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Wijkbewoners voor de klas

Werkelijk honderden bewoners van ReVa versieren hun voorgevel.
Ook deze zomer staat ReVa weer in volle bloei. Veel bewoners doen

Foto: Piet Vernimmen

BEWONERS IN DE WIJK

dat simpelweg omdat het mooi is. Maar steeds meer bewoners zien
ook het belang in van groen in de stad. Lees verder op pagina 11.

Aan de kop van de
Beeklaan:
een ontmoetingsplek
tekst: Aad van Schie foto: Jan Smit

Programma van
wensen voor
Regentesseplein
aangeboden
tekst en foto: Aad van Schie

Op 19 juli jl. kreeg Robert van Asten, stadsdeelwethouder en wethouder Verkeer,
het Programma van wensen voor een vernieuwd Regentesseplein aangeboden. 500
wijkbewoners hebben hun inbreng kunnen
leveren. Een en ander is vastgelegd in een
boekje met kaarten, tekeningen en scenario’s. Een mooi keuzemenu om hiermee de
komende jaren dit plein om te toveren tot
een toegankelijker, groener en vriendelijker
verblijfplaats in het hart van de wijk.
Meer informatie op www.konkreetnieuws.nl

Mark van fietswerkplaats Bicyclus aan de
Beeklaan had een briljant idee: ik maak van
mijn lunchplekje op de hoek van de middenberm een buurthoekje waar buurtgenoten of voorbijgangers even met elkaar in
gesprek kunnen gaan. Nou dat werkt, is de ervaring. Je gaat er op een zonnige middag even een
half uurtje zitten en je praat met voorbijgangers.
Mark zorgt eventueel voor een kopje koffie.

Anna
De eerste dame die we aanspreken is Anna uit
Rio de Janeiro. “Ik woon sinds enkele maanden
aan de Valkenboslaan. Ik vind dit een plezierige
en mooie buurt: veel fraaie huizen, aardige mensen en leuke winkels. Mijn vader was Nederlander en wij waren een diplomatengezin. Helaas
overleed mijn vader toen ik negen jaar was. Mijn
studie psychologie deed ik in Rio de Janeiro. Brazilië is een erg onrustig land. Nederland leek mij
een fijne plek om te wonen. Nederlanders zijn
erg open en er is hier minder gekte. Ik wil hier
voorlopig blijven en ik hoop hier werk te vinden.
De taal versta ik wel, maar spreken lukt nog niet.
Op mijn lijstje staat: goed de taal leren.”

Anne
Vervolgens spreken we Anne. Zij woont op een

Paula in gesprek met Aad
etage in de Daguerrestraat. Zij studeerde economie in Leiden en Amsterdam en werkt nu bij
het Ministerie van Financiën. “Gaaf om in een
gemengde wijk als deze te wonen, beter dan
op het zand verderop. Dit is een aparte wijk met
goede winkels en aardige mensen.”

Sophie
Sophie, afkomstig uit Noord-Duitsland, steekt
de zebra over vanuit de Edisonstraat. Ze heeft
net Europees recht bij de Haagse Hogeschool
afgerond. “Ik woon al geruime tijd op een kamer
in de Galileistraat. Mooie buurt om te wonen,
maar door de lockdown heb ik me wel eenzaam
gevoeld. Nu eerst een poosje terug naar mijn
familie, die ik erg gemist heb. Wie weet kom ik
later terug, want op zich is het fijn hier.”

Jan en Paula
Jan en zijn vrouw Paula en hun vriendelijke
hond wonen in de Obrechtstraat. Maar zij komen heel regelmatig deze kant uit. Ze zijn
blije zeventigers, brengen regelmatig spullen
bij Emmaus, doen inkopen bij de Eko Plaza en
halen spullen bij de Onderdelenwinkel aan de
Beeklaan. “Dat soort winkels zijn er bij ons helemaal niet en de sfeer is hier relaxed.” Jan vertelt
over zijn carrière op de wilde vaart. Hij nam uit
China effectvolle tafeltennisbatjes mee, want
die waren toen hier nog niet te krijgen. Zelf
speelde hij bedrijfstafeltennis. “Fotograferen
doe ik ook graag overigens.” “Nu weer verder,”
zegt zijn vrouw, “want we hebben het druk.” Jan
stuurt me later de foto’s die hij van het buurthoekje maakte. Een ervan illustreert dit artikel.
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VAN DE REDACTIE

W

e hebben een wisselvallige zomer waarin heel wat water is gevallen. Maar
de kades langs het afwateringskanaal stonden volop in bloei. Opvallend
hoe kleurrijk de recent opgeknapte, schuine Suezkade zich alweer toonde.

tekst: Aad van Schie

Een van onze redacteuren dwaalde met
zijn camera door de buurt en vond een
staalkaart aan geveltuinen en ander fleurig
goed in de vele zijstraten. En een inspirerend verhaal over de succesvolle worsteling
van een bewoner aan de Laan van Meerdervoort om zijn woning te vergroenen. Het is
te doen, ook met die oudere huizen.

Leegstand moet aangepakt

Er staat nogal wat leeg in de buurt, constateren zowel onze Buurtgoed Vastgoedclub als makelaar Leegstra. Dat moet anders in deze tijd van grote woningtekorten
voor de smalle en iets minder smalle beurs.
Ook in de gemeenteraad is dit doorgedrongen, gezien de oproep van enkele politieke
partijen aan het gemeentebestuur. Van
Buurtgoed Vastgoed uit een oproep om
leegstand te melden. En dan nog graag een
adequate aanpak door ons lokale bestuur.
We zien dat helaas nog niet bij die oude
zooi van De Zaen aan de Beeklaan. Zou
daar nog iets aan gebeuren dit kalenderjaar?

Rob van Berkel,
website en social media

Geschiedenis en architectuur
Het in de historie weggezonken verhaal
over de Fröbelschool van mevrouw van
Calcar aan de Weimarstraat. Onze columnist Bert schrijft onder de titel Blokhoofd
een hilarisch verhaal over de koude-oorlogtijd, nog niet eens zo heel lang geleden.
En ja hoor, eindelijk kan de renovatie en
nieuwbouw van het imposante schoolgebouw aan de Beeklaan beginnen. De gevel
blijft, en dat is goed.

De volgende nummers van
KonkreetNieuws verschijnen op 19 oktober en 14 december

Kan vast beter!

Bijna veertig jaar geleden kocht ik samen
met Ingrid een groot huis in de Buijs Ballotstraat: een uitgewoond pand met drie
etages, acht kamers, twee huurders en
een hypotheek van 13 procent. En oh
ja, er was ook nog een baby op komst!
In de jaren die volgden vertrokken de
huurders, zakte de rente naar bijna niks,
verhipte de buurt en explodeerden de
woningprijzen. Onze twee kinderen
groeiden er op. Tegenwoordig spelen
er vier kleinkinderen onvermoeibaar
verstoppertje in ‘de Buijs’. Er veranderde
veel, maar wat bleef was dat in al die jaren de Konkreet – later KonkreetNieuws
– met regelmaat in de brievenbus viel.
Een lekkere wijkkrant! Informatieve artikelen, fijn papier, prettige vormgeving.
Sinds een jaar beheer ik als vrijwilliger
de website en de sociale media van KonkreetNieuws. Buurttuinen, drugspanden,
voedselbanken, bewonersinitiatieven...
het komt allemaal voorbij. Ik kan eigenlijk geen leukere manier bedenken om
ReVa (nog) beter te leren kennen. En zo
komt mijn ervaring als communicatieadviseur ook nog een beetje van pas.

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl

tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Op de hoek van de Marconistraat/
Weimarstraat was ooit een aardige doehet-zelfwinkel gevestigd. In 2011 startte
Ashok Garbaran op het adres Weimarstraat
327 een bakkerij voor Surinaamse puntjes
en kerstbroden. Achter de ramen van
de etalages, geschilderd in de kleuren
van de Surinaamse vlag, werd heel wat
afgebakken. Vanwege de vergunning was
Ashok verplicht een winkel te starten.

Jarenlang zagen we de tekst: “Bakker Ashok
opent binnenkort hier een winkel”. Dat
winkeltje kwam er uiteindelijk, op de hoek.
De Surinaamse vlag is nu vervangen door
twee blinkend wit beplakte etalages. Dat is
nauwelijks een verbetering te noemen en
het draagt niet bij aan een meer kleurrijke
Weimarstraat. Als het gaat over de te
verbeteren uitstraling van de winkelstraat,
ligt hier op 327 een mooi startpunt.
Opnieuw beginnen!

Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at
Op 27 juni, de dag van ‘We fietsen weer
samen voor een veilige Weimarstraat’,
fleurde deze fietsende dame op geheel
eigen wijze de Weimarstraat op.

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!
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Leegstand en woningnood

Een moreel verwerpelijke combinatie

Veel
projectontwikkelaars
verhuren niet onder
de sociale huurgrens
Piet Driest voor het Buuthuis
tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

Piet Driest, van Wij Weimar en mede-initiatiefnemer van Buurtgoed Vastgoed,
pakt de cijfers erbij: van de grofweg
250.000 woningen in Den Haag staat
bijna een tiende leeg. Dat zijn er minstens
25.000, waarvan 10.000 al meer dan een jaar. En
van de 18.000 woningen in ReVa staan er zo’n
1000 tot 2000 leeg.

Dubieus verdienmodel
Piet: “Er zijn beleggers in ReVa met vijf of zes
panden en er zijn er met honderd of meer. Vrijwel allemaal investeringen om er zelf beter van
te worden. En veel van die panden staan leeg en
blijven leeg, want er wordt goed aan verdiend.
Beleggers kopen een pand, laten het leeg staan
en verkopen (of verhuren) het wellicht als de
prijzen gestegen zijn of houden het als belegging. Zolang de prijzen stijgen en de rente laag
is, is dit een prima verdienmodel.”

Jarenlang leeg of opslag voor
bedrijven
Die leegstand is er al jaren, terwijl iedereen wel
iemand kent die zonder succes een huis in ReVa
zoekt. “Kijk naar de Beeklaan tussen de Zeven-

VAUGEL Door Erik van Schaaik

Wie dacht er in
2018 mee over de
speelplek in de
Daguerrestraat?
tekst: Marieke Bauwens beeld: gemeente Den Haag

sprong en de Jumbo, daar staan zo’n 20 winkels
en woningen leeg (inclusief die van De Zaen) en
er zijn – overal - woningen die gebruikt worden
voor opslag van bedrijven. En de andere kant
van de Beeklaan: de voormalige tandartspraktijk op de hoek, videotheek Bollywood, allemaal al jarenlang leeg. Het oude Buuthuis aan
de Gaslaan, goed voor 20 woningen, het staat
al leeg sinds 2004. Dat kleine stukje De Gheijnstraat waar de tram doorheen rijdt, kent al heel
lang een paar leegstaande woningen.”

Projectontwikkelaars verbouwen
panden tot appartementen, dat is
toch goed nieuws?
“Veel projectontwikkelaars verhuren niet onder
de sociale huurgrens, hun appartementen zijn
duur en eigenlijk alleen geschikt voor bewoning door één persoon. Ze verdichten op een
gruwelijke manier en trekken zich niets aan van
de buurt. Er is een wereld van vastgoed en er is
een wereld van buurtbewoners. Hun belangen
liggen ver uit elkaar en de gemeente staat te
vaak aan de kant van het vastgoed.”

Wonen is een grondrecht
“De belofte van de gemeente is al jaren dat er
ferme maatregelen genomen worden, maar er

gebeurt weinig tot niets. Terwijl de gemeente
wel machtsmiddelen heeft. Zo zijn eigenaren
verplicht aan de gemeente te melden als hun
pand langer dan zes maanden leeg staat, en
B&W is verplicht dit bij te houden. Na twaalf
maanden kan de gemeente een huurder aandragen en de eigenaar dwingen het huis te
laten bewonen. En de gemeente kan ervoor
kiezen om zélf panden op te kopen. Maar alles
begint bij een goede registratie van leegstand,
en die is er niet. Het is onbegrijpelijk dat de
gemeente zich niet moreel verplicht voelt om
leegstand en woningnood echt en structureel
aan te pakken. Wonen is een grondrecht en
de gemeente heeft hierin eenvoudigweg een
zorgplicht.”

Maar eerst en vooral doet Piet een oproep aan bewoners:
Kijk eens goed naar je straat, iedereen weet
wel woningen die leegstaan. Het gaat niet
om tijdelijke leegstand, maar om woningen
die al lang, langer dan een jaar, leegstaan.
Iedereen kent ze wel, of je herkent ze als je

Het speeltuintje aan de Daguerrestraat, daar waar nu appartementen
komen in de oude Elout, was al lang
aan een opknapbeurt toe. In het voorjaar van 2018 gaf de gemeente de opdracht
aan bureau Graswortel om hier bewoners
bij te betrekken. Dat gebeurde en over het
plan dat eruit voortkwam waren bewoners
heel tevreden. Het resultaat is echter teleurstellend. Eigenlijk is het een beetje van hetzelfde geworden. Na de vakantie wil de gemeente opnieuw met bewoners in gesprek.
Wie was er toen bij betrokken? Praat je weer
graag mee, laat dat dan even weten aan de
redactie van KonkreetNieuws: redactie@
konkreetnieuws.nl

erop let. Meld dit aan Buurtgoed Vastgoed.
Wij registreren het en gaan ermee naar de
gemeente en politieke partijen. Volgend
jaar zijn er weer verkiezingen, dus de tijd is
rijp om ook hen op hun verplichtingen te
wijzen. www.buurtgoedvastgoed.nl; contact@buurtgoedvastgoed.nl
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Familie & Recht

Uit de
familierechtpraktijk:
meerdere
onderhoudsplichtigen
Uit de relatie tussen Paul en Carolien
is dochter Ruby geboren. De relatie
is verbroken in 2018. In december
2019 gaat Carolien een geregistreerd
partnerschap aan met Bob. Carolien is
zwanger van Bob en verwacht haar tweede
kind. Carolien en Bob willen advies over de
kinderalimentatie voor Ruby. Bob gaat ervan uit dat hij niet hoeft bij te dragen in de
kosten voor Ruby omdat haar eigen vader
voldoende geld heeft.
In de wet is een onderhoudsplicht opgenomen van de stiefouder voor de kinderen
van zijn of haar partner. Deze onderhoudsverplichting geldt alleen wanneer de ouder
en de nieuwe partner getrouwd zijn of een
geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Bij het samenvallen van de onderhoudsverplichting van een stiefouder met de ouders
zijn de verplichtingen in principe van gelijke
rang. De hoogte van ieders onderhoudsbijdrage hangt echter af van de omstandigheden van het geval.
In deze zaak is van belang dat er een zeer
regelmatig contact is tussen Bob en Ruby.
De onderhoudsplicht geldt alleen voor kinderen die ‘tot het gezin’ van de stiefouder en
de ouder behoren.
Als de bijdrage voor Ruby naar rato van
draagkracht van de drie onderhoudsplichtigen zou worden vastgesteld, komt een
groot deel van de behoefte van Ruby voor
rekening van Bob. Bob heeft het hoogste inkomen. De draagkracht van Paul en Carolien
is overigens voldoende om in de behoefte
van Ruby te voorzien. Carolien en Bob verwachten samen bovendien een kind, waarvoor zij beiden onderhoudsplichtig zijn.
De uitkomst van een procedure is lastig inschatten. Naast een goede onderbouwing
van de standpunten is die afhankelijk van
de zittende rechter die bepaalt aan welke
omstandigheden meer gewicht wordt toegekend. In deze zaak zijn partijen tot overeenstemming gekomen via overleg tussen
partijen en hun advocaten. De onderhoudsbijdrage voor Ruby is bepaald naar rato van
de draagkracht van alleen Paul en Carolien.
Er is rekening gehouden met de zorgkorting
voor Paul.
De wettelijke alimentatieplicht van de stiefouder wordt momenteel kritisch tegen het
licht gehouden. De huidige wettelijke regeling biedt de rechter wel de mogelijkheid
maatwerk te leveren, maar dat kost partijen
wel eerst een gang naar de rechter!
Ien Ubaghs,
Familierechtadvocaat/
mediator/
PC Familie & Recht
hoek Weimarstraat/
Franklinstraat
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Groene buurman deelt
“Ik wil ons huis zo duurzaam
graag ervaringen
mogelijk maken”

GROEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de Graaf foto: George Ongkiehong

George Ongkiehong woont met zijn gezin op de Laan van Meerdervoort. Het
verduurzamen van zijn woning bevalt
hem zo goed, dat hij zijn ervaringen
graag met andere bewoners wil delen.
“Ik wil ons huis zo duurzaam mogelijk maken
en liefst helemaal van het gas af. Ik ben tegen
gebruik van fossiele brandstof en ik vind dat de
transitie veel sneller moet. Ik heb ook een elektrische auto aangeschaft. Een paar jaar geleden
ben ik me in verduurzaming gaan verdiepen.
Toen vond ik de omschakeling heel ingewikkeld
en heel duur. Maar achteraf kom ik erachter dat
het me ook veel geld oplevert.”

Grijs is doodzonde
George laat een luchtfoto zien van de huizen bij
hem in de buurt. “Allemaal platte grijze daken,
met maar hier en daar een paar zonnepanelen
en geen enkel groen dak. Dat kan beter! Grijs is
doodzonde, hier ligt een enorme potentie aan
groen en zonnepanelen. Zelf heb ik 12 zonnepanelen op het dak. Ook twee zonnecollectoren die 200 liter warm water per dag leveren.
Het enige moment dat die niet werken is als het
vriest, en hoe vaak is dat? En ik heb een warmtepomp, maar daarvoor moest wel het een en
ander gebeuren aan isolatie. Met de warmtepomp kan ik mijn huis voor 80 á 90 procent
verwarmen. Alleen bij pieken moet de cv-ketel

“Allemaal platte grijze daken, met maar hier en daar een paar zonnepanelen”
bijverwarmen. Vóór de winter ga ik mijn radiatoren vervangen door exemplaren met meer
rendement. Dat scheelt ook weer.”

Bovendien heb ik al heel wat subsidies ontvangen bij de zaken die ik heb ondernomen.”

Besparing

“Het werken aan verduurzaming levert ook veel
extra woonvreugde op. Ons gezin beseft dat
het echt anders moet. Daar actief aan meewerken levert ons niet alleen besparingen op, maar
ook een fijn gevoel: een soort ‘happy energy’.
Mochten bewoners meer willen weten, dan
mogen ze gerust bij mij aankloppen! Ik vind het
leuk om mijn ervaringen en kennis met buren
te delen.”
George.ongkiehong@gmail.com

Helemaal van het gas af zal niet lukken, denkt
George. “Maar misschien moeten we in dit soort
huizen tevreden zijn met die 80 á 90 procent.
Anders wordt het veel te duur en haken mensen af. Alles bij elkaar heeft het me € 20.000 gekost. Een rekensommetje: ik heb hiervoor een
duurzaamheidslening met 1,5 procent rente
afgesloten. Dat kost me € 150 p.m. Maar mijn
besparing aan gas is naar schatting € 300 p.m.

Woonvreugde delen

We krijgen ze er wel onder!
tekst: Aad van Schie foto: Corné Ran

Eindelijk lijkt het toch zo ver te komen,
de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers, de zogenaamde Oracs in
een aantal straten: de Stephenson-, Columbus-, Copernicus-, Daguerrestraat,
de Galileistraat tussen Beeklaan en Regentesselaan en het kleine Wattstraatje.
In 2013 startte het verhaal van de Oracs in
het Regentessekwartier met een voorlopig
plaatsingsplan, voorlichtingsavonden en
bezwaren van bewoners van de genoemde
straten. Waarom konden die dingen bijvoorbeeld niet bij de blinde muren aan het einde
van de straat geplaatst worden? Nou, dat
was onmogelijk vanwege de ondergrondse
leidingen en kabels.

Meeuwen

Uiteindelijk besloot de gemeente om in
deze straten voorlopig helemaal geen containers te plaatsen. De reden hiervoor was
de onmogelijkheid om met de leegwagen in
de Daguerrestraat met die bocht erin te kunnen manoeuvreren. In een nabije toekomst
zou bezien worden of er bij de opknapbeurten van Regentesselaan en Beeklaan een oplossing te vinden was. Kortom, de vuilniswagen op vrijdag bleef in dit gebiedje gewoon

rijden en reken maar dat de Haagse meeuwen dit ook wisten.

Herstart onderzoek plaatsing Oracs
in 2020

In 2020 viel er bij de bewoners weer een
gemeentebrief in de bus over dit onderwerp
en in november verscheen het nieuwe plaatsingsplan, met natuurlijk weer een aantal
Oracs op door bewoners als onaanvaardbaar
geachte plekken. Er werden in de verschillende straten weer ‘zienswijzen’ ingediend
met alternatieven. In de Daguerrestraat wilde men er niet aan dat de bocht uit de straat
gehaald werd. Die bocht remt de snelheid en
functioneert ook als fietsenparkeerplaats.
Zie bijgaande foto.

Blinde muren

De bezwaren werden deze keer echt serieus genomen en nu ligt er een definitief
plaatsingsplan. En het is opvallend dat de
Oracs nu weer aan het begin en einde van de
straten bij blinde muren staan, op de hoeken
van Regentesselaan en Beeklaan. Het kan
dus blijkbaar wel op die plaatsen. Daarbij
moet gezegd worden dat de Oracs nu op parkeerplekken gezet worden en niet meer op
de stoepen. En de bochten in de Daguerrestraat gaan er toch uit en er komen fietsnie-

ten terug op de stoepen. De enige verliezers
lijken de vrijdagmeeuwen te zijn. De Oracs
zullen vóór januari 2022 geplaatst worden.
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De speeltuin op De Verademing toegankelijk voor alle kinderen
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De aanhouder wint!
tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

Telkens weer merkte Karin Ramaker dat
de speeltuin op De Verademing niet geschikt is voor kinderen met een beperking en in november 2020 besloot ze iets
te doen. “Het beleid van de gemeente is dat de
stad toegankelijk moet zijn voor iedereen, dat
geldt dus ook voor speelplekken voor kinderen
met een beperking.” Ze nam contact op met de
gemeente, met raadsleden en de belangenorganisatie voor mensen met een beperking en
maakte een website over toegankelijke speeltuinen. In januari stond er een artikel in KonkreetNieuws en in februari begon ze een petitie.
Met 250 handtekeningen is de gemeenteraad
verplicht om een burgerinitiatief te behandelen
in de raad. Van alle kanten tekenden mensen en
uiteindelijk ging ze er ruim overheen.

“

Ik hoop dat in
september de schop
erin gaat!

”

Wat er daarna gebeurde
Karin: “Lang hoorde ik niets over wat er besloten was, maar in de tussentijd kreeg ik contact
met iemand van speelbeheer en met hem ben
ik gaan kijken hoe het anders zou kunnen. Toen
hoorde ik wéér een hele tijd niks. Dat werd ik zo
beu en toen heb ik de wethouder gemaild. Ook
daarop kwam geen reactie. Maar een week later,
half juni, stond er in de krant dat ‘Den Haag dit
jaar en volgend jaar 1 miljoen euro investeert
in vervanging van speelplekken voor kinderen
en jongeren en de speelplekken toegankelijker
wil maken voor kinderen met een beperking.’ En
weer twee weken later ontving ik de brief met
de bevestiging dat De Verademing aangepakt
wordt. Het bevreemdt me wel dat de gemeente
hierin meldde dat er al zoveel gedaan is, dat er
drie (..) toegankelijke speeltuinen zijn en dat er

Karin Ramaker in de speeltuin
op veel plekken een mandschommel is. Nou,
als dat het is, is dat wel mager. Maar nu is het
proces zelfs in een stroomversnelling geraakt,
en dat is fijn.”

Rolstoelwip
Er ligt nu een tweede ontwerp voor een driehoek op de speeltuin. “Daar komt een pad dat
langs borden met spellen gaat, er komt een
grote rolstoelwip, en er komt geen mand-

schommel.” Geen mandschommel? Daar is Karin heel stellig over: “Dat gemeenten een mandschommel hét speeltoestel voor kinderen met
een beperking vinden, is eigenlijk raar. Juist kinderen met een beperking, of die nu lichamelijk
of verstandelijk is, hebben stevigheid en stabiliteit nodig in een speeltoestel. Een mandschommel biedt dat niet. De meeste kinderen met een
beperking kunnen zich er zelfs moeilijk in vasthouden. Er komt nu een schommel waar kin-

deren zelf in kunnen schommelen. Eentje waar
ze niet uit kunnen vallen en waar ze zich veilig
in voelen. En er komt een picknicktafel, lekker
in de schaduw, met een hap eruit voor een rolstoel. Zo kan iedereen aanschuiven, ook als je in
een rolstoel zit.” De definitieve versie komt nog
en Karin verwacht er nu met de gemeente snel
uit te zijn. “Ik hoop dat in september de schop
erin gaat!”

Kindcentrum Toermalijn gaat terug naar de Beeklaan

tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

Het komt nu eindelijk in zicht, maar de
kinderen, leerkrachten en ouders van de
Toermalijn moeten toch nog even wat geduld hebben, want zelfs een vleermuis op
zolder wist de boel nog te vertragen.

Architect Cuypers
In 2012 tekende toenmalig wethouder Engelshoven de plannen voor de verbouwing
en –toen- een brede buurtschool in het pand
aan de Beeklaan. Door de jaren heen veranderden de plannen. En er was zelfs een

periode dat de Heilig-Hartschool compleet
gesloopt zou worden. Gelukkig gebeurt dat
niet, want het oude schoolgebouw in combinatie met de pastorie en de kerk – van architect Cuypers uit 1905 - is beeldbepalend
voor de Beeklaan.
In de nieuwe opzet wordt het alleen maar
mooier, en zelfs de twee karakteristieke houten voordeuren blijven uiteindelijk intact.
De gevel blijft, en erachter verrijst de nieuwbouw, met een speelplaats die aansluit op de
binnenplaats van Jonker Frans.

Goed voor de school en goed
voor de buurt

Toen Nienke Huizinga drie jaar geleden
directeur werd van de Toermalijn, was het
ontwerp van de architect al af. “Het oude gebouw was te oud en te groot voor de school.
Er is toen gezocht naar een goede samenwerking. Goed voor de school en het onderwijs, en goed voor de buurt. Achter de ene
deur, als je ervoor staat links, komt straks het
Centrum voor Jeugd en Gezin, en achter de
rechterdeur het kindcentrum de Toermalijn,
de peuters van JongLeren, en de kinderopvang en de buitenschoolse opvang van 2Sa-

men. Je komt binnen door de grote oude deuren en dan kom je terecht in een mooi nieuw
gebouw dat aansluit op waar we al een tijd
mee bezig zijn, namelijk een nieuwe vorm
van onderwijs.”

Elk jaar een muur eruit

“We werken niet meer in klassen met kinderen van dezelfde leeftijd. Kinderen zitten nu met verschillende leeftijden in een
stamgroep, en krijgen aanwijzingen van een
instructieleerkracht, aangepast aan waar
de leerling aan toe is. De afgelopen drie jaar
ging er elke zomervakantie een muur tussen
twee of drie lokalen uit. Zo ontstonden er
grote leerpleinen – wij noemen dit domeinen - waar kinderen in hun vaste groep werken en heel gemakkelijk instructies van een
andere leerkracht, de instructiegroepleerkracht, krijgen. Want hij of zij zit in dezelfde
ruimte, aan de andere kant.”
In het gebouw aan de Weimarstraat is dit
door al die ingrepen mogelijk, de nieuwbouw is hier straks helemaal op ingericht. En
de onderwijsinspectie was heel positief. “Dat
is een hele erkenning. Ze zien wat we doen,
en ze zien dat we het goed doen.”

De kastanjeboom en een
ontdektuin
Met Jonker Frans, JongLeren en de opvang
deelt de Toermalijn straks een binnenplaats.
En daar zijn ook plannen voor: er komt een
ontdektuin met een waterplaats, een bijenkorf en een schooltuin. Nienke ziet het helemaal voor zich: de bewoners van Jonker
Frans die daar dan zitten, genietend van de
kinderen. En wat ze ook heel leuk vindt, is
dat het hout van de laatste grote kastanjeboom die er stond, bewaard is. “Daar willen
we Haagse kunstenaars bij betrekken om
er iets van te maken voor in de school. Een
bank, een grote tafel, of een kunstwerk; wat
het uiteindelijk ook wordt, het wordt een
symbool van de geschiedenis van de school.”

“Het oude gebouw
was te oud en te
groot voor de school”
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Regentesse Apotheek

Sinds
1897

& Homeopathie Regentesse

Ontdek het gemak van onze afhaalkluis:
Medicijnen ophalen wanneer het jou uitkomt;
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Eenvoudig in gebruik. Je krijgt een e-mail of
sms met unieke afhaalcode.

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

De kluis staat op de hoek van de
Regentesselaan en Galileïstraat.

TIP: De afhaalkluis is ook handig voor al jouw bestellingen via
onze webwinkel. Keuze uit ruim 60.000 drogisterijartikelen!

Service Apotheek Regentesse

Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag
070 345 16 65 | info@regentesse.nl
Meer info of inschrijven? Kijk op regentesse.nl

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet

www

www.sunblock.nl 070 82 00 355

verder kan!

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

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

Defecte ( mechanische ) flipperkasten ter overname gevraagd
telefoon (070) 820 99 45 of Email flipper@poing.nl

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

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

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

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

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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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Ondernemers tijdens corona
tekst: Aad van Schie foto’s: Piet Vernimmen

Bij Het Valkennest bijna alles weer normaal

Aan de Valkenboslaan 233, op de hoek
van de Cartesiusstraat, vind je de bruine
kroeg Het Valkennest. Eigenaar/uitbater
Rolf Sips, 61 jaar, zwaait daar al 21 jaar de
scepter, maar ook daarvoor werkte hij er al als
barman. “Tot mijn genoegen kon ik dit café
in 2000 overnemen. Het is een fijne plek. Wij
hebben nog vier klassieke biljarts staan. Daar
wordt driebanden op gespeeld en er worden
wedstrijden gespeeld van vier tegen vier.”

Veel vaste klanten
Een degelijk bedrijf waar je gewoon je pilsje
kan drinken, met op de achtergrond rustige
muziek. Het bezoekend publiek is wat ouder.
Veel vaste klanten. We spreken aan de bar
een echtpaar, een ex-timmerman, met zijn
Belgische vrouw die ooit veel ballet danste.
“We komen hier een of twee keer per week
voor een drankje. Het is prettig hier, je kent de
mensen, je maakt een praatje en een grapje.

Als je gepensioneerd bent, heb je behoefte
aan wat afleiding.”

De crisis goed doorgekomen
Rolf vertelt dat hij dankzij de opgebouwde
reserves en een beetje steun van de overheid
zijn bedrijf gewoon kan voortzetten. “Alles
bijna weer normaal, de klanten zijn gewoon
teruggekomen, de biljartclub draait weer en
we hebben nu een terrasje. Samen met mijn
vrouw houden we dit wel op een prettige
wijze vol tot aan het pensioen. Dit is een plezierige wijk met aardige bewoners. Natuurlijk
heb ik wel schade gehad, koelkasten gingen
kapot, de drank ging over de datum, maar
wat me vooral pijn deed in deze periode is het
overlijden van oude klanten. Daar hangt nog
een overlijdenskaart. Mijn zilveren jubileum
kon ik in 2020 ook niet vieren. Dat heb ik in juli
op een zaterdag ingehaald samen met mijn
vaste klanten.”

De Stulp gaat na diep dal door

Uitbater Mehmet Aksit huurt deze
kroeg aan de Emmakade al vanaf 1996.
Het zilveren jubileum gaat hij hopelijk vieren
in februari 2022. Het is echt een bruin café
met een vaste groep bezoekers, veelal uit de
directe omgeving: Hollanders, Surinamers,
Antillianen en soms ook een jongeman uit
Eritrea. Gemiddeld ontvangt hij zo’n twintig
gasten per dag.

Eigenlijk weer normaal
In maart 2020 was het opeens afgelopen met
de zaak. Er volgde een hele moeilijke periode.
Mehmet had nog nooit steun aangevraagd en
betaalde al 25 jaar trouw de huur. Er ontstonden schulden en vooral ook veel stress. Zijn
kinderen hielpen hem met het regelen van die
schulden en met veel moeite wilde de huisbazin 25% huurkorting geven, later na opening
terug te betalen. In juli 2020 kon hij gelukkig weer open en toen werd het opvallend

Na 38 jaar afscheid van firma De Bruin aan de Beeklaan
tekst: Aad van Schie foto: John Martienus

Op 29 mei sloot dit fameuze familiebedrijf de deuren. Mink en Rob voelden
de verantwoordelijkheid steeds zwaarder
op de schouders drukken en 2021 was een
mooi jaar om te stoppen. Tot het einde toe
had de zaak het vertrouwen van veel vaste
klanten. Mink, de oudste broer van de twee
onafscheidelijke firmanten, toont trots
een envelop van een van die klanten: ‘Dit
is voor het hele bedrijf uit dank voor al die
jaren van goede support.’

Een terugblik

Op 6 mei 2011 interviewden we de broers
voor de oude Konkreet over hun mooie bedrijf, dat toen al 45 jaar bestond. In 1966
startte vader De Bruin deze zaak aan de
Valkenboslaan. In 1983 verhuisden ze naar
de huidige vestiging aan de Beeklaan en in
1996 namen de twee broers Mink en Rob
het bedrijf over van hun vader. “We lopen
hier al bijna 40 jaar op deze 200 vierkante
meter rond. We zijn een ijzeren span en we
moesten er nooit aan denken dat een van
ons beiden uit zou vallen. Dan zou het niet

meer gaan. Ook de twee vaste werknemers,
respectievelijk 24 en 23 jaar in dienst, zijn
hier tot de laatste dag actief gebleven. Zij
vinden, ook door een nette transitievergoeding, ongetwijfeld een nieuwe baan.”

Nog genoeg energie

“We eindigen positief. Zelfs tijdens de coronacrisis bleef de zaak goed lopen. Klanten bestelden telefonisch en wij zorgden
gewoon dat het zoals altijd goed kwam.
Ondanks alle veranderingen in de markt,
zoals steeds meer leveranties direct vanuit
de fabriek naar de klant en de gigantische
groei van de online verkoop met recht van
retour, hielden we onze zaak goed overeind. Het wordt voor ons gewoon tijd om
van die zware verantwoordelijkheid verlost te worden. We zijn 58 en 54 en hebben
nog genoeg energie om een nieuwe toekomst voor onszelf te creëren. Niet meer
samen waarschijnlijk, maar we zien elkaar
toch nog vaak genoeg in familieverband.”

Wennen voor de buurt

Rob: “De waardering van de klanten vanuit de wijk, dat was altijd ons uitgangspunt.

Werken vanuit vertrouwen, hoe mooi is
dat. En van die tien elektronicabedrijven
om ons heen hebben wij het bijna als enige
toch maar mooi al die tijd goed volgehouden. Daar zijn we tevreden over. Nu eerst
maar even een paar maanden afkicken en
zien hoe we met die nieuwe vrijheid kunnen omgaan. Het pand is van ons en wellicht gaan we dat na de noodzakelijke opknapbeurt wel verhuren. En dan zien we

drukker dan anders. Nu is het eigenlijk weer
normaal. Als wij er zijn wordt toevallig de hele
buitenboel opgeschilderd. Op ons verzoek
komen de terraszitters even naar binnen voor
de foto aan de bar.

Goede sfeer
We spreken nog even met de dame achter de
bar, de uit Bulgarije afkomstige Dora. Zij is pas
drie jaar hier, spreekt al aardig Nederlands en
heeft het in deze baan erg naar haar zin. In
Bulgarije was ze politieagent. “Dit is beter. Lekker sociaal werk, iedereen is aardig en er zijn
nooit problemen.” Jan is een vaste bezoeker
die na het sluiten van Café ‘De Asplaag’ aan
het Emmaplein in deze kroeg terecht kwam.
Zelfde sfeer zegt hij. Jan is inmiddels ook zijn
huisje aan de Van Boecopkade kwijt, maar
gelukkig vond hij een appartement aan de
overkant in de ZHB-woningen. Alles weer
goed gekomen dus. Proost!

“Zelfs tijdens de
coronacrisis bleef de
zaak goed lopen”
wel, al hebben we zeker ijzers in het vuur.”
Voor de buurt zal het wennen zijn, deze
lege plek aan de Beeklaan. Zonder al die
schermen en dat witgoedspul die de zaak
in- en uitgaan. Maar vooral vanwege het gemis aan deze goedlachse, servicegerichte
middenstanders.
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Gefröbel in de Weimarstraat
De Kindertuin van Elise van Calcar

de aanstaande moeders te onderrichten in
alles inzake opvoeding, geheel volgens de indertijd uiterst moderne inzichten van Fröbel.

‘Vrouwenquaestie’

tekst: Gerard van der Bijl, Weimarchief beeld: Haags Gemeentearchief

De zomervakantie is bijna afgelopen, en
binnenkort gaan de scholen weer open.
Wie kent nog de Fröbelschool? Op 1 maart
1898 opent op het adres Weimarstraat 80 de
eerste Fröbelschool in Nederland haar deuren, onder de naam Kindertuin. Initiatiefneemster Elise van Calcar, geboren Schiötling, is dan samen met haar man Herman van
Calcar in februari van datzelfde jaar verhuisd
van de Riouwstraat naar het naastgelegen
pand Weimarstraat 82. Zij is dan al over de
75, en sinds vele jaren vurig pleitbezorgster
in Nederland van de opvoedings- en onderwijsideeën van de Duitse pedagoog Friedrich
Fröbel.

De Constant
Rebecque, militair
met een bijzondere
band met Oranje

Séances
Elisa Schiötling, geboren in 1822, was opgeleid als onderwijzeres, ging werken als
gouvernante, en kreeg een passie voor kinderen. Zelf bleef ze kinderloos. Ze werd een
van de Nederlandse onderwijspioniers uit de
19e eeuw, maar schreef ook romans en kinderboeken, onder haar nom de plume Elise
van Calcar, en was strijdbaar voorvechtster
van vrouwenrechten – ze roerde zich flink
op nationale en internationale vrouwenconferenties.
Vanaf 1873 raakt ze meer en meer in de
ban van het spiritisme, de esoterie en het
occulte. In het huis van het echtpaar in de
Riouwstraat vinden wekelijks spiritistische
séances plaats, waar contact wordt gezocht

met personen aan gene zijde. Ook na de verhuizing naar de Weimarstraat gaan deze séances door.

Ambitieus en duur

De oprichting van de Kindertuin had nogal
wat voeten in aarde gehad. De aanvankelijke
plannen waren erg ambitieus en (te) duur.
De bekende Adriaan Goekoop had daar financieel ook aan bijgedragen. Uiteindelijk
werd besloten om de Kindertuin dan maar
op wat bescheidener schaal te openen, ook
omdat mevrouw van Calcar vreesde dat zij
gezien haar gevorderde leeftijd na nog meer
uitstel niet meer in staat zou zijn om leiding
te geven aan de Kindertuin. Naast de Kindertuin werd een Moederschool opgericht, om

De Kindertuin had veel succes, in tegenstelling tot de Moederschool. In een In memoriam bij het overlijden van mevrouw van
Calcar op 13 juli 1904, valt te lezen: “Het was
voor de ijverige werkster echter een groote
teleurstelling dat de Haagsche dames over
het algemeen haar taak als moeder zoo weinig begrepen, en de cursus, die later trouwens om gezondheidsredenen moest worden opgegeven, zoo slecht werd bezocht.”
In een andere reactie heette het: “als vele
der voormoederen geweest waren als deze
vrouw, er zou, al ware er dan ook misschien
geen mannenquaestie, voorzeker nooit een
vrouwenquaestie zijn ontstaan.”

Van tuin tot hemel

De Kindertuin sloot haar deuren in 1914.
In 1920 werd het pand verbouwd tot winkel. Nu is in hetzelfde pand een fietsenwinkel gevestigd, onder de naam Reparatiehemel (“Jongens doorgaan! Elk huis heeft een
deur”). Of er contact is met gene zijde is niet
bekend.
Voor meer achtergrondinformatie, bronnen en beeldmateriaal: zie www.konkreetnieuws.nl/geschiedenis/weimarchief.
Reacties: weimarchief@gmail.com

Straatnamen en hun naamgever

tekst en foto: Annemarie Piersma

De De Constant Rebecquestraat ligt
tussen de Koningin Emmakade en het
Verversingskanaal. Dit deel van de wijk
stond oorspronkelijk bekend als het
Veldherenkwartier; de straatnamen zijn
ontleend aan officieren die van 1830 tot
1839 de Belgische Opstand bevochten.
De Constant Rebeque was een van hen.

Gouverneur van prins Willem
Jean Victor de Constant Rebecque, geboren in
1773 in Genève, had al een avontuurlijk leven
als militair in Frankrijk achter de rug toen hij in
1805 werd aangesteld als militair gouverneur
van de jonge prins van Oranje (later koning Willem II). Deze prins Willem was als 2-jarig jongetje
met zijn familie uitgeweken naar Engeland. De
Nederlanden waren al sinds september 1793 in
oorlog met Frankrijk. Begin 1795 trokken Franse
troepen de Nederlanden binnen over de dichtgevroren rivieren. Op 19 januari 1795, een dag

De De Constant Rebecquestraat ligt tussen de Koningin Emmakade en het Verversingskanaal
na de vlucht van de Oranjes, riepen de Fransen
de Bataafse Republiek uit. Prins Willem studeerde op dat moment aan de militaire academie
van Oxford. Onder begeleiding van De Constant
Rebecque vertrok hij kort daarna naar het Britse
leger van Wellington in Spanje. Samen namen ze
deel aan verschillende veldslagen in Spanje.

Napoleon
Toen er in 1813 een einde kwam aan de Franse
overheersing, keerde Willem Frederik, de vader
van de jonge prins Willem, terug naar Nederland. Hij kwam per schip aan op het strand van

Scheveningen en werd uitgeroepen tot ‘soeverein vorst’. Op 2 december 1813 begon het
koningschap van Willem I officieel. De Constant
Rebecque werd bevorderd tot kolonel en later
generaal-majoor van het Nederlandse leger.
Ook werd hij voorzitter van de commissie die
de Frans-Nederlandse grens moest vaststellen.
In 1815 speelde hij een opvallende rol in de
strijd tegen Napoleon. Vooral zijn optreden in
het strategische spel rond de slag Quatre-Bras,
twee dagen voordat Napoleon definitief verslagen werd bij Waterloo, maakte grote indruk.

Belgische Opstand
In 1830 vergezelde hij Frederik, broer van de
jonge prins Willem, naar Brussel om de daar
uitgebroken onrust tot bedaren te brengen. Tijdens de Belgische Opstand werd hij chef-staf in
het leger, dat in 1831 tegen de Belgen optrok
in de Tiendaagse Veldtocht. In Leuven regelde
hij later de wapenstilstand en de terugtrekking
van de Nederlandse troepen. In 1837 nam De
Constant Rebecque ontslag uit het leger en in
1846 kreeg hij de titel baron. Ook werd hij onderscheiden met de Militaire Willems Orde. Hij
overleed in 1850.
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Iedereen een Meester

BEWONERS IN DE WIJK

Van voorlezen tot tuinonderhoud,
van klussen tot gitaarles
tekst en foto: Piet Vernimmen

Den Haag kent een lerarentekort van
14,9% ofwel op elke 1000 leerkrachten
komt Den Haag er 149 tekort. Het is een gemiddelde: veel ‘witte’ scholen hebben aanzienlijk minder last van dat probleem, dus het lerarentekort in wat zwakkere wijken, zoals Laak en
Escamp, is aanzienlijk hoger. ‘Lerarentekort’ is
niet iets van het laatste jaar en de oorzaken zijn
bekend: te laag salaris, nauwelijks carrièremogelijkheden en een grote werkdruk.

September 2021
Margôt Hart-Beekman: “De nieuwe stichting
‘Iedereen een Meester’ biedt vanaf september
2021 een mogelijke oplossing om de werkdruk
binnen het onderwijs te verlichten. Initiatiefnemer van ons project is Marjolijn Grijns. Via
PEP, het centrum voor vrijwilligersorganisaties,
ben ik benaderd om als coördinator deel uit te
maken van het team ‘Iedereen een Meester’. Ik
heb een achtergrond als bedrijfskundige, heb
belangstelling voor coaching en counseling en
het is voor mij als vrijwilliger een prachtige uitdaging om dit project in Den Haag op poten te
zetten.”
In Den Haag nemen voorlopig negen basisscholen van de Stichting Haagse Scholen deel
aan het project: scholen in Loosduinen, Houtwijk, Laak, Molenwijk en Mariahoeve. In het Regentesse- Valkenboskwartier neemt De Klimop
aan de Cartesiusstraat deel aan ‘Iedereen een
Meester’.

Kwaliteiten inzetten
Het uitgangspunt van ‘Iedereen een Meester’ is
om de kennis, talenten en kwaliteiten van wijkbewoners in te zetten op scholen. Margôt: “Je
moet dan denken aan mensen die gepensioneerd zijn en iets in de maatschappij willen betekenen, bewoners die tijdelijk geen werk hebben, bewoners die graag een steentje willen
bijdragen of aan bewoners die een bijzonder
talent of beroep hebben. Er zijn ook bewoners
die twijfelen of ze wel of niet als zijinstromer
het onderwijs in zullen gaan. Dan biedt deze
kennismaking een mooie kans om te onderzoeken of het iets voor jou is. En je hebt tegenwoordig steeds meer bedrijven die het toejuichen als
hun medewerkers, vaak in ‘de tijd van de baas’,
dit soort vrijwilligerswerk doen.”

“

9

het is voor mij
als vrijwilliger een
prachtige uitdaging
om dit project in
Den Haag op poten
te zetten.

”

Win-win-win
Margôt: “‘Iedereen een Meester’ is een dubbele
win-win situatie. De scholen krijgen er extra
menskracht bij, we verlagen op deze manier de
werkdruk, de wijkbewoners verrijken hun eigen
leven, het is goed voor de buurt en de leerlingen van de deelnemende scholen krijgen extra
aandacht.”

Eindmusical
Op de website ‘Iedereen een Meester’ kunnen
buurtbewoners lezen waar de scholen behoefte aan hebben. Het is vanzelfsprekend mogelijk om zelf met een voorstel te komen, zoals
bijvoorbeeld een gastles over je beroep, het
verzorgen van technische klusjes op de school,

Margôt Hart-Beekman

helpen bij lessen handenarbeid of techniek of
meehelpen bij een schoolevenement. Denk ook
aan gitaar- of kooklessen, de schooltuin onderhouden of meehelpen bij de eindmusical.

De Klimop zoekt begeleiders

willen voorlezen of die nieuwkomers willen
helpen bij het aanleren van de taal; bij de kleutergroepen zoekt de school begeleiders bij ‘leren spelen’. En je kunt via ‘Iedereen een Meester’
ook eigen voorstellen indienen. Kijk op de website www.IedereeneenMeester.nl.

Bij De Klimop, een van de deelnemende scholen, zijn ze op dit moment vooral op zoek naar
begeleiders die in kleine groepjes leerlingen
helpen bij taal of rekenen; naar mensen die

Haags Verhaal
Verhalenavond
Papoea ontmoet Marron

José Toro en Simon Sapioper
tekst: Anneke de Graaf foto: Haags Verhaal

Haags Verhaal organiseert verhalenavonden waarbij gemeenschappen en
groepen samenkomen die elkaar anders
nooit zouden ontmoeten. Op 14 juli staat
Haags Verhaal in Dienstencentrum Coper-

nicus stil bij twee gemeenschappen uit Den
Haag, met verhalen uit onze geschiedenis
die te vaak worden vergeten. Die van de
Surinaamse Marrons, verwoord door José
Toro, artistiek leider van dansgroep Kula
Skoro, en die van de Nationale Papoeavereniging ‘95 West Nieuw Guinea, door voor-

zitter Simon Sapioper. Zij nemen de aanwezigen mee in hun bewogen levensverhaal.
De tweelingdochters van José voeren
twee marron-dansen uit. Zij gaan straks het
stokje van vader overnemen. Elke zaterdag
is er dansrepetitie van mensen die trouw
zijn aan de Marroncultuur. Marrons zijn
nakomelingen van weggelopen slaven die
gemeenschappen vormden in het oerwoud
van Suriname. Ze zijn trots op hun verzet
tegen de slavernij en hun aanvallen op de
plantages, al 100 jaar voor de afschaffing.
José vertelt over zijn jeugd in het dorp aan
de Marowijne en de rituelen die ankers blijven in zijn leven en die hij graag wil doorgeven.
Simon Sapioper vertelt over het verzet
van zijn analfabete, maar zeer activistische
vader, tegen de Indonesische regering die
zijn land vanaf 1962 bezette. Op zijn 15e
begon Simon zijn vader te helpen in de po-

litieke strijd met het lezen en schrijven van
brieven. Nadat zijn vader negen keer in de
gevangenis had gezeten, vluchtte het gezin
in 1984 weg uit dit kleurrijke land met zijn
240 stammen. Simons droom op de middelbare school om kinderarts te worden,
kon hij door de vlucht niet verwezenlijken.
Tot ‘91 heeft het gezin in een vluchtelingenkamp gezeten. “Het leven viel daar niet mee,
maar ik heb er wel mijn vrouw ontmoet.”
Zijn vaders ideaal geeft hem nog steeds
kracht om de strijd hier voort te zetten.
Www.haagsverhaal.nl

“Het leven viel daar
niet mee, maar ik
heb er wel mijn
vrouw ontmoet”
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tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Een crisis in je leven als een positieve gebeurtenis
zien, valt niet mee als je er middenin zit. Toch kan het
een teken zijn dat je op een kruispunt bent aangekomen
waarop je een andere richting hebt in te slaan. Zo heeft wijkgenoot Jaco Koevoet, life- en loopbaancoach, dat zelf wel
ervaren.

Meditatie
Hij weet het moment nog precies. De winter van 2011/2012.
Hij was 28, twee jaar eerder voor zichzelf begonnen, en anderhalve dag in een nieuwe klus. Het ging niet meer, lichamelijke klachten, het leven als een zwart gat. De huisarts
stuurde hem naar een psycholoog. “Ik heb daar eigenlijk
maar een paar sessies nodig gehad. Ik las een boekje dat
onder andere ging over meditatie en de boeddhistische
monnik Thich Nhat Hanh. Bij mijn eerste meditatie kwam alles naar buiten. Ik had het overlijden van mijn ouders en de
breuk van mijn relatie niet verwerkt. Wel met m’n hoofd, niet
met m’n gevoel.”

Je persoonlijke
ontwikkeling als
reis met
Jaco Koevoet
als reisgezel

Reis naar binnen
“Toen ik vier of vijf was droomde ik ervan om wereldreiziger
te worden. En inderdaad heb ik later de hele wereld rondgereisd. Tijdens mijn tweede meditatie was het ineens kraakhelder: de droom van dat jongetje ging niet over reizen in de
‘buitenwereld’, maar over het maken van een innerlijke reis.”
Het was niet een volkomen andere richting die Jaco insloeg toen hij zijn coachingspraktijk begon, nu zo’n twee
jaar geleden. Daarvoor had hij altijd al in de HR-sector gewerkt. “Tijdens mijn eigen reïntegratie heb ik schoon schip
gemaakt, ben ik los gekomen van de nodige verslavingen
en beter voor mijn lichaam en geest gaan zorgen. En ik ging
de nodige opleidingen volgen voor mijn huidige bedrijf De
Reisgezel.”

Diepste wens
Want Jaco ziet het begeleiden van iemand als het meereizen naar dat punt waar het echte verlangen zit, naar wat je
eigenlijk ten diepste wil zijn en doen, en hij helpt je onderweg de voetangels en klemmen, of zoals hij het noemt de
‘wachters bij de poort’ te overwinnen. Daar zijn technieken
voor, zoals opstellingen of visualisaties. Soms kun je al met
één gesprek vooruit en soms zijn langere trajecten nodig.

Mooier leven
Jaco’s eigen leven is zeker mooier geworden. “Zo mooi dat ik
me niet kan voorstellen ooit nog iets anders te gaan doen.
Hier komt voor mij alles samen: mijn opleidingen, mijn eigen ervaringen. Het mooiste is misschien wel dat ik mijn
gevoeligheid, die ik eerder maar lastig vond en waar ik van
af wilde, in dit werk als instrument kan inzetten. Niet in de
laatste plaats help ik mezelf tijdens onze gezamenlijke ‘reizen’.” www.dereisgezel.nl

Regentesselaan
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ReVa in bloei

GROEN IN DE WIJK

tekst en foto’s: Piet Vernimmen
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Kepplerstraat

Emmakade

Werkelijk honderden bewoners van
ReVa versieren hun voorgevel. Ook
deze zomer staat ReVa weer in volle
bloei. Veel bewoners doen dat simpelweg
omdat het mooi is. Daarnaast zien steeds
meer bewoners het belang in van meer
groen in de stad, minder hitte-eilanden,
meer plaats voor vogels, bijen en insecten
en ze beseffen dat voortuintjes, zelfs de hele
kleine, ook een rol kunnen vervullen bij de
noodzakelijke stedelijke waterberging.
Die bewustwording heeft ook te maken met
Operatie Steenbreek Den Haag. Inmiddels
zijn via die organisatie meer dan 110.000
tegels uit de grond gehaald. In 2018 leverde
de wijk meer dan 740 tegels in bij het Konings- en het Regentesseplein; in april 2019
verdwenen tijdens ‘De Wijk in actie Koningsplein’ meer dan 1700 tegels uit de wijk en
in 2020 leverde een initiatief van bewoners
uit de Columbusstraat meer dan 200 tegels
op. Al die inspanningen – er zijn ongetwijfeld ook honderden bewoners die stoeptegels uit de grond halen, zonder gebruik te
maken van Steenbreek - zorgen in de zomer
voor een ongekend zonnige wijk.
In de fotoserie hiernaast zie je een kleine selectie. Het gaat hierbij niet om plantenbakken die de gemeente plaatst, niet om kleurrijke boomspiegels, noch om het groen dat
ondernemers neerzetten. Ook de gelukkige
bezitters van een luxe voortuin vallen buiten deze selectie, hoe prachtig hun tuin er
ook uit moge zien.
Nee, het gaat hier om die honderden bewoners die de gevel van hun huis voorzien van
hangende plantenbakjes, zwarte bloempotten, rieten mandjes, hangzakken, al dan niet
beschilderde grijze vuilnisbakken, grijze
zinken emmers, plastic gatenmandjes en
natuurlijk de borders pal aan de gevel: een
30 cm breed tuintje afgescheiden van de
stoep door een randje van steen, hout of
stoeptegel.
En daarin groeien en bloeien witte, paarse
en rode (stok)rozen, geraniums, hortensia’s
petunia’s, goudsbloemen, paarse campanula, roze maagdenpalm, gele klaprozen,
asters, witte vuurdoorn, roze vleugeltjesbloem, paars-witte anjers, gele viooltjes,
rode papaver, roze fuchsia’s, witte klimhortensia’s, koolzaad, oranje Oost-Indische kers,
struikmargrieten, kaardenbollen, roze vlinderstruik, roze walstroleeuwenbek, paarse
lavendel, rode dahlia’s, blauwe akelei, roze
valeriaan, witte spirea, kaasjeskruid en her
en der wat paarse en witte hebe.
Ze krijgen water, de dode blaadjes en bloemen worden eruit geknipt en af en toe staat
er een fiets voor. Honderden bewoners die
hun huis versieren, de straat verrijken en het
Regentesse- en Valkenboskwartier maken
tot een van de mooiste wijken van de stad.
Fantastisch.
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Paul Leegstra al 45 jaar in het makelaarsvak

“

Stap gewoon
naar een erkende
makelaar als je wilt
weten wat je huis
waard is

”

Ups en downs
horen erbij

tekst: Aad van Schie foto: Jacques Rijnsburger

Enige tijd geleden benaderde makelaar
Paul Leegstra de redactie met de suggestie om te waarschuwen voor de cowboys
in de vastgoedsector. Die benaderen huisei-

genaren via de brievenbus met aantrekkelijke
voorstellen om ‘je huis snel en tegen een hoge
prijs’ van je over te nemen. Je bespaart dan de
makelaarskosten en het is snel voor elkaar.

Veel te lage prijs
Voor je het weet heeft ‘Harry Touw’, toevallig de
naam van een van die aanbieders, je aan een
touwtje. Vergeet het maar dat je een goede
prijs krijgt. Paul heeft er wat onderzoek naar
gedaan en ontdekte dat men pas na veel aandringen een prijs voor een pand wil noemen en
als die prijs dan komt, is die veel te laag. “Stap
gewoon naar een erkende makelaar als je wilt
weten wat je huis waard is. In eerste instantie
hoeft je dat niets te kosten.”

Regentesselaan 1
Paul zit al sinds 1976 in het vak, eerst bij het
grote kantoor van Nadorp. Dit viel uiteen in
vijf bv’s. Dat was rommelig en Paul vond het
verstandig om voor zichzelf te beginnen. Het
kantoor vestigde zich aanvankelijk aan de
Apeldoornselaan en zit nu sinds een aantal jaren in het smalle, diepe pand op de hoek van
de Regentesselaan en de Laan van Meerdervoort. Dit pand was al lange tijd bij Leegstra in
beheer en toen de Indische meubelwinkelier
stopte, besloot Paul om zich hier te vestigen.

ONDERNEMEN N DE WIJK
Overspannen woningmarkt en rol
makelaar
Het kantoor beheert 300 panden en daarnaast
koopt en verkoopt men huizen. Door de overspannen markt en het geringe aantal huizen
op die markt, zijn er gemiddeld vijf huizen in
de verkoop. En die gaan doorgaans als warme
broodjes fors boven de vraagprijs de deur
uit. “Onlangs heb ik een mevrouw pas na ongeveer twintig keer bieden aan een woning
kunnen helpen. Ik bewonderde haar moed om
steeds maar door te gaan. Het vak is er niet
aardiger op geworden als je zo vaak klanten
moet teleurstellen. En onderschat het grote
aantal bezichtigingen niet dat je moet organiseren. Soms is er overeenstemming over een
bod tussen verkoper en koper, en dan komt
er vlak voor de tekensessie van het contract
alsnog een aanzienlijk hoger bod binnen. Ook
de landelijke en lokale overheid maken het
er met de toenemende regelgeving niet eenvoudiger op. Het zou mooi zijn als veel van de
leegstaande kantoorpanden tot woning verbouwd kunnen worden. En er moet natuurlijk
meer nieuwbouw komen. Afijn, ongetwijfeld
verandert de markt nog wel weer een keer.”
www.leegstramakelaardij.nl

Naamplaten en meer
tekst en foto: Marieke Bauwens

Op de Weimarstraat 339 zit ‘Naamplaten
en meer’ van Dave Zwennes. Dave komt
uit de ijzerwarenbranche en wilde graag iets
voor zichzelf beginnen. “Dat werden naamplaten, want daar is altijd vraag naar. Naamplaten
worden bij ons vrijwel direct gemaakt. ’s Ochtends bestellen en ‘s middags ophalen, en zo
nodig eerder. Dat onderscheidt ons. We zijn
online begonnen en sinds 1 mei hebben we
deze winkel.”

Alles voor je voordeur
Naamplaten, huisnummers, sloten, deurbeslag en sleutels, daar draait het bij ‘Naamplaten en meer’ vooral om. Het ‘meer’ is volgens
Dave niet een-twee-drie te vertellen, want
het is veelzijdig. Je kan bij hem terecht voor
bedrukte mokken, relatiegeschenken, veiligheidshaakjes in huis, niet-reanimeerplaatjes,

handgereedschap, en zelfs ventilatoren. Maar
ook voor ‘Sluban’ bijvoorbeeld, een betaalbaar alternatief voor lego. Dave: “En we zijn
een DPD-punt, ook goed om te weten. We
zijn nog op zoek naar een slogan die het allemaal omvat, maar eerst willen we goed op
gang komen.”

Saamhorigheid in de
Weimarstraat
Hij is nog maar net begonnen. “Eigenlijk gaat
het beter dan gehoopt. Er moet nog wat meer
loop in de winkel komen én in de Weimarstraat. Want het is hier leuk, in dit deel van de
Weimarstraat. De saamhorigheid onder winkeliers is groot.” En ze waren erbij, op de actiedag van Wij Weimar. “Goed dat het gedaan
wordt; en het was een leuke dag, met leuke
mensen.” Zo heeft ‘Naamplaten en meer’ er
alle vertrouwen in dat het wat wordt met de
Weimarstraat.
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Blokhoofd

Beesechurgers:

Wil je de best bewaarde oorlogsruïnes van
Den Haag zien? Fiets dan voor de aardigheid
eens via de Geysterenweg park Overvoorde
binnen. Ten tijde van de “koude oorlog”
ging ik er met m’n vriendjes graag kijken.
Manhaftige mannen in overall bekwaamden
zich er in het redden. Bij toerbeurt takelden
ze een van hun onverschrokken makkers per
brancard omlaag. Het was de kunst om de
touwen zodanig te vieren dat het “slachtoffer” horizontaal de begane grond bereikte.
Het schouwspel won aan dynamiek als dat
niet lukte. Eenmaal parterre moest de geredde nog een simulatie van eerste hulp ondergaan, tenzij een gemakzuchtiger scenario
bepaalde dat hij levenloos uit het puin was
gehaald. In dat geval kon hij gelijk overeind
komen om te helpen met het opruimen van
de ladders.

hetzelfde plaatje, maar
dan met een twist
tekst en foto: Annemarie Piersman

Sappige burgers, knapperige sla en
goudgele frites: zo op het oog is Beesechurgers, Koningin Emmaplein 3,
een gewoon fastfoodrestaurant. “Dat ís
het ook”, zeggen eigenaars Robbert Capello
en Robin de Meza, “maar dan met een twist.”
Al het eten is er namelijk plantaardig: van de
burgers en de nuggets tot de ‘milkshakes’ en
het softijs.

Down to earth
Robbert deed de hotelschool, Robin zat
in sales en toerisme. Samen kregen ze de
kans een concept voor een onderneming te
bedenken. Robbert: “We wilden iets duurzaams, iets wat zou bijdragen aan de aarde.
Zo kwamen we op het idee van plantaardig
fastfood.” Ze wisten al snel hoe ze het wilden:
down to earth, gewoon een fastfoodrestaurant, zoals mensen het gewend zijn. “Wij zijn
er voor iedereen”, benadrukt Robin. “We wil-

len dat klanten komen omdat ons eten lekker
is, en niet omdat het nu eenmaal plantaardig
is. We bieden hetzelfde plaatje met hetzelfde
gemak, maar dan met een twist. Net als onze
naam: cheeseburgers, maar dan net even anders.”

Gewoon goed en lekker eten
Robbert: “Midden in de coronapandemie een
restaurant beginnen, dat was behoorlijk onzeker. De buurt heeft ons enorm gesteund.
Heel veel mensen kwamen kijken en proeven.” Inmiddels komen er ook klanten uit andere buurten en zelfs uit het hele land. Zelf
zijn ze ook vegan, al eet Robin af en toe kaas,
geeft hij toe. “Wat mensen eten, moeten ze
zelf weten. Wij willen ze alleen een betere
keuze geven: ga ik naar de Mac, de Burger
King of naar Beesechurger? We hopen dat
steeds meer mensen voor Beesechurger kiezen.” De wereld veranderen gaat niet in één
keer, maar in kleine stapjes. “Je moet gewoon
overal zaadjes planten. En Beesechurger is
één van die zaadjes. Uiteindelijk hopen we

ook winkels te openen in andere steden. Zodat steeds meer mensen de keuze hebben.”

De wereld
veranderen gaat niet
in één keer, maar in
kleine stapjes

Nonno Guido:

Hij was de eerste originele pizzabakker
in Den Haag en is misschien ook wel de
oudste: William Guido. In zijn gezellige restaurantje Nonno Guido (opa Guido) aan het
Koningin Emmaplein 7 bereidt hij pizza’s, pasta’s en allerlei andere Italiaanse heerlijkheden.
Ruim 57 jaar ervaring en nog altijd vijfsterrenreviews op Google: “Ze zeggen dat ik de lekkerste pizza’s van Den Haag bak.”

Eerste pizzabakker in Den Haag
In Italië begon Guido op zijn 12e met werken
in een koffiebar: “Ik moest op een krat staan
om erbij te kunnen.” Bij de bar was ook een
bakkerij, en zo leerde hij bakken. Als bakker
maakte hij lange dagen: “Ik begon om 5 uur,
werkte tot 5 of 6 uur, en dan ’s avonds nog
in de koffiebar. Ik heb weleens 36 uur achter
elkaar gewerkt om 1200 gebakjes te maken

De ruïnes waren nep en de deelnemers aan
het project Bescherming Bevolking werden
amper serieus genomen. Als de perfide
sovjets eenmaal over ons heen walsten
zou er voor de trouwhartige amateurs toch
geen redden meer aan zijn. Net als andere
overlevenden konden ze maar beter gelijk in
de kelder kruipen of in de kast onder de trap.
Gezagsgetrouwe landgenoten hadden daar
houdbaar voedsel en drinkwater opgeslagen. Een voorlichtingsfilmpje op tv liet zien
hoe bij het janken van het luchtalarm ouders
en kinderen welgemoed positie kozen te
midden van hun voorraad. Daar lag ook een
zaklantaarn met reservebatterijen klaar.
Thuis deden we aan die flauwekul niet mee.
Wel hadden we een knijpkat, nog uit de
vorige oorlog.
De hulpverlening van de BB werd per wijk
geleid door een blokhoofd. Toevallig was
onze buurman blokhoofd. Dat kon je weten
want op zijn voordeur prijkte een bordje:
BLOKHOOFD. Ons blokhoofd was een rijzige
en zwijgzame man, een baken van kalmte
en zelfbeheersing, echt een blokhoofd
waarop je kon bouwen. Wat hij effectief kon
coördineren was twijfelachtig want in onze
buurt was verder niemand bij zijn organisatie aangesloten. Gelukkig waren we met z’n
allen wel aangesloten bij de NATO, volgens
mijn vader de best denkbare bescherming
bevolking. Pa was zeer ingenomen met de
benoeming van onze Joseph Luns tot secretaris-generaal, zeg maar opperblokhoofd.

echt Italiaanse pasta,
pizza en patisserie
tekst en foto: Annemarie Piersman

Colu
m

n

voor Don Giuseppe (Vaderdag).” In de bakkerij
leerde Guido ook pizza’s bakken. Hij werd gevraagd om in Nederland te komen werken, en
zo kwam hij in 1973 terecht bij Il Vesuvio aan
de Laan van Meerdervoort. “Ik was de eerste
pizzabakker in Den Haag die echte originele
pizza’s bakte. De mensen stonden ervoor in de
rij. Ze waren er gek op.”

Italiaanse platenhoezen
Eind jaren ‘70 begon hij een tearoom en patisserie in de Gortstraat. Later had hij een
bekende trattoria in de Torenstraat. Vanaf de
jaren ‘90 had Guido verschillende restaurants
in Den Haag en de bollenstreek. In oktober
2021 opende hij Nonno Guido, voorheen Café
de Asplaag. Aan de muur Italiaanse platenhoezen uit de jaren ‘70 en oude foto’s. Op de kaart
staan vooral pizza’s en verse pasta’s, waarvoor
oude klanten graag een blokje om fietsen.
Maar Guido maakt ook graag gerechten op
verzoek: “Als mensen erom vragen, maak ik

Bert de Croon
ossobucco, parmegiano of een lekkere risotto.”
Guido maakt ook ijs van vers fruit. “Heerlijk fris,
haast zonder suiker. En als mensen van tevoren bestellen, maak ik taart of zuppa inglesa.”

Hij was de
eerste originele
pizzabakker in
Den Haag

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
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Regentesse Apotheek
& Homeopathie Regentesse

Sinds
1897
van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag
info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

Wat hebben wij je te bieden:
Goede samenwerking met alle zorgverleners van het gezondheidscentrum
Aandacht voor jou en advies dat
bij je past. In de apotheek én online.
Medicijnen ophalen wanneer het jou
uitkomt met onze 24/7 afhaalkluis.

Wij zitten in het Regentesse Gezondheidscentrum, samen met:
• Huisartsenzorg
• Fysiotherapeut
• Psycholoog
• Ergotherapeut
• Wijkverpleegkundigen

• Diëtist
• Prikpost STAR-SHL

Service Apotheek Regentesse

• 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

Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag
T 070 345 16 65 | E info@regentesse.nl
Kijk ook op regentesse.nl

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

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

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

JOUW DOE HET ZELF WI

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

Ook voor kleine aantallen
luxe geschenkverpakkingen.
Meer dan alléén maar drukwerk!
Advies

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

ur!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk
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m
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De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes!
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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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Cultuur en agenda
Samenstelling: Anneke De Graaf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

PAPER ART & DESIGN –
PETER GENTENAAR EN PAT TORLEY

NEST – IS IT POSSIBLE TO BE A REVOLUTIONARY AND LIKE FLOWERS?

DE SPELONK –
EEN FLINKE DOSIS GELUK

‘Verlangen naar buiten, de tijd verdwijnt’ –
Expositie t/m 2 oktober
Als pioniers in de jaren 70 hebben Peter
Gentenaar en Pat Torley elke manier om
kunst te maken met hun eigen handgemaakte papier onderzocht. In zijn inmiddels
wereldberoemde sculpturen bootst Peter de
nerven van een blad na of gebruikt eenvoudiger vormen, die op een zeer expressieve
manier de uitwerking van de krimpkrachten
tonen. Laag voor laag legt Pat verschillende
soorten en kleuren pulp op elkaar. De uiteindelijke afbeelding wordt pas zichtbaar
als het hele werk af is. De natuur is haar
inspiratie. Weimarstraat 56; www.paperartanddesign.nl

10 sep tot 19 dec – Tentoonstelling@Nest
De 13 kunstenaars die in deze tentoonstelling samenkomen, beantwoorden de vraag
van de tentoonstellingstitel met een luidkeels ‘JA!’. Ze laten zien dat de bloem als
symbool kan verleiden, troosten, helen,
versieren en afleiden en vinden elkaar in
feministische affiniteiten, queer verlangens
en ecologische solidariteit. Maar bloemen
kunnen ook een vorm van oppressie en censuur vertegenwoordigen, een geheimtaal,
een knipoog én een mokerslag ineen.
De Constant Rebecqueplein 20/B; www.
nestruimte.nl

Tot aan de wintertijd – De Rotterdamse kunstenaar Iwan Smit maakte speciaal voor straatgalerie De Spelonk een glas-in-lood-raam van
plexiglas van bijna drie meter hoog. Een hoefijzer, een vallende ster, een klavertje vier, een
maneki neko (Japanse gelukskat), een nazar
(amulet tegen boze blikken) en nog een reeks
goede voortekenen vormen het kunstwerk. In
zijn hoogstpersoonlijke, en toch toegankelijke
werken gaat hij de confrontatie aan met zijn
dromen en demonen. Totem (Good Omen) is 24
uur per dag te zien door de ramen van Valkenboslaan 74 (hoek Copernicusplein). www.despelonk.nl.

GEEN FESTIVAL
REPUBLIEK ELEKTRIEK

SNUFFELMARKT
IN COPERNICUS

EMMA’S HOF
10 JAAR

De organisatoren van het Festival Republiek
Elektriek zijn tot de conclusie gekomen dat
door de aanscherping van de coronamaatregelen het niet haalbaar is om dit jaar het
Festival Republiek Elektriek te organiseren.
Wel gaan de organisatoren kijken of ze op
een later moment dit jaar een paar kleine
activiteiten in de wijk kunnen organiseren.
Zij danken iedereen die zich heeft ingezet
en ideeën heeft aangedragen.

Op zaterdag 25 september organiseert Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16,
een snuffelmarkt. Daarnaast kunt u aan de
bar of in de woonkamer genieten van een
kopje soep, een broodje of een snack. Zelf
ook op deze gezellige markt staan? Dienstencentrum Copernicus heeft 16 tafels à €
6,-. Bel voor meer informatie met Simon:
06 40766915. Copernicus houdt zich aan de
coronaregels.

Op 18 juni was het tweede lustrum van
Stadstuin Emma’s Hof. Deze groene oase in
de Galileïstraat is bij veel buurtbewoners
inmiddels wel bekend. Helaas kon Emma’s
Hof dit lustrum vanwege corona nog niet
vieren. Het bestuur maakt plannen om dit
in september wél te doen.
Wie Emma’s Hof wil ondersteunen als vrijwilliger of als vriend kan een mailtje sturen
naar bestuur@emmashof.nl. Kijk ook even
op de website van Emma’s Hof.
Zie ook het uitgebreide artikel over Emma’s
Hof op www.konkreetnieuws.nl

KLIEDERKERK IN
BUURT-EN-KERKHUIS BETHEL

Op zondag 26 september, van 16.00 tot
18.00 uur, organiseert buurt-en-kerkhuis
Bethel voor het eerst een Kliederkerk, een
vrolijke en speelse activiteit op de zondagmiddag. Het thema van deze eerste keer
is: ‘Sporen zoeken’. Na een creatieve ronde,
waarin de bezoekers kunnen kiezen uit diverse activiteiten, is er een korte viering.
Er wordt afgesloten met een eenvoudige
maaltijd. Iedereen is welkom. Thomas
Schwenckestraat 28/30. Aanmelden vóór
woensdag 22 september via info@jeugdwerkdenhaagwest.nl onder vermelding van:
Kliederkerk, aantal volwassenen en aantal
kinderen tot 12 jaar. Meer informatie op
www.konkreetnieuws.nl.

Achter de gevels
wint Haagse
persprijs 2021 De
Volharding
De Volharding is een prijs voor de journalist
of schrijver van het beste verhaal over Den
Haag. David Davidson en Rasit Elibol van De
Groene Amsterdammer ontvingen op 21 juni
jl. de Haagse persprijs De Volharding voor
hun reportage ‘Achter de gevels’ over de mis-
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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
KLEURcafé, Copernicuslaan 4A, KLEURkerk@gmail.com
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

standen in de Weimarstraat. Zie ook het archief van KonkreetNieuws: konkreetnieuws.
nl/archief/, oktober 2019, pag. 9
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SEP-OKT 2021
Een klinkend bos van draad

op weg naar Amare | 4 sep | Installatie

Swingin’ Paris | 19 sep

Seizoensopening | 3 & 4 sep

DNR verandert in een romantische jazzkelder

Korte en krachtige corona-proof cocktail

Pancha Bhutam | 17 okt

Indiase dans over de vijf elementen

Mundo Latino Festival | 23 okt
Dansen, muziek maken en proeven

Festival Sounds of Silence | 28-30 okt
Stomme film(klassiekers) met live muziek

Open Monumentendagen
11 sep | Rondleidingen en exposities

Het Spanje van Carlos Denia

22 sep | Spaanse (muzikale) schoonheid

De Betovering | Herfstvakantie
Jeugdfestival (2 t/m 12 jaar)

El Hâl | 28-31 okt

Maak kennis met genezende (dans)rituelen uit Noord-Afrika

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

