bijzondere opnamen te maken.
Helaas kan ik in Den Haag niet overal vliegen,
in verband met de aanwezigheid van grote
no-flyzones. Maar dat er steeds vaker drones
zullen rondvliegen, dat staat vast. Ik hoop
hiermee ook te laten zien dat dat niet per se
eng hoeft te zijn.”
Wiebe de Jager, www.dronewatch.nl

Het beste
kun je de foto
van het Valkenbosplein
op konkreetnieuws.nl bekijken, want dan
kun je hem vergroten en nog beter bestuderen. Je vindt daar ook hoe je de foto in
groot formaat kunt bestellen.

Het lijkt net
een fictieve planeet uit
Star Wars

”

“
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e lente is weer begonnen. Dus tijd voor de voorjaarseditie. De
coronamaatregelen zijn verlengd en de avondklok duurt eindeloos. De een
waardeert de rustige avonden en nachten, de ander vindt het vooral saai,
zeker nu het ‘s avonds weer zo heerlijk lang licht is.
tekst: Aad van Schie

We zijn nog lang niet klaar met de vele
schoonheden van deze wijk, die gebouwd
is aan het einde van de 19e, begin 20e eeuw.
Dat was de periode van de neorenaissance,
een bouwstijl die gevels rijk versierde. Geliefde gevelversieringen waren kopjes. Je
loopt er vaak ongemerkt langs (en onderdoor). Ze verdienen beter. Op onze middenpagina besteden we daarom aandacht
aan deze hoofden van leeuwen, vrouwen,
draken en wat dies meer zij. Wat jammer
toch dat we tegenwoordig vaak zo sober
bouwen in Den Haag. Verder deze keer,
zoals eerder aangekondigd, voor het laatst
Frans de Leef, die nu weer actief is met Big
Shoppers op facebook. Geinig!

Bezorgers en columnisten
gevraagd: een succes!

Onze oproep voor een columnist en bezorgers van de krant was succesvol. Marjolein, Maria, Sjaac en Malaika en dochter
Lete brengen al een deel van deze editie
bij u thuis. Voor de positie van columnist
meldden zich meerdere kandidaten. In het
juni-nummer komen we hierop terug.

De meiden van Hondius
Gelukkig gebeurt er in de wijk nog wel het
een en ander aan welzijnswerk en armoedebestrijding. Lees het verhaal van die
meiden. Ze krijgen straks ook een nieuw
onderkomen aan de Hondius. Die hele
hoek wordt vernieuwd in samenwerking
met de Klimopschool aldaar.
Ook de voedselbank krijgt terecht aandacht: steeds meer klanten mede dankzij
die crisis.

Geschiedenislessen

De enige straatnaam genoemd naar een
vrouw in onze wijk is het Madame Curieplein. We denken overigens dat veel wijkbewoners dit plein in de zuidwesthoek
van de wijk niet eens kennen. Een van de
medewerkers van het Weimarchief onthult dat de schrijver A. den Doolaard van
‘De herberg met het hoefijzer’ opgroeide
in onze Copernicusstraat. Overigens kunt
u de uitgebreidere versies van de verhalen
vanuit het Weimarchief op de zich steeds
verder ontwikkelende website van de
krant vinden: www.konkreetnieuws.nl.

Aad van Schie, hoofdredacteur
Sinds 1975 woon ik in deze wijk, aanvankelijk in de Daguerrestraat en vanaf
1981 in de Columbusstraat. Samen met
twee inmiddels afgezwaaide kompanen
stond ik aan de wieg van de vernieuwde
wijkkrant KonkreetNieuws. Al snel werd
ik hoofdredacteur, verantwoordelijk voor
het geheel en speciaal voor de zakelijke
kant van de krant. Voor mijn pensioen
was ik onder meer actief als bestuurssecretaris bij een zorgorganisatie en als docent Nederlands tweede taal (NT2). Nu
kom ik in alle hoeken en gaten van ReVa
op zoek naar verhalen voor de krant. Ik
schrijf zelf ook graag, maar ik heb inmiddels evenveel plezier in het onderhouden van het noodzakelijke netwerk en
in het zorgen voor een gezonde zakelijke
basis voor de krant. Ik verbaas me er regelmatig over hoeveel dynamiek en dus
schrijfstof er in deze wijk zit.
Ik ben een echte familieman. Je kunt
me regelmatig met de kleinkinderen
door de wijk zien gaan. Maar de krant is
de constante gebleven en dat duurt nog
wel even. Tussen de bedrijven door verschaffen muziek en het lezen van romans
en gedichten mij veel genoegen.

Buurttuin De Groene Zon

Verbindend Groen
tekst: Froukje Diekstra Foto: Jacques Rijnsburger

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

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek
•
•
•

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

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

Daar waar de kop van de Copernicuslaan de Fahrenheitstraat ontmoet, verrijst buurttuin De Groene Zon. Sinds september vorig jaar is het stukje verwaarloosde
grond aan het veranderen in een tuin voor en
door buurtbewoners. De tuin is in de vorm
van een halve cirkel: een boog van wilgentenen als de ingang, plantenbakken als zonnestralen en rondom vruchtbomen en -struiken.
Een moeder met twee kinderen loopt langs:
“Kijk mama, een appelboom!”

Eetbare buurttuin
Het idee kwam van Gwenaël Hugon: hij
wilde meer groen in zijn wijk en aan kinderen
laten zien hoe voedsel groeit. Samen met Gert
Jan Wiersma zocht hij naar mogelijkheden om
een eetbare buurttuin te ontwikkelen. De gemeente Den Haag bereidde de grond voor
en plaatste hekken. Van Coöperatie Zon der
Gaslaan ontvingen ze een donatie waarmee
ze biologische grond voor in de plantenbakken konden kopen. “We zouden graag een ondergrondse wateropslag hebben, daar zoek ik
nu fondsen voor. Ook zoeken we aansluiting
bij andere groene initiatieven in Den Haag om
van elkaar te leren,” zegt Gert Jan.

Permacultuur
Inmiddels is er een actieve stuurgroep bestaande uit Gwenaël Hugon, Gert Jan Wiersma, Eline van Dam, Patricia Post en Lianne
Zuidgeest. “We laten ons inspireren door permacultuur”, zegt Patricia. “Zoveel mogelijk
werken mét de natuur in plaats van tegen de
natuur.” Lianne: “We vinden het ook belangrijk
om materialen te hergebruiken. De kweekkassen zijn gemaakt van oude kozijnen uit
de afvalcontainer, een informatiebord is van
resthout in elkaar gezet en van stoeptegels
zijn de bakken gemaakt waar de groenten in
gekweekt worden.”
Er zijn al schorseneren en snijbietplantjes te
zien en rankspinazie komt in de bak ernaast,
mais en boontjes naast de boog. “We nodigen
buurtbewoners uit om plantjes te doneren.
Elke zaterdag wordt er in de tuin gewerkt en
regelmatig zijn er activiteiten voor kinderen
die helpen met zaaien en planten. Laat de
lente maar komen!”

We nodigen
buurtbewoners
uit om plantjes te
doneren
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Ontwikkelingen in het Energiekwartier
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website konkreetnieuws.nl is compleet vernieuwd. Naast een fris uiterlijk heeft de site
een andere indeling, zodat u onze artikelen
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heeft opeens voorzien om op Kavel A toch een
woontoren te realiseren, zo ver mogelijk van
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tekst: Anneke de Graaf beeld: Projectorganisatie Energiekwartier

Begin maart van dit jaar is gestart met de
aanleg van de eerste fase van het Esperantoplein, het plein dat straks het hart en de
‘sociale woonkamer’ moet worden van het
nieuwe Energiekwartier. De nieuwe beplanting wordt nu aangebracht en in juni staat de
oplevering van dit deel van het plein gepland.

Esperantoplein in twee fasen
Het Esperantoplein wordt in twee fasen aangelegd. In de eerste fase wordt de helft van het
plein vrijgehouden voor tijdelijke parkeerplaatsen. Die zijn straks nodig omdat er een woonblok op Kavel A zal worden gebouwd op de plek
waar nu de grote parkeerplaats is. Na de bouw
daar kan een start worden gemaakt met de
bouw van de Regent III. Pas als dat blok klaar is,
wordt de tweede fase van het plein uitgevoerd.
Dat wordt niet voor eind 2023/begin 2024. In
februari 2020 hoorden bewoners voor het eerst
dat aanleg van het Esperantoplein zou worden
uitgesteld. Daar ontstond toen veel boosheid

VAUGEL Door Erik van Schaaik

over. Uiteindelijk werd het een compromis van
de twee fasen.

Informatieavond
Op 1 maart 2021 was er een online informatieavond voor bewoners over de start van de
bouw van Regent II, de aanleg van de eerste
fase Esperantoplein, de opening van de brug
over het Verversingskanaal en de stand van
zaken Kavel A. Heijmans gaf een toelichting
over bouwplaats en bouwverkeersstromen. Die
hebben in het verleden flinke overlast veroorzaakt, maar nu lijkt er met de bouw van Regent
II meer rekening gehouden te worden met de
bewoners. Wel zijn die bezorgd over de 460 heipalen die de grond in moeten. Als compensatie
kan men elders in de stad een werkplek krijgen.
Tijdens de bouw zal de Van Boecopkade worden afgesloten. Dan zal de enige route van en
naar het centrum via de Zamenhofstraat zijn.
Een gevaarlijke situatie met al het bouwverkeer, met name voor fietsers en voetgangers.
De opening van de brug over het Verversingskanaal zal zeker helpen.

onderwerp

projectnummer

formaat

opdrachtgever

projectfase

schaal

tekenaar

projectleider

tekeningnummer

vrijgave

blad

versie

van

status

C:\Users\wdenhartog\proinfra.nl\P2020011 Esperantoplein - General\04 Tekenmap\P2020011-PT-2-02.dwg

De bouw start naar
verwachting
volgend jaar

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

4

APRIL 2021

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Klankbordgroep project
vernieuwing traject lijn 12b
tekst: Aad van Schie foto: Rob van Berkel

Vanaf 2025 rijden op het traject van lijn 12
nieuwe, bredere trams. De haltes moeten
daardoor aangepast worden, en meteen
ook voor mensen met een beperking.
In onze wijk heeft lijn 12 nu vijf haltes tussen de
Loosduinseweg en de Laan van Meerdervoort.
Het komend jaar moet het schetsplan van het
vernieuwde traject opgesteld worden. Jessica de
Vries is de projectleidster namens gemeente Den
Haag.

Meedenken
Bewoners en winkeliers van ReVa praten mee in
een klankbordgroep, die binnenkort van start
gaat. Hans Hoogvorst van WijWeimar gaat als
bewoner meepraten, vervangend lid is Aad van
Schie. Zij doen hierbij een oproep aan wijkbewoners die rond een halte wonen om mee te denken
en aandachtspunten aan te leveren.

Twee haltes weg
Inmiddels kwamen zij ook in het bezit van een
document van het Platform ‘Beter stedelijk en regionaal openbaar vervoer Haaglanden’ met een
overzicht van de bezuinigingen die de HTM blijkbaar wil doorvoeren. Hierin staat het wegstrepen
van twee haltes van lijn 12: die op het Copernicusplein en de halte Fahrenheitstraat. De frequentie
zou ook omlaag moeten gaan naar één keer per
15 minuten. Het is nog een voorstel, maar…
Heb je iets te melden of wil je meedenken, stuur
dan een mail naar hanshoogvorst@planet.nl of
naar aad@konkreetnieuws.nl. In het juninummer
volgt uitgebreide informatie over project lijn 12.

Straatnamen en hun naamgever

Madame Curie
Eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar
tekst en foto: Annemarie Piersma

Een van de weinige straten of pleinen
die naar een vrouw zijn genoemd, is het
Madame Curieplein, een pleintje tussen de
Mariottestraat en de Ohmstraat, dat in 2002
heringericht is.

Studeren
Maria Skłodowska werd op 7 november 1867
geboren in Polen, dat in die tijd onder Russische
bezetting stond. De familie Skłodowska was
van oude Poolse adel, maar sterk verarmd. Maria deed het goed op de middelbare school en
wilde graag doorleren, maar in Polen mochten
vrouwen niet naar de universiteit. Maria maakte
een afspraak met haar zus Bronia: Bronia zou
eerst naar Parijs gaan om medicijnen te studeren, terwijl Maria een baan zocht als lerares. Zo
kon Maria bijdragen aan de studie van Bronia.
Als Bronia eenmaal arts was, zou zij Maria helpen om haar studie te betalen.

Radioactiviteit
In 1891 kon Maria naar Parijs verhuizen om

Wijkagenten Regentesse/Valkenboskwartier houden
wekelijks spreekuur in Wijklaboratorium WijWeimar
foto: John Martienus

Vanaf april houden de wijkagenten van ReVa spreekuur in het wijkpand. In de even weken op
dinsdag van 14.00 – 15.00 uur, in de oneven weken op donderdag van 14.00 – 15.00 uur.
Dat komt voor april en mei neer op de volgende data:
dinsdag 6 april en donderdag 15 april
dinsdag 20 april en donderdag 29 april
dinsdag 4 mei donderdag 13 mei
dinsdag 18 mei donderdag 27 mei
Wijkbewoners kunnen dan met al hun vragen terecht zonder voorafgaande afspraak.
Vlnr: Madelon Oudkerk, Paul Oudshoorn, Bert Feenstra en Chantal Wichers.

scheikunde, natuurkunde en wiskunde te studeren aan de Sorbonne Universiteit. Voor haar
promotie deed ze onderzoek naar uraniumstralen. Ze ontdekte dat deze stralen een eigenschap zijn van de atoomkern en noemde ze ‘radioactiviteit’. Samen met Pierre Curie, met wie
ze in 1895 trouwde, deed ze daarna als eerste
systematisch onderzoek naar radioactiviteit. Op
25 juni 1903 verdedigde ze aan de Sorbonne
haar proefschrift over radioactiviteit, het eerste
proefschrift in de natuurkunde dat geschreven
was door een vrouw.

Nobelprijzen
In 1904 kreeg ze, samen met Henri Becquerel
en Pierre Curie, de Nobelprijs voor Natuurkunde
voor de ontdekking van en hun onderzoek naar
radioactiviteit. In eerste instantie waren alleen
Becquerel en Pierre Curie genomineerd voor de
prijs. Pas toen Pierre liet weten dat hun ontdekkingen voor een groot deel de verdienste van
zijn vrouw waren geweest, werd ook zij genomineerd. Na het overlijden van Pierre werd
Marie, zoals ze in Frankrijk heette, in 1906 benoemd tot lector aan de universiteit. Hiermee

was zij de eerste vrouwelijke hoogleraar aan
de Sorbonne. In 1911 ontving ze de Nobelprijs
voor Scheikunde voor haar ontdekking van de
elementen polonium en radium, en voor haar
onderzoek ernaar.

Verf en lippenstift
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hielp Marie aan het front, door met zelf ontworpen
mobiele röntgenapparatuur botbreuken van
soldaten te behandelen. Haar ambulances
werden ‘les petites Curies’ genoemd. De gevaren van radioactiviteit waren indertijd nog
niet bekend. Marie droeg haar materialen
vaak gewoon in haar handtas, en fabrikanten verwerkten radium in verf en lippenstift.
Pas rond 1925, toen vooral vrouwen misvormingen kregen aan lippen, kaken en vingers,
werd duidelijk hoe gevaarlijk radioactiviteit
is. Marie Curie stierf in 1934 aan leukemie.
Haar ziekte werd vrijwel zeker veroorzaakt
door de grote hoeveelheid straling waaraan
ze tijdens haar werk is blootgesteld. Haar
dochter Eve schreef een biografie over haar
moeder, getiteld: Madame Curie.
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KonkreetNieuws neemt afscheid van
Frans de Leef
Columnist, kunstenaar, levensgenieter en markante wijkbewoner

“
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WONEN IN DE WIJK
Huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
weer in de bieb!
tekst en foto: Bibliotheek Segbroek

Ben jij het thuiszitten zat? Kom dan
vanaf 8 maart, na schooltijd, naar
de huiswerkbegeleiding in de bieb!
Ben jij een middelbare scholier en kun je
wel wat hulp gebruiken bij het plannen,
maken en/of overhoren van je huiswerk?
Wacht dan niet langer en meld je aan
voor de gratis huiswerkbegeleiding bij
de bibliotheek.

Met de eerste
zin til je de lezer het
verhaal in

”

Plaats: Bibliotheek Segbroek, woensdag
van 16.00 – 20.00 uur. Op zaterdag van
11.00 – 16.00 uur is er eveneens huiswerkbegeleiding, maar dan online.

Aanmelden
Voor aanmelding stuur een mail met je
naam en het telefoonnummer van je
ouders naar huiswerkbegeleidingvo@
denhaag.nl. De bibliotheken volgen de
richtlijnen van het RIVM.

tekst: Aad van Schie foto: John Martienus

Frans schreef voor de KonkreetNieuws
tussen 2015 en 2020 precies 20 columns
over een schat aan onderwerpen. De
Ovonde, Kouwe Kak, Loksen (duiven lokken), Haagse Bluf (over al die Engelstalige
benamingen in de stad), Week van de liefde
(leidend tot een stotterend hoogtepunt), Erfpacht, Onder de brug, De Sjaak, Het wordt
koud in Den Haag en… hij eindigde zijn bijdragen met de column ‘Krimp’ over de gestage teloorgang van het mannelijk geslacht.

Cursus Frans in de slaapkamer

Ze waren altijd goed voor minstens een
glimlach en vaak een schaterlach. Zelf vindt
hij de column van december 2019 onder de
titel ‘Cursus cursus kiezen’ de leukste. Nou,
die plaatsen we dan nog een keer in deze
editie. “Daar heb ik het hardst om moeten
lachen samen met mijn vrouw. ‘Frans in de
slaapkamer’ was een van die cursussen en
daar was geld mee te besparen, want die kon
ik zelf wel geven.”

De carrière van Frans als columnist

Een gesprek met Frans waaiert altijd alle
kanten uit. Je moet goed opletten als interviewer, want anders mis je net de humorvolle anekdotes die hij als pepernoten rondstrooit. Frans was tot 1990 samen met zijn
broer Jan loodgieter. Aanvankelijk in dienst
van een firma, maar later voerden zij hun
eigen bedrijf vanuit de werkplaats in de Hendrik van Deventerstraat. Frans en Jan maakten samen heel wat zeefdrukken van Haagse
stadsgezichten, waaronder de beroemde
prenten van een aantal Haagse stadskoffietenten.

Koffietenten
De broertjes De Leef stelden in 1999 in
samenwerking met anderen een tentoonstelling samen voor het Volksbuurtmuseum
met een boekwerk vol prenten en foto’s van
die koffietenten. Voor het eerst werden deze
unieke Haagse horecagelegenheden goed
gedocumenteerd met foto’s en bijbehorende
teksten. Dat was het moment dat hij begon
te schrijven. “Mijn eerste verhaaltje ging over
het koffiehuis aan de Suezkade onder de titel
‘Shafteman’, een staande uitdrukking van de
uitbater van die tent. Ik was er drie weken
mee doende om het bij te slijpen. Had ook
nog wat last van mijn dyslexie.” Het verhaal
viel in de smaak bij zijn collega’s en Frans
kreeg lol in het schrijven. Mensen als Sjaak
Bral en Robert-Jan Rueb moedigden hem
aan hiermee door te gaan. Hij schreef er nog
een paar voor dit boekwerk en zo werd hij
schrijver van ‘stukkies’. Vanaf 2000 schreef
hij onder het pseudoniem ‘Bleek’ columns
in de Straatkrant. Veertien per jaar. Dat was
nogal wat. Hij ging als een speer aan de gang
en zo had hij er al gauw zeven in voorraad.
Helaas duurde deze samenwerking niet zo
lang. Er ontstond een conflict over woordgebruik: ‘godbetert’ was niet acceptabel,
vond de redactie. “Van mijn teksten moet je
afblijven!” vond Frans en daarmee eindigde
dit avontuur.

Van Bleek naar Frans

De wijkkrant Konkreet (voorganger van
de huidige KonkreetNieuws) wilde hem
graag hebben als opvolger van een vertrokken columnist. Frans wilde wel, maar onder
het pseudoniem Bleek. De redactie wilde dit
niet, dus dan maar even niet. Marcello van
de Factory aan de Emmakade maakte weer
de columnist in hem wakker, toen hij Frans

vroeg om een column over 1 jaar na Nine
Eleven te maken voor een expositie over dit
thema. “Je moet weer gaan schrijven, anders
doe je het nooit meer,” zei Marcello. Aldus
gedaan en daarna onder eigen naam toch de
column in Konkreet. Hij kreeg er weer plezier in en heeft er voor die krant zo’n 43 geschreven. Hij herinnert zich nog de column
‘Parkeerparanoia’ over een buurman die
door de straat bleef rijden tot hij een plekje
voor de deur vond.

Een goede column

Frans was lid van het Haagse columnistenplatform, met onder andere Adriaan Bontebal, Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb. Met optredens in theater Branoul en met een eigen
site.
Waar een goede column aan moet voldoen?
“Je moet eerst een goed onderwerp hebben,
met de eerste zin til je de lezer het verhaal in
en aan het einde een liefst onverwacht plot.”

Big Shoppers

Frans is onlangs verhuisd naar Waldeck.
“Het valt me op dat de buurt daar heel wat
schoner is dan rond de Fahrenheitstraat. Die
troep rond die containers voor de AH werd
blijkbaar alleen opgeruimd als ik daarover
met een column bezig was. Een paar keer
per week kom ik nog in mijn atelier in de
wijk, maar dat zal ook niet zo lang meer duren. Heb trouwens nog een leuk project op
Facebook met ‘Big Shoppers’, geïnspireerd
op Sigmund van de Volkskrant met zijn strip
over die vrouw in boerka met de Dirk van de
Broek big shopper. Je moet maar eens kijken.
Ik doe dit samen met een vrijwilligster van
Pulchri, Mirjam Alexi.”
We bedanken Frans voor al zijn humorvolle columns. We missen ze nu al!
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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

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

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

• Zumba, bbb, bootcamp,
Pilates mat + reformer lessen,
step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

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

voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

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

www.sunblock.nl 070 82 00 355
Bel voor een gratis waardebepaling!
Nu tijdelijk gratis professionele foto’s bij verkoop
van uw woning ter waarde van € 150,_________________________________________________________________

Defecte ( mechanische ) flipperkasten ter overname gevraagd
telefoon (070) 820 99 45 of Email flipper@poing.nl
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Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Ook voor kleine aantallen
luxe geschenkverpakkingen.
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
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Brückel Reclame B.V. de smaakmaker van
het Haagse bedrijfsleven
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

overigens nog steeds als adviseur in het team,
evenals Dali, de oudste zoon van Daphne,
die zich vooral met audiovisuele middelen
bezighoudt. Het team bestaat verder uit een
hoofd studio, een traffic-medewerker en een
specialist desktop publishing. “Een heel hecht
team en we kunnen op elkaar bouwen.”

Mediamix

“

Wij zien de
toekomst, met de
start van de
vaccinaties,
hoopvol in

”

Daphne Brückel
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmenn

Weer zo’n vertrouwd beeld waar je
decennialang langsrijdt, op de fiets, in
de auto. Het is natuurlijk niet gek dat Brückel
Reclame, op de Laan van Meerdervoort 174,
altijd al in het oog sprong; je bent tenslotte niet
voor niets een reclamebureau.

Affiches

Hecht team

Naast het sterke logo zullen vooral de steeds
wisselende creatieve affiches in de etalage,
met aldoor een knipoog naar de actualiteit, de
geïnteresseerde voorbijganger opvallen. Als Pulchrilid mocht Peter Brückel, ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van het bedrijf, een honderdtal
etalageaffiches in Pulchri Studio tentoonstellen.

Peter Brückel begon in 1969 met zijn
reclamebureau. Inmiddels is zijn dochter,
Daphne Brückel, hem in 2015 als directeur
opgevolgd. “Uiteindelijk ben ik zo’n vijftien
jaar geleden hier op het bureau begonnen. En
gebleven. Ik vind het heel bijzonder dat ik zo
lang met mijn vader heb kunnen samenwerken
en het vak van hem heb mogen leren.” Peter zit

Daphne legt uit wat Brückel Reclame in grote
lijnen doet. “We helpen je om een bedrijf of
een product bij een zo groot mogelijk publiek
onder de aandacht te brengen. Dat doen we
door een keuze te maken uit de verschillende
media. We zoeken naar de best mogelijke
mediamix, die per geval kan verschillen.” Media
zijn bijvoorbeeld huisstijl, website, social
media, audio-videoproducten en reclame: via
advertenties, radio en t.v., op abri’s, op bussen
en trams enzovoort. “Wij kunnen dat als bureau
allemaal voor onze klanten realiseren.”

De Haagse Tijden
Brückel is een echt Haags bedrijf, met veel
Haagse ondernemingen als klant. Het
vermelden waard is het feit dat zij sinds 2020
als uitgever tweewekelijks de bekende gratis
krant ‘De Haagse Tijden’ uitgeven, die op zo’n
360 locaties is te verkrijgen.

Corona
Corona heeft ook zo z’n impact. “Bedenk dat we
ook musea, bioscopen en reisbureaus in ons
klantenbestand hebben. Dus corona raakt ons
ook als bureau. Maar wij zien de toekomst, met
de start van de vaccinaties, hoopvol in.”
www.bruckel.nl

Tattooshop Papanatos

Eigenzinnige tattoos
Tekst en foto: Annemarie Piersma
Een opvallende pui in Weimarstraat 32: op de
gevel staat met grote letters ‘Vleeschhouwerij’, op het raam ‘Papanatos’. Binnen hangen
de muren vol met illustraties, in de tattoowereld ‘flashes’ genaamd. Een vrouw
ligt stil op een bank, haar been ontbloot.
Over haar heen gebogen een tattoo-artist.
Het is stil. Hier wordt geconcentreerd
gewerkt.

Straatwoord

Kim Rense is de eigenaar van Papanatos, dat in april tien jaar bestaat:
“Papanatos is een Spaans straatwoord,
dat zoiets betekent als ‘oen’ of ‘gekkie.
’ Ik wilde iets anders dan de typische
tattooshop, qua stijl en qua sfeer. Dit
pand aan de Weimarstraat past daar
perfect bij.”

“

Een klant
uit Hong Kong
kwam speciaal
naar Den Haag
om door mij
getatoeëerd
te worden

Sieraad
Kim tekent al van jongs af aan. “Mijn vader
had een reclamebureau. Ik zat altijd te
tekenen en te knutselen.” Hij ging naar het
Grafisch Lyceum en volgde in deeltijd de
Kunstacademie in Den Haag. Werkte als
grafisch vormgever, maar besloot 12 jaar
geleden tattoeëerder te worden. Kim: “Ik
heb tattoos altijd mooi gevonden. Sommige mensen vinden ze ordinair of asociaal,
al is dat de laatste tijd aan het veranderen.
Zelf zie ik ze als een sieraad – maar dan
permanent.”

Absurdistisch

Bij Papanatos werken verschillende tattooartists. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Die van
Kim is illustratief, surrealistisch en absurdistisch. Kim: “Veel mensen komen voor de stijl
van een specifieke tattoo-artist naar onze
shop. We hebben vaste medewerkers, maar

nodigen ook regelmatig gast-artists uit. Zo
ontwikkelen we onszelf. Zelf ga ik minimaal
een keer per jaar naar Amerika om daar als
gast-artist te werken.” Wie een tattoo wil,
kan een illustratie uitzoeken in een van de
boeken met voorbeelden. “Maar je mag ook

”

zelf met iets komen. Als het maar tatoeëerbaar is.” Door Instagram heeft Papanatos
inmiddels naamsbekendheid over de hele
wereld. “Vorige week had ik een klant uit
Hong Kong. Hij kwam speciaal naar Den
Haag om door mij getatoeëerd te worden.”

8

APRIL 2021

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Laan van Meerdervoort

Van Marumstraat

Regentesseplein

Stephensonstraat

Van Bylandtstraat

Van Merlenstraat

Regente

Suezkade

Columbusstraat

De Perponcherstraat

Laan van Meerdervoort

Weimarstraat

Beeklaan

Coperni

Weimarstraat

Wattstraat

Van Bylandtstraat

Regentesselaan

Van Bylandtstraat

Columbusstraat

Weima

Columbusstraat

Weimarstraat

Daguerrestraat

Weimarstraat

Regentesseplein

Daguerrestraat

Columbu

Daguerrestraat

Weimarstraat

Daguerrestraat

Regentesseplein

De Gheijnstraat

Regentesselaan

Regentes

Columbusstraat

Regentesselaan

Edisonstraat

Conradkade

Regentesselaan

Columbusstraat

Weima

esselaan

icuslaan

arstraat
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1186 paar ogen…

Beeklaan

Cartesiusstraat

Weimarstraat

Beeklaan
tekst en foto’s: Piet Vernimmen

Minimaal 1186 paar ogen in het Regentesse/Valkenboskwartier houden de wandelaar of fietser in de gaten. En we hebben
het dan over 1186 (getelde) portretjes uit de
neorenaissance. Dus Emma, Descartes, de twee
beelden boven op Weimarstraat 97, de geinige
beeldjes Noorderbeekstraat 176 of de olifantenogen Van Bylandtstraat 175: ze maken allemaal geen deel uit van de club van 1186.

Franklinstraat

Weimarstraat

Laan van Meerdervoort

Columbusstraat

Weimarstraat

Wattstraat

Laan van Meerdervoort

Weimarstraat

De neorenaissance is de periode op het einde
van de 19e eeuw als aannemers hun panden
rijk versieren met bloemmotieven en allerlei
ander ‘krul- en metselwerk’, maar ook met koppen van geleerden, van draken, van leeuwen
al dan niet de tong vervaarlijk uitstekend, van
woest uitziende mannen al dan niet met baard,
van narren of engelachtige figuren. Soms is de
grens tussen een bloemmotief of leeuwenkop
moeilijk te trekken en ook in dat geval valt het
ogenpaar buiten de club van 1186.
1186 paar ogen. Vanzelfsprekend zijn het geen
1186 verschillende hoofdjes. Aannemers gebruiken modellenboeken en versieren vaak
hele straten met identieke koppetjes. Dat zie
je terug in bijvoorbeeld de Columbusstraat of
in de Teylerstraat. Opvallend is dat je in andere
wijken zoals de Archipelbuurt ook portrettenseries aantreft, maar geen van die portretten
komt in het Regentessekwartier voor. Kwestie
van andere bouwstijl, andere bouwperiode
en… ander modellenboek.
Die ornamenten functioneren vaak als sluitsteen in een ontlastingsboog, als console bij
een balkon of erker of zuiver als ornament
tegen de gevel. Soms ondersteunen wel 14
hoofdjes één erker. Het Regentessekwartier telt
meer dan 1100 beelden; van de Beeklaan tot
aan de Valkenboskade kom je er hooguit 35 tegen. Dat heeft natuurlijk te maken met de korte
periode waarin deze stijl populair was, met geld
en met het soort woningen.

usstraat

Weimarstraat

Weimarstraat

Regentesselaan

Weimarstraat

sseplein

Franklinstraat

Franklinstraat

Kepplerstraat

Copernicuslaan

Weimarstraat

Cartesiusstraat

De Gheijnstraat

Regentesselaan

arstraat
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Zo’n gevelversiering is anno 2021 voor huizenbezitters een kostenpost. Toch is het opvallend
hoe zorgvuldig veel bewoners met deze 19e
eeuwse versiering omgaan. Geestig in dit verband is een pand aan de Regentesselaan, waar
het balkonnetje gesloopt is, maar de consoles
zijn bewaard. Schitterend zijn de goed onderhouden drakenkoppen aan de overkant van
diezelfde laan. En hoe prachtig zijn de vier kopjes bij het pand Weimarstraat 15. 
Soms bekijken ze je op ooghoogte, soms vanaf
12 meter hoogte of hoger en kun je enkel ‘terugkijken’ als je midden op straat staat. Het is
dan ook aan te raden zo’n beelden-ontdektochtje op een zondagochtend te plannen als
er geen verkeer is. Veel kijkplezier.

Weimarstraat

Beeklaan
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Heester/Valkenbos

deelt auto’s
tekst: Redactie foto: Petra de Jong

Voor wie weleens door de straten in de
wijk loopt of rijdt, zal het geen verrassing zijn dat de meeste auto’s grotendeels stilstaan. Zonde van de ruimte in
onze straten én van de kosten. Een groepje
buurtbewoners bedacht dat dit ook anders
zou kunnen.

DEEL coöperatie

Rachida en haar meiden van Hondius
tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

Half maart vorig jaar ging Nederland
in de eerste lockdown. Scholen gingen
dicht en de activiteiten van het welzijnswerk hielden op. Dat gold ook voor Rachida
en haar meiden van Hondius. Net als de scholen sprong het jongerenwerk van Voor Welzijn
in de ‘online-stand’. Na half maart zetten ze in
op sociale media zoals twitter en Instagram. Ze
organiseerden zoom-gesprekjes en maakten
‘stay-home’ pakketten, om het allemaal wat gemakkelijker te maken en vooral om contact te
houden.

Contact
Jongerenwerkster Rachida Balhadj: “Vaak was
het niet duidelijk wat er kon. Maar veel activiteiten gaan nu door! Het grote verschil met voor
corona is dat we nu veel buiten doen. Het meidengroepje bokst bijvoorbeeld op woensdagmiddag met een sportleider van Streetsport op
de Krajicek Playground Hondiusstraat. Alleen
bij heel slecht weer gaat het niet door. Ook kletsen we vaak in Teams met elkaar, of doen daar
een spelletje. Zo maken we er toch wat van, en
houden de meiden contact”. Rachida houdt het
clubje in de gaten, en als ze denkt dat een van
hen wat aandacht nodig heeft of dat er iets aan
de hand is, spreekt ze hen apart in het Hondiuspandje en neemt ze de tijd voor hen. Het
valt haar steeds vaker op dat jonge kinderen,
vooral meiden, mantelzorger zijn. “Dat is altijd
al zorgelijk, maar als je niet oppast verdwijnen
die meisjes in deze tijd echt uit beeld. Ook daar
letten we nu extra op.”

Huiswerk
Rachida is elke maandagmiddag bij de huiswerkbegeleiding in de Regenvalk. “Dat is voor
kinderen die thuis geen plek hebben en die in
de lockdown toch naar school gingen. En weet

je, het is nogal een verschil waar je woont, ook
hier in ReVa. Of je in de grote huizen aan de ene
kant van de Weimarstraat woont of aan de andere kant, met z’n allen in een gehorig en klein
huis of op een etage.”

Improviseren
Door corona moest ook het welzijnswerk improviseren. “Alternatieven bedenken,” zoals Rachida het zegt, “en proberen te voorkomen dat
mensen, jong en oud, vereenzamen”. De meiden van Hondius maakten tasjes voor de ouderen van de dagbesteding in de Regenvalk, en
toen die dagbesteding gelukkig weer van start
ging, verzorgde een klein groepje een high tea
voor hen. Vóór corona deden ze zoiets met z’n
allen, dat gaat nu niet. De ouderen waren er
niet minder blij mee.”

Steuntje in de wijk
Proberen om vereenzaming te voorkomen
doet Voor Welzijn nu ook op een andere manier. Jongerenwerkers en opbouwwerkers gaan
langs de deuren om mensen te vragen hoe
het met hen gaat en om te horen wat ze nodig
hebben. Rachida is hier enthousiast over: “We
horen veel en kunnen vaak snel helpen. Als je
bijvoorbeeld hoort dat iemand niet meer kan
koken, kunnen we meteen een maaltijdvoorziening inschakelen.”

Fijn vooruitzicht!
Er komt een nieuw pandje in de Hondiusstraat. Het huidige gaat na de zomer plat. “En
dat wordt ook tijd,’’ verzucht Rachida, “het is
muf en onhandig, koud in de winter en warm
in de zomer. We zijn echt heel blij, een ontmoetingsplek is erg belangrijk voor deze kinderen.
En ik hoop zó dat iedereen nu nog een tijdje
geduldig is, zodat we tegen de zomer weer in
een wat normalere wereld leven.”

Afgelopen jaar is in de Heester/Valkenbosbuurt een DEEL coöperatie gestart: een samenwerking van buurtgenoten die samen
auto’s leasen en gebruiken. Een mooi initiatief dat de samenhang in de buurt versterkt
en het aantal werkloos geparkeerde auto’s in
de straat vermindert. DEEL is een organisatie
die bewoners ondersteunt in het oprichten
van een eigen coöperatie. De deelnemers zijn
vervolgens volledig eigenaar van hun coöperatie, richten die in zoals zij dat willen, kiezen
en leasen samen hun auto’s en delen die met
elkaar. Echt delen dus, en niet huren van een
andere partij.

Meer ruimte, minder kosten
De hele buurt profiteert mee van dit initiatief,
doordat het aantal geparkeerde auto’s vermindert. Zo ontstaat ruimte voor een andere
invulling van de publieke ruimte, zoals zitplaatsen, speelplaatsen, fietsen en groen en

dat is voor verschillende DEELers een belangrijk argument om mee te doen.
En er zijn meer voordelen: het is goed voor je
portemonnee, je rijdt in een schone elektrische auto en je hoeft nooit meer op zoek naar
een parkeerplaats, omdat DEEL vaste plekken
met laadpaal toegewezen heeft gekregen van
de gemeente. Mogelijke nadelen zijn er ook:
je kunt misgrijpen wanneer je een auto nodig
hebt. Gelukkig komt dat weinig voor. Dus wel
de lusten, maar niet de lasten van een eigen
auto.

Je kunt ook meedoen
De HeVa coöperatie is ondertussen van start
en groeit snel. Buurtgenoten zijn bij elkaar
gebracht, uitdagingen zijn met elkaar aangegaan en nu worden er elektrische auto’s (en
recent zelfs schaatsen) gedeeld. Informatieavonden zijn elke derde donderdag van de
maand. Wil je meedoen, kijk dan op wijzijndeel.nl voor meer informatie, of schrijf naar
elineisdeel@gmail.com.

“

Goed voor je
portemonnee

”

Kan vast
beter!

tekst en foto: Aad van Schie

De Wattstraat is maar een heel klein
straatje. Je hebt er een grappige
achterdeur op nummer 22. Die geeft
toegang tot de achterkant van winkels en
woningen aan de Laan van Meerdervoort.
Vroeger kon je er regelmatig een
vrachtwagenchauffeur een hoeveelheid
(riem) gekleurd papier zien uitladen.
Bestemd voor een drukkerijtje, dat toen
vermoedelijk in een bedrijfspand aan
diezelfde Laan gevestigd was. Precies
weten we dat niet meer. Wel wordt de
deur nauwelijks nog gebruikt, zo lijkt het.
Toch jammer dat deze deur met die
fraaie gestucte lijst zo in de versukkeling
is geraakt. Vieze graffiti, een gat en
stucwerk dat aan een opknapbeurt toe
is. Het zou mooi zijn als de eigenaar of
eigenaren de uitdaging eens oppakten
om deze achterdeur weer een voordeuruitstraling te geven.
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Voedselbank in de Agneskerk
Iets betekenen voor een ander
tekst: Marieke Bauwens foto: John Martienus

Met z’n drieën, Jan Oudsen, Thea Tangel
en Trix Kanters, zijn ze verantwoordelijk
voor het uitgiftepunt van de voedselbank
bij de Agneskerk aan de Beeklaan. Jan en
Thea vertellen over hun betrokkenheid,
die begon in de Agneskerk.

Efficiënter
Jan: “De eerste periode van de voedselbank
was een tijd van pionieren, van spullen verzamelen en verdelen. Toen de vraag groeide,
werd het efficiënter en bedrijfsmatiger. Eerder brachten wij nog zelf mensen aan. We
keken samen naar hun situatie, wat ze nodig
hadden, hun inkomen en wat ze onder de
streep overhielden. Maar dat was toen niet
meer te doen voor vrijwilligers, en er werd
een scheiding tussen intake en uitgifte aangebracht.”

Iedereen gelijk

De intake gebeurt nu door hulpverleners
en de vrijwilligers van het uitgiftepunt verzorgen de wekelijkse uitgifte. Thea: “Hulpverleners kunnen meer doen voor mensen,
er is immers bijna altijd ook wat anders aan
de hand. Mensen hebben meer hulp nodig
dan een voedselpakket.” Jan vult aan: “Wij
hebben die kennis niet, daar zijn professionals voor nodig. Er worden ook afspraken
gemaakt met mensen hoe ze uit de situatie
kunnen komen en zichzelf weer kunnen redden.” De hulp is tijdelijk en afhankelijk van de
situatie wordt bepaald voor hoelang. Na de
afgesproken periode (dat kan een half jaar
zijn, of een jaar) bekijken de hulpverleners
samen met de klanten hoe ze ervoor staan.
Ook dat is aan de hulpverleners. Thea: “Wij
kennen de verhalen niet, en dat is wel zo
prettig. Zo is voor ons iedereen gelijk.”

Agneskerk

In Den Haag zijn 17 uitgiftepunten, waar
de Agneskerk er een van is. Hier komen wekelijks honderd mensen uit de directe om-

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland
leven onder de armoedegrens, waarvan
272.000 kinderen. Er zijn inmiddels 171
voedselbanken met 12.000 vrijwilligers. In
2019 werden 151.000 mensen geholpen.
In Den Haag maken 1700 mensen (huishoudens) gebruik van de voedselbank.

geving voor een pakket, en er zijn nu zo’n
tien vrijwilligers. Jan: “Mensen komen in
de ellende door omstandigheden waar ze
meestal niets aan kunnen doen. Echtscheidingen, werkloosheid, mensen raken in de
illegaliteit, een paar euro meer verdienen
en toeslagen kwijtraken.” Na een stilte: “We
kennen het. En hoe kan het ook, als er huren
zijn van €1000,- en meer? Ook in ReVa.”
Ons publiek is, net zoals de wijk, heel gemêleerd. Nu hebben we wat meer Poolse klanten, studenten, grote gezinnen, en mensen
met psychische problemen. Eigenlijk zoals
altijd. Wat wél opvalt, is dat er de laatste tijd
meer alleenstaanden komen.” De tijd tussen
de aanmelding en het eerste pakket kan, zeker nu alles online en telefonisch gaat, wel
eens lang zijn. Maar in nood gaat het anders,
dan krijgen mensen meteen een voedselpakket en gebeurt de aanmelding daarna.

Inhoud van het pakket

Het bestaat uit twee delen, houdbaar
en niet houdbaar. Om een idee te krijgen: fruit en groente, brood en broodjes.
Zuivel, broodbeleg, ontbijtspullen, vlees.
Pasta’s, koffie en thee. Blikgroente en artikelen van de drogist. “Althans”, zegt Thea,

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

“

Probeer eens
uit te rekenen hoe
weinig men per
week te besteden
heeft

”

“brood is er nu veel minder, en zuivel en
vlees loopt ook moeilijk. Thee is er altijd,
koffie niet.” Het valt op dat er nu, in deze
coronatijd, minder producten komen van
de distributiecentra van supermarkten, en
dat zou je niet verwachten. Jan: “Het enige
dat we kunnen bedenken is dat ook zij proberen verspilling tegen te gaan.”
Ook particulieren kunnen helpen. Houdbare voedselproducten en producten van
de drogisterij zijn altijd welkom! Hiervoor
is het uitgiftepunt door de week bereikbaar op 06-23793593.
Voor een voedselpakket zijn criteria. Zo
moet het leefgeld (wat echt over is voor
boodschappen) voor een alleenstaande
bijvoorbeeld minder zijn dan € 230,- en
voor vier personen minder dan € 515,- per
maand. Probeer eens uit te rekenen hoe
weinigmen dan per week te besteden
heeft aan voeding en huishoudelijke
producten, en vervolgens hoeveel je zelf
per week uitgeeft!
Een voedselpakket wordt aangevraagd
door hulpverleners in de Regenvalk. Zij
zijn telefonisch bereikbaar op (070) 205
26 60. Langsgaan kan nu niet vanwege
corona.
Na toekenning kan men in ReVa elke
donderdagmiddag tussen 2 en half 4 terecht
bij het uitgiftepunt in de Agneskerk. Meer
informatie: www.voedselbankhaaglanden.nl
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Cursus kiezen
Net op het moment dat ik mijn tweede
glas wijn in wilde schenken, sprong de kat
van mijn schoot en ging mekkerend bij de
kamerdeur zitten. Raar, want op dàt moment
hoorde ik pas dat de sleutel in het voordeurslot werd gestoken. Ik keek op de klok en
dacht: Shit, elf uur alweer. Nou, die heeft het
nogal uitgehouden!
Mijn vrouw was door een vriendin, onder
het motto van ‘laten we samen weer eens
iets leuks gaan doen’, meegetroond naar een
voorlichtingsavond over cursussen, specifiek
gericht op 55+vrouwen. Zeg maar zo’n
ouderwets soort Tupperwareparty, geregeld
door een vriendin van een vriendin, maar
dan anders.
Toen de kamerdeur twee tellen later door
mijn vrouw werd opengegooid, de kat
op een snorhaar na missend, kon ik mijn
cynisme niet onderdrukken en vroeg: “En
Schat, hoe was de introductiecursus ‘cursus
kiezen’?”
“Geweldig!”, barstte ze los. “Zo’n leuke
leerzame avond! Bij binnenkomst waren
er al een stuk of tien vrouwen en er stond
koffie of thee. Nou, en toen ging Wilfried,
de cursusleider - zo’n leuke jongen, echt
een schéétje - uitleggen wat precies de
bedoeling was en waarom hij speciaal voor
55+vrouwen cursussen organiseert. Je weet
wel, zo van: nu de kinderen de deur uit zijn
moet je als vrouw je horizon verbreden en
wat meer maatschappelijk geëngageerd zijn
enzo. Nou en toen was het pauze en hebben
we gezellig met de meiden onder elkaar een
glaasje gedronken en wat gebept natuurlijk. Na de pauze kwam het cursusaanbod
aan de orde. Frans, je gelooft het niet! Je
kan ’t zo gek niet bedenken of er is wel een
cursus voor! Er zijn drie hoofdpakketten met
elk drie cursussen. Eerst heb je het pakket
‘55+vrouwen algemeen’ met de cursussen:
omgaan met je handicap, assertief berusten
en optisch kaartlezen. Maar dat leek me niks,
want dat vond ik een beetje tè algemeen.
En dan heb je het pakket ‘lichamelijk’ met:
non fysieke lichaamstaal, gemeenschapszin
en fantoom ovulatie na de overgang. En dan
is er ook nog het pakket ’taal’, maar daarvoor
moet je eerst de basiscursus ‘linguïstisch
converseren’ hebben gedaan. Daarna kun
je kiezen uit de cursussen: Latijn voor leken,
Duits als gewenning en Frans voor in de
slaapkamer. Nou denk ik dat ik die laatste
maar ga doen, want met Frans heb ik altijd al
moeite gehad.”
“Tussen twee haakjes”, onderbrak ik haar,
“wat kost die grap eigenlijk?”
“Vierhonderd zestig euro voor tien lessen,
exclusief de boeken”, zei ze zonder blikken of
blozen. “VIERHONDERD ZESTIG EURO!! Zie ik
zo bleek!”
“Nou Schat…”, zei ik, “wees maar blij dat ik
onlangs op mijn werk een cursus ‘berekenend calculeren’ heb gevolgd, want voor
dàt geld kunnen we een week naar Parijs!
En maak je geen zorgen; dan voer ik in de
slaapkamer het woord wel!”
Frans de Leef
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Het nieuwe Programmateam van WijWeimar

BEWONERS IN DE WIJK

Een goed idee
gelijk uitvoeren

Positieve energie
Guus en Jessica: “We kwamen er bij die bijeenkomst achter dat er naast dat protesteren ook veel
energie zit. Zo ontstond het idee om die om te
zetten naar positieve aandacht en goede plannen
voor de Weimarstraat, met name voor het derde
deel. We zijn dus geen protestgroep, maar we zijn
ook niet van de buurtbarbecue. Hoewel we ook de
gezelligheid willen terugbrengen in de straat.”

Lawaai-fietstocht
Al een heel goed idee uit de koker van het
Programmateam was de vrolijke lawaai-fietstocht
op 5 september vorig jaar, een actie tegen de
verkeersintimidatie van het drugstoerisme (dus
toch wel een beetje protest…) en het idee om
burgemeester Van Zanen uit te nodigen om mee
te fietsen. Zo willen ze het liefst werken: een goed
idee, dan gelijk uitvoeren. Voor die fietstocht is
Guus samen met Piet Driest ‘s ochtends om 6 uur
in het donker fietsen op de straat gaan schilderen.
“En dat past weer in de visie dat we telkens iets
willen achterlaten of veranderen in de straat.”

Guus en Jessica
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmenr

Tijdens de regenachtige bijeenkomst op
4 juli vorig jaar bij WijWeimar, waarin bewoners protesteerden tegen de onveiligheid en verloedering van de Weimarstraat, vond een clubje
bewoners elkaar. Niet om te protesteren, maar om
te zoeken naar positieve kansen voor de straat.

Het protest was terecht, vinden Jessica Serraris en Guus Frenaij, twee deelnemers van het
Programmateam WijWeimar. Ook zij zien de
problemen in die straat, maar ze kijken vooral
naar de kansen. Het team heeft nu een stuk of
acht meedenkers en vooral doeners. En – altijd
handig - die hebben een grote verscheidenheid
aan kennis en kunde in huis.

Ideeën voor betere tijden
Corona heeft voor een aantal acties roet in het
eten gegooid. Zoals een kennismakingsborrel
waarvoor alle bewoners en ondernemers in de
Weimarstraat – ook die van de coffeeshops en
shishalounge – een persoonlijke uitnodiging zouden krijgen. Met het doel om echt kennis met elkaar te maken. Maar er leven nog vele ideeën, die

straks in betere tijden verwezenlijkt kunnen worden. Bijvoorbeeld het creëren van plekken voor
ontmoeting & groen, à la debatmobiel, maar dan
zonder wielen. Een concreet ontwerp is er al en
ze zijn voor realisatie in gesprek met Upcycle van
Schroeder kringloop. De eerste wordt in het voorjaar geplaatst, en mogelijk volgen er, in samenspraak met omwonenden en ondernemers, meer.
Het Programmateam gaat hiervoor subsidie aanvragen. Een ander idee is om samen met streetartartiesten en schoolkinderen een kunstwerk op de
straat te maken, waardoor er hopelijk minder hard
zal worden gereden.

Dorpsplein
Guus en Jessica: “Wat zou het leuk zijn als we het
dorpsplein van de Weimarstraat zouden worden.
Uitgangspunt voor al onze ideeën is de visie die
WijWeimar heeft geformuleerd (zie www.wijweimar.nl). Die willen we vertalen in snelle haalbare
acties. We willen laten zien dat dat kan en dat het
allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Daarbij
gaan we ook samenwerken met de ondernemers
in de Weimarstraat. Wij zijn doeners, we denken in
oplossingen.”
Wil je meedenken met het Programmateam,
neem dan contact op via info@wijweimar.nl

Leven in
de Brouwerij!

Joulebrug naar het terrein van de Electriciteitsfabriek
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

Brouwerij De Prael aan het Esperantoplein
is zoals zoveel horecazaken zwaar getroffen
door de coronamaatregelen. Wel kunnen
er ook bij De Prael maaltijden en natuurlijk
biertjes worden afgehaald (op vrijdag en
zaterdag wordt er ook bezorgd). Hopelijk
helpt iedereen een beetje mee, dan kunnen
binnenkort de terrassen weer open en kan er
ook op het terras aan het Verversingkanaal
weer worden genoten van een hapje en een
biertje!

Trattoria
Daarnaast heeft De Prael nu een kleine
‘trattoria’ ingericht, waar verse en houdbare
etenswaren worden verkocht. Denk hierbij

aan vers afgebakken brood en broodjes en
aan gerechten uit de keuken van De Prael,
die thuis eenvoudig kunnen worden afgemaakt tot een heerlijke maaltijd. Hierbij
werkt De Prael samen met andere lokale ondernemingen, om elkaar zo goed als dat kan
te helpen tijdens deze lastige tijden.

Brug open per 1 mei
Na jaren van toezeggingen is het dan nu
eindelijk zover: de zogenaamde Joulebrug,
die het Energiekwartier verbindt met de
rest van het Regentesse/Valkenboskwartier,
wordt uiterlijk 1 mei opengesteld voor voetgangers en fietsers. Hiermee is Brouwerij
De Prael fysiek én gevoelsmatig een stukje
dichter bij de bewoners van deze wijken gekomen.
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Plastic Ridders al een jaar ten strijde tegen zwerfafval
plekken in de stad zijn groepjes mensen
bezig hun omgeving schoon te houden.
Recent hebben Ridders en andere Groene
Regentessers het initiatief genomen het
Zwerfvuil Platform Den Haag op te richten,
voor onderlinge informatie en steun en
voor onderhandelingen met de gemeente.

Zwerfafval leidt
tot vervuiling en
verloedering

Ondernemers
Boaz, Plastic Ridder van het allereerste uur
tekst en foto: De Groene Regentes

Tientallen bewoners halen nu zwerfafval uit wijkpark De Verademing en
de omliggende straten. Daar zitten heel
veel blikjes en plastic flesjes tussen. Die
worden straks geld waard als vanaf 1 juli
statiegeld op plastic flesjes en anderhalf
jaar later op blikjes wordt geheven. Hopelijk zal dit het achteloos weggooien ervan
verminderen.

Bewoners in actie

“Het zwerfafval op straat en in parken is

veel bewoners een doorn in het oog.” Aan
het woord zijn Piet Driest en Michiel van
Zuijlen van De Groene Regentes en beiden
zijn gedreven Plastic Ridders. “Zwerfafval
leidt tot vervuiling en verloedering, een
groot probleem in drukbevolkte stadswijken als het Regentesse/Valkenboskwartier. Het is niet toevallig dat zoveel
bewoners deelnemen aan de acties van de
Plastic Ridders. Het leeft enorm in onze
wijk en overigens ook in andere wijken.”
De Plastic Ridders, die inmiddels al meer
dan een jaar zwerfvuil verzamelen, zijn
geen uitzonderlijk verschijnsel. Op meer

Naast bewoners zijn ook ondernemers
verantwoordelijk voor schone straten.
Bedrijven zijn verplicht de buitenruimte
in een straal van 25 meter rond hun locatie schoon te houden. Dat gebeurt veel te
weinig, omdat de gemeente dit niet controleert. Daarom vraagt het Zwerfvuil Platform Den Haag de verantwoordelijke wethouders Bredemeijer (Buitenruimte) en
Van Tongeren (Milieu) dringend om deze
verordening actief te handhaven, ook bij
gemeentelijke instanties en bedrijven.

Red Bull Engel

Op de hoek van De Verademing in de
buurt van de Gaslaan kan men op de straat
een leuk kunstwerk aantreffen: de Red
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Bull Engel. Michiel: “Ik raap vaak afval in
mijn lunchpauze in de Regentesselaan en
omstreken. Eén ding valt veel afvalrapers
in de hele wereld op: Red Bull is oververtegenwoordigd in het zwerfafval. Er is zelfs al
een standaard grapje in de raperswereld:
‘Red Bull geeft je net niet genoeg energie
om het blikje in de afvalbak te gooien.’ Hoe
dan ook: ik kom de laatste tijd op de sociale media regelmatig de clipjes tegen: ‘Red
Bull geeft je vleugels’. In de sneeuwweek
zag ik foto’s van mensen die ‘sneeuwengeltjes’ maakten met hun armen en toen viel
het kwartje. Red Bull is als de rode lap voor
de stier, de glinstering voor de ekster. Het
lijkt soms wel of ze hele parken en straten
volstrooien om ons, afvalrapers, ‘vleugels
te geven’. Al associërend kwam ik zo op het
idee voor een engel met Red Bull vleugels.
Met een aantal bewoners hebben we in een
week tijd de Red Bull blikjes verzameld en
dit kunstwerk tot stand gebracht.” Menigeen laat zich hier als engel fotograferen.

Ook Plastic Ridder worden

Piet en Michiel: “Iedereen is van harte
welkom bij de zwerfafvalactie. Elke eerste
zondag van de maand verzamelen we om
12 uur bij boksschool Haagse Directe op
de hoek van de Newtonstraat. Wij zorgen
voor grijpstokken.”
Je kunt je aanmelden bij Piet Driest,
pdriest@bart.nl

Een landloper uit de Copernicusstraat
tekst: Gerard van der Bijl, Weimarchief

Reizen kan niet. A. den Doolaard lezen
kan wel, landloper pur sang. Zijn autobiografie heet toepasselijk Het leven van een landloper. Den Doolaard (Cornelis Spoelstra, Zwolle
7 februari 1901 - Hoenderlo 26 juni 1994) woont
vanaf 1908 in de Copernicusstraat, met zijn ouders en twee zussen.

Begeesterd door poëzie
Van jongsaf gretig lezer (lievelingsboek: Robinson Crusoe), wandelaar (als elfjarige loopt
hij naar familie in de Vechtstreek zo’n zeventig
kilometer ver; onderweg drinkt hij water uit de
sloot en slaapt hij bij boeren) en schaatser (hij
rijdt in 1917 de Elfstedentocht).
Op de HBS (Waldeck-Pyrmontkade) raakt hij
begeesterd door poëzie. Hij begint zelf gedichten te schrijven, en stuurt er een paar naar Willem Kloos, die er wel wat in ziet (“Gij kunt blijkbaar al enigszins terecht met maat en rijm en
uitdrukkingswijze”).

Klassenstrijd
Het gezin is door omstandigheden aangewezen op kerkelijke bedeling. Bedeelden worden
regelmatig uitgejouwd. Dat maakt grote indruk
(“Die kreten maakten de klassenstrijd voor
mij tot een schreeuwende werkelijkheid, ook
al kende ik het woord klassenstrijd toen nog
niet”). Vader Spoelstra sterft in 1918. Cornelis
krijgt een voogd toegewezen, die met hem ook

de bergen intrekt, vanaf dan een levenslange
passie.

Eerste gedichten
In 1919 slaagt hij met uitstekende cijfers (alleen voor boekhouden een magere zes), wil
eigenlijk talen studeren, maar daar is geen
geld voor. Hij gaat werken bij de Bataafsche
Petroleum Maatschappij (op de boekhoudafdeling!). Elke dag loopt hij naar het kantoor
aan de Carel van Bylandtlaan, meestal met een
dichtbundel in de hand. Hij doet aan atletiek,
maar de literatuur blijft trekken. Via acteur
Albert van Dalsum en schrijver Jan Campert
komt hij in aanraking met het literair-artistieke
wereldje van die tijd, waar hij zich vol overgave
in stort. Zijn eerste gedichten worden gepubliceerd, onder het pseudoniem A. den Doolaard.

Verlangen
Op een dag leest hij De distels van de Baragan (Panaït Istrati). Daarin wordt verteld over
het moment dat, met het naderen van de
herfst, de distelpluisjes gaan waaien over de
Roemeense steppe. De herders die er rondzwerven met hun kuddes worden dan overvallen door dor, een onduldbaar verlangen naar
onbekende verten. Den Doolaard vraagt zich
af hoe het met zijn eigen leven verder moet…

Dan nog liever arbeider
In juni 1928 neemt hij ontslag, krijgt een bedrag van zevenduizend gulden mee, en schrijft

een eerste (mislukte) roman. Critici oordelen:
“Den Doolaard kan blijkbaar schrijven, hij weet
alleen nog niet waarover”. “Het klinkt hol, maar
het blinkt hel”.
Begin 1930 heeft hij nog welgeteld 16 gulden
over. Zijn moeder zegt: “Jongen, waarom ga je
niet naar kantoor terug?” Hij antwoordt dat hij
dan nog liever arbeider wordt. In de late lente
van 1930 voegt hij de daad bij het woord en
trekt met een vriend maandenlang door Frankrijk. Ze lopen honderden kilometers, en verdienen de kost als rozenenter, steenhouwer, dorser, dokwerker en druivenplukker. Ze beginnen
in de rozengaarden van Orléans, en eindigen in
de haven van Marseille. Die ervaringen vormen
de basis voor zijn eerste geslaagde roman: De
druivenplukkers, verschenen eind 1931.

Reizen en schrijven
Daarna gaat het snel: hij trekt half Europa
door, met een voorkeur voor de Balkan. Die
belevenissen verwerkt hij in romans als De herberg met het hoefijzer (1933), Oriënt-Expres
(1934), en De bruiloft van de zeven zigeuners
(1939). Ook reist hij door Duitsland, Oostenrijk,
en Italië, en schrijft in diverse bladen over het
opkomend fascisme in die landen (gebundeld
in bijvoorbeeld Het hakenkruis over Europa,
uit 1938). Zijn boeken worden goed verkocht,
maar de critici zijn niet onverdeeld enthousiast.
Eddy Du Perron heeft het over “die Bulgaarse
naaktloper”, en Menno ter Braak schrijft: “alles
geurt naar brood, honing, kaas en uien”.

A. den Doolaard, 1936. Bron: interview uit
1980 door Hans van de Waarsenburg
Het maakt Den Doolaard niet uit. Hij heeft
eindelijk zijn weg gevonden, en de Copernicusstraat definitief achter zich gelaten.
Reacties: weimarchief@gmail.com
(een uitgebreide versie van dit artikel staat op
www.konkreetnieuws.nl op pagina Geschiedenis van ReVa, Weimarchief.)
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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

Groot internationaal
medium en helderziende

Prof. SAYON
helpt bij het oplossen van al uw problemen
100% gegarandeerd resultaat binnen 7 dagen

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice
Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

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

...
..
.

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag
www.allroundglasservice.nl

Lost veel van uw problemen op, zelfs
de wanhopigste zaken. Terugkeer van
uw partner, geliefde en brengt heel
veel tederheid aan.
Relatie, bescherming, sexuele
problemen en geluk in slagen o.a. rijexamen,
angst, studie, zaken, carrière, financiële
problemen, familieproblemen, stoppen met
alcohol en roken en genezing van alle lichamelijke
en morele kwalen.
I resolve all your occult problems. Also if others
failed. Even the most hopeless: work, love, chance
and game, sickness, exams, sexual power.

Bel voor een afspraak 06 13 97 22 96

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN

KUNST
DESIGN

Een Droomkast zoals jĳ hem wilt hebben

Perfect op maat, altĳd passend

Kies je eigen Style en Kleur
Bĳ ons ben jĳ de Ontwerper
Meet & Montage Service
Bezoek onze Showroom
Tĳdelĳk 10% korting voor de lezers van
het Konkreetnieuws.
Check de voorwaarden op
www.houtwinkelzaag.nl / konkreet

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

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

en maak een afspraak in onze showroom

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL | Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700

ook voor uw elektrische fiets!

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 –
NEIGHBOURS KNOW MY NAME

NEST –
VERWEND NEST ONDERWEG

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

Tentoonstelling – Iedere vrijdag presenteert
Nest een kunstwerk van een Haagse maker
in de openbare ruimte. Zolang de lockdown
duurt, wil Nest laten zien dat kunstenaars
in hun studio’s volop creëren en produceren.
Hierom nodigen ze iedere vrijdag een kunstenaar uit om een kunstwerk op het grasveld aan het De Constant Rebecqueplein te
tonen. Buurtbewoners en voorbijgangers zijn
van harte uitgenodigd om het kunstwerk te
komen bekijken. Op Instagram (@nestruimte) wordt een mini-interview met de maker
gedeeld waarin antwoord wordt gegeven op
de vragen ‘Wat heeft jou het afgelopen jaar
beziggehouden?’ en ‘Waar werk je nu aan?’

Kinderworkshops, 1x per maand – Terwijl we
wachten op het einde van de lockdown, kunnen
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar zich
verdiepen in deze tentoonstelling. Meld je aan
voor Verwend Nest Onderweg, en Nest stuurt je
een inspirerende kunst-les met een opdracht die
je thuis kunt maken. Je krijgt dan een pakket
toegestuurd met daarin alle benodigde materialen en een link naar een onlinevideo die je
op weg helpt. Dit programma is voor zowel Verwend Nest kinderen als niet-leden. Heb of ken je
kinderen die graag thuis met een kunstpakket
aan de slag gaan? Voor 5,00 euro doen ze mee.
Meer info, mail naar info@nestruimte.nl

Tot 2 mei 2021 – In deze tentoonstelling
onderzoeken Ana Navas, Mila Lanfermeijer
en Evelyn Taocheng Wang de betekenis van
herhaling, waardering en toe-eigening 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 hun eigen plek in de kunstgeschiedenis te begrijpen, te waarderen en te
duiden. Architect Donna van Milligen Bielke
heeft een geheel nieuwe tentoonstellingsarchitectuur ontworpen, waarin de werken
van de kunstenaars worden gepresenteerd.

PAPER ART & DESIGN –
MARLIES LAGEWEG EN LOES SCHEPENS

Theater na de Dam:
Oorlog in de Weimarstraat
Tekst: Aad van Schie Foto: HNT

Sinds 2010 is het inmiddels op meer dan
80 locaties in Nederland traditie om na
de dodenherdenking op 4 mei verhalen
over de Tweede Wereldoorlog en andere
oorlogssituaties met elkaar te delen. Dit is
Theater na de Dam. Het Nationaal Theater doet
hier al voor de 8e keer aan mee, iedere keer in
een andere buurt. Dit jaar in ReVa, in samenwerking met De Nieuwe Regentes. Een speciale
uitdaging in dit pandemiejaar.

Verhalen verzamelen
Lotte de Leeuw en Karlijn Hamer, theatermakers
bij HNT, zochten in de wijk contact met bewoners die de oorlog hebben meegemaakt en met
bewoners uit andere windstreken die oorlogsverhalen uit hun land van herkomst kunnen vertellen. Er is inmiddels een vertelbijeenkomst georganiseerd, samen met een aantal studenten
van de Dutch Academy of Performing Arts, ge-

vestigd in het Koorenhuis. Op 19 april gaan de theatermakers met die studenten aan de slag om
de vertellingen in een theatrale vorm te gieten.
Later gaan jonge wijkbewoners mee oefenen
en spelen. Een en ander mondt op 4 en 5 mei
uit in een wandelroute, die start bij De Nieuwe
Regentes en die loopt rond de Weimarstraat.
Onderweg zijn er kleine belevenissen en ontmoetingen met acteurs en kun je met een QRcode verhalen oproepen.

Spannend
Op het moment van het gesprek met Lotte de
Leeuw over deze voorstelling is veel nog onbekend, vooral ook over de mate van vrijheid
waarmee gehandeld kan worden op 4 en 5 mei.
Dat maakt het dit jaar extra spannend voor deze
theateractiviteit. Het aantal deelnemers aan de
tour zal natuurlijk ook beperkt zijn. Volg de ontwikkelingen op de website van de krant, waar
we eind april een update zullen geven. Meer
info over dit project: htn/theaternadedam.nl

SPECIMEN | Vergeten Zaden – Expositie van
17 april t/m 3 juli 2021
In een duotentoonstelling van Marlies Lageweg en Loes Schepens komt de geschiedenis en biodiversiteit van planten en zaden aan de orde.
– In een serie werken toont Lageweg onder andere het verhaal van de rijstkorrel
BLAKA ALEISI. Het vestigt de aandacht op
de geschiedenis van West-Afrikaanse vrouwen die op slavenschepen rijst in hun haar
weefden en zo hun eigen geschiedenis met
zich meedroegen op hun vlucht van plantages naar de binnenlanden van Suriname.
– In Nederland is behoefte aan herstel
van inheemse planten. Dit is belangrijk
voor het voortbestaan van flora en fauna.
Met als voorbeeld het bestaan van (wilde)
bijen die voor de bestuiving van planten
en ons voedsel zorgen. Het papierproject
van Schepens ‘Vergeten zaden’ vraagt aandacht voor deze oorspronkelijke planten.
Weimarstraat 56.
www.paperartanddesign.nl
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance) Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijkagenten voor Regentessekwartier zijn
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192:
0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148: 070-2052660
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeekdwarsstraat 218. Open zaterdags van
14.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148:
070-205 26 60
PEP Den Haag, Ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties 070 302 44 44
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor
meldingen en klachten over milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat,
riolering, straatverlichting etc: 14 070
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070
Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos:
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:
0800 - 0543
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl

KONKREETNIEUWS
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OORLOG IN DE WEIMARSTRAAT
Het Nationale Theater

25 studenten spelen tijdens Theater na de Dam
een route door De Nieuwe Regentes waar het
publiek langs flarden van verhalen over de
oorlog komt. Over zwemmen tussen de Duitse
soldaten, over stiekem dingen stelen, over hoe
de Weimarstraat nu soms ook oorlog voert. Over
hoe al die dingen van toen samenkomen in de
Weimarstraat en dat dat iets vertelt over hoe het
daar nu is. En over hoe we nu, met alle verschillen,
samen moeten leven.

OP REIS MET DNR
Met onder meer: Swingin'
Paris, Indian Dance, Flamenco
en tour mee met inspirerende
kunstenaars uit de buurt.

SCHITTERT JOUW KUNSTWERK
IN ONZE ZOMEREXPOSITIE?
Altijd al gedroomd om je eigen kunstwerk te zien in
een echte expositie? Dan is dit je kans! Waar De Nieuwe
Regentes normaal professionele kunstenaars een plek
geeft, geven wij nu de kans aan iedereen uit de buurt!
Laat je creativiteit de vrije loop en ga aan de slag met
het thema ‘Kroongetuigenissen’: hoe heb jij tijdens het
afgelopen coronajaar de wereld om je heen ervaren?
Deadline 30 april.

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

