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Weimarstraat 
VEILIGHEID N DE WIJK  5

Nog best een klus om te kiezen hoe je je fiets wil oppimpen met zo-
veel spullen. Een van de vele activiteiten tijdens festival Republiek 

Elektriek. Kunst, muziek, dans, spel en vermaak. Alles was er op deze 
mooie dag. Zie verder op pagina 3. 
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Emma’s hof
GROEN IN DE WIJK 9

Ongeduld over verbeteringen
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Nieuw Valkenbos
WONEN IN DE WIJK   9

Mieke Bosse en Peter Drijver

Pimp your bike

3

tekst: marieke Bauwens Foto: Jacques riJnsBurger

Wido van Drecht is industrieel ontwer-
per en woont al meer dan twintig jaar in 
het Regentessekwartier. Waarom mensen 
dingen doen, en hoe de omgeving gedrag beïn-
vloedt interesseert hem én blijft hem verbazen. 
Deze verbazing zette hij om in actie voor be-
gaanbare trottoirs en een prettige straat. 

Vuilniszakken
“Het begon met vuilniszakken. Het viel me op 
dat die al dagen eerder buiten werden gezet, 
met de bekende zooi als gevolg.” Eigenlijk vond 
hij degenen die dat deden asociaal en hij sprak 
mensen erop aan. “En toen bleek het anders dan 
ik dacht. Zo’n buurman was bijvoorbeeld hele-
maal niet asociaal. Hij vertelde dat hij geen bui-
tenruimte had en dat zo’n zak na een paar dagen 
erg gaat stinken. Een ander dacht er verder niet 
bij na en deed hetzelfde. En laten we wel wezen, 
door het opsplitsten van woningen ontstaat er 
steeds meer druk op de buitenruimte. Maar wat 
bleek? Praten hielp en dus ging ik daarmee door.”

Vuil trekt vuil 
Wido: “Uit onderzoek weten we dat een vieze 
omgeving vuil aantrekt. Als mensen zien dat an-
deren vuilnis op straat gooien, doen ze het zelf 
ook. Datzelfde gebeurt met scooters, fietsen en 
bakfietsen op de stoep. Als er ergens al wat staat, 
zet je die van jezelf erbij en ga je niet op zoek 

naar een andere plek. En als je er zelf geen last 
van hebt, denk je er niet over na.” 

Volle stoepen
Eenmaal achter een kinderwagen viel het Wido 
op dat hij laverend de buurt door moest, omdat 
trottoirs vol stonden met fietsen, scooters en 
zelfs met motoren. “Hoe lastig is dit dan niet voor 
mensen in rolstoelen of met rollators? Maar”, 
zegt hij vol overtuiging, “het is niet nodig. Als je 
je voertuig met aandacht wegzet, is er ruimte 
genoeg, en dat liet ik aan buren zien.” Wido ging 
op zoek naar richtlijnen van de gemeente, maar 
vond deze niet. “Je kan wel fietsvlonders plaats-
ten en handhaven, maar mensen vertellen hoe 
het wel kan en daar richtlijnen bij geven is véél 
eenvoudiger.” Een gemiste kans vond hij en hij 
bleef bellen, vragen en ideeën opperen. 

Dit werkt voor iedereen goed: 1.20 
meter vrij vanaf de stoeprand
Uiteindelijk had dit resultaat met de campagne 
‘Begaanbare trottoirs’: labels voor scooters, fiet-
sen, bakfietsen en motoren die in de weg staan, 
waarop staat hoe het wèl kan, en sjablonen op 
de stoep: houd 1.20 meter vrij en iedereen kan 
erdoor! “Het is een vriendelijke campagne en ik 
heb het idee dat de sjablonen al effect hebben. 
Het is een pilot; als het werkt, gaat de campagne 
dus door. Ik hoop dat het andere buurtbewoners 
inspireert.” Voor wie benieuwd is: de sjablonen 
zijn te zien in de Van Swietenstraat. 

Campagne begaanbare trottoirs  
Met wat aandacht past er veel

”Als je je voertuig met 
aandacht wegzet, is er 

ruimte genoeg”
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We blijven groen doen in ReVa

Nogal wat aandacht voor groene za-
ken in dit nummer. Vergroende daken, 
mobiliteitshubs en minder geparkeerde 
auto’s. Ondertussen heeft de gemeente 
een stop gezet op het aantal parkeer-
plaatsen in buurten als de onze. En dan 
nog Tobias, die met enthousiasme vertelt 
over het project ‘Zet de ketel een graadje 
lager’. Verder een overzichtsartikel over 
een nog fraaier en vooral ook groener 
Regentesseplein. Helaas sneuvelde daar 
wel de oude iep vanwege de gevreesde 
iepziekte. Dat gat moet vooral creatief en 
groen opgevuld worden lijkt ons.

Weimarstraat en Beeklaan
Het programma ‘Actieplan 2021-2022 

voor de Weimarstraat’ kwam in septem-
ber weer eens aan de orde op een wijk-
bijeenkomst in De Nieuwe Regentes. 
‘Nu gaan we echt beginnen samen met 
de bewoners!’, was het motto op deze 
avond. Lees het verslag van onze nieuwe 

redacteur Cor Speksnijder. In de Raads-
commissie Veiligheid kwam eindelijk de 
aanpak van de overconcentratie van cof-
feeshops in de wijk aan de orde. Nou, dat 
was toch nog geen feestje. Voor het ver-
plaatsen van overlast naar andere wijken 
leek geen draagvlak te bestaan bij een 
aantal fracties. Bedrijfsterreinen moeten 
de oplossing brengen en de burgemees-
ter moet dit uitzoeken. Inmiddels is er 
in onze wijk een petitie gestart om het 
gemeentebestuur te pressen werk te ma-
ken van de overplaatsing van minimaal 
twee coffeeshop. We blijven het op de 
voet volgen. 

Aan de Beeklaan gapen nog steeds de 
gaten in de gevels van het voormalige 
keukenbedrijf De Zaen. Hoe fraai de ge-
schiedenis van de wijk ook is, we willen 
vooral ook graag een fraaie toekomst 
voor het hart van de buurt.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Werd het toch nog even een mooie nazomer. En op 26 september, een 
prachtige zondag,  beleefden we het geslaagde wijkfestival Republiek 
Elektriek, met veel korte optredens op diverse plekken in de wijk. Zie 

de pagina met fraaie foto’s van onze fotografen Piet en Jacques in deze krant. 
Dat festival kan hopelijk volgende jaar weer volledig uitpakken in wijkpark De 
Verademing.

Het volgende nummer van 
KonkreetNieuws 
verschijnt op 14 december

Ruim twintig jaar geleden kwam ik sa-
men met man en baby in de Franklin-
straat wonen. Maar ons gezin breidde 
uit en we groeiden het huis uit: vier kin-
deren op één slaapkamertje, dat paste 
niet meer. Via-via konden we een woon-
werkpand in de Kepplerstraat kopen. 
Man en ik zijn allebei zzp’er: hij illustrator, 
ik tekstschrijver. We werken vanuit huis. 
Tussendoor doen we graag een omme-
tje; 10.000 stappen per dag is het stre-
ven. Bijna dagelijks wandelen we door 
de buurt, we maken hier en daar een 
praatje en ontdekken nog steeds nieuwe 
plekken. Ons favoriete uitje is een kring-
loopje: een wandeling langs de kring-
loopwinkels in de buurt. Sinds een paar 
jaar ben ik redacteur bij KonkreetNieuws. 
Ik wilde me graag wat actiever inzetten 
voor de buurt, en schrijven kán ik. Boven-
dien is het een geweldige manier om de 
buurt nog beter te leren kennen. 

Annemarie Piersma, redacteur

tekst: redActie foto: regentesse gezondheidscentrum

 
Het Regentesse Gezondheidscentrum is 
onlangs gestart met wekelijkse buurt-
wandelingen en nodigt belangstellenden 
uit om mee te wandelen. Doel is om door 
beweging de leefstijl te verbeteren. Vol-
gens de diabetesrichtlijnen is een kleine 
toename van lichamelijke activiteit al 
heel gunstig voor de bloedsuikerwaarden 
en voor hart en bloedvaten. Overigens 
zijn de wandelingen bedoeld voor zowel 
mensen met als zonder diabetes. Bewe-
gen is namelijk goed voor iedereen en 
bovendien erg gezellig! De wandelingen 
starten elke woensdag om 12.00 uur van-
uit de praktijklocatie Regentesselaan 105. 
Meer informatie: 
nationalediabeteschallenge.nl/denhaag/
regentessegezondheidscentrum 

Wandelen met de 
apotheek 

tekst: AAd vAn schie  foto: Piet vernimmen

Op 8 september 2021 kwam in de Com-
missie Veiligheid van de Haagse gemeen-
teraad eindelijk de kwestie van de brood-
nodige verplaatsing van coffeeshops in 
de Weimarstraat aan de orde. Al jarenlang 
strijden bewonersgroepen voor een betere 
Weimarstraat: verhoging veiligheid, verbetering 
winkelstand, verfraaiing van de straat en aanpak 
van de ondermijning. Inmiddels is er voor het 
gebied Weimarstraat en Beeklaan een Pilot Aan-
pak vastgesteld. Zie elders in dit nummer een 
verslag van een bewonersavond hierover op 23 
september.

Successen en knelpunten
Gelukkig zijn er het afgelopen jaar vorderingen 
te melden in dit taaie dossier, waar het gaat om 

veiligheid, het sluiten van verkeerde winkels en 
de start van een aantal goede winkels. Maar wat 
betreft het dossier van de overconcentratie van 
coffeeshops in de Weimarstraat schiet het niet 
op. Twee coffeeshophouders zijn overigens be-
reid om te verhuizen. Vanaf december 2020 zijn 
er beloften gedaan door het bestuur en Raadsle-
den over het aanpakken van deze zaak. 

Geen lef om door te pakken
Na veel uitstel kwam de zaak via een brief van de 
burgemeester in de Commissievergadering van 
8 september eindelijk eens goed aan de orde. 
Dat er overlast is door een grote concentratie 
van coffeeshops vinden alle partijen wel. Maar er 
is bij de fracties van Hart voor Den Haag, de VVD 
en het CDA geen lef om nu eens door te pak-
ken. Voor de verplaatsing van coffeeshops naar 
andere stadsdelen, bijvoorbeeld Loosduinen, 
is geen draagvlak. Misschien bieden de bedrijf-
sterreinen soelaas, oppert men en burgemees-
ter Van Zanen mag dit laatste gaan verkennen. 
Hij was daar overigens duidelijk ontstemd over. 
Een klap voor de Weimarstraat noemde hij de 
opstelling van de Raad. 

Petitie
Nou dat vinden de organisaties als Wij Weimar 
en MaFuGaNoVa ook. Er is een petitie gestart 
waarin bewoners verzoeken om direct werk te 
maken van de verplaatsing van twee coffee-
shops naar andere delen van de stad. Op mo-
ment van schrijven hebben al ruim 1200 wijkbe-
woners  getekend. Ook gaat de wijk gesprekken 
aan met welwillende raadsleden om tot oplos-
singen te komen. In oktober zal de Raad uit-
eindelijk de knoop moeten doorhakken. 

Verplaatsing 
coffeeshops uit de 
Weimarstraat 
Een bewonerspetitie

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

JACO KOEVOET

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet 

verder kan!

LOOPBAANCOACHING
Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht 

bij je past en hoe je daar voor gaat!

MOBIEL 06 204 33 947   EMAIL JACO@DEREISGEZEL.NL   WEBSITE WWW.DEREISGEZEL.NL
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Ze zouden het dit jaar nog een beetje klein 
houden, vanwege corona. Maar de organisa-
tie van Republiek Elektriek pakte op zondag 
26 september met groot enthousiasme uit 

met een kleine veertig optredens, work-
shops, bezienswaardigheden, speel- en luis-
terevenementen, sport en spel, tentoonstel-
lingen en kunst. En dat alles verspreid over 
diverse locaties: wijkpark De Verademing, 
Wij Weimar in de Weimarstraat, het Regen-

tesseplein, het Newtonplein, Emma’s Hof, 
de Gheijnstudio’s en in enkele galeries. Een 
waar feest op deze warme zonovergoten 
zondag, mogelijk gemaakt door de inzet van 
veel bevlogen vrijwilligers. 

Stralende Republiek Elektriek  EVENEMENTEN IN DE WIJK

Borduren

Een van de borduurwerkenElektriciteitsfabriekGheijnstudio’s team

Greendance  Studio

Nest

Prachi Kathak

Publiek WijWeimar

Ramnath en Mohkam Singh

Terras WijWeimar

Voorlezen Emma’s Hof

Weimarstraat opfleuren

Zangkoor De Sodano’s

Zumba met Mariah
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Een scheiding betekent een einde van een 
liefdesrelatie, de partnerrelatie wordt be-
eindigd. Als er kinderen uit de relatie zijn 
geboren, blijft de ouderrelatie in stand. Met 
name scheidingen waarbij ouders veel con-
flicten hebben, kunnen ernstige gevolgen 
hebben voor kinderen. Onderzoek laat zien 
dat het aantal conflictueuze scheidingen in 
Nederland toeneemt. Kinderen vormen het 
hart van de scheiding, dat moet worden be-
schermd. Zij hebben na scheiding groot be-
lang bij een goed werkend ouderschap. Ze 
hebben recht op contact met beide ouders.
In onze praktijk hebben we dagelijks te ma-
ken met scheidingen waarbij kinderen zijn 
betrokken. Regelmatig is er onenigheid over 
welke zorgregeling in het belang is van kin-
deren, waar de kinderen het beste kunnen 
wonen en over het gezag. In sommige zaken 
wordt de ontwikkeling van kinderen door de 
scheidingsproblemen dermate ernstig aan-
getast dat kinderbeschermingsmaatregelen 
nodig zijn. Kinderen in een scheiding zijn 
het meeste gebaat bij samenwerkende ou-
ders. Het gros van de ouders lukt dat goed. 
Een tijdige inschatting wat in een echtschei-
ding nodig is, kan veel ellende voor kinde-
ren voorkomen. 

Hulpverleningstrajecten /  
Kenniscentrum Kind en Scheiding
In de regio Den Haag zijn er hulpverlenings-
trajecten voor ouders en kinderen, zoals 
Ouderschap Blijft, Kinderen uit de Knel, 
de ScheidingsATLAS, KIES, Ouderschap na 
Scheiding. Ook is in Den Haag het Kennis-
centrum Kind en Scheiding opgericht om 
kennis en aanbod in scheidingssituaties in 
de regio Haaglanden te bundelen. Bij de 
rechtbank Den Haag loopt er momenteel 
een pilot Gezinsvertegenwoordiger Schei-
ding en Ouderschap. Doel van de pilot is een 
versnelling van het proces, waardoor er eer-
der duidelijkheid is voor ouders en kinderen 
en oplopende strijd wordt voorkomen. 
Kinderen zelf kunnen hun hart luchten bij 
kinderplatform Villa Pinedo (www.villapine-
do.nl). Minder bekend is dat kinderen ook 
de kinderrechter kunnen benaderen via de 
zogenoemde informele rechtsingang.

Maatwerk
Een tijdige en juiste interdisciplinaire 
aanpak kan een conflictueuze scheiding 
voorkomen. Dat roept om maatwerk en 
vanzelfsprekend proberen veel scheidings-
specialisten dit te leveren. 
Of de gezinsvertegenwoordiger de juiste in-
greep is, zal na afloop van de pilot blijken, 
naar verwachting eind 2021.  

Ien Ubaghs 
familierechtadvocaat/Vfas mediator
Familie & Recht, 
hoek Weimarstraat/
Franklinstraat

Familie & Recht  

De roep om maatwerk in 
scheidingssituaties

tekst en foto: Anneke de grAAf

In oktober 2020 startte Duurzaam Den 
Haag de actie Groene Dakenjacht. Doel 
was om zoveel mogelijk bewoners in de 
omgeving van het Koningsplein en Regen-
tesseplein te motiveren om hun dak te ver-
groenen. Een groen dak heeft veel voordelen, 
voor bewoners en het milieu. Wilma en Ben Fer-
weda lieten ook hun dak vergroenen

Informatiebijeenkomsten
Er zijn heel wat platte daken in de buurt van Ko-
ningsplein en Regentesseplein. Allemaal uiter-
mate geschikt om te vergroenen. Groen verkoelt, 
houdt water vast, neemt CO2 op en geeft zuurstof 
af. Tijdens de twee Zoom-informatiebijeenkom-
sten in oktober vorig jaar waren 58 geïnteresseer-
de bewoners online. Groene-dakenexpert Ingrid 
Vogels gaf informatie over de voor- en nadelen, de 
kosten en baten, vergunning en financiering van 
een groen dak en beantwoordde vragen. Twintig 
bewoners gingen een vervolgtraject in: een-op-
eengesprekken met een groene-dakencoach, 
inspecties en verdere begeleiding. Dit alles onder 
begeleiding van Kopgroep 2030, een stichting 
met enthousiaste bewoners van Konings- en Re-
gentesseplein en omgeving.

Gedegen vooronderzoek
Wilma en Ben Ferweda in de Fultonstraat hoorden 
ook bij die geïnteresseerden. Ze doorliepen het tra-
ject en lieten hun dak afgelopen juli vergroenen. 
Wilma: “De zomers worden heter en in ons huis, 
onder het dak, werd het ook steeds slechter uit te 
houden. We willen hier toch erg graag blijven wo-
nen. Tijdens de informatiebijeenkomst hoorden 
we veelbelovende geluiden over onder andere de 
verkoelende werking. Dus gaven we ons op voor 
een vervolgtraject. We werden door het gedegen 
vooronderzoek ook steeds enthousiaster.”

In twee dagen
Dat enthousiasme deelden ze met een aantal 
andere bewoners uit de straat, waarvan uit-
eindelijk drie huishoudens hebben meege-
daan. Alle daken zijn op dezelfde twee dagen 
vergroend. En ze hebben er nu al profijt van. 
“Het is vandaag een warme dag en zonder het 
groene dak zou het hier nu veel warmer zijn 
geweest. Wij en onze buren zijn heel tevreden 
over het resultaat.”

Dik fleurig tapijt
Een kijkje op het dak laat een dik fleurig tapijt 
van verschillende kleine vetplantjes zien. Die 
laag is als zoden op twee verschillende onder-
lagen uitgerold. “De groene dakbedekking be-
schermt ook de onderliggende bitumenlaag. 
Die zal nu extra lang meegaan”, zegt Ben te-
vreden. “En het werkt dus echt verkoelend. Als 
hier in de straat alle daken groen zouden zijn, 
zou de straat koeler zijn.” 

Kosten
Weer beneden praten we nog even over de kos-
ten. Ben: “Het heeft ons €3720 gekost. Inder-
daad een aanzienlijk bedrag, maar we hebben 
€1500 van de gemeente teruggekregen. Helaas 
was het subsidiepotje van het Hoogheemraad-
schap leeg, anders hadden we daar ook nog 
€1100 uit kunnen krijgen. Dat gaan we volgend 
jaar alsnog proberen.” 
www.duurzaamdenhaag.nl/groenedaken; 
info@kopgroep2020.nl 

Gelukkig met groen dak GROEN IN DE WIJK

“De groene 
dakbedekking 

beschermt ook de 
onderliggende 

bitumenlaag”

  Het groene dak van Wilma en Ben

tekst en foto: AAd vAn schie 

 Ja, het Esperantoplein is er nu voor de helft. 
Een compromis tussen bewoners en bouwers. 
Door het besluit om aan de westzijde van 
De Prael alsnog een bouwlocatie woningen 
op een parkeergarage te bouwen, verschoof 
het samen met de bewoners ontworpen 
groene Esperantoplein tamelijk ver naar de 
toekomst. Een compromis was: alvast het 
halve plein uitvoeren. Dat is nu gebeurd en 
het valt niet mee. Kijk maar naar bijgaande 
foto. “Grote groenvlakken, wandelpaden met 
groen, haag en bomen, van een tuinachtige en 
intieme sfeer.” Zo staat het op de site van het 
Energiekwartier. Het is nu vooral een stenig 
kwadrant met wat bakken groen en groene 
omlijsting. Voorlopig overheersen de stenen 
in dit compacte huizenkwartier. Ze moeten 
het er voorlopig maar mee doen, de bewoners 
van het eerste uur en de latere bewoners. Kan 
beter en veel groener.

Kan vast beter!
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tekst: cor sPeksniJder foto: Piet vernimmen

Er is geld en er zijn goede voornemens. 
Om de Weimarstraat en de Beeklaan vei-
liger en aantrekkelijker te maken, heeft 
de gemeente Den Haag 1,5 miljoen euro 
uitgetrokken. Mooi gebaar, natuurlijk. Toch 
wordt er gemopperd tijdens een bijeenkomst 
die de gemeente eind september in De Nieuwe 
Regentes heeft georganiseerd, om te overleg-
gen over haar actieplan voor bevordering van 
de leefbaarheid in dit kwetsbare gebied. 

Keuzes
De gemeente wil met bewoners en onderne-
mers samenwerken om uit te maken hoe het 
geld het best kan worden besteed. Iedereen is 
het erover eens dat er veel moet gebeuren: te-
rugdringen van criminaliteit, bestrijden van de 
overlast rond coffeeshops, sluiten van dubieuze 
winkels, tegengaan van speculatieve leegstand, 
bevorderen van verkeersveiligheid, vergroenen 
van de buurt, enzovoort. Niet alle wensen van 
de buurt kunnen tegelijk worden vervuld. Er 
moeten keuzes worden gemaakt. Minder win-
kels en meer woningen? Panden onteigenen? 
Banken en bloemenperken in plaats van par-
keerplaatsen? De Weimarstraat afsluiten voor 
auto’s? Maar wie bevoorraadt de winkels dan? 
En wat vindt de gemeenteraad? Kortom, de 
Weimarstraat als microkosmos van botsende 
belangen en praktische bezwaren. 

Ongeduld
Ondanks de financiële handreiking van de ge-

meente lopen de bewoners, die voor dit eerste 
‘wijkprogramma-overleg’ op de bodem van 
het zwembad zijn samengekomen, niet over 
van dankbaarheid. Ze geven vooral uiting aan 
hun ongeduld. Al jaren klagen ze over de cof-
feeshops, verloederde panden, verkeersover-
last. En wat krijgen ze deze avond te horen 
van stadsdeeldirecteur Annette de Graaf, twee 
afgevaardigden van de gemeente en een com-
municatieadviseur? Eerlijk gezegd: niet veel. 

Eerste stap
“We willen dit samen met de buurt doen”, zegt 
projectleider Tobias van den Muijsenberg. Maar 
wat de doelstellingen zijn of hoe het overleg 
tussen gemeente en buurtbewoners handen en 

voeten krijgt, wordt niet duidelijk. “Vandaag be-
ginnen we een nieuw proces, maar waar gaat dit 
naartoe?”, vraagt een bewoner zich af. “Wanneer 
gaan we echt iets doen?”, verzucht een ander. “Be-
schouw dit overleg als eerste stap van een aanpak 
voor de lange termijn”, zegt De Graaf. Ze heeft 
begrip voor het ongeduld van de bewoners, maar 
zegt ook dat de gemeente geen ijzer met handen 
kan breken. “We kunnen niet onmiddellijk elke 
zaak sluiten waarover iemand een klacht indient.” 
Er bestaat ook nog zoiets als eigendomsrecht. Bo-
vendien vinden eigenaren van panden en winkels 
vaak slimme manieren om aan hun verantwoor-
delijkheden te ontsnappen. De strijd tegen onder-
mijnende criminaliteit en kwalijke vastgoedprak-
tijken is niet zomaar beslecht. 

Hoop
Er zijn ook hoopgevende ontwikkelingen. Eigena-
ren van twee coffeeshops - Galaxy en Achterhuis 
- willen meewerken aan verplaatsing naar een an-
dere buurt. Het afgelopen jaar zijn, mede dankzij 
de invoering van een vestigingsvergunningsplicht 
voor het derde deel van de Weimarstraat (tus-
sen Beeklaan en Valkenboslaan), diverse winkels 
gesloten. Daarvoor in de plaats komen zaken die 
kunnen bijdragen aan verbetering van de sfeer 
in de straat. Op de hoek van de Weimarstraat en 
de Noorderbeekdwarsstraat, waar een overlast 
gevende Poolse supermarkt was gevestigd, komt 
een elektrische-fietsenzaak en op nummer 314 
(nu dichtgeplakt) komt een patisserie. Het zijn on-
tegenzeggelijk tekenen van vooruitgang.  

VEILIGHEID IN DE WIJKOngeduld over verbeteringen 
Weimarstraat “Beschouw dit 

overleg als eerste 
stap van een aan-
pak voor de lange 

termijn”

“We zijn heel 
nieuwsgierig wat 
dit het komende 

stookseizoen gaat 
opbrengen ”

tekst en foto: AAd vAn schie

Tobias ontvangt ons in zijn fraaie en 
lichte bovenwoning in de van Bylandt-
straat. “Mijn vrouw en ik kochten dit huis op 
de top van de markt, dachten we. Dat blijkt in-
middels alweer anders te zijn. We wilden graag 
weer in Den Haag, de stad waar ik geboren 
ben, komen wonen.” Ze wonen hier nu al twee 
jaar met veel plezier. 

Gasverbruik omlaag
Hij ontmoette zijn Indiase vrouw tijdens zijn 
studie. Beiden deden een Europese master 
duurzaamheid na hun technische studie. Aan 
de wand hangen twee plattegronden: van Den 
Haag en van de Indiase stad Vijayawada waar 
zijn vrouw vandaan komt. “Dit huis was al aar-
dig duurzaam met dubbel glas en een goed 

geïsoleerd dak. Wij hebben nu ook zonnepa-
nelen, dus zo wekken we onze eigen stroom 
op. Maar het gasverbruik van ongeveer 1200 
kuub moet verder omlaag kunnen. We hebben 
al folie achter de radiatoren. Toen wij via de 
Groene Regentes hoorden over de mogelijk-
heid om met een lage temperatuurstand van 
55 graden van de ketel te werken, maakten we 
een afspraak met een energiecoach.” 

De Groene Regentes
“En kijk, dit zijn ze, de radiatorventilatoren die 
je op de radiatoren legt en dat in combinatie 
met de lage ketelstand. Deze simpel ogende 
apparaatjes verspreiden de warmte van de 
radiatoren beter over de lucht in de kamer. Je 
krijgt 50% subsidie bij aanschaf en later ook de 
andere 50%. Je moet wel een kwartaalrappor-
tage maken om alle effecten van deze aanpas-

sing te meten en door te geven. Dat loopt alle-
maal via De Groene Regentes. Die maakte ook 
warmtescans van onze woning. Dan zie je alle 
warmtelekken in je huis. We zijn heel nieuws-
gierig wat dit het komende stookseizoen gaat 
opbrengen.” 

Wasbuiltjes
En passant laat Tobias ook nog de net aange-
schafte Ecoballs wasbuiltjes zien. “Daarmee 
gaan we ook aan de slag. Zo kun je zonder 
zeep en energiezuinig de was doen.” 
Kortom, het duurzaamheidsvirus heeft in dit 
huishouden flink toegeslagen.

Tobias zet de ketel 
op 55 graden 
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www.sunblock.nl  070 82 00 355www

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

Meer info of inschrijven? Kijk op regentesse.nl

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.
 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!

Regentesse Apotheek
& Homeopathie Regentesse 

Sinds 
1897

Service Apotheek Regentesse
Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag
070 345 16 65 |  info@regentesse.nl

www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN 

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl  

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Licht, luchtig en draagbaar Polska Kuchnia, de Poolse Keuken 

tekst: mArieke bAuwens foto: JAcques riJnsburger

 
Op haar 17e wist Myrthe Cools van 
Atelier Myrthe in de Joseph Ledelstraat 
zeker dat ze edelsmid wilde worden en 
op haar 18e ging ze naar de vakschool 
in Schoonhoven. Ze heeft haar eigen collec-
tie van ringen, trouwringen, colliers en oorbel-
len èn ze werkt in opdracht. Op haar website 
staan haar ontwerpen en met klanten maakt 
ze een afspraak om langs te komen. “Voor mij 
is het belangrijk dat sieraden bij mensen pas-
sen. Het is dus geen webshop, en ik heb geen 
voorraad liggen.” Myrthe geeft ook workshops. 
“In een ochtend, middag of avond maak je 
dan je eigen ring of hanger, en dat vind ik ook 
hartstikke leuk om te doen.”

Een persoonlijke wens
In opdracht werken doet ze graag. “Mensen 

komen met een heel persoonlijke wens en 
dat verwerk ik in een sieraad of in iets anders, 
of we doen het in een workshop. Pas nog 
maakte een stel een set servetringen voor hun 
samengestelde gezin; echt out of the box, 
geweldig. En als mensen trouwringen willen 
bijvoorbeeld, dan bespreek ik met hen wat ze 
belangrijk en mooi vinden. Dan ga ik schetsen 
en als ze daar tevreden over zijn, ga ik aan het 
werk.”

Emotie 
“Sieraden zijn emotie, en als je iets door een 
edelsmid laat maken en je hebt er geen prettig 
gevoel bij.... dan draag je het niet.”  Myrthe 
wil dat je met haar sieraden naar de AH kunt 
en ook naar een feest. Ze zijn licht, luchtig en 
vooral draagbaar.  
www.ateliermyrthe.nl 

tekst: mArieke bAuwens foto: John mArtienus

Veertien jaar geleden vertrok Magda Ma-
liszewska uit een klein dorp in het zuiden 
van Polen naar Den Haag. Ze is inmiddels 
zo Haags dat ze wil blijven, het leven hier bevalt 
haar goed. 
“In het begin kookte ik vanuit huis, daarna werkte 
ik in een Pools restaurant op de Zuiderparklaan 
en in een Poolse supermarkt hier in de buurt.”  
Toen het pand op de Beeklaan leegkwam, greep 
ze haar kans en begon ze ‘Polska Kuchnia’, de 
Poolse keuken. 

Op is op
Klanten weten haar goed te vinden. De meeste 
komen uit Polen, maar ook Russen, Bulgaren en 
Nederlanders behoren tot haar vaste klandizie. 
“Het zijn vaak mensen die in de bouw en de 

tuinbouw werken, en alleen wonen. Voor hen 
is het vaak duurder om zelf te koken dan hier te 
eten. Tussen vier en zeven is het hier heel druk, 
en in het weekend zit het hier, heel gezellig, vol 
met families met kinderen. Elke dag hebben we 
wat anders, ik kook zelf en we gooien niets weg, 
dat vind ik heel belangrijk. Op is dus gewoon 
echt op.” 

Zapiekanka en Pierogi 
Het menu is omvangrijk. Van Zapiekanka, een 
stokbrood met champignons, kaas en kip of 
ham, tot Pierogi wat wordt omschreven als ‘het 
meest troostrijke eten dat smaakt naar liefde in 
een zacht deegkussentje.’ 
Nieuwsgierig? Op de Beeklaan 202 kan je komen 
eten, maar je kan ook maaltijden ophalen of 
laten bezorgen. En Magda zet het menu elke dag 
na 13:00 uur op Facebook (PRL Polska Kuchnia).

tekst: froukJe diekstrA foto: JAcques riJnsburger

Achter het boograam van Weimar-
straat 137 is een nieuwe lunchroom 
verschenen: De Ontmoeting. Samen 
met nummer 125 vormt dit restaurant 
het podium van Stichting Mytikas. Deze 
stichting richt zich op mensen die hun ta-
lenten en sociale vaardigheden willen ont-
wikkelen en helpt hen bewust te worden 
van wat zij nodig hebben om succesvol te 
zijn in onze samenleving. De naam Mytikas 
staat voor het hoogste punt van de Griekse 
berg Olympus.

Gedragsverandering
Directeur Imro Blom over het ontstaan 

van de stichting: “Na mijn theateropleiding 
wilde ik me verder ontwikkelen, bestuurs-
ervaring opdoen, een bedrijf oprichten 
waarin de mens centraal staat. In 2001 
maakte ik kennis met Annemieke Roobeek 
van Nijenrode: zij zocht iemand die op een 
creatieve manier aan gedragsverande-
ring van leerlingen wilde werken. In een 
Utrechtse school ben ik toen met theater 
en andere creatieve werkvormen aan de 
slag gegaan.” Hier wilde Blom mee verder. 
In de tijd dat hij zijn sociale onderneming 
startte, gebeurde er van alles.

Andere mensen, andere verhalen
“Vormend was 9/11, sinds die dag kij-

ken mensen anders naar elkaar. Ik kwam 
in contact met Rachida en Mohammed: 
samen tekenden we een petitie tegen be-
lediging van moslims in Nederland. Tot dat 
moment ging ik niet echt met ‘allochtonen’ 
om. Ik ben Surinaams, in Nederland gebo-
ren en wit opgevoed en opgegroeid. Een 
wereld ging voor mij open: ik ontmoette 
kleurrijke, hoogopgeleide mensen; andere 
mensen met andere verhalen.”

Met zijn stichting werkte hij met Antilli-
aanse jongeren. In feite is toen de methode 
voor gedragsverandering ontstaan die hij 
later verder heeft ontwikkeld: de Mytikas-
methode. Werken aan sociale vaardighe-
den, communicatie, initiatief nemen, sa-
menwerken, discipline door middel van 
trainingen, creatieve vakken (schilderen, 
filosofie) en theater. 

Van theater en horeca
Lunchroom De Ontmoeting is een leer- 

en werktraject voor mensen met een uit-
kering en voor vluchtelingen die op zoek 
zijn naar een baan of een opleiding. “Via de 
Mytikas-methode helpen wij mensen er-
achter te komen wat ze nodig hebben om 
in de maatschappij te kunnen presteren. 
Uiteindelijk moeten de deelnemers hun 

eigen verhaal vertellen: in het Nederlands 
in een theatersetting en deze storytelling 
is een krachtig middel voor motivatie: je 
vertelt in het Nederlands voor een publiek 
wie je bent en wat je wilt.”

Tijdens het werk in de lunchroom leren 
de deelnemers contact maken met ande-
ren, leren ze (meer) Nederlands, ontwik-
kelen ze een goede werkhouding en doen 
ze een basis-werkervaring op. “En dat al-
les in een prettige familiesfeer. We werken 
hier nu met tien mensen, dat worden er 
hopelijk binnenkort meer. Onder leiding 
van mijn secretaresse Maryem uit Syrië en 
Adam uit Eritrea draaien de deelnemers 
zelfstandig de lunchroom.

Wereldkeuken
Op de menukaart staan gerechten uit de 

wereldkeuken: een Arabisch ontbijt, Suri-
naamse pom, Caribische tonijnsalade, Ara-
bische zoete gerechten en allerlei soorten 
cakes en taarten. En natuurlijk koffie to go. 
“In ons pand op nummer 125 gaan we trai-
ningen en workshops geven, houden we po-
diumavonden en we hopen er een winkel in 
duurzame producten te vestigen. We willen 
kandidaten trainen zodat ze elders in de stad 
(in de horeca bijvoorbeeld) aan de slag kun-
nen. Het doorgeven en delen van kennis vind 
ik heel belangrijk. Nog belangrijker vind ik 
te zien dat de ander kan groeien, zelfstandig 
kan voortbestaan.”

deontmoetingwereldkeuken.nl / mytikas.nl

Stichting Mytikas en De Ontmoeting Een lunchroom met een missie



OKTOBER 20218 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

tekst: mArieke bAuwens Afbeelding: oAse stedenbouw-lAndschAP

In 1902, toen het Regentesseplein er 
nog maar net was, organiseerde de buurt 
een prijsvraag voor een ontwerp van een 
monument ter ere van regentes Emma. 
De gedenknaald die we allemaal kennen, 
won. Een buurtinitiatief ‘avant-la-lettre’. Des 
te leuker om te zien hoe de huidige initiatief-
groep in die voetsporen treedt. En dat ook in 
hun plannen de obelisk het middelpunt blijft.

Het Regentesseplein kan nog mooier, vond 
een aantal buurtbewoners en zij gingen met 
de buurt in gesprek. Ze organiseerden een 
schetsmiddag en daarna werden vier ideeën 
op het plein geëxposeerd. Meer dan 450 be-
woners lieten weten wat ze belangrijk von-
den. De initiatiefgroep legde dit vast in een 
Programma van (negen) Wensen: een ver-
blijfplein, gezellig, 19e-eeuws, lommerrijk, 
beeldmerk, flexibel fietsrondje, auto te gast, 
cultuur en evenementen en klimaatadaptief. 

Lommerrijk 19e-eeuws
Het Regentesseplein wordt een echte ver-

blijfplek. Gemakkelijk bereikbaar en veilig 
voor kinderen om te spelen, met bankjes in 
de zon en tussen het groen. Het wordt gezel-

liger. En de verrommeling door geparkeerde 
fietsen, scooters en auto’s, dat mag wel wat 
minder. 

Het 19e-eeuwse, met de obelisk als middel-
punt, blijft behouden. Lommerrijk is de vier-
de wens: een groener plein, waardoor het 
vriendelijker en zachter wordt. De Regen-
valk is nu beeldbepalend, en het zou fijn zijn 
als de gevel verfraaid wordt. En voor fietsers 
is meer ruimte nodig. Auto’s blijven welkom, 
maar dan wel te gast. Het wordt een plek 
voor cultuur en evenementen, kleinschalig 
en buurtgericht. En tot slot klimaatadaptief, 
wat kort gezegd betekent dat het plein groen, 
waterdoorlatend en hittebestendig wordt. 

Enthousiast en verder...
Op 19 juli ontving wethouder Van Asten het 

Programma van Wensen. Hij reageerde en-
thousiast en vroeg de initiatiefgroep op zoek 
te gaan naar bredere politieke steun, zodat 
het plein ook echt aangepakt kan worden. 
Dat gaat de initiatiefgroep dan ook doen; de 
komende tijd benaderen ze de raadsleden 
die hierover gaan en proberen ze zoveel mo-
gelijk politieke partijen te interesseren voor 
een nog mooier Regentesseplein. 

Het Regentesseplein  
Een eeuw burgerparticipatie

GROEN IN DE WIJK

” Voor fietsers is meer ruimte nodig. 
Auto’s blijven welkom, maar 

dan wel te gast”

Zo lang mogelijk gezond en veilig thuis blijven wonen, dat willen we allemaal! Soms 
veranderen de omstandigheden, waardoor thuis wonen steeds minder gemakkelijk 
wordt. Hoe dan verder? Wie kan u helpen? Dan is er de ouderenconsulent, speciaal 
voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 65 jaar.

Heeft u vragen of heeft u ondersteuning nodig, dan kunt u met de ouderenconsulent 
een afspraak maken. Samen gaat u uw vragen en problemen op een rijtje zetten en 
vindt u met behulp van informatie, advies en ondersteuning van de ouderenconsu-
lent oplossingen. 

Uw belang staat voorop! De ouderenconsulent inventariseert uw behoefte en wen-
sen. Zij bespreekt de mogelijkheden en helpt u de meest geschikte oplossing voor 
uw situatie te vinden.

De ouderenconsulent is op de hoogte van veel diensten en activiteiten in de wijk. 
Zij kan u informeren over de Wmo: de Wet maatschappelijk ondersteuning, het 
aanvragen van huishoudelijk hulp, eventuele aanpassingen in huis, aanvraag AV070 
(vervoer), van scootmobiel en woonnet-Haaglanden. Zij heeft informatie over maal-
tijdvoorzieningen en Haags Ontmoeten. Verder is de ouderenconsulent bekend met 
de activiteiten die diverse wijkcentra en wijkverenigingen organiseren in het Regen-
tesse- en Valkenboskwartier. 

De ouderenconsulent werkt samen met vrijwilligers die u op verschillende gebieden 
kunnen ondersteunen: bijvoorbeeld de boodschappendienst, vriendschappelijk huis-
bezoek of hulp bij thuisadministratie. 

Ouderenconsulent 
Regentesse- en 
Valkenboskwartier
De ouderenconsulent voor het 
Regentesse- en Valkenboskwartier is:  
Eugenie de van der Schueren.

Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag en 
donderdag. Zij is bereikbaar via e-mail: 
e.devanderschueren@voorwelzijn.nl
Mob.: 06 39437725 
Servicepunt XL: 070-205660. 
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tekst en foto: Piet vernimmen

De straatjes tussen de Beeklaan en de 
Noorderbeekstraat, vlak voor de Loos-
duinseweg, vormen bij elkaar anno 2021 
zonder twijfel de allermooiste buurt van 
Valkenbos. “’Nieuw Valkenbos’ is Haagse 
Grandeur ten top”, zo valt ergens digitaal te 
lezen. Pakweg 25 jaar geleden werd diezelfde 
buurt nog gekenmerkt door armoede, werk-
loosheid, lichte criminaliteit, overbevolking en 
achterstallig onderhoud van de panden. 

Nieuw Valkenbos 
Oplopende problemen, enkele calamiteiten en 
een stevig buurtcomité maken de stad duidelijk 
dat ingrijpen noodzakelijk is: sloop van vrijwel 
de gehele buurt blijkt de enige oplossing. De ge-
meente Den Haag schrijft in 1999 een prijsvraag 
uit waaraan vijf teams deelnemen. Projectont-
wikkelaar Van Roey werkt samen met het Haagse 
bureau Scala. Zij maken de inzending ‘Nieuw Val-
kenbos’ en de jury wijst hen als winnaar aan. Nog 
datzelfde jaar krijgt Scala, met ir. Peter Drijver en 
ir. Mieke Bosse, de opdracht om hun ingediende 
plan voor deze wijk te realiseren. 
Een wandeling met Peter Drijver en Mieke Bosse 
door ‘hun’ wijk maakt duidelijk wat de uitgangs-
punten waren voor ‘Nieuw Valkenbos’. Peter Drij-
ver, op de hoek van de Teylerstraat en de Noor-
derbeekstraat: “Je kunt woningen neerzetten 
met prachtige daken, zoals ginds aan de over-
kant in de De Reamurstraat, of je ontwerpt een 
blokje betaalbare portiekwoningen zoals hier op 
de hoek, maar beide staan als een soort modern 
eilandje midden in de wijk zonder dat die wonin-
gen iets met de omgeving te maken hebben. Ze 
hebben geen geschiedenis in de wijk, historisch 
ziet het er niet uit. Wij wilden de sterke punten 
van het Regentesse- en Valkenboskwartier hier 
terug laten komen”.

Een foto van de Galileistraat 
Mieke: “Als je een Hagenaar een foto laat zien 
van de Columbusstraat of van de Galileistraat, 
kan hij die meteen plaatsen. Je herkent het met-
een. Veel van die straten daar hebben aan één 
kant een voortuin, naar de hoeken toe wordt de 
straat smaller en daar hebben de huizen geen 
voortuin. Doordat de erkers naar voren sprin-
gen, lijkt de straat bij het begin smaller. In de 
relatief brede straten staan veel bomen en de 
gezamenlijke straten vertonen een eenheid. 
Wat ook opvalt is dat de woningen geen ach-
terpoort hebben, dus de fietsen staan in het 
voortuintje of op straat.” 

Het zand naar het veen 
Peter: “Wij hebben de kwaliteit van ‘het zand’ 
naar ‘het veen’ gebracht. Elk kind kan het ver-
zinnen. En ja, zo’n voorkant is inderdaad wat 
duurder; daar staat tegenover dat de achterkant 
van onze woningen kwalitatief goed is maar dat 
we die goedkoper konden maken: we hebben 
zoveel mogelijk geld naar de voorkant van de 
straat gebracht. Het gaat immers niet enkel om 

de kwaliteit van die afzonderlijke 122 woningen, 
maar ook om de kwaliteit van de vier straten. Op 
die manier hebben we de buurt versterkt.” 

Beeklaan 
Vier jaar later, in 2003, moest de kop van de 
Beeklaan op de schop. Het Bouwfonds had al 
een andere architect in gedachten, maar wijk-
bewoners gaven de voorkeur aan Scala. Aan de 
Beeklaan verrezen vijf blokken, vanaf de Vin-
kensteijnstraat tot en met de hoek aan de Loos-
duinseweg, oplopend van 4 naar 6 bouwlagen. 
Op de hoek van de Loosduinseweg een toren-

tje, precies zoals die in het Regentessekwar-
tier staan. Alle blokken hebben op de begane 
grond een witte plint, die doet denken aan de 
statige huizen aan de Bezuidenhoutseweg. 
Omdat Scala eerder ook de aangrenzende wo-
ningen in de zijstraten ontwierp konden ze qua 
stijl en hoogte mooi aansluiten in de zijstraten, 
waar 14 eengezinswoningen extra kwamen. 
Lopend door ‘Nieuw Valkenbos’ begrijp je het 
uitgangspunt van Scala: “Schoonheid en sa-
menhang in een prettige gebouwde omgeving 
vormen de duurzame basis voor een sterke 
buurt, dorp of stad.”

BEWONERS IN DE WIJKNieuw Valkenbos  

 Mieke Bosse en Peter Drijver

“Elk kind kan het bedenken”

Emma’s Hof viert 
10-jarig bestaan
tekst: redActie foto: emmA’s hof

De prachtige binnentuin in de Galileï-
straat fungeert al tien jaar als openlucht-
buurthuis, met tal van activiteiten. Een 
plek waar allerlei mensen, van jonge gezin-
nen tot senioren, genieten van de rust en 
groene ruimte, door er te spelen, lezen, wer-
ken of rond te kijken. De tuin kent een grote 
diversiteit aan flora en fauna. Een oase vol 
leven. De stichting draait geheel op inzet van 
vrijwilligers en eigen inkomsten.

Na vier jaar voorwerk werd op 18 juni 
2011 de tuin geopend. Tijdens een beslo-
ten feestje in Caribische stijl op 11 septem-
ber, waarbij de tuin omgetoverd was in een 
sfeervolle idylle met tafeltjes langs de vijver 
en lichtjes in het groen, stond Emma’s Hof 

stil bij dit jubileum. Bestuurslid Marjolein 
Kramer bedankte de vrijwilligers van de 
GroenGroep die de tuin onderhouden, de 
vele mensen die zich achter de schermen 
inzetten en de Vrienden van Emma’s Hof, de 
vaste donateurs van deze groene oase. 

Emma’s Hof is vrij toegankelijk, de ope-
ningstijden zijn te vinden op emmashof.nl. 
Hier kun je ook de evenementenkalender 
raadplegen. Of je aanmelden als Vriend of 
vrijwilliger.

“Wij wilden de 
sterke punten van 

het Regentesse- en 
Valkenboskwartier 

hier terug laten 
komen ”

Een oase 
vol leven 
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tekst en foto: AnnemArie PiersmA 

Straatnamen die naar historische perso-
nen zijn vernoemd, houden onze geschie-
denis levend. Zonder die straatnamen 
zouden we het bestaan van die personen 
allang vergeten zijn. Zoals Joseph Ledel, 
commandant van het Nederlands leger. De Jo-
seph Ledelstraat die naar hem vernoemd is, ligt 
tussen het De Constant Rebecqueplein en de 
Marnixstraat. 

Stiekem weggelopen
Joseph Ledel werd geboren in 1779 aan het 
Nachtegaalspad (nu de Parkstraat) in Den Haag. 
Als kind wilde hij al het leger in, hoewel zijn ou-
ders al het mogelijke deden om hem op andere 
gedachten te brengen. Op zijn vijftiende liep hij 
weg van zijn kostschool en meldde zich stiekem 
aan als soldaat. Zo begon zijn militaire loopbaan, 
die hem in Suriname, Duitsland, Rusland, België 
en op Java bracht. Vooral zijn verblijf op Java, 

van 1827 tot 1830, was zwaar. Halverwege 1830 
keerde hij terug naar Nederland, maar hij reisde 
meteen door naar een kuuroord in Duitsland om 
bij te komen van de vermoeienissen van de Java-
oorlog en de ziekte, waarschijnlijk malaria, die hij 
had opgelopen.

Tiendaagse Veldtocht
Lang kreeg hij niet de tijd om bij te komen, want 
in augustus 1830 brak de Belgische opstand uit: 
België maakte zich los van Nederland en riep een 
eigen staat uit. Belgische opstandelingen vielen 
Zeeuws-Vlaanderen binnen, omdat zij vonden 
dat dat gebied bij België hoorde. Ledel had, 
als commandant van de Nederlandse troepen, 
de opdracht om de Belgen terug te dringen en 
Zeeuws-Vlaanderen voor Nederland te behou-
den. Koning Willem I wilde het zuidelijk deel van 
zijn koninkrijk niet verliezen en op 1 augustus 
1831 begon hij een tegenoffensief tegen de Bel-
gen: de Tiendaagse Veldtocht.

Briljant plan
Ledel stond bekend als een moedig en bedaard 
man. Hij wilde militair geweld zoveel mogelijk 
voorkomen. Zijn strijdplan was dan ook vooral 
psychologisch: hij dreigde met het onder water 
zetten van de polders. Dat zou een grote financi-
ele strop zijn voor de grootgrondbezitters in het 
gebied, om nog maar te zwijgen van de ellende 
die dat zou betekenen voor de pachters. Ledels 
plan was eenvoudig en briljant. Tijdens de Tien-
daagse Veldtocht veroverden zijn mannen de 

cruciale sluizen in het gebied, waardoor ze hun 
dreigement zo nodig ook echt konden uitvoeren. 
Daar kwam het niet van. Uiteindelijk heeft Ledel 
alleen een klein dunbevolkt gebied onder water 
hoeven te zetten. Daarmee heeft hij met minima-
le middelen en een minimum aan overlast voor 
de bevolking heel westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
Nederlands gehouden.

Botervaten
Ledel bleef commandant in Zeeuws-Vlaanderen. 
Hij overleed in 1835 en werd begraven in Oost-
burg. Over de strategie waarmee Ledel die stad in 
1830 verdedigde, doet overigens een spannend 
verhaal de ronde. Op 30 oktober 1830 rukten de 
Belgische opstandelingen op naar Oostburg. Le-

del had de aanval verwacht en stelling genomen 
bij Oostburg. Het verhaal wil dat hij bevel gaf om 
alle botervaten in het stadje te verzamelen en op 
de stadswallen te zetten. Op afstand zou de vijand 
ze aanzien voor geschut. Dat lukte, volgens het 
verhaal. De Belgen, die zagen hoe zwaar de stad 
belegerd was, maakten rechtsomkeert. 
Dit verhaal is niet waar. Soortgelijke verhalen ko-
men in andere varianten ook elders in Nederland 
en België voor. Soms zijn het dan geen boterva-
ten, maar beschilderde biertonnen die de vijand 
schrik aanjagen. Of koehoorns die er op afstand 
uitzien als geweerlopen. Wél waar is dat Ledel 
Zeeuws-Vlaanderen destijds op een moedige, 
standvastige en slimme manier voor Nederland 
heeft behouden.

tekst: AAd vAn schie foto: vlAdimir frAmA

‘Samen hier’ is een landelijke bewe-
ging die helpt om netwerken van vrien-
den en contacten te vormen rondom 
vluchtelingen(gezinnen). Een groep van 
vijf personen en hun gezinnen gaat voor mi-
nimaal een jaar het contact aan met een per-
soon of gezin van nieuwe Nederlanders. In 
Den Haag wordt dit project uitgevoerd door 
de organisatie Justice & Peace. Via hen komen 
we in contact met enkele bewoners uit de 
Nicolaas Tulpstraat en het Turkse echtpaar 
Özgül en Sabri. 

‘Verkeerde partij’
In 2016, na de mislukte staatsgreep in 

Turkije, dreigden Özgül en Sabri in ern-
stige problemen te komen vanwege hun 
veronderstelde band met de, in de ogen 
van de president, verkeerde partij. Özgül 
verloor haar baan in het onderwijs en ook 
Sabri voelde zich niet meer veilig. Het lukte 
hem in 2017 om een baan als computeren-
gineer/dataspecialist in Nederland te vin-
den en in datzelfde jaar kon Özgül zich met 
de drie kinderen bij hem voegen. Özgül is 
druk bezig om in Nederland weer wiskun-
deleraar te worden en met de kinderen 
van 7, 16 en 17 gaat het nu heel goed op 
school. Inmiddels beheerst het echtpaar 
het Nederlands al heel aardig. Ze wonen in 
de wijk Ypenburg.

Activiteiten samen
Bij het gesprek waren twee van de Neder-

landse netwerkgroep-gezinnen uit de Ni-
colaas Tulpstraat vertegenwoordigd: Paula 

en Nicole met haar dochtertje Julielou. 
Tijdens de lockdown waren de contactmo-
gelijkheden beperkt tot digitaal verkeer, 
maar het contact komt nu steeds meer op 
gang. Zo zijn ze met z’n allen op een excur-
sie naar Delft geweest en binnenkort ko-
ken ze samen en gaan ze naar een concert.

Vrienden maken
Özgül en Sabri verwachten veel van het 

project. “Ik zie het eigenlijk als het maken 
van vrienden.” Hoe vonden ze het om in 
Nederland te komen wonen? “De mensen 
zijn open en aardig. Iedereen wil je helpen, 
lijkt het wel. Nederland is een erg vlak land, 
zo helemaal zonder bergen en zo groen. Je 
kunt je kinderen hier veilig buiten laten 
spelen en dat is erg fijn.” Paula, die zelf 15 
jaar geleden uit Columbia kwam en Nicole 
vinden het ontzettend gaaf om dit Turkse 
gezin te ondersteunen en samen leuke din-
gen te ondernemen. Ook zij benadrukken 
dat er zo vriendschappen gaan ontstaan. 

Hoe meer ‘Samen hier’ hoe beter
Marij van Justice & Peace geeft aan dat 

er in Den Haag nu acht van deze ‘Samen 
hier’ groepen zijn. Het zou mooi zijn als er 
zich meer Nederlandse groepen aanmel-
den. Wil jij je ook aanmelden, samen met 
je buren of vrienden? Neem een kijkje op 
de website of neem contact op via de mail.

Stichting Justice & Peace Nederland:
www.samenhier.nl;  info@samenhier.nl

Samen hier 
maakt het 
verschil 

Joseph Ledel, 
Haagse held tijdens 
de Belgische 
revolutie

Straatnamen en hun naamgever

  De Joseph Ledelstraat ligt tussen het De Constant Rebecqueplein en de Marnixstraat

VAUGEL Door Erik van Schaaik
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VERKEER IN DE WIJK

tekst: AAd vAn schie foto: John mArtienus

Met het oog op de jaarlijkse dag van de 
mantelzorg op 10 november spreken we 
met mantelzorger Loes H. en met oude-
renconsulent van Segbroek Eugenie de 
van der Schueren. Loes is een rijzige dame die 
voor haar 77 jaar heel vitaal overkomt. Ze vertelt 
over de zorg voor haar 84-jarige echtgenoot. 

Kopzorgen
Tijdens een relatief kleine operatie werd hij 
besmet met een klebsiella-bacterie. Dit resul-
teerde uiteindelijk in een chronische nierziekte. 
Inmiddels moet haar man driemaal per week 
in het ziekenhuis aan de dialyse en lijdt hij aan 
grote vermoeidheid. Eigenlijk kan hij praktisch 
niets meer zelf doen. Dat is vooral voor hemzelf 
erg moeilijk. “Je bent er 24 uur mee bezig en 
dat is heel vermoeiend, zeker ook gezien mijn 
leeftijd. Het levert ook veel kopzorgen op: wat 
als ik uitval, hoe moet het dan verder? Geluk-
kig kan ik tijdens de uren dat mijn man in het 
ziekenhuis verblijft wat afleiding vinden, ook 
buitenshuis. Ik ben nu hier voor dit gesprek er 
even uit, in de hoop dat het thuis goed gaat. Ik 
ben zeker niet zielig, maar het is geen eenvou-
dig lot.” Loes zit overigens niet bij de pakken 
neer. Zo heeft ze onlangs een rollator/rolstoel-
combinatie voor haar man gezocht en nu kan 
ze er toch weer met hem op uit. Ze zoekt altijd 

naar de - beperkte- mogelijkheden die nog res-
ten. Dat past bij haar karakter en dat blijkt uit 
haar levensloop.

Over het leven van Loes
“Ik heb zeker geen gemakkelijk leven gehad, 
maar ik heb er toch altijd veel uitgehaald.” Loes 
groeide op in een warm gezin, maar ze wilde 
al vroeg de wijde wereld in. Ze droomde van 
een baan als au pair in Londen of Parijs, maar 
het werd een plattelandsstadje in Duitsland. “Ik 
kreeg weinig met de kinderen van doen, maar 
ik leerde daar wel mijn huishoudelijke vaardig-
heden. Die kwamen later van pas, maar ik wilde 
veel meer. Later, terug in Nederland en inmid-
dels moeder van twee kinderen, behaalde ik 
in de avonduren MO-Duits. Ik werd lerares aan 
de toen nog enige meisjes-Mulo in de stad.” 
Daarnaast runde zij samen met haar man een 
kapsalon. Ze kreeg de kans om een mooie win-
kel met exclusieve artikelen en porselein over 
te nemen. Tot aan haar pensioen heeft ze daar 
samen met haar man met veel plezier gewerkt. 
“En ik reisde heel graag. Kortom een rijk leven. 
Nu staat alles zo’n beetje stil en gaat alle ener-
gie in die mantelzorg zitten. Vooral het niet 
meer kunnen reizen, mis ik heel erg. Maar ook 
eens een nachtje vrijaf hebben zou al mooi zijn. 
Of gewoon eens vroeg naar bed kunnen als je 
uitgeput bent.” Er komen twee skaters voorbij, 
met wie ze graag op de foto wil.

Respijtzorg voor mantelzorgers
Eugenie vertelt dat er in Den Haag weinig goed 
gefinancierde mogelijkheden zijn om mantel-
zorgers zoals Loes te ondersteunen. Hoewel 
gespreksondersteuning fijn is, is dat natuurlijk 
niet genoeg. De situatie van Loes maakt dui-
delijk hoe goed het zou zijn als je als mantel-
zorger eens even vrijaf zou kunnen zijn. Even 
weer echt tijd voor jezelf en de kopzorgen een 

momentje los kunnen laten, in de zekerheid dat 
voor je man de zorg geregeld is. Dat zou toch 
geweldig zijn. 
We hebben voorlopig nog wel meer dan die 
ene dag van de mantelzorg nodig om situaties 
als die van Loes en van de vele anderen in onze 
stad te verbeteren. Informatie: Ouderenconsu-
lent ReVa Eugenie de van der Schueren, Regen-
valk 070 2052660.

Als mantelzorger heb je nooit vrijaf 

tekst:  Anneke de grAAf  foto: eline keus

Op dit moment (anno 2021) wordt 
het aantal beschikbare parkeerplaat-
sen vastgesteld op basis van het aan-
tal huishoudens. Maar onlangs heeft de 
gemeente de Parkeernota aangenomen 
en die gaat uit van een vastgesteld aantal 
parkeervergunningen in een wijk. Nieuw 
is dat je in een wijk niet automatisch recht 
op een parkeerplek hebt. In veel steden is 
dit principe al ingevoerd. Daar zijn dan ook 
wachttijden voor het verkrijgen van par-
keervergunningen. Wel kunnen bepaalde 
vervoermiddelen daarbij voorrang heb-
ben, bijvoorbeeld deelauto’s.   

Verkeerd automatisme
Eline Keus, stedenbouwkundige, en Step-

hen Tas, landschapsontwerper, wonen sa-
men in de Fultonstraat. “In onze straat zijn 
200 huishoudens, en er is maar voor 100 
auto’s plaats. Dus handig als je, zoals ook 
wij, een deelauto hebt.” Eline en Stephen 
willen zich hard maken voor een gezonde 
leefbare stad. “Er kan zoveel meer dan nu 
gebeurt: ruimte voor spelen en sociale ont-
moeting, voor groen, voor fietsen. We vin-
den het automatisme dat de auto zoveel 
ruimte inneemt verkeerd. Waarom heeft 
de groep die geen auto heeft niet evenveel 
recht op die ruimte? Bovendien staan au-
to’s voor 90 procent van de tijd stil.” 

70 procent van de straten autoluw
Eline en Stephen vestigen de aandacht 

op een onderzoek in opdracht van de vijf 
grote steden over de mogelijkheden van 
mobiliteitshubs in bepaalde wijken. Een 
mobiliteitshub is een locatie waar mobi-
liteitsdiensten en -stromen samenkomen, 
plekken waar je je auto kunt neerzetten, 
waar je bijvoorbeeld tram- of bushaltes, 
deelauto’s, deelscooters en deelfietsen 
vindt en met deze middelen de wijk in 
kunt komen. Als dergelijke hubs over de 
hele stad worden verbonden, zou 70 pro-
cent van de straten autoluw en 80 procent 
van de parkeerruimte voor voetgangers en 
groen bestemd kunnen worden.

Vijf onderzoeksgebieden
In overleg met de gemeenten is gekozen 

voor vijf onderzoeksgebieden voor even-
tuele mobliliteitshubs. Een daarvan is het 
Zeehelden- en Regentessekwartier. De ge-
bieden delen een aantal kenmerken. Het 
betreft een gebied van 150 à 220 hectare 
groot, gelegen aan de rand van (of zelfs 
gedeeltelijk in) het stadscentrum. Het 
zijn wijken waarvan veel inwoners zich 
voornamelijk binnen het stedelijk gebied 
bewegen, daarom zonder eigen auto kun-
nen leven en dus (potentieel) gebruiker 
zijn van deelmobiliteit. Ze zijn grotendeels 
vóór de Tweede Wereldoorlog verstede-

lijkt en dus niet op maat van de auto ont-
worpen. Nieuwe ontwikkelingen doen de 
stedelijkheid toenemen en met een groei-
end aantal inwoners en bezoekers wordt 
ook de druk op de ruimte, onder andere 
van geparkeerde auto’s, fietsen en scoo-
ters, alsmaar groter. 

Onderzoeksgebied Zeehelden- en 
Regentessekwartier 

In het Zeehelden- en Regentessekwartier 
worden worden als mogelijke locaties voor 
mobiliteitshubs genoemd: nieuwe par-

keervoorziening bij Energiecentrale, par-
keerterrein bij supermarkt Elandstraat, 
voorziene parkeergarage aan de Bazar-
laan, bestaande garages aan Torenstraat 
en Veenkade, verkeersknoop bij Westein-
de Ziekenhuis en de middenbermen van 
lanen, nu ingericht voor straatparkeren, 
zoals bijvoorbeeld de Regentesselaan. 

Vervolgonderzoek is nodig om deze ide-
alen een beetje dichterbij te brengen. De 
moeite waard om de ontwikkelingen te 
blijven volgen. 

Een mobiliteitshub voor ReVa  

  Ruimte voor groen, ontmoeten, spelen en fietsen

  Een verwenmomentje voor mantelzorger Loes

“Ik heb zeker geen 
gemakkelijk leven 

gehad, maar ik heb 
er toch altijd veel 

uitgehaald”

“In onze straat 
zijn 200 huishou-

dens, en er is maar 
voor 100 auto’s 

plaats ”
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tekst: AAd vAn schie foto: JAcques riJnsburger 

We bezoeken de tentoonstelling ‘Alle-
daagse verwonderingen’ van Wim He-
ijnen, van foto’s die hij in het afgelopen 
jaar maakte. Hij heeft ze in 12 thema’s ver-
werkt, elk thema met ook weer 12 ansichtkaar-
ten op een paneel. Voorbeelden van thema’s: 
Corona, Afscheid van mijn vader, Wandelingen 
met de hond en Op straat. 
“Zonder verwondering geen leven. Ik zie iets op 
straat en ik raak gefascineerd door het beeld. 
Op latere leeftijd kreeg ik de diagnose ADHD en 
toen begreep ik mezelf beter. Van die overprik-
keling kun je ook je kracht maken en dat doe 
ik dan ook.”

Opbrengst naar Vluchtelingenwerk
De kortlopende expositie, van 23 t/m 26 sep-
tember, in een tijdelijke, door de buren beschik-
baar gestelde bedrijfsruimte in de Chasséstraat 
12, krijgt wellicht nog een voortzetting elders in 
de wijk. Wim verkoopt de ansichtkaarten voor € 
4,50 per stuk en de opbrengst gaat naar Stichting 
Vluchteling. Sinds een aantal jaren doet hij samen 
met zijn vrouw Soet mee aan de loop van de Nacht 
van de Vluchteling in Rotterdam. Zijn vrouw en 
zijn hond sieren de tentoonstellingsaffiche. Buur-
vrouw Nora schreef de tekst van het persbericht, 
de burgemeester van de Chasséstraat opende de 
tentoonstelling en in dezelfde week vond ook het 
jaarlijkse straatfeest plaats. “Fantastische buurt is 
dit”, zegt Wim. 

Alledaagse verwonderingen 
van Wim Heijnen 

tekst: redActie 

Van harte welkom! VoorWelzijn wil 
graag de mantelzorgers van Seg-
broek bedanken voor hun zorg en 
aandacht. Dit doen ze op woensdag 10 
november bij de Regenvalk met een kopje 
koffie, wat lekkers en een bloemetje. 
Mantelzorger ben je als je langdurig, 
vrijwillig en onbetaald voor iemand 
zorgt. Bijvoorbeeld voor iemand met een 
chronische ziekte, aan een gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, (schoon)ouder, 
kind of ander familielid, een vriend of ken-
nis. Het verlenen van mantelzorg kan zwaar 
zijn. Kom dus langs, VoorWelzijn heeft tijd 
en aandacht voor de mantelzorger! 

Dag van de 
mantelzorg
Met een bedankje 
van VoorWelzijn

Opeens was hij 
weg: de iep op het 
Regentesseplein 

tekst: AAd vAn schie foto: John mArtienus

Er stond eens een grote boom voor de 
Regenvalk op het Regentesseplein. Hij 
hield altijd de lelijke gevel van dat senioren-
complex een beetje buiten beeld. Opeens 
werd hij met groot machtsvertoon afge-
zaagd en afgevoerd. Niemand wist er het 
fijne van. “Zal wel ziek geweest zijn”, zei men 
tegen elkaar. We trokken deze informatie na 
bij de wijkmanager van het stadsdeel en ja 
hoor, deze keer bleek het gerucht op waar-
heid te berusten. De oude iep was ernstig 
ziek en dat betekent onmiddellijk opruimen 
zonder kapvergunning. 

Hoplr, handig 
netwerk voor je 
eigen buurt
tekst: Anneke de grAAf  beeld: hoPlr

Er staat een raampje open van een be-
stelbus. Kan iemand deze Maxicosi ge-
bruiken? Ik kan boodschappen doen voor ie-
mand. We moeten een bank vervoeren, kunnen 
we een busje lenen? We hebben kinderkleding 
waar onze zoon uitgegroeid is. 
Zomaar een greep uit de berichten die je op de 
buurtapp Hoplr, een besloten sociaal netwerk 
voor je eigen buurt, kunt vinden. Veel bewoners 
zitten al in een straatapp. Hoplr bestrijkt een 
groter gebied: een aantal straten, een deel van 
een wijk. Binnen ReVa is dat bijvoorbeeld het 
gebied ‘Rond het Koningsplein’ of ‘Valkenbos’. 
Afhankelijk van waar je woont, plaatst Hoplr je 
in een buurt. 

Maatschappelijke visie
Hoplr werd in 2014 in Vlaanderen gestart vanuit 
een maatschappelijke visie en overtuiging en 
heeft zich daarna ook over Nederland verspreid. 
Voor de bewoners is Hoplr gratis en reclamevrij 
en persoonsgegevens worden niet gedeeld 
met derden. Externe partijen betalen wel voor 
het plaatsen van berichten op Hoplr. Dit zijn 
voornamelijk partijen die de dienstverlening 
of communicatie naar de burger bevorderen 
zónder commercieel oogmerk. Zij kunnen alleen 

berichten plaatsen en hebben geen toegang 
tot de overige berichten. Voor onze wijk is 
alleen de gemeente Den Haag een externe 
partij. Ook mensen die niet zijn geregistreerd 
in jouw Hoplr-buurt kunnen niets zien van wat 
zich daarin afspeelt. Bewoners die er wel zijn 
geregistreerd kunnen jouw naam en straat 
(zonder huisnummer) zien. 

Burenhulp
Met een speciaal Burenhulp-tekentje kun je 
aangeven of je door buren aangesproken kunt 
worden voor hulpvragen. De aan te bieden hulp 
kun je ook nog nader aangeven, bijvoorbeeld 
boodschappen doen, een gesprek voeren, tui-
nieren, educatie of anders. Dit is uiteraard een 
vrijwillige optie. Toch zijn er redelijk veel buren 
die dit burenhulp-tekentje bij hun naam heb-
ben gezet. Interessant om te weten of hier gere-
geld gebruik van wordt gemaakt. 
Kortom, een handig en veilig buurtnetwerk, dat 
misschien nog veel meer gebruikt kan worden 
om contacten te leggen, de saamhorigheid bin-
nen een buurt te verstevigen en om op beperk-
te schaal hulp te bieden aan elkaar. 
Zit je er nog niet in, neem dan vooral eens een 
kijkje: www.hoplr.com
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Struikelen
Soms lijkt het of alles verbonden is met de 
Tweede Wereldoorlog. Maar misschien is dat 
ook wel zo: de meeste dingen in ons leven 
zijn op een bepaalde manier aangeraakt 
door die gruwelijke periode uit de geschie-
denis. Hoe gruwelijk die jaren ook waren, de 
gebeurtenissen van toen ontkomen niet aan 
het lot een cliché te worden.
Kijk maar naar de recente acties van jonge-
ren op Urk, of de overdreven reactie van een 
bepaald deel van de Nederlandse bevolking 
op de coronamaatregelen van overheids-
wege. De recente vergelijkingen van de 
restricties en vaccinatiedrang vandaag de 
dag met de onderdrukking en vervolging 
van Joden in de vorige eeuw, waren niet 
van de lucht. Kennis over en inzicht in de 
(vaderlandse) geschiedenis zijn helaas ver te 
zoeken bij deze mensen. 
Onlangs wilde ik iets weten over Weimar-
straat huisnummer 285, en gaf de indruk-
wekkende website joodsmonument.nl mij 
de volgende informatie: op Weimarstraat 
285 woonde tot november 1942 het joodse 
echtpaar Weisbach. Heer Aron Weisbach, 
winkeleigenaar van beroep, bereikte de 
leeftijd van 60 jaar; zijn vrouw, Feige, werd 
slechts 50 jaar oud. Allebei werden zij op 19 
november 1942 vermoord in concentratie-
kamp Auschwitz.
Maar waar zijn dan de Stolpersteine voor 
deze mensen? Waar zijn de kleine, bronzen 
‘struikelstenen’ waarin naam, geboorte-, 
deportatie-, sterfdatum en plaats van 
overlijden van slachtoffers van de Shoah 
met de hand worden gestanst en in de 
stoep voor het woonhuis van waaruit zij zijn 
gedeporteerd, worden geplaatst? En voor 
de tientallen andere gedeporteerden uit de 
Weimarstraat? De honderden uit deze wijk, 
de duizenden uit dit stadsdeel?
Sinds juni van dit jaar worden deze stenen 
(van oorsprong een project van de Duitse 
kunstenaar Gunter Demnig) vanwege de 
enorme vraag ook in Nederland gemaakt. 
Wederom met de hand, vanuit eerbied 
jegens de overledenen. Ik begrijp dat vol-
ledig, maar toch wens ik heimelijk dat de 
Stolpersteine op net zo’n industriële schaal 
geproduceerd gaan worden als dat miljoe-
nen mensen tijdens de oorlogsjaren werden 
vermoord. Om ons met de neus op de feiten 
te blijven drukken én ter nuancering van de 
geschiedenis; ook, of misschien wel juist in 
een rijkgeschakeerde straat als de Weimars-
traat.
Want de grote zaken des levens beginnen 
soms voor een ogenschijnlijk normaal huis, 
op een normale stoep hier in de wijk.

George den Dulk

C
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HISTORIE IN DE WIJK

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

tekst: theo broekemA, weimArchief

Tegenwoordig kunnen we vaak live 
getuige zijn van de prestaties van onze 
topsporters waar ook ter wereld. In 
vroeger tijden kwam de berichtgeving 
hoofdzakelijk via de krant. De prestaties 
en populariteit van de topsporters waren 
er echter niet minder om. Een gevierd 
sporter uit het verleden uit onze wijk was 
wielrenner Piet Moeskops. Hij woonde 
rond 1924 op Loosduinseweg 611/613 en 
later, tot aan zijn dood, op nummer 619d. 

In de Loosduinsevaart
Pieter Daniël Moeskops wordt op 14 no-

vember 1893 geboren te Loosduinen als 
zoon van een jachtopziener op landgoed 
Ockenburg. In dit destijds nog wildrijke 
gebied helpt de jonge Piet zijn vader met 
het vangen van wild, lijsters en vinken. 
Aanvankelijk wordt er alleen gevangen, 
later verkoopt senior het gevangen wild 
en gevogelte op de markt. Marktvrien-
den en kennissen zien voor Piet een toe-
komst op de wielerbaan. Als een waar 
evenwichtskunstenaar zien ze hem drie 
opeenvolgende dagen met fiets en al in de 
Loosduinsevaart belanden, na een poging 
een verhoogde walkant van 20 cm breed 
te trotseren. De vierde dag echter lukt het 
Piet onder een luid “Nou ken ik het!” om 
zijn doel te bereiken. 

Wereldkampioen
Jonge Piet, die al snel een reputatie geniet 

als brutaal fietsrijder, weet het: hij moet en 
zal naar de wielerbaan. De jeugdige ver-
richtingen worden door NRC sportjourna-
list Joris van den Bergh fraai beschreven in 
zijn boek ‘Temidden der kampioenen’ uit 
1929. In 1913 begint Piet als amateur zijn 
eerste wedstrijden te rijden. Gezien zijn 
forse gestalte krijgt hij al snel de bijnaam 
‘Big Pete’. Na de Eerste Wereldoor-
log pakt hij de zaken serieuzer aan 
en wordt hij sprintprofessional. 
Moeskops viert grote interna-

tionale successen. In 1921 wordt hij in Ko-
penhagen voor het eerst wereldkampioen 
sprint op de wielerbaan. Bij zijn aankomst 
terug in Den Haag staan hordes wielerfans 
klaar om hun held te verwelkomen. Tot 
1926 zal hij de titel nog viermaal verove-
ren. Alleen in 1925 moet hij in Amsterdam 
de Duitser Ernest Kauffmann voor laten 
gaan en wordt hij tweede. In de navolgen-
de jaren pakt hij nog tweemaal zilver. 

Na de wielerloopbaan
In 1929 trouwt hij met Ida Berger, een 

Française die hij op een van zijn vele trips 
naar het buitenland heeft ontmoet. Zij 
vergezelt Piet vaak op zijn buitenlandse 
reizen. Na zijn professionele loopbaan als 
wielrenner koopt hij met zijn verdiende 
geld op diverse plaatsen in de stad huizen. 
Moeskops blijkt een alleskunner en 
verzorgt het onderhoud van 
zijn onroerend goed zelf. 
Ook runt hij nog een café 
op de hoek van de Herde-
rinnestraat en de Lange 
Beestenmarkt. 

Graf 
Op 16 november 1964 

overlijdt Piet Moeskops, 
enkele dagen na zijn een-
enzeventigste verjaardag. 
Onder grote belangstel-
ling maakt ‘Big Pete’ 
zijn laatste ronde 
en wordt hij be-
graven op 

begraafplaats Oud Eik en Duinen. Op de 
grafsteen staan de WK overwinningen 
vermeld en ook is deze voorzien van twee 
medaillons. Ida Moeskops Berger blijft na 
zijn dood wonen aan de Loosduinseweg. 
Mart Smeets heeft daar nog een alleraar-
digst interview met haar over het leven 
met Moeskops. Dat is terug te vinden in 
zijn boek ‘Verhaal halen’. 

‘Big Pete’ van 
de Loosduinseweg

Ook runt hij nog een 
café op de hoek van 
de Herderinnestraat 

en de Lange 
Beestenmarkt 

  Piet Moeskops 1919, maker onbekend
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Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral 
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes! 

JOUW DOE HET ZELF WINKEL OM DE HOEK

Bezoek
onze

showroom

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 

  

geeft drukwerk weer kleur!

Ook voor kleine aantallen
 luxe geschenkverpakkingen.

Meer dan alléén maar drukwerk!

 Advies      Vormgeving    Drukwerk      Printwerk    Afwerking     Brochures     Voorraad

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

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

• Zumba, bbb, bootcamp,
   Pilates mat + reformer lessen,

   step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

Regentesse Apotheek
& Homeopathie Regentesse 

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

Wat hebben wij je te bieden:
  Goede samenwerking met alle zorg-
verleners 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.

• Huisartsenzorg
• Psycholoog
• Wijkverpleegkundigen

• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut

• Diëtist
• Prikpost STAR-SHL

Sinds 
1897

Wij zitten in het Regentesse Gezondheidscentrum, samen met:
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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 wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192: 
0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: 0800-2000
Servicepunt XL: informatie over wonen, 
gezondheid, zorg, vervoer en ondersteu-
ning: 070-2052660.

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148: 070-2052660 
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeek-
dwarsstraat 218. Open zaterdags van 
14.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148: 
070-205 26 60
PEP Den Haag, Ondersteuning voor vrij-
willigersorganisaties 070 302 44 44
KLEURcafé, Copernicuslaan 4A, KLEUR-
kerk@gmail.com

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor 
meldingen en klachten over milieu, ge-
luid, stank, ongedierte, openbare straat, 
riolering, straatverlichting etc: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47 

Cultuur en agenda
sAmenstelling: Anneke de grAAf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

DUIVENTORENEXPERIMENT –  
ARNE HENDRIKS

Op 27 augustus bouwde Arne Hendriks, 
duurzaamheidskunstenaar, een duivento-
ren van mycelium, het wortelsysteem van 
paddenstoelen. Hij is gebouwd van afval 
van de paddenstoelenkwekerij: vruchtbare 
blokken waarop de paddenstoelen hebben 
gegroeid. Die blokken groeien door het my-
celium aan elkaar. Op deze vruchtbare toren 
wordt mais geplant, die door duiven wordt 
gegeten. Duivenpoep zorgt ervoor dat de 
toren, die inmiddels samen met de mais-
bladeren steeds verder composteert, extra 
vruchtbaar wordt. En op die vruchtbare 
grond kunnen dan weer paddenstoelen wor-
den gekweekt. Te zien op het Gras van de 
Buren op het De Constant Rebecqueplein.  
www.arnehendriks.net

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

10 sep tot 19 dec – Tentoonstelling@Nest. Kun-
stenaars: Mehraneh Atashi, Rossella Biscotti, 
Milena Bonilla, CPR, Anne Geene, Gluklya, Phi-
lipp Gufler, Camille Henrot, Patricia Kaersen-
hout, Otobong Nkanga, Ruchama Noorda, Maria 
Pask, Lily van der Stokker. De 13 kunstenaars 
die in deze tentoonstelling samenkomen, be-
antwoorden de vraag van de tentoonstellings-
titel 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 verte-
genwoordigen, een geheimtaal, een knipoog én 
een mokerslag ineen. De Constant Rebecque-
plein 20/B; www.nestruimte.nl 

NEST – INSIDE/OUTSIDE AND EVERY-
THING BENEATH, ABOVE AND WITHIN  

23 aug t/m 31 okt 2021 – Tijdelijk monu-
ment@Nest. Dit kunstwerk van Iliada Cha-
ralambous is een ontmoetingsplaats voor 
mensen die samen een eerlijker en gelijk-
waardiger toekomst willen onderzoeken. 
Geïnspireerd door Carol Hanisch’ essay ‘The 
Personal is Political’ verkent het kunstwerk 
de spanningen tussen binnen en buiten; 
van dat wat zowel privé als openbaar is in 
onze leefomgeving. De installatie nodigt 
groepen uit om in gesprek te gaan, maar 
faciliteert ook intieme privé ontmoetingen. 
Het gebruik van de ecologische materialen 
is geïnspireerd op de Feminist Ecological 
Villages die gebouwd zijn in Libanon, Syrië, 
Europa en Zuid-Amerika. De Constant Re-
becqueplein, Gras van de Buren

NEST – VERWEND NEST SPECIAL –  
DE BETOVERING 

20 okt 2021 – Activist Flowers: Workshop 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Met bloe-
men kun je een statement maken of een 
verhaal vertellen. In deze workshop wordt 
de geheime taal van bloemen onderzocht. 
Iedere bloem draagt namelijk verschillende 
betekenissen. Ze kunnen emoties uitdruk-
ken, troosten, maar zijn ook een vorm van 
verzet. Welk verhaal wil jij vertellen met 
bloemen? Tijdens de workshop ga je met 
een kunstenaar aan de slag, waarbij het on-
derzoek deels buiten in de tuin voor Nest 
plaatsvindt en het maken van de kunstwer-
ken zelf te midden van de tentoonstelling. 
Woensdag 20 oktober 2020. Groep 1: 10:00–
12:00u. Groep 2: 13:00–15:00u. Meer info: 
www.nestruimte.nl. 

WIJN & KUNST ATELIER –  
MARIJE VAN RIJSWIJK 

 

Expositie 30 sep–30 nov 2021, di t/m za 
12.00–18.00 uur. In haar recente werk zoekt 
Marije van Rijswijk de grenzen op tussen plat 
en ruimtelijk werk. De werken bestaan deels 
uit materialen als gips, eierschalen, spijkers, 
bloembladeren of glas, die allemaal hun eigen 
kwaliteiten maar ook kwetsbaarheden heb-
ben. Deze kwetsbaarheid zorgt voor een extra 
gelaagdheid in het werk. Naast de verhalende 
betekenis onderzoekt Marije van Rijswijk ook 
de esthetische waarden van het materiaal 
door deze uit de herkenbare context te halen 
en te spelen met licht, kleur en compositie.
Groepen van meer dan 5 personen graag voor-
af een bezoek plannen i.v.m. beperkte ruim-
te: paul@wijnenkunstatelier.nl of via www.
wijnenkunstatelier.nl; Weimarstraat 24 A VACATURES

De Nieuwe Regentes,  
het leukste theater voor  

en door de buurt, zoekt nieuwe 
medewerkers en vrijwilligers!

Kijk op 
www.denieuweregentes.nl  

en meld je aan!

MET HNT KERST VIEREN IN ZAAL 3 

Op woensdag 16 december viert Het 
Nationale Theater Kerst in Zaal 3 aan het 
De Constant Rebecqueplein. Schuif je aan 
bij het Kerstdiner? Van tevoren ben je 
welkom bij NEST om de tentoonstelling Is 
it possible to be a revolutionary and like 
flowers? te bekijken en na het diner is 
de voorstelling Bloemenduel van Steef de 
Jong en Louis van Beek te zien. Tickets 
(€ 35,-) en meer informatie via hnt.nl/
bloemenarrangement

PUBLIEKSPROGRAMMA  
ELECTRICITEITSFABRIEK

Diverse activiteiten tot en met zondag 28 
november. Meer informatie: 
www.electriciteitsfabriek.nl/agenda

IETS TE MELDEN 
VOOR DE 
AGENDA?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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11 december

Toon Tellegen
en het Wisselend  

Toonkwintet

28 t/m 30 oktober

OKT, NOV & DEC

23 oktober

Mundo Latino 
Festival

Dansen, luisteren, kijken, 
proeven en meer!

 * Verhuur

DNR SERIES
Ukkieconcerten | Wekelĳks op woensdag 
Peuterdans | Wekelĳks op vrĳdag 
DNR Filmclub | Wekelĳks op donderdag 
El Pub Flamenco | Maandelĳks op vrĳdag

20 t/m 22 oktober

De Betovering
Het leukste kinderfestival 

in de herfstvakantie

OKTOBER
20 t/m 22 | De Betovering | Het leukste kinderfestival in de herfstvakantie
Wo 20 | Bange Rick (4+) | Dansvoorstelling voor waaghalzen én bangeriken
Do 21 | Workshops voor jeugd (4 t/m 10) | Spring in de wereld van theater!
Do 21 | Wacht ‘s Even (0,5 t/m 3) | Hoe ga je om met iemand die anders is?
Vr 22 | Het laatste koekje (3+) | Over vreemde vowassenen en koekjes
Za 23 | Mundo Latino Festival | Dansen, luisteren, kĳken, proeven en meer!
28 t/m 30 | Sounds of Silence | Silent film. Live music.
28 t/m 31 | El Hâl | Genezende (dans)rituelen uit Noord-Afrika 

NOVEMBER
Za 6 | TAKATÁ TAKATÁ (5+) | Ga je mee op ritmisch avontuur?
Za 6 | Kluster5 met Workers Union op De Verademing | Work it out!
Vr 12 | Rymden | Jazzconcert met melodische explosieve riffs 
Zo 14 | Klassiek in het Ketelhuis | Klassieke kaleidoscoop met MiCaDuo
Zo 14 | Nachtfantasten (4+) | Waanzinnige avonturen in het donker
Za 20 | De vermoorde onschuld | Benefietvoorstelling *
Vr 26 | El Pub Flamenco | Opzwepende ritmes en melancholieke klanken

DECEMBER
Za 11 | Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet | Poëtische dierenverhalen
Zo 12 | Kluizelaar (2 t/m 6) | Voorstelling over alleen zĳn en thuiskomen
Za 18 | Vamos a la Haya | Zambomba | Een flamencofestĳn
27 t/m 30 | Zand en Veen 5 | Bĳzondere (water)verhalen van buurtbewoners

 Silent film. Live music.
Sounds of Silence

27 t/m 30 december

Zand en Veen 5
Bijzondere  

(water)verhalen  
van buurtbewoners

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


