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Fotografie en sculpturen

Foto: Jacques Rijnsburger

Corné Ran en Peter Nilsson

Buurtcamping
Vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september was wijkpark
De Verademing omgetoverd tot Buurtcamping. Een camping
met ruim 20 zomerse activiteiten: van percussie-optredens,
dansperformances, singer/songwriters, buurtdiner, volleybal-

tournooi, muziekbands, ukkie concert, Tai Chi, yoga workshops
tot schminken en knutselen. En de pop-up musical ‘Wat een
Verademing’. Een musical in twee delen waarbij, ondanks de
romantische violen, het publiek zelf mocht bepalen hoe het afliep.

Steunpunt
Digitaal Segbroek
Tekst: Redactie

Tekensessie
Regentesseplein
tekst: redactie foto: Jacques Rijnsburger

Inspiratie, ideeën voor verbeteringen en
een enkele discussie: op 21 september
dachten bewoners van ReVa mee over
de toekomst van het Regentesseplein.
Lange tafels, grote kaarten van toen en nu, een
mooie luchtfoto, veel pennen en schetspapier.

Buitenlandse grandeur en rust
Buurtbewoners gingen aan de slag om hun
ideeën over het Regentesseplein vorm te geven: de uiteindelijke opbrengst telde meer dan
50 schetsen. Wilde ideeën voor een plein met
een buitenlandse grandeur werden afgewisseld

met plannen die de bestaande rust benadrukten. Volgens veel bewoners mag er meer beleving komen, maar er is ook veel waardering
voor de 19e eeuwse statigheid en de allure die
van het plein uitgaat.

Programma van Wensen
Alle ideeën worden door de initiatiefgroep
meegenomen in het proces, dat moet uitmonden in een Programma van Wensen. Daar
blijven zij, ook bij volgende stappen, de buurt
graag bij betrekken. Mocht u mee willen denken, op de hoogte blijven, de volgende keer
ook willen aansluiten, laat het dan weten op
HetRegentesseInitiatef@gmail.com

Het steunpunt digitaal Segbroek
is er voor wijkbewoners die
vertrouwd willen raken met het
gebruik van de computer en/of
mobiele telefoon en de mogelijkheden ervan willen ontdekken.
Tijdens de inloop helpen de vrijwilligers
u met vragen over computer, internet,
e-mail, tekstverwerking, telefoon instellen, sociale media en meer.

Open inloop
Open inloop steunpunt digitaal op
dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 15.30
uur en op woensdag van 10.30 tot
12.30 uur in ’t Lindenkwadrant. Voor de
open inloop hoeft u geen afspraak te
maken.

1 op 1 ondersteuning
Individuele digitale ondersteuning 1
op 1: (een uur per keer) op
maandag van 13.30 tot
15.30 uur in
‘t Lindenkwadrant
(070-2052480) en
op donderdag van
13.30 tot 15.30 uur in
de Regenvalk (0702052660).
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et werd toch nog even behoorlijk warm in augustus en september. Soms
zou je bijna willen zingen ‘Fuck the Sunshine’, maar doe dat niet, want dat
leidt tot regen op je festival, zoals de bezoekers van het Nimby-festival
meemaakten. Daar trad ook onze huisdichter Sebastiaan op, met onder meer zijn gedicht over het Regentesseplein. Over dat plein raken we trouwens niet uitgesproken.
Net na de deadline van de krant vond daar een tekensessie plaats. Dat leverde meer
dan 55 pleinvoorstellen op.

“

Kunnen we
bomen en het
landschap niet
gewoon met rust
laten?

tekst: Aad van Schie

Onrust: in de natuur en … in de
Weimarstraat
In De Prael maakten we een meetup mee
over een Tegenlicht-thema ‘De rechten van
bomen’. Dat kan heel ver gaan, begrepen
we. Een rechtswetenschapper vertelde
over een proces van 20 Belgische bomen
tegen de staat België. Kunnen we bomen
en het landschap niet gewoon met rust laten?
Opinieblad De Groene Amsterdammer
besteedde in de editie van 4 september
aandacht aan de Weimarstraat in het artikel ‘Hoe de ooit chique Weimarstraat in
de greep raakt van de onderwereld’. Wijkbewoner David Davidson deed een langlopend onderzoek naar de steeds terugkerende problemen aldaar. We vatten dit
artikel samen in deze krant, gevolgd door
commentaren vanuit de wijk. Natuurlijk
blijven we hopen op een adequate aanpak
van de gemeente als het gaat om dit soort
zaken.

”

De Constant Rebecquestraat

Oproep

De DCR en omgeving wordt op dit moment stevig aangepakt. De derde fietsstraat alweer in onze buurt. En er ontstaat
ook een echt plein. En minder hekken. Hopelijk krijgen Zaal 3 en NEST na deze renovatie nog meer bezoekers. Maar bezoek
nu alvast in NEST de bijzondere en erg aan
te raden tentoonstelling MYBODY.COM en
kijk onderweg even naar de twee onopvallende kunstwerken van Bram Roth.

De Weimarstraat loopt als een scheiding
dwars door het Regentesse/Valkenboskwartier. Dit is voor veel bewoners vast
herkenbaar en daar schenken we graag
aandacht aan. Wie wil hier in een volgende
KonkreetNieuws wat over vertellen?
Zie de oproep in het artikel ‘Zand en Veen.
Bewoners aan het woord’

Nogmaals het Regentesseplein

Lorelei Café lokte ons om aandacht aan
die nieuwe horecaplek te schenken. En ja,
dan komt de gemeente weer met een ondergrondse afvalstraat op het Regentesseplein. Maar daar valt misschien nog iets
aan te doen. En dat is te hopen, want aanen afvoer van allerlei vuil is het laatste wat
we op ons mooie plein willen.

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl

is dringend op zoek naar:
het volgende nummer van
KonkreetNieuws
verschijnt op 10 december

Adverteren?
www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

Strafrecht jurist / advocaat
die ons vanuit een sterke betrokkenheid bij Valkenbos en Regentes wil
adviseren en ondersteunen om misstanden in de wijk met een strafrechtelijk
karakter aan de kaak te stellen. Het gaat om activiteiten die de leefbaarheid
aantasten in de wijken Valkenbos en Regentes en die in strijd zijn met wet- en
regelgeving en politieke besluiten van de Gemeente Den Haag.
Betrokken bewoners die ons bestuur komen versterken
Profiel: Betrokken, collegiaal, strijdbaar, bij voorkeur met kennis op een van
de volgende gebieden: bouwkunde, stedenbouw, bewonersorganisaties,
communicatie, strafrecht, opbouwwerk, organisatiekunde, bestuurskunde en
vergelijkbare gebieden. Verder is iedereen met een goed (politiek) bestuurlijk
netwerk welkom. En uiteraard iedere bewoner die mee wil helpen onze wijken
te verbeteren.

Neem contact op via info@wijweimar.nl. Meer info: wijweimar.nl

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

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Direct gelegen naast
huisartsenpraktijk De Regentes
voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut,
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog
en wijkverpleegkundigen
Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl
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ReVa-bewoners maken zich zorgen
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WONEN IN DE WIJK

Gaat het splitsen van woningen onverminderd door?
tekst: Marieke Bauwens en Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Om een woning te splitsen en er meerdere
appartementen van te maken, is in Den
Haag al langer een vergunning nodig. Het
mocht, tot voor kort, onder strikte voorwaarden. Dit vanwege de leefbaarheid en om voldoende woningen voor grotere huishoudens te
behouden.

Splitsing is niet meer toegestaan
Het merendeel van de Haagse gemeenteraad
sprak zich in 2017 al uit tegen het splitsen van
grote of gezinswoningen in meerdere, kleine
woningen. Vanaf 1 juli 2019 zijn de regels voor
het splitsen van woningen in Den Haag strenger geworden. Het is nog maar in een beperkt
aantal wijken toegestaan, wijken aan de ‘buitenkant’ van Den Haag. In het Regentesse- en
Valkenboskwartier is splitsing niet toegestaan
en sinds 1 juli 2019 ook niet meer onder strikte
voorwaarden.

Afgegeven vergunningen tot
31 juni 2019
Van Robert Buurke, notarieel jurist op het
gebied van burgerlijk recht en privaatrecht,
ontvingen we gegevens over de afgegeven
splitsingsvergunningen voor heel Den Haag.
Robert: ”De meeste vergunningen werden afgegeven voor Transvaal en ReVa en opvallend
is het grote aantal afgegeven vergunningen in
2018”.
2013 176
2014 651
2015 833
2016 1.111
2017 878
2018 2.165
2019 470 (tot 1 juli 2019)

Dichtbevolkt
In KonkreetNieuws van februari 2019 meld-

VAUGEL Door Erik van Schaaik

den we al dat Den Haag (532.000 inwoners)
met gemiddeld 6400 inwoners per vierkante
kilometer de meest dichtbevolkte stad van Nederland is. Met gemiddeld 13.500 in het Regentessekwartier en 18.200 in Valkenbos gaan onze
wijken daar twee tot bijna drie keer overheen.

Nieuwe benaming?
Een ReVa-bewoner wees de redactie van
KonkreetNieuws op voorbeelden van ‘onttrekkingsvergunningen/beschikkingen woningonttrekking’ voor ‘de vorming van meerdere zelfstandige woningen door het verbouwen van
een zelfstandige woning.’ Het gaat veelal om
typerende dubbele bovenwoningen in ReVa.
Hij vroeg zich af of dit de nieuwe benaming is
voor woningsplitsing.

Onttrekkingsvergunningen
Een onttrekkingsvergunning is een vergunning om een woning aan het woonruimtebestand te onttrekken. Voor als men bijvoorbeeld
een woning wil veranderen in een bedrijfsruimte, een winkel of een kantoor. En ook als iemand
een woning wil gebruiken voor verhuur aan
mensen die tijdelijk in Den Haag zijn.

Aanvragen na 1 juli
De onttrekkingsvergunningen in ReVa, waar
de opmerkzame bewoner op wees, betroffen
zoals tot nu te zien is, aanvragen van eind juni,
met afgegeven beschikkingen van half augustus. Opmerkelijk is het dat eind september nog
steeds onttrekkingsvergunningen afgegeven
worden die eind juni aangevraagd werden.
Vooral buiten ReVa zien we verleende vergunningen om zelfstandige woningen om te zetten in meerdere onzelfstandige woningen, met
aanvragen na 1 juli. Maar ook opvallend is een
verlenging van een aanvraag van begin juli, in
ReVa, voor de verandering van een zelfstandige
woning in drie appartementen.

“

blijven volgen. CU/SGP meldt ons: “De voorwaarden voor woningsplitsing waren al dermate streng, dat je van goede huize moest
komen om te mogen splitsen. Afgelopen juli
is er een totaalverbod ingegaan. Dat mensen net voor 1 juli een vergunning hebben
aangevraagd is strategisch: ondanks dat de
vergunning later wordt verstrekt, wordt de
aanvraag getoetst aan de regels die gelden
op het moment van aanvragen. Slim dus
van de ontwikkelaars, maar vervelend voor
bewoners.”
Het verbaast de ChristenUnie/SGP dat er
aanvragen zijn van na 1 juli. “Woningen mogen
sowieso niet gesplitst worden, en voor kamerbewoning worden ook geen vergunningen
meer verleend. Eigenlijk zou er bij de vergunningaanvraag direct een melding moeten komen als je de postcode invoert: hier wordt niet
gesplitst of verkamerd.”

Vanaf 1 juli 2019
zijn de regels voor het
splitsen van woningen
in Den Haag strenger
geworden

”

Duidelijkheid vanuit de gemeente
De gemeente bepaalt het beleid wat betreft
de huisvesting en voert dat beleid uit. Zij moet
duidelijkheid bieden en een woordvoerder laat
ons, na herhaaldelijk vragen, weten: “Op 1 juli
2019 is een nieuwe Huisvestingsverordening
2019 in werking getreden. Hierdoor is in alle
buurten van ReVa de woningvormingsvergunning vereist. Deze wordt niet meer verstrekt
- ook niet onder voorwaarden. De omgevingsvergunning is nog steeds vereist. Vergunningen
aangevraagd voor 1 juli 2019 worden nog wel
volgens de oude verordening behandeld. Dat
kan betekenen dat de vergunning zelf wel na
1 juli verleend wordt, maar nog onder de oude
regelgeving valt.
Daarnaast is er sinds 2017 een Beleidsregel
bouwkundige splitsingen. Die kan het mogelijk
maken dat reeds gesplitste panden zonder de
juiste vergunningen - die al jaren door afzonderlijke gezinnen worden bewoond - alsnog
met vergunning gelegaliseerd worden. Mochten er toch illegale splitsingen plaatsvinden,
kunnen deze natuurlijk altijd gemeld worden
bij de Haagse Pandbrigade.”

De reactie van de politiek
KonkreetNieuws vroeg een aantal politieke
partijen om een reactie. Het verbod werd door
hen bevestigd. GroenLinks gaf aan de zaak te

En nu?
Zet het afgeven van vergunningen om te
splitsen toch door? Met een onttrekkingsvergunning, kamervergunning of anderszins? De
term ‘splitsing’ zijn we – afgezien van drie oude
aanvragen- niet meer tegengekomen. Wel heel
veel onttrekkingsvergunningen voor de verbouwing van zelfstandige woningen naar kamerverhuurbedrijven of verkamering van, nogmaals, gewone flatjes en eengezinswoningen.

Wie wordt er beter van?
Wie wordt er beter van? Zijn dat mensen die
een betaalbare etagewoning zoeken? Dat is erg
twijfelachtig, gezien de enorm stijgende prijzen van etages in de buurt. Bewoners die hun
straten drukker en hun huizen gehoriger zien
worden? Of blijven het toch gouden tijden voor
beleggers? De redactie blijft de woningmarkt in
ReVa met aandacht volgen.
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8e Nimbyfestival in de regen

BEWONERS IN DE WIJK

Fuck the sunshine

tekst: Ien Ubaghs, familierechtadvocaat/mediator

De familierechtpraktijk is zeer divers.
Kort neem ik u mee in een zaak waarin
de burgemeester een tijdelijk huisverbod oplegde in verband met huiselijk
geweld. De vrouw had mij al eerder benaderd omdat de echtscheidingsmediation
niet erg vlotte. Ze ondervond al jaren psychische druk van de man. En toen ging het
thuis mis; na een discussie en treiterijen gebruikte haar man lichamelijk geweld.

Beschikking tijdelijk huisverbod
De burgemeester van Den Haag (in praktijk
de politie/hulpofficier van justitie) heeft vervolgens een huisverbod van 10 dagen opgelegd gedurende welke periode het de man
verboden was contact met de vrouw en de
drie minderjarige dochters te hebben.

Huiselijk geweld en complexe
scheidingen
Ik belicht deze zaak omdat er in de scheidingspraktijk steeds vaker sprake is van een
zeer ongelijkwaardige relatie en van huiselijk geweld. Huiselijk geweld kan verschillende oorzaken hebben en ook hier kent ieder verhaal weer diverse invalshoeken. In de
gemeente Den Haag worden jaarlijks steeds
meer huisverboden opgelegd, in 2018 waren dat er 301. Het behoeft geen betoog dat
huiselijk geweld vaak een voorbode is van
een problematische en complexe scheiding.

Juridisch advies en bijstand
De vrouw in kwestie mailde dat ze met
spoed langs wilde komen voor advies en
vroeg mij of ik haar in de echtscheidingsprocedure verder wilde bijstaan als advocaat.
De mediation kon niet meer worden voortgezet. Wanneer sprake is van partnergeweld
én de beslissing is genomen uit elkaar te
gaan, is tijdig en adequaat juridisch advies
noodzakelijk. Er ontstaat bijvoorbeeld een
urgente behoefte aan het uitsluitend gebruik van de woning en aan voorlopige kinder- en partneralimentatie: de zogeheten
voorlopige voorzieningenprocedure. De familieadvocaat wordt bij oplegging van een
huisverbod idealiter direct betrokken, zoals
in deze casus. Multidisciplinaire en collegiale samenwerking en afstemming is mijns
inziens op dat moment beslist noodzakelijk.

tekst: Aad van Schie foto: Fuck the Sunshine

‘Fuck the sunshine’ is niet zo’n nette
songteksttitel. De tekst klonk tijdens het
leuke kleinschalige Nimby festival (nu alweer voor de 8e keer) in het hofje tussen
de Darwinstraat en de Noorwitzstraat.
Maar het weer zat dan ook nogal tegen deze
zaterdag 7 september op dit charmante buurtfestival. Rond een uur of 6 in de middag waren
er meer dan 100 mensen aanwezig: druk in gesprek en aan het genieten van allerlei heerlijk

voedsel. Veel buurtbewoners, maar we spotten
bijvoorbeeld ook Joris Wijsmuller, de man van
de Haagse Stadspartij. Al snel begon het fors
te regenen. De tent leek daar gelukkig tegen
bestand.

the sunshine’ ten gehore brachten. Met zo’n titel jaag je de weergoden wel op hol. De avond
eindigde met een disco. Kortom, ondanks de
regen was het weer een geslaagd buurtfestival.

Onze huisdichter

Met zo’n titel
jaag je de weergoden
wel op hol

De aftrap van de podiumoptredens was aan
onze huisdichter Sebastiaan van Loenen. Hij liet
met verve zijn gedicht ‘Regentesseplein’ horen.
Daarna volgde een aantal bands, waaronder
Three Little Clouds die onder meer het lied ‘Fuck

Meer algemene informatie en
hulp?
Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 (of
via de politie), Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis
en 24/7 bereikbaar), www.vooreenveiligthuis.nl, www.huiselijkgeweld.nl, vFAS familierechtadvocaten, www.verder-online.nl

Esther Broere, sociaal begeleider en trajectbegeleider bij Schroeder Fahrenheitstraat 269
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Tegenlicht-Meetups in De Prael

GROEN IN DE WIJK

De juridische
status van bomen

tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Dinsdagavond 10 september bezoekt
de redactie de eerste Meetup over ‘In de
ban van het bos’ in de lobby van De Prael.
Het is de eerste in een serie van 12. Steeds op
de dinsdagavonden tot en met 26 november
vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur. Op deze avonden
komen thema’s voorbij die met de (duurzame)
toekomst van doen hebben. Eerst samen kijken
naar de aflevering en dan in gesprek over het
thema: meningen delen, inzichten opdoen en
interessante mensen ontmoeten.

Oeroude intelligentie
De aflevering van 10 september werpt aan
de hand van beelden van oude bossen en bomen, onderzoeken naar de ‘stem’ en het onder-

grondse netwerk van bomen en interviews over
het eigenstandig bestaansrecht van bomen
de vraag op: “Moeten we niet van bossen en
bomen afblijven, omdat zij een oeroude intelligentie bezitten die cruciaal is voor de overleving van onze eigen soort?” Mooie fragmenten
van eenzaam overgebleven bomen, over de
leeftijd van bomen en over de wijze waarop de
oorspronkelijke inwoners van Amerika respectvol met bomen omgingen.

name genoemde individuele bomen in België
en over een vergelijkbaar proces in Frankrijk.
De vertegenwoordiger van de Bomenstichting
Den Haag bespreekt de moeizame strijd voor
het behoud van bomen in de stad. Zo kende de
gemeente vroeger een Plantsoenendienst die
van hoog tot laag begaan was met bomen en
parken, terwijl er nu slechts de onderafdeling
Dienst Groen is.

Moeizame strijd

De eigenstandige positie van
bomen

Zo’n 20 aanwezigen praten in een kring na
over het thema. De ethisch filosoof van Staatsbosbeheer legt zijn filosofische rol binnen dit
bedrijf uit, een jurist die onderzoek doet naar
de juridische status van bomen/bossen vertelt over een rechtsproces van een aantal met

Het gesprek gaat alle kanten uit, maar de conclusie, namelijk dat de eigenstandige positie
van bos en bomen van groot belang is, delen
alle aanwezigen. Fascinerend om te proberen in
de ‘voeten’ van bomen te staan. Het gaat hierbij
niet alleen om de duurzaamheid voor de men-

Even binnenlopen bij Schroeder ‘269’
tekst: Marieke Bauwens foto: John Martienus

Hé, er was toch al een buurthuis van
Schroeder? Een Buurthuis van de Toekomst? In de Weimarstraat op nummer
364 toch? Maar dat is nu het TheeLokaal. Lekkere thee overigens en je kunt er
ook lunchen: boterhammen met zelfgemaakte jam van de pruimenboom die om de hoek
in de tuin staat van het nieuwe buurthuis van
Schroeder, Fahrenheitstraat 269.

Haags Ontmoeten
Het is een kringloopwinkel én een buurthuis van de toekomst. Wijkbewoners kunnen
er terecht bij de sociaal beheerders en trajectbegeleider voor activiteiten, om iets te organiseren, met een hulpvraag of gewoon voor
een kop koffie. Zo is er een open inloop voor
mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen en hun mantelzorgers. En
het is een van de locaties van Haags Ontmoe-

ten voor ouderen voor wie zelfstandig wonen
lastiger wordt en voor hún mantelzorgers.

Het nieuwe gezicht van
Schroeder ‘269’
Het nieuwe gezicht van Schroeder ‘269’ is
Esther Broere. Ze is sinds 1 augustus sociaal
beheerder en trajectbegeleider en werkt samen met haar collega, assistent-sociaal beheerder Raymond Maduro. De buurthuizen
in ReVa werden gesloten. Voor een nieuwe
sociaal beheerder betekent dit dat zomaar
even bij een buurtcentrum of een jongerencentrum naar binnen stappen er niet meer bij
is. Eigenlijk moet alles opnieuw uitgevonden
worden. Voordeel voor Esther persoonlijk is
dat ze ReVa kent. Ze is hier geboren en getogen.

Ontmoetingsplek
De plek op de Fahrenheitstraat, om de hoek
van de Weimarstraat, is nog wat onbekend,
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maar het valt Esther al wel op dat er allerlei
mensen binnen komen lopen. En dat is precies wat ze wil. Ze streeft ernaar dat iedereen,
van jong tot oud, zich thuis voelt. Dat nummer 269 een gezellige ontmoetingsplek is
waar mensen initiatief kunnen nemen om
dingen te gaan doen.
Maar Esther doet, om goede keuzes te maken, niets overhaast. Eerst gaat de bezem
door het pand om het gezelliger en lichter te
maken.

Koffie, ontbijt en buurthap
Benieuwd? Iedereen is welkom - om vrijdags mee te ontbijten, en om ‘s woensdags
aan te schuiven voor de buurthap. Ondertussen gaat de verkoop van boeken, muziek en
spelletjes gewoon door. Bovendien staat elke
dag de koffie klaar. En ideeën zijn welkom.
Meer informatie: www.schroeder.nl

Fascinerend om
te proberen in de
‘voeten’ van bomen
te staan
sen te garanderen via de boom, maar om recht
te doen aan bomen en landschap op basis van
de eigen kracht. We kunnen niet alles zomaar
‘opgebruiken’ en dan hopen op latere technische oplossingen om de ondergang van de planeet te voorkomen.

Tip
Volg op de site van de VPRO bij Tegenlicht de
thema’s voor de periode van half oktober tot en
met november en doe eens mee op een dinsdagavond. Wij zijn er wijzer van geworden!

Buurthuizen van de
Toekomst
In 2010 besloot de gemeente te bezuinigen op het welzijnswerk: gebouwen werden gesloten op voorwaarde
dat activiteiten onderdak zouden vinden in Buurthuizen van de Toekomst.
Een onmogelijk idee en we kunnen rustig stellen dat dat is mislukt. De Buurthuizen van de Toekomst konden al die
activiteiten, van drie grote buurthuizen
in ReVa, onmogelijk overnemen.
– KonkreetNieuws
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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

_________________________________________________________________
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an
meer d

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!

werk!

druk
n maar

alléé

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Verkoopplannen?
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!
WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

Met papier
doe je zo
veel meer!

Cucina Italiana
restaurant • catering

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

Advies

Vormgeving

Drukwerk

Printwerk

Afwerking

Brochures

Voorraad

Prinsegracht 176 • 2512 GG Den Haag • T 070 737 09 36 • E info@smiet-offset.nl
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DUURZAAM IN DE WIJK

Zonnedak op Theater
viert haar 1e verjaardag
tekst: redactie foto: De Groene Regentes

Op 25 oktober 2018 vond het openingsfeest plaats van het collectieve
zonnedak op theater De Nieuwe Regentes. De zonnepanelen leverden inmiddels al
veel energie op. Omdat er nieuwe deelnemers
zijn, zoekt werkgroep zonnedaken van buurtinitiatief De Groene Regentes naar nieuwe daken. Deze werkgroep wil het volgende project
ook voor mensen met een kleine beurs aantrekkelijk maken.

12 rondjes om de aarde
De eerste verjaardag is een mooi moment
om terug te kijken, en vooruit te blikken. Op
het theater liggen 320 zonnepanelen. 71
buurtgenoten, verenigd in Coöperatie Haags

Opgewekt, zijn gezamenlijk eigenaar van dit
dak. Het eerste jaar heeft het zonnedak ongeveer 81.000 kWh stroom opgewekt. Dat is
vergelijkbaar met het gemiddelde stroomgebruik van zo’n 23 gezinnen of 480.000 kilometer met een elektrische deelauto. Wel 12
rondjes om de aarde! Voor de 71 leden levert
de stroomopbrengst een belastingteruggave
op van meer dan € 30,- per paneel.

In je eigen wijk
Het geeft een fijn gevoel dat je in je eigen
wijk duurzame energie kunt opwekken. Daarom zijn vrijwilligers bij De Groene Regentes
de werkgroep zonnedaken gestart. Zij voeren gesprekken met eigenaren van daken die
geschikt lijken voor zonnepanelen, rekenen
uit wat technisch en financieel mogelijk is
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en zoeken in de wijk mensen die mee willen
doen: in de werkgroep of als mede-eigenaar
van de zonnepanelen.

Voor mensen met een
kleine beurs

Nieuw is dat De Groene Regentes de financiële drempels wil weghalen die mensen met
een kleine beurs belet om ook mee te doen.
Er zijn in Nederland succesvolle voorbeelden
waarbij de leden met een lage inleg tóch
mee kunnen doen. Daar gaat de organisatie
binnenkort aandacht aan besteden.

Meedoen?
Wilt u ook meedoen met dit nieuwe dak?
Schrijf u dan in als geïnteresseerde via www.
GroeneRegentes.nl. Zodra de werkgroep weer
een stap verder is, krijgt u nadere informatie.

Heeft u nu al vragen, of wilt u meewerken
met de werkgroep zonnedaken, dan hoort de
werkgroep dat graag via info@GroeneRegentes.nl.

De werkgroep
De werkgroep collectieve daken is een initiatief van De Groene Regentes. Deze werkgroep
bestaat momenteel uit Guido Beauchez, Cilou
Bertin, Jeroen Boon, Sonja van der Eijk, Gerald
van Es, Tjeerd van der Laan, Anneke van Leeuwe, Wim Schutten, Charlotte van Slagmaat en
Conny Voordendag.

Wel 12 rondjes
om de aarde!

Veggies On Fire aan de Beeklaan

‘Meest duurzame restaurant’
tekst: redactie foto: Veggies

Vegan restaurant Veggies On Fire,
Beeklaan 385, werd tijdens de prijsuitreiking van de Gaia Green Awards
2019 op 24 september uitgeroepen
tot het ‘meest groene’ restaurant van
Nederland en België. Veggies On Fire is
al EKO Goud gecertificeerd en heeft het Certificaat ‘Palmolie Vrij’.

Duurzaamheid in de genen
De eigenaren van Veggies On Fire hebben
duurzaamheid in de genen. Bij de opbouw
van het restaurant gebruikten ze duurzame verf, het meubilair in het restaurant is

De keuken is
volledig
‘plantaardig’
door henzelf gerenoveerd en de bar en de
spoelkeuken zijn geheel gebouwd uit ZuidHollands naaldhout. De keuken van Veggies
is volledig ‘plantaardig’ en het restaurant gebruikt ook geen palmolie.
De Gaia Green Awards worden uitgereikt
aan horecalocaties die zich het afgelopen
jaar aantoonbaar hebben ingespannen om
hun organisatie in de volle breedte te verduurzamen.
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Bram Roth en de PTT
tekst en foto: Piet Vernimmen

Als je vanuit ReVa door de De Constant
Rebecquestraat naar de stad fietst, passeer je aan de linkerkant het voormalige
PTT-gebouw. Aan de gevel hangen twee
reliëfs van de Haagse kunstenaar Bram
Roth: een boven de ingang aan de De
Constant Rebecquestraat (nr 58) en een
aan de Marnixstraat. Bram Roth maakt
vooral figuratieve beelden. Abstract werk is
een uitzondering. Twee van zijn abstracte
werken hangen hier in onze wijk.

het Westbroekpark staat het kalkstenen ‘Twee
vrouwen met parasol’ van twee en een halve
meter hoog. Bij het Sweelinckplein staat sinds
2009 ‘De Stedemaagd’, het beeld dat oorspronkelijk bij de ingang van het stadhuis aan het
De Monchyplein stond. ‘Vrouw en man’ (1963)
vind je nu in het Zuiderpark op een van de
mooiste plekken in het park, op een heuveltje
met een vijver op de achtergrond, maar het
stond oorspronkelijk aan de Troelstrakade bij
de ingang van het Gemeentelijke Administratie
Kantoor (het GAK) en de ondertitel luidt dan
ook ‘Het sociaal verzorgde gezin’.

Termote en Marini

Het PTT-gebouw

Van Bram Roth (1916-1995) zijn anno 2019
in Den Haag nog minstens 15 werken te
bewonderen. Bram Roth volgt zijn opleiding
tot beeldhouwer aan de Haagse Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten en is van
1837 tot 1942 in de leer bij de uit Vlaanderen
afkomstige Albert Termote. Eén werk van Termote kent iedere Hagenaar: de twee ‘paarden’
bij de brug aan het Vaillantplein. Termote
beïnvloedt Roth en ze werken ook wel eens
samen aan een werk.
De Italiaanse beeldhouwer Marino Marini
beïnvloedt Roth eveneens. Dat is goed te zien
aan de vrouwenfiguren die hij maakt: net zoals
bij Marini zijn de lichamen wat langer, ietwat
uitgerekt, zodat ze wat eleganter lijken. Een
mooi voorbeeld daarvan is de ‘Rustende vrouw’
uit 1984, het beeld dat nu aan een van de
vijvers in het Zuiderpark ligt.

Het gebouw aan de Marnixstraat en de De
Constant Rebecquestraat is de voormalige
hoofdcentrale van de Haagse Gemeentelijke
Telefoondienst. Bij de bouw (1951-1955) is de
1%- regeling toegepast, 1% van de bouwkosten wordt besteed aan kunst. In dit geval
muurschilderingen, glas in lood, mozaïeken,
glasapplicaties en aan de buitengevel bij de
ronde hoek twee werken van Bam Roth, reliëfs
van 40 centimeter hoog en gemaakt van Frans
kalksteen.

Werk van Bram Roth
Hoewel Roth ook werk maakt voor onder
andere Ridderkerk, Rotterdam (voor de SS. Rotterdam), Wassenaar en Voorburg, is zijn meeste
werk in Den Haag te vinden. ReVa-bewoners
komen ongetwijfeld regelmatig langs de bronzen ‘Amazone’ (1960) aan de Houtrustbrug. In

De reliëfs
Op het reliëf aan de Marnixstraat zie je links
in de hoek een ster, de langwerpige driehoeken suggereren snelheid en beweging, en
ook de vogel rechtsboven (het zal toch geen
vliegtuig zijn?) straalt beweging uit, mooi
passend bij een gebouw voor post, telegraaf
en telefoon.
Ook bij het reliëf aan de De Constant Rebecquestraat is sprake van beweging en snelheid.
Die blokjes rechtsonder en helemaal links in
het midden, zijn dat bakstenen? Phoenix uit de
as herrezen? En wat heeft de ‘vliegende’ figuur
in haar rechterhand? Een pakje? Een brief? En
wat (of wie) zit op haar rug? Helemaal duidelijk

Creatieve coaches
gezocht!

Goed kunnen luisteren
‘Over de Drempel’ zoekt coaches die goed
kunnen luisteren, geduldig zijn, houden
van een uitdaging en om kunnen gaan met
mensen die anders zijn dan doorsnee. Zij
krijgen een introductie in onderwerpen als
psychische ziektebeelden, alcoholverslaving

Marnixstraat (boven) en Constant Rebecquestraat (onder)
is het niet, maar misschien zijn dit soort vragen
ook niet gepast bij een abstract werk.

Hoe dan ook: dat ReVa een werk van Bram
Roth heeft, is iets om trots op te zijn.

Kopgroep 2030
nodigt u uit

Mensen met een te volle woning…

Al ruim 20 jaar helpt ‘Over de Drempel’
mensen met een te volle woning om hun
huis op te ruimen. Vaak hebben zij ook een
psychische beperking. ‘Over de Drempel’
zoekt vrijwilligers, coaches die met geduld
en aandacht mensen helpen hun overvolle
woning te ordenen en weer beter voor zichzelf te zorgen. Vrijwilligers bezoeken deze
mensen één keer per week een dagdeel.

KUNST IN DE WIJK

Tekst: redactie

en hygiënische probleemsituaties.

Meedenken en steun aan elkaar
Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding en zijn verzekerd. Jaarlijks is er een
training, een uitje en een etentje samen
met cliënten. In de organisatie steunen de
vrijwilligers elkaar en ze denken tijdens intervisiebijeenkomsten met elkaar mee. Professionele hulpverleners van Meldpunt Bezorgd zorgen voor begeleiding. Voor meer
informatie: Jan Grotendorst, T 070 318 16
16, - jgrotendorst@stekdenhaag.nl

Op woensdag 30 oktober organiseert kopgroep 2030 in samenwerking met Duurzaam Den Haag een
buurtbijeenkomst in Nest aan het De
Constant Rebecqueplein 20. Bewoners en ondernemers rond het Konings- en
Regentesseplein en omgeving die willen
meehelpen met het vergroenen en verduurzamen van de buurt zijn van harte
welkom!

Tijd om samen aan de slag
te gaan
Tijdens de bijeenkomst hoopt Kopgroep

2030 alle aanwezigen te activeren mee te
doen aan acties die de buurt nóg beter
gaan maken. Bewoners en ondernemers
die willen meedenken, maar vooral willen
meedoen, zijn van hart welkom. “Het is tijd
om de handen ineen te slaan en samen aan
de slag te gaan.”
De aanvangstijd is nog niet bekend, maar
de bijeenkomst zal plaatvinden in de vooravond. Hou www.duurzaamdenhaag.nl in
de gaten.
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Paprika’s en courgettes, hennep en heroïne
Ondermijning in de Weimarstraat
tekst en foto: Marieke Bauwens

In opinieblad De Groene Amsterdammer
van 4 september 2019 verscheen een groot
artikel over de Weimarstraat van onderzoeksjournalisten David Davidson en Rasit
Elibol. Het volledige artikel is in te zien op de
website van De Groene Amsterdammer en
op konkreetnieuws.nl. Met toestemming van
beide journalisten bieden wij de lezers van
KonkreetNieuws een samenvatting
van dit artikel.
De Weimarstraat: een typisch Haagse
winkelstraat, eind negentiende-eeuws
en een van de mooiste van de stad. Waar
ondernemers als Firat en Bokstijn de straat al jarenlang trouw zijn. Maar waar ook, in de straat
en de buurt eromheen, in anderhalf jaar tijd vijf
horecazaken zijn gesloten. Vanwege drugs, en
een keer vanwege een beschieting. Zes keer is
een vergunning geweigerd of ingetrokken. In
het artikel van De Groene Amsterdammer staan
veel voorbeelden van regelmatig terugkerende
taferelen zoals ‘s nachts draaiende motoren, gesleep met lachgas, intimiderend gedrag, vechtpartijen en bedreigingen.

Zand en veen

in de Weimarstraat, ReVa Zuid – en straten als
de Beeklaan. Het lijkt erop dat vastgoed in ReVa
meer dan in andere wijken een belangrijke rol
speelt, en dat is niet nieuw.
De problemen zijn bekend. Harrysing O. en
Rob de Meij waren in de jaren ‘80 en ‘90 beruchte huisjesmelkers in Den Haag. Nu zijn er nieuwe eigenaren en verse huisjesmelkers: malafide
ondernemers die in de Weimarstraat en ReVa
Zuid actief zijn in de horeca, uitzendbureaus en
kamerverhuur. Witwassen van drugsgelden via
een groente- en fruitwinkel, prostitutie in wat
een gewone woning lijkt, illegale sigaretten,
illegale verhuur tegen exorbitante prijzen aan
Poolse arbeiders. Tot nu toe bleef een integrale
aanpak uit, voor veel zaken geldt geen vergunningplicht, waardoor een middel ontbreekt om
criminele invloeden tegen te gaan.

De Weimarstraat doorsnijdt de buurt in rijk en
arm, in zand en veen. Tussen hoger opgeleiden
ten noorden van de Weimarstraat en bewoners
met beperkte inkomens, vooral in Zuid, waar
veel mensen uit Oost-Europa wonen, arbeidskrachten voor de bouw en tuinbouw. Waar
grootschalige kamerverhuur is, illegale bewoning en her en der overlast.
Een groot deel van de Weimarstraat is de
afgelopen jaren opgeknapt. Daar vind je nu
De Nieuwe Regentes, hippe koffietentjes en
artistieke winkels. Het probleem zit tussen de
Beeklaan en de Valkenboslaan en daaromheen,
aan de kant van ‘Zuid’: coffeeshops, nachtslijterijen, avondwinkels, barretjes met dichtgeplakte ramen. Nepwinkels met nauwelijks klanten.

In januari vroegen politieke partijen gezamenlijk om een ander beleid. Tot nu is de aanpak
vooral gericht op het beperken van de overlast:
een blowverbod, beveiligers c.q. gastheren/vrouwen in de coffeeshops, cameratoezicht en
extra aandacht van de politie.

Ondermijning

Brandbrief naar de burgemeester

In het gebied is sprake van vermenging van
de boven- en onderwereld. Deze vermenging
vindt ook plaats achter de gevels van op papier gewone cafés, bedrijfjes en woonpanden

“Onvoldoende”, vinden bewoners en zij stuurden in juni een brandbrief naar de burgemeester: “Intimidatie is aan de orde van de dag. We
vinden ons wijkje fijn. En het is het waard om

Beperken van de overlast

voor te vechten. Tegelijkertijd doet het ons extra pijn dat er niets mee lijkt te gebeuren.” Bewoners vertellen dat ze de buurt slechter zien
worden, al jarenlang regelmatig meldingen
doen van de overlast en dat de ondermijning
een enorm probleem is. “De Weimarstraat is”,
zoals een van hen het omschrijft, “een soort vrijstaat om te doen en te laten wat je wilt”.

Verzet
Het verzet tegen overlast en de criminaliteit
die daarvan de bron zou zijn is inmiddels luidkeels. Er is de activistische Stichting Mafuganova die -vergeefs- naar de Raad van State is gestapt om woningsplitsingen en huisjesmelkerij
tegen te gaan en er is de groep WijWeimar die
positieve krachten in de wijk wil laten samenwerken om huisjesmelkers en criminaliteit te
verdrijven.

Gemeente moet meer
invloed krijgen
“Dieper ingrijpen is nodig”, aldus Paul Ganzeboom, winkelstraatmanager van 2010 tot
2017. Zijn aanpak werkte in een deel van de
straat, de andere kant, het huidige ‘hippe’ deel.
“Het slechte verschuift dan”, vertelt hij. Volgens
hem zitten malafide ondernemers juist in de
Weimarstraat, omdat er veel leegstand was en
de huren laag. Voor de Weimarstraat is het belangrijk dat de gemeente meer invloed krijgt op
het winkelaanbod: méér winkelend publiek en
minder schimmige ondernemers. Zo’n plan is
er nog niet, maar er wordt wel over nagedacht:
langdurige inzet van de gemeente, de politie,
bewoners, ondernemers en een gebied- of
branchegebonden vergunningplicht.

WONEN IN DE WIJK
De redactie van KonkreetNieuws volgt
uiteraard wat er gaat gebeuren en hoe er
wordt gereageerd op dit harde beeld van
ReVa. De eerste reacties zijn van WijWeimar en de stichting Mafuganova:
WijWeimar: “WijWeimar herkent zich
helaas heel goed in de geschetste problematiek. Het heeft geen zin om te wachten op nader onderzoek en een daaruit
volgend plan van aanpak.
De gemeente moet een noodverordening ontwerpen voor het gehele gebied.
Hierin zijn een aantal zaken opgenomen:
BIBOB procedure (een relatief simpel
administratief instrument) bij elke bestaande en nieuwe ondernemer; geen
vergunningen meer zonder diploma voor
iedere branche en duidelijkheid over herkomst geld. Alle schimmige panden in de
Weimarstraat en op de Beeklaan worden
bezocht door de Pandbrigade.
Er wordt nog eens duidelijk aan de bewoners in heel ReVa gemeld, per huis
een brief, dat er een meldnummer is
voor vermoedelijke wantoestanden zoals
overbewoning. Dit om een eventueel waterbedeffect snel te signaleren. Voor een
bijvoorbeeld tweejarige aanpak komt
een ruimhartig budget, uit de grondreserve wellicht. In plaats van een winkelstraatmanager meer een stadsmarinier
met stevige bevoegdheden (Rotterdamse aanpak). ‘In actie’ wat ons betreft en
we gaan hierbij vooral de politieke partijen betrekken. En we gaan een sterk
appèl doen op de burgemeester. College
en raadsfracties kunnen niet meer wegkijken, dankzij dit artikel.”
Mafuganova: “Mafuganova is al jaren
bezig met deze problematische materie.
Eerst als straatcommissie, toen als wijkcommissie en nu als Stichting Mafuganova Valkenbosch. Drie burgemeesters
hebben de klachten getracht te behandelen. Het woord is nu aan de vierde.
Maar Mafuganova laat het niet meer
los en we zullen samen met WijWeimar
en betrokken bewoners blijven vechten
voor een veilig fysieke leef- en woonomgeving. Maar ook dat de Weimarstraat en
omgeving gaat bloeien met een gezond
ondernemingsklimaat. Opdat ook wij
een leuke, gezellige winkelstraat hebben
met een grote variatie aan allerlei soorten winkels.”

Ondertussen
Een voormalig drugscafé staat nog steeds te
huur en een netwerk van veroordeelde heroïne-broers probeerde in 2018 weer voet aan de
grond te krijgen. Vergunningaanvragen werden
afgewezen vanwege criminele contacten, maar
een bekend drugscafé, waar een verdenking
van zwart geld was, heeft weer een nieuwe uitbater. Met als nieuwe naam de oude naam.
Tot zover De Groene Amsterdammer, met
dank aan de journalisten, David Davidson en
Rasit Elibol.
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Er zit muziek in de wijk

BEWONERS IN DE WIJK

“Iedere straat heeft
zijn eigen karakter”
tekst: Annemarie Piersma foto: Piet Vernimmen

ReVa is een diverse wijk met veel verschillende soorten bewoners. Wie zijn
ze en wat doen ze? En waarom wonen ze
in deze wijk? Een gesprek met Corné Ran
en Peter Nilsson uit de Daguerrestraat. “De
buren zullen wel verbaasd zijn als ze horen
wat er op onze playlist staat.” Corné Ran en
Peter Nilsson, beiden afgestudeerd in klassieke zang, zijn duidelijk. In hun vrije tijd
hebben ze geen behoefte aan operamuziek. Beroepsmatig luisteren ze veel naar
muziek. “Maar”, zegt Peter, “ik heb goede
oren en ben dus kieskeurig. Ik stoor me
als mensen nét onder de toon zitten of een
slechte uitspraak hebben. Ik kan dat niet
uitzetten. Thuis hebben we dus niet vaak
muziek aan. Wij zijn een muzikaal schizofreen huis.”

Zuiderstrandtheater

Zo’n 15 jaar wonen ze nu in de Daguerrestraat, sinds 2 jaar met hond Winnie. Corné
studeerde aan het Koninklijk Conservatorium. “Ik ben programmeur en marketeer
klassieke muziek bij het Zuiderstrandtheater en de Nieuwe Kerk. Zet festivals
op. Het Februari Festival bijvoorbeeld:
een kamermuziekfestival met gerenommeerde artiesten en nieuwe talenten. Voor
komend jaar hebben we het Ensemble 4.1
uit Duitsland gecontracteerd. Dat is enorm

Prentenboek Gekke Geit

Anders zijn is
gewoon
bijzonder
Tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Mjon Stark heeft een prentenboek
gemaakt: geschreven, geïllustreerd en
vormgegeven. Bestemd voor kinderen,
en eigenlijk ook voor grote mensen die
een beetje anders zijn. “Want anders zijn
is gewoon bijzonder. En daarom juist helemaal
oké.”

Beeldend vormgever
Mjon Stark is grafisch vormgever, maar noemt
zichzelf liever beeldend vormgever. Want ze tekent, schildert, naait, fotografeert, knipt en wat
al niet meer. “Ik werd op een ochtend wakker
en dacht: ‘Laat ik een boek schrijven.’
Ik ben zelf een beetje gek en draag elke dag
twee verschillende sokken en ben dol op strepen. En het woord ‘gekkigheid’ sprak mij aan.
Daarom koos ik voor een gekke geit met strepen. Op het omslag van mijn boek staat een

geroemd vanwege hun innovatieve stijl. Zij
beleven nu hun introductie in Nederland.”

Recitals

Peter is geboren in Chicago en woont
sinds 1992 in Nederland. “Dit jaar is het
magische jaar dat ik langer in Nederland
woon dan in Amerika”, zegt hij. Peter heeft
zang gestudeerd aan de Universiteit van Illinois, maar ook pianobeleiding van liederen, koren en opera’s; een opleiding die in
Nederland niet bestaat. Hij is coach bij de
Dutch National Opera Academy, een tweejarige masteropleiding voor getalenteerde
jonge operazangers. Daarnaast heeft hij
een privépraktijk, waarin hij werkt met
professionele operazangers en -zangeressen. Ook geeft hij cursussen in het buitenland. Peter: “In de zomer komen vliegtuigen vól Noord-Amerikaanse zangers naar
Europa om cursussen te volgen. Ik geef
zo’n cursus in Italië en Zwitserland.” Als
ze in het land is, geeft Peter recitals met
Maria Fiselier, een Nederlandse mezzosopraan die werkt in Berlijn – hij begeleidt
haar op de piano. Corné: “Ons huis wordt
regelmatig gebruikt om te werken met
musici uit het buitenland. Daar hebben we
speciaal een logeerkamer voor.”

Loopafstand

Met hond Winnie wandelen ze dagelijks
door de buurt. “Dit is een vriendelijke,
open buurt”, zegt Peter. “Je maakt gemak-

“Deze buurt bestaat
uit een leuke mix
van mensen”

Corné Ran en Peter Nilsson
kelijk een praatje en ook nieuwe bewoners
in de straat doen moeite om contact te maken”. Corné: “Het bijzondere aan deze wijk
vind ik dat iedere straat een eigen karakter
heeft. In onze straat worden bijvoorbeeld
buurtborrels georganiseerd. In de Gallileïstraat verbindt Emma’s Hof de hele straat.
De Stephensonstraat is rustig. Heel anders weer dan de Copernicusstraat, waar

ze jaarlijks een straatfeest houden.” “Er is
een leuke mix van mensen”, vindt Peter
ook. “En de ligging is gunstig: je zit zo in
het centrum, maar je hebt niet de last ervan. Ook het aanbod van winkels is prettig,
met de Reinkenstraat, de Weimarstraat, de
Fahrenheitstraat op loopafstand. En niet
te vergeten: theater De Nieuwe Regentes.
Een mooie zaal en na afloop loop je zo
weer naar huis.”

“

Ik wilde iets
maken voor kinderen die een beetje
anders zijn

”

verdrietige geit in een donkere omlijsting.
Dat weerhield uitgevers ervan om mijn boek
te accepteren. Dus ben ik het zelf gaan uitgeven. En nu heb ik dus ook een eigen uitgeverij:
Black Sheep Publisher”, vertelt Mjon lachend.
Het geld om te drukken kreeg ze bij elkaar via
crowdfunding.

Een beetje anders
“Ik wilde iets maken voor kinderen die een
beetje anders zijn. Die een beetje steun kunnen
gebruiken om zichzelf te accepteren. Ik vind dat
elk kind zichzelf moet kunnen zijn. Maar het
is eigenlijk ook voor volwassenen, leeftijd van
0 tot 105.” Gekke geit, die roze strepen heeft,
is verdrietig vanwege het anders zijn maar
ontmoet in de wereld andere, misschien nóg

Miljon Stark en haar prentenboek
vreemdere wezens. Zoals de pangolin (een idee
van haar oudste zoon), de axolotl of de kraaghagedis. Langzaam komt Gekke geit erachter dat
anders zijn juist heel bijzonder is en iets is om
trots op te zijn.

Rijmende teksten
De figuur van Geit heeft Mjon in 3D-lagen gesneden, beweegbaar gemonteerd en in steeds
een andere pose met andere vreemde dieren en
tegen een wisselende achtergrond gefotografeerd en van eenvoudige rijmende tekst voorzien. Tot in de kleinste details kun je zien dat hier

een heel creatieve geest aan het werk is geweest.

Wolk
“Ik ben al bezig met een volgend boek over
een jongetje dat graag op een wolk zou willen
zitten. Ik heb de fantasie van mijn jongste zoon,
die ook creatief is, gebruikt om tot de inhoud
te komen. De pure gedachten en fantasieën van
een kind zijn een grote inspiratiebron voor mij.”

Paper Art & Design
Het boek is te koop via www.kunstzinniggeit.
nl en bij Paper Art & Design in de Weimarstraat.
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Lorelei Café
Waar iedereen zich welkom mag voelen

We liggen niet voor niets aan zee
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Het echtpaar Pamela Jacobs en
Maarten Drijber woonde al 25 jaar in
onze wijk, toen ze besloten om weer
iets te gaan beginnen op horecagebied. Ze hadden er echt zin in, nadat
Pamela zeven jaar geleden Strandpaviljoen Zuid had verkocht. Het pand aan
het Regentesseplein kwam beschikbaar
en daar gingen ze aan de slag. Ze verhuisden naar de woning erboven en
begonnen aan een fikse verbouwing,
inclusief de aanleg van een kelder. Het
had allemaal nogal wat voeten in de
aarde, maar het resultaat mag er zijn.

Duurzaamheid en
diervriendelijkheid

“Het is fijn om hier wonen en werken
te combineren en de kinderen (8 en 10)
gaan hier in de buurt naar school. We
zijn hier erg hartelijk ontvangen en krijgen veel complimenten over de inrichting en het eten en drinken.” Pamela en
Maarten betrekken hun waren van bedrijven die duurzaamheid en diervrien-

delijkheid als kernwaarde hebben, en
ze proberen zo min mogelijk voedsel
weg te gooien. Op het dak liggen zonnepanelen. Ze voelen zich betrokken bij de
buurt en met het plein en denken mee
in een bewonersinitiatief om het Regentesseplein toegankelijker te maken
en meer met het plein te doen.

Elk seizoen een eigen kaart

Aan belangstelling geen gebrek, want
Lorelei Café loopt vanaf het begin heel
goed. “We willen graag een ontmoetingsplek zijn voor de wijk. Er komen
veel eters, maar ook als je gewoon iets
wilt komen drinken ben je van harte
welkom. Het is onze grootste wens dat
iedereen en van elke leeftijd zich hier
welkom voelt. We willen elk seizoen
de kaart wisselen. Voor het najaar bijvoorbeeld een konijnenstoof of polenta,
vleesgerechtjes en paddenstoelen. En
natuurlijk vis, we liggen tenslotte niet
voor niets aan zee.”
Lorelei Café, Regentesseplein 11, 0707443972, open van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 – 23.00 uur.

RN Productos Latinos
Latijns-Amerikaans pareltje in de wijk

Mensen staan tot op de stoep in de rij
tekst: Annemarie Piersma foto: Piet Vernimmen

Op de hoek van de Van Swindenstraat en de Teijlerstraat hangt de
gele luifel van RN Productos Latinos.
Wie er naar binnen gaat, waant zich
even in Colombia: geel geschilderde
muren, Latijns-Amerikaanse muziek en
producten met kleurrijke verpakkingen
en exotische namen. Eigenaar Richard
Rijke studeerde Spaans in Madrid. Terug in Den Haag leerde hij zijn Colombiaanse vrouw kennen. Samen runnen
ze hun bedrijf, dat naast een fysieke
winkel bestaat uit een webwinkel. RN
levert ook direct aan Colombiaanse restaurants en bars.

Colombiaanse chorizoworstjes

Rijke importeert rechtstreeks vanuit
Colombia, Brazilië, Argentinië, de Dominicaanse republiek, Ecuador, Peru
en Mexico. Mensen uit het hele land
en zelfs uit België en Duitsland komen
speciaal naar de winkel voor producten
als de Colombiaanse chorizoworstjes
en arepas (een soort maisbroodjes).

“Wij zijn de enige leverancier die zoveel
Latijns-Amerikaanse producten bij elkaar heeft. De meeste klanten hebben
een connectie met Latijns-Amerika: ze
komen er zelf vandaan of ze hebben er
gereisd. Maar ik krijg ook wel mensen
van kookclubs. Ook ambassades zijn
klant; regelmatig komen de CD-auto’s
hier voorrijden.”

Spaanse mis

Op zondag is het altijd druk in de winkel. “Na de Spaanse mis in de Agneskerk
komen veel mensen hier koffie drinken
en een broodje eten. Vaak staan ze tot
op de stoep in de rij.” Meest verkocht
zijn de buñuelos, gefrituurde balletjes
van cassavemeel met natilla, een soort
custard. “Die worden in Colombia traditioneel gegeten rond Kerst. Daar verkoop ik er in december duizenden van.
De laatste tijd is ook yerba mate populair – een soort thee die je uit een speciaal kopje drinkt, door een rietje met een
filter erin.” De winkel bestaat nu bijna 4
jaar. De buren zijn er blij mee. “We zijn
een pareltje in de buurt.”

Straatobservaties
Sebastiaan van Loenen kiest voor iedere editie van Konkreet Nieuws een plek uit in
ReVa. Wie loopt er voorbij? Wat gebeurt er? Ditmaal liep hij in park De Verademing.
Dit park. Dit op beton geplaatste
groen. Het zou een verademing zijn.
Hier zouden wij op adem komen. Tot
rust. De naam suggereert toch ook iets
over het eromheen: kennelijk zijn onze
huizen (ik woon op een goede steenworp afstand) een plek waar je buiten
adem raakt. Of in ieder geval niet op
adem komt. Een plek waar de stenen
zo dicht op elkaar gebouwd zijn dat er
geen ruimte voor zuurstof is.
Dus hebben we een park. Een plek
waar we wél adem kunnen halen.
Met precies één kilometer om rondom
te lopen. Met 34 bomen om in scha-

duw te schuilen (ik heb ze niet geteld).
Met zand voor onze kinderen om in te
spelen. Met kunstgras voor mannen
om zich weer kind te voelen. Met heel
veel gras, maar niet voor onze honden
(die laten we kennelijk beter uit langs
de trambaan). Met een basketbalveldje
dat net iets te vaak geannexeerd wordt
door net iets te enthousiaste bootcampers. Met gesluierde vrouwen die in
kleine groepjes zo hard lopen dat ze
bijna rennen, maar net niet. Met bankjes in hoekjes voor jonge stelletjes om
hun ontluikende liefdes te verstoppen.
SEP

Zand en veen
Bewoners
aan het woord

De Weimarstraat loopt als een scheiding dwars door het Regentesse/
Valkenboskwartier. Dit is voor veel
bewoners vast herkenbaar en daar
schenken we graag aandacht aan.
Wie wil hier in een volgende KonkreetNieuws wat over vertellen? We zijn op zoek
naar bewoners ‘van alle kanten’: van weerszijden van de Weimarstraat en beide kanten
van de Beeklaan. Uit ReVa Noord, Zuid, Oost,
West; naar mensen die hier al lang wonen,
en naar nieuwkomers.
Mail de redactie, (redactie@konkreetnieuws.nl) dan nemen we contact op voor
een interview.

12

KONKREETNIEUWS

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

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

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

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag

ook voor uw elektrische fiets!

www.allroundglasservice.nl

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

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

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

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

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

Bezoek aan huis mogelijk

voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
gratis verwijderen.

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti:

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

kans dat er meer graffiti
bij komt!

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te
wonen, werken en leven.

DPZ 2016

het meldt, hoe kleiner de

www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

05-07-16 08:53
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Gewichtheffen in NEST
Het lichaam als strijdtoneel

CULTUUR IN DE WIJK

Baasje

Tekst en foto: Piet Vernimmen
Hoewel sport en cultuur vaak onder één
wethouder vallen, was daar in kunstinstellingen en op sportscholen tot voor kort
weinig van te merken. Maar het tij is blijkbaar
gekeerd. In het voorjaar van 2017 liet Martin
Creed hardlopers door Museum Voorlinden rennen, schaatser Erben Wennemars linkte 12 september 2019 zijn eendaagse directeurschap van
het Mauritshuis aan een hardloopclinic – én aan
een workshop snel-schilderen. Op 21 september kon je de Bolero van Ravel in het Zuiderstrandtheater combineren met een work-out. En
in ReVa werkt NEST samen met sportscholen in
het kader van de prachtige en intrigerende tentoonstelling MYBODY.COM. Bijzonder werk van
11 kunstenaars, te zien tot 3 november.

How do you want to improve
yourself?
Heske ten Cate, directeur van Nestruimte, memoreerde in haar openingsspeech de kennismaking met haar nieuwe Haagse sportschool:
“De trainer vroeg: ‘Wat zijn aandachtszones.
Wat wil je verbeteren? How do you want to improve yourself?’ Het klonk als een update van
software die verouderd was.” Het was vrij snel
duidelijk voor Heske: “Een sportschool is een
minutieus ontworpen plek, waar elementen
van negativiteit, religie, seksualiteit of aardse
behoeften vakkundig zijn weggepoetst en waar
alles draait om motivatie en improvement,
goals, achievements.”

Het lichaam in de samenleving
De rol van het lichaam, hoe we ermee omgaan
en hoe we ertegenaan kijken, is veranderlijk.
Het ideale lichaamsbeeld was in de klassieke
Romeinse en Griekse wereld anders dan in Antwerpen ten tijde van Rubens en in communistisch Oostblokland Polen zagen ze hun lichaam
wezenlijk anders dan in het hedendaagse Polen. En wat wordt de toekomst? Hoe voorkomen
we dat Facebook via influencers onze kijk op
ons lichaam verandert? Kopiëren we onbewust
het leefpatroon van celebs - inclusief de manier
waarop ze met hun lichaam omgaan? En heeft
dat ook gevolgen voor de lichamen van de generaties na ons?
Binnenkomend bij MYBODY.COM vallen meteen de 7 grote foto’s van Christian Jankowski op,
met als titel ‘Heavy Weight History’. Jankowski
vroeg Poolse gewichtheffers om een aantal
standbeelden, kunstwerken in de openbare
ruimte van Warschau, op te tillen. De foto’s (en
de film) laten die krachtpatserij zien. Maar je
kijkt ook naar gewichtheffers die de zware last
van hun verleden op de schouders nemen.

Bas de Wit
In de gehele zaalruimte verspreid staan ‘klassieke’ beelden van Bas de Wit (1977). Vaak weet
je niet wie het voorstelt, maar je legt wel meteen een link met personen uit het collectieve
geheugen: zij die ooit macht hadden of de westerse wereld hebben beïnvloed: Napoleon, de

Colu
m

n

David van Michelangelo of keizer Augustus.
Maar de marmeren bustes van de machthebbers van weleer tonen zich bij Bas de Wit als
wassen beelden waar verval en vergane glorie
om voorrang strijden. Dat ook Narcissus bij De
Wit ten onder gaat, zal niet verbazen.

Fit for Free en Hidden Gym
Nest werkt deze expositie onder andere samen
met Fit for Free en Hidden Gym. Op zaterdag 2
november van 10.00 – 11.00 uur kunnen lezers
nog deelnemen aan de work-out ‘Soul’. Uit de
begeleidende tekst: ”Bij deze work-out ligt de
focus op het activeren van alle zintuigen: zien,
horen, voelen, proeven en ruiken, om vervolgens hierdoor een nieuwe fysieke relatie met de
omgeving tot stand te brengen.” Aanmelden via
workout@nest.nl -zie ook www.nestruimte.nl

Hoe voorkomen we
dat Facebook via
influencers onze
kijk op ons lichaam
verandert?

Omdat ik met het hoofd in de wolken loop
ben ik een struikelaar. Stoepranden en verzakte tegels liggen altijd in een hinderlaag.
Schoothondjes die nauwelijks boven het
maaiveld uitkomen loop ik onder de voet.
Zo’n beestje keft dan ‘n kefje en vervolgt onaangedaan zijn weg. Voor miniatuurhonden
koester ik dan ook geen vrees. Behoedzaam
word ik als de schofthoogte van het beest
op kniehoogte komt en de natte snuit op
kruishoogte. Het wordt helemaal een ander
verhaal als een grommend en met uithalen
jankend ondier kwijlend uit een muil vol
moorddadige tanden in mijn richting wordt
genavigeerd. Het was een tropische dag
en het baasje, een afgetraind kaalkoppig
sportschooltype, was schaars gekleed.
Een naaldkunstenaar had op alle zichtbare
lichaamsdelen minutieus het verhaal van
zijn bewogen leven inclusief zijn strafblad
in enigmatische symbolentaal aangebracht.
Je ziet het vaker: de mens verschaft zich
een huisdier naar zijn beeld en gelijkenis. In
dit geval had men de kop van de kerel en
de hond kunnen verwisselen zonder in het
oog springende gevolgen voor beiden. De
mannetjesputter had de riem waarmede
hij zijn makker in toom hield enkele malen
om de arm gewikkeld en hing schuin naar
achteren terwijl de hond zich voorover hangend in zijn tuig krachtig afzette tegen het
plaveisel. Het beest zag uit naar een vreugdevolle ontmoeting met een voorbijganger
naar keuze. Onwillekeurig week ik uit naar
de stoeprand. Juist toen ik overwoog om
de wijk te nemen naar de overzijde riep de
man: “Hij bijt niet hoor!” “Ik ook niet”, riposteerde ik snedig. Ruwe bolsters met een
blanke pit zijn soms te apaiseren met een
kwinkslag. “Behalve als hij honger heeft,
Joris Goedbloed!” Tegemoetkomend klonk
’t niet, maar het olijke tweetal kwam mij
wel degelijk tegemoet. Nog luttele meters
en het onheil was daar. De man trok de
riem strakker. “Af Amigo!” Dat was duidelijk
niet aan mij gericht, want ik heet Bert en
was niet zijn vriend. “Ik smaak vies hoor”,
kweelde ik al voortsnellend. “Dat ruiken ze
van een afstand!”, sneerde de man over zijn
schouder. Ik was ze ruimschoots voorbij.

Bert de Croon

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

Tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek
•
•
•

Golfin’ the City
Golfen in de Van Swietenstraat

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

Het Regentesse/Valkenboskwartier herbergt voor velen nog steeds verborgen
plekken. Zo ook een heuse indoor-golfbaan in de Van Swietenstraat 114. Geen
mini-golfbaantje, geen enorm gebouw, maar
een betrekkelijk kleine ruimte waar je met behulp van een simulator de golftechniek onder
de knie kunt krijgen.

en toe eventjes een uurtje doen. De meeste
klanten werken en hebben niet veel tijd. En
in de winteravonden heb je genoeg licht. Op
een echte golfbaan kan dat best lastig zijn,
bovendien is de temperatuur vaak onaangenaam. De enige goed toegankelijke golfbaan
is in Rijswijk, andere golfbanen hebben een
erg gesloten ballotagesysteem. Hier kunnen
vaste leden zelf de ruimte openen, de computer instellen en aan de slag gaan.”

Koninklijke Garde

GVB

Golfin’ the City zit hier al jaren. Mark de Vries
kreeg in 2011 de beschikking over een ruimte
in een mooi historisch pand uit 1892, naar verluidt voorheen de stallen en het koetshuis van
de Koninklijke Garde. De grote deuren wijzen
nog op dit gebruik. Mark had een passie voor
golf en richtte deze ruimte in als indoor-golfbaan met een golfsimulator.

Michael geeft bij Golfin’ the City ook les. “Je
kunt hier je golfvaardigheidsbewijs (GVB) halen. De techniek oefen je hier om die later buiten toe te passen. Na een aantal indoor-lessen
heb je die techniek al gauw in de vingers. Je
krijgt een op een les en het is lekker relaxed.
Na een aantal lessen ga ik met de klanten
naar de echte golfbaan om ze te laten kennismaken met buitenomstandigheden. Tussen haakjes, ook topspelers maken gebruik
van een simulator.” - info@golfinthecity.nl. 06
- 41708007

Touchscreen
Michael Sombroek leerde Mark eind 2014
kennen en werd uiteindelijk zijn compagnon.
“Ik was al vele jaren golfleraar in Genk in België en in het begin reed ik een paar keer per
week op en neer. Uiteindelijk ben ik in 2015
hiernaartoe verhuisd. Nu woon ik zelf ook in
de Van Swietenstraat.” Inmiddels is hij hier
wekelijks 5 á 6 dagen aanwezig. Hij demonstreert hoe het werkt: met een flinke mep met
zijn golfstick slaat hij een golfbal in een groot
touchscreen met de afbeelding van een golfbaan. Je ziet de bal door de lucht en uiteindelijk op de grond op weg gaan naar de volgende hole. De computer geeft de score aan.

Relaxed
“Het voordeel van een indoor-golfbaan is
dat het je niet veel tijd kost. Je kunt het af

Gratis naar
Kunstmuseum
Den Haag
Een cultureel
avondje uit
AGENDA
DE PRAEL
22 okt, 19.30 - 22.00 uur
Hazes Bingo; deelname €25; Inschrijven via:
boekingen@mokummagazine.nl
27 okt en 24 nov, 14.00 - 18.00 uur
Hofstad Hop Sunday Beer Dance (Lindy Hop)
Elke dinsdag t/m 26 nov, 19.00 - 22.00 uur
VPRO Tegenlicht Meet Up

Het Gemeentemuseum Den Haag
(vanaf oktober 2019 Kunstmuseum Den
Haag) organiseert een gratis, cultureel
avondje voor iedereen in Segbroek. U
bent van harte welkom met uw buren, (klein)
kinderen, familie en bekenden.

Monet, Madonna en Beyoncé
Geniet van de tentoonstelling over Monet of
de swingende expositie ‘Let’s Dance’, over dansmode van tutu tot pattas. Bewonder de danskleding van Madonna, Beyoncé en John Travolta en
droom weg tussen de waterlelies van Monet en
nog veel meer! Er is genoeg te zien en te doen,
ook voor kinderen. De avond wordt afgesloten
met een drankje en hapje, voordat de bussen u
weer naar de bibliotheek terugbrengen.

13 november
12 nov en 10 dec, 19.00 - 23.00 uur
Tabletop Tuesday (bordspelavond)

24 okt van 20.00 - 22.00 uur
Beer Belly Bootcamp – Hidden Gym

3 nov en 1 dec 15.00 - 18.00 uur
Buurtborrel & Jamsessie

29 okt, 26 nov van 18.00 - 19.00 uur
Train like a model – Hidden Gym

30 nov van 10.00 - 11.00 uur
Breakfast Yoga - Hidden Gym

5 nov, 3 dec van 18.00 - 19.00 uur
Ultimate Booty Blast – Hidden Gym

Het museum nodigt alle Hagenaars en Hagenezen, uit alle wijken, uit voor een gezellige
avond in het museum. Op 13 november van
17.45 tot 21.00 uur is Segbroek aan de beurt.

Wilt u mee?
Dat kan! Bibliotheek Segbroek is een van de
vertrekpunten. De avond is gratis, maar wel graag
reserveren. Dat kan telefonisch: 070- 353 55 11, of
segbroek@bibliotheekdenhaag.nl of aan de balie.
U krijgt dan ook informatie over het vervoer.
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Cultuur en agenda
Samenstelling: Piet Vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

DE VERTELVLOER – OF WEL? OF NIET?

FOYER IN DNR - TRUDIE WALS

BENT - ‘EATING WHILE JEWISH’

17 nov om 15.00 uur. Stel dat je vrij en zelfstandig je eigen mening mag vormen en je
eigen koers kan varen. Zou je dan wel…? Of
niet…? De Enqueteurs, Veva Gerard en Katty
Wtterwulghe, stellen jou deze vraag telkens
opnieuw. Zelf weten ze het niet. En ze zoeken
een antwoord. Gelukkig zijn er de twee vertellers die je met de voeten weer op de grond
zetten. De Vertelvloer, Cartesiusstraat 137g.
Entree 15 euro. vertelvloer@gmail.com

15 nov om 17.00 uur opening expositie ‘Gebroken Lijn’ van Trudie Wals. Trudie Wals
maakt etsen en houtsneden in gemengde
technieken. Zowel cultuur als de natuur zijn
een belangrijke inspiratiebron voor haar. Ook
water inspireert haar. De houtsneden drukt
zij op handgeschept papier uit Bhutan en Japan af. In haar etsen verwerkt zij vaak dun
oosters papier dat op zwaarder westers papier geplakt wordt, in dit geval etspapier. De
tentoonstelling is onderdeel van de Grafiekmaand 2019. Kijk ook op www.grafiek2019.
nl. zie ook www.denieuweregentes.nl

Yuval Gal komt naar BenT aan de Weimarstraat 51, vrij 1 nov om 17.30 uur. Yuval Gal
(ex ‘Love and Peas’) is een joodse kok met
een missie. Hij wil samen met u als publiek
het DNA van het joodse koken onderzoeken.
Met verhalen, kleine hapjes en live-muziek
gaat hij op zoek om samen antwoorden te
vinden. De voorstelling ‘EATING WHILE JEWISH’ (eerder in theater ‘De Vaillant’) komt
nu met een speciale -Engelstalige- huiskamerversie naar ‘BenT’. Ook zat en zon 2 en 3
nov 14.00 uur.

DC COPERNICUS – RICHARD SHINDELL

DE NIEUWE REGENTES – KETELSESSIES

ZAAL 3 – BLOEMENDUEL

28 nov om 20.00 uur, Daguerrestraat 16. Musemix Concerts presenteert Richard Shindell:
Richard Shindell onderzoekt liminale ruimtes zoals een immigrant als een emigrant, hij
overschrijdt drempels en verheldert de menselijke ervaring met een verhalend lied. Shindell is een schrijver wiens liedjes verhalen
vertellen, onderweg hele werelden levendig
oproepen en ons precies laten voelen wat een
lied kan zijn. Vanaf zijn eerste LP uit 1992 onderzoekt Shindell de mogelijkheden die deze
culturele opties bieden.

22 nov 20.30 uur. Laat je meevoeren door intieme concerten in het Ketelhuis. Terwijl je
dicht op de muzikanten zit, zie je de vingers
over snaren gaan, hoor je subtiele klankkleuren en word je meegesleept door poëtische
teksten. Talentvolle, opkomende en gevestigde muzikanten spelen jazz, wereldmuziek,
pop, crossover, klassiek en alles daartussenin.
Elke maand weer iets anders. Laat je verrassen! 22 nov is de eerstvolgende Ketelsessie:
Sarita Rav en Otto de Jong.

19 en 20 okt voorstelling van Steef de Jong
& Louis van Beek. Parijs 1892. Twee adellijke dames zijn gevraagd om de bloemen te
schikken voor een expositie over muziek en
theater. Een meningsverschil over de bloemstukken leidt tot een heus duel. Twee duellerende dames, die dat, op aanraden van de
scheidsrechter, vanwege infectiegevaar ook
nog eens topless doen. Dat mannen later
hun erotische fantasieën op dit duel loslieten, doet niets af aan het feit dat deze heldinnen hun tijd ver vooruit waren. – www.
zaal3.nl

WIJN EN KUNST –
EMIL VAN GAALEN EN JANA VLCKOVA

DE NIEUWE REGENTES –
GLOBAL DANCE 1 & 2 NOVEMBER

ZAAL 3 –
TON TELLEGEN

15

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
13.30 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148:
070-205 26 60
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor
meldingen en klachten over milieu, 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

Tot 15 nov exposeren in galerie Wijn &
Kunst Atelier aan de Weimarstraat 24A Emil
van Gaalen en Jana Vlckova. Emil van Gaalen toont een serie tekeningen vol kleur en
vorm in gemengde techniek op papier. Jana
Vlckova toont een serie tekeningen in zwart
/ wit van paarden vol met beweging. Verdere
informatie via info@paulvanderdonk.com of
06 26510036.

Vrij 1 en zat 2 nov. Dans vanuit de hele wereld in DNR. WereldDansWerkPlaats organiseert samen met theater De Nieuwe Regentes
de eerste editie van het Global Dance Festival. Een sprankelend festival vol optredens,
workshops, documentaires, global bazar en
debat. Op het festival zijn professionals te
zien, maar ook danstalent krijgt een kans
om onderdeel te zijn van het festival tijdens Global Dance Talents op 1 nov en in de
première van danstheaterproductie Dragon’s
Child op 2 nov.

Op 7 nov leest Toon Tellegen ‘De Optocht’
voor. Alles en iedereen komt voorbij in De
Optocht, zijn 99 pagina’s tellende gedicht.
Van mensen, tot dieren, tot fietsen. En na
elke passant: Pats! Het onontkoombare einde van alles dat ooit op aarde ronddoolde.
Tellegen schreef deze moderne dodendans in
2012. “Geniet van de verrassende en grote
rijkdom in woord en beeld, van de merkwaardige, meeslepende zeggingskracht van Tellegens uitzonderlijke poëzie.” – www.zaal3.nl

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl

KONKREETNIEUWS

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

NOVEMBER & DECEMBER

Global Dance Festival

NOVEMBER
1 & 2 | Global Dance Festival | Werelddans, passie en inspiratie
Zo 3 | Haags Verhalen Festival | Grote en kleine verhalen
8 & 9 | HUBS Immersive Festival | Multidisciplinair kunstfestival
Vr 15 | Opening expositie Trudy Wals | Graﬁek 2019
Za 16 | Peuterconcert Residentieorkest | Muziek en dans *
Zo 17 | Frankenstein Residentieorkest | Muziektheater *

1 & 2 november

Werelddans, passie en inspiratie

Di 19 | Haagse Spot | Maandelĳks try-out podium *
Vr 22 | Ketelsessies | Met Jaipur Junction
Vr 22 | L’Autre Pays | La Tragédie du Dossard 51 *
Za 23 | Basily Gypsy Band | Het verborgen land van de zigeuners

8 & 9 november

HUBS Immersive
Festival
Multidisciplinair
kunstfestival

Zo 24 | Soep mét Liefde | Maak ‘t Mee: Kleur en Geur
Vr 29 | Thĳs Borsten & Izaline Caster | Het eiland van mĳn vader
Za 30 | De Grote Sint Show *

DECEMBER
Zo 1 | Spotlight Romania | Film- en kunstfestival
Vr 6 | L’Autre Pays | Intramuros *
Za 7 | Black Cat Theatre | De Regenboog | 1 t/m 4 jr

Za 23 november

Basily Gypsy Band
Het verborgen land
van de zigeuners

Vr 29 november

Thijs Borsten
& Izaline Calister
Het eiland van
mĳn vader

Za 7 | The Chicken That Says ‘Co’ | Monospectacle of Ivan Yurukov
Zo 8 | Bram Bakker | Opgebrand | Theatercollege
Za 14 | Preview Inspirituals | Inspiratie, Spiritualiteit, Rituelen
Za 14 | Winterlicht | Licht en warmte in donkere dagen
Wo 18 | Lejo Kerstshow | Kerstvoorstelling | 3+
* Verhuur

Za 7 december

Black Cat
Theatre
De Regenboog
(1 t/m 4 jr)

DNR SERIES
Ukkieconcerten - Wekelĳks op woensdag | 9:30 en 10:30
Peuterdans - Wekelĳks op vrĳdag | 10:00
DNR Filmclub - Wekelĳks op dinsdag | 20:15
El Pub Flamenco - Maandelĳks op vrĳdag | 20:30
Klassiek in ‘t Ketelhuis - Elke derde zondag | 11:00
DNR Bluesclub - Tweemaandelĳks op vrĳdag | 20:30
Ketelsessies - Maandelĳks op vrĳdag | 20:30
Soep mét Liefde, Maak het Mee | Buurtprogramma met thema

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

