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Fahrenheitstraat

Eerste paal geslagen
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Zevensprong

Gordiaanse knoop

Valt er nog wat te lezen onderweg?

Een golf van letters

Little Amal

Foto: Piet Vernimmen

ARCHITECTUUR IN DE WIJK 8

Little Amal verbeeldt een Syrisch vluchtelingenmeisje. Ze legt 8000
kilometer af om aandacht te vragen voor jonge vluchtelingen.

Op 16 november liep ze door onze wijk, waar ze op hartverwarmende wijze door de buurt werd ontvangen.

Directeur Jacqueline Tas van De Bonte Vlinder:
“We zijn een hele luxe basisschool”

hebben de kinderen als ze hier komen niet
enkel hun eigen problematiek, maar zijn
ze ook nog eens extra angstig of hebben ze
gedragsproblemen, omdat ze tijdenlang in
een omgeving zaten die voor hen verre van
ideaal was.
Regelmatig vragen ouders zich af als hun
kind een paar maanden bij ons op school
zit: Het gaat nu zó goed, hadden we niet
eerder moeten komen? Laatst vertelde een
ouder van een kind dat al tijden niet meer
naar het reguliere onderwijs wou, dat hun
kind dolgelukkig was en nu voor het eerst
een kerstfeest op school meemaakte.”

Groepen van 16

Nicco en Aron van De Bonte Vlinder

tekst en foto: Piet Vernimmen

De Bonte Vlinder is een SBO, een
school voor Speciaal Basis Onderwijs.
De school maakt deel uit van De Haagse
Scholen en heeft twee locaties, een in de
Aucubastraat voor groep 1 t/m 6 en een
locatie aan de Reamurstraat voor groep
7 en 8. Beide locaties hebben bovendien
groepen voor hoogbegaafde leerlingen.
Aan de Reamurstraat is ook een peuterplusgroep.

De drempel en het kerstfeest

Den Haag telt in totaal acht scholen voor
Speciaal Basis Onderwijs, verdeeld over de
verschillende stadswijken. Voor veel kinderen betekent dit dat ze niet meer in hun
eigen buurt naar school kunnen, samen
met hun vriendjes, maar naar een schoolgebouw kilometers verder. Dat is voor ouders
en kinderen vaak een drempel. Maar ook de
overstap naar een ander soort onderwijs
is een drempel. Ouders en kinderen stellen die vaak te lang uit. Jacqueline: “Dan

De Bonte Vlinder heeft in totaal 260 leerlingen en maar liefst 51 leerkrachten. “In
onze groepen zitten maximaal 16 kinderen
en we werken heel gestructureerd aan de
problemen waar elke leerling afzonderlijk
mee te maken heeft. Als een leerling binnenkomt, stellen we een ontwikkelperspectief op en maken samen met onze gespecialiseerde leerkrachten voor elk kind een
plan van aanpak. Onze leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en
ontwikkeling en dat kunnen ze ook aan.”

Hoogbegaafd

“Ongeveer 10% van onze leerlingen is

“Ongeveer 10% van
onze leerlingen is
hoogbegaafd”

hoogbegaafd. De capaciteiten van deze
leerlingen komen in het reguliere onderwijs niet uit de verf. Dat heeft dan vaak invloed op hun motivatie: soms leidt het tot
faalangst of dat ze helemaal niet meer naar
school willen. De Bonte Vlinder kan deze
leerlingen de aandacht geven die nodig is.
Bovendien zijn ze in onze C+groep geen
‘geval apart’, maar zitten ze in een groep
waar ze zich thuis voelen.”

Begeleiding voor docenten

“Succesvol onderwijs verzorgen op een
school als de onze kan enkel met deskundige en gemotiveerde leerkrachten.
Een nieuwe leerkracht krijgt eerst een
instapworkshop en volgt, zoals alle collega’s, coachingstrajecten, bijvoorbeeld
via video-interactiebegeleiding. We doen
er alles aan om de deskundigheid op het
terrein van pedagogiek en didactiek te vergroten. We nemen vanzelfsprekend geen
leerkrachten aan via uitzendbureaus, want
met onze leerlingen moet je echt feeling
hebben. We zoeken niet enkel de talenten van onze leerlingen, maar ook die van
onze leerkrachten, een groep waar ik trots
op ben. Met ons team, onze ervaring, onze
deskundigheid en onze kleine groepen, zijn
we eigenlijk een hele luxe basisschool.”
Zie de website www.bontevlinder.nl
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VAN DE REDACTIE

D

eze editie van de wijkkrant bevat weer veel memorabele zaken: het
onderwijs op twee locaties, namelijk De Klimop aan de Cartesiusstraat
en De Bonte Vlinder aan de Reaumurstraat, twee artikelen over buurten-kerkhuizen: Bethel (100 jaar oud) aan de Thomas Schwenckestraat en de
Kleurkerk van Marcel van Dam aan de Copernicuslaan.
tekst: Aad van Schie

Aandacht voor een begin en voor een
einde: de eerste paal van het appartementencomplex Fahrenheitstraat, maar
ook het einde van de Electriciteitfabriek
als kunstplatform. Er komt daar nog een
slotevenement. Reserveer in ieder geval
zaterdag 15 januari.

Teksten op gevels
Na de mooie series van onze redacteur/
fotograaf over gevelkopjes en bijzonder
metselwerk volgt nu een derde ronde:
over gevelteksten. We kozen ervoor om
aan dit bijzonder historisch erfgoed
twee pagina’s te wijden. Wie weet volgen
er in de volgende jaargang nog meer
decoratieve elementen uit onze wijk.
Wellicht is het dan een goed idee om al
die wijkjuwelen eens te gaan bundelen.
Laat ons via de mail of de website eens
weten of u als lezer interesse heeft om te
zijner tijd een dergelijk boekje te kopen.

Weimarstraat forever
Nee, die straat laat ons niet los, want de
wijk verdient een betere winkelstraat.

Het wijkoverleg over de besteding van
de middelen van de gemeentelijke
pilot schrijdt voort. Maar er lijkt een
versnelling aan te komen. Wijkbewoners
nemen steeds meer zelf het voortouw
en zo hoort het ook. Een mogelijk op te
richten coöperatie tussen bewoners en
winkeliers kan perspectief bieden voor
daadwerkelijk uit te voeren deelprojecten: uitstraling straat, verkeer en vergroening en streetart worden genoemd.
Burgemeester Van Zanen rapporteert
binnenkort hoe het met de beoogde
verplaatsing van de coffeeshops zit.

Ten slotte
De bijeenkomst over de vernieuwing
van lijn 12 is uitgesteld. De realisatie van
het nieuwe verbrede traject vindt pas
in 2025 plaats. Wel worden volgend jaar
belangrijke knopen doorgehakt: welke
haltes blijven en hoe worden de straten
opnieuw ingericht. In februari 2022
komen we hierop terug. Dan houden
we ons ook bezig met de naderende
verkiezingen. Graag ook aandacht voor
de oproep voor juristen (zie pagina 12)
in deze krant.

John Martienus, fotograaf
Sinds ‘79 woon ik in de Weimarstraat boven Ekoplaza. Dat was vroeger de radio/
tv-zaak Duijvestein en daar heb ik 27
jaar gewerkt. Mijn schoonvader trouwens ook. Daarvoor werkte ik in bar/
bodega Guntry, het voormalig pand van
Da Braccini. Ik ben nu 66, maar ik kan
nog alle winkels opnoemen die zich in
de loop van mijn leven in de Weimarstraat en omgeving hebben gevestigd.
Als kind woonde ik in de Franklinstraat.
Dat spreek ik uit met een echte ‘a’, want
zo spraken mijn ouders en grootouders
dat ook uit. Mijn ouders zijn óók allebei
in de Franklinstraat geboren, en hún
beider ouders hebben daar ook allemaal
gewoond. Mijn ene opa had er een fietsenstalling en mijn andere opa maakte er
snoep om op de markt te verkopen. Nee,
er zullen maar weinig mensen zijn die zó
met deze wijk zijn vergroeid als ik.
De volgende nummers van
KonkreetNieuws verschijnen op 15
februari, 12 april, 28 juni, 23 augustus, 18
oktober, 13 december

Heerlijk, winter!
tekst: Marieke Bauwens foto: Sven Brandsma

De winter is ook de tijd van de open
haarden en de houtkachels. Het gas wordt
duurder en waarschijnlijk zullen – nog - meer
mensen zo wat willen bijstoken. Dan zijn er wel
een paar dingen om even bij stil te staan.

Fijnstof
Bij een open haard verdwijnt 90 (!) procent van
de warmte door de schoorsteen naar buiten
en bij een houtkachel, speksteenkachel of tegelkachel 20 tot 40 procent. Door het stoken
van hout en houtskool komt er veel fijnstof in
de lucht. In grote steden zoals Den Haag zorgt
het stoken van hout voor meer luchtvervuiling
dan het verkeer. Lang niet iedereen weet het,
maar wanneer de open haard of houtkachel 1
uur brandt, brengt dat 5 keer meer fijnstof in
de lucht dan 1 uur autorijden in de stad.

Ongezond
Hout stoken is ongezond voor iedereen. Voor
mensen die in de buurt wonen, maar ook voor
de stoker zelf. De rook van een houtvuur bevat
namelijk altijd schadelijke stoffen, zoals fijnstof,
kankerverwekkende koolwaterstoffen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht,
niet alleen buiten maar ook in huis. En vrijwel
iedereen kent wel die twijfel als je rook ruikt: is
er ergens brand of is het een open haard. Hoeveel last iemand heeft of welke klachten hij

krijgt, hangt natuurlijk van verschillende dingen af. Mensen met een longziekte, ouderen
en kinderen hebben er meer last van.

Goed stoken helpt
Het allerbelangrijkst is om niet te stoken bij
windstil of mistig weer. Rookgassen blijven
dan in en om het huis hangen. En hoeveel
schadelijke stoffen er in de lucht komen, hangt
af van het soort kachel, het hout dat je gebruikt
en de manier waarop je stookt.
Tips? Op de website van de gemeente en op
bijvoorbeeld www.milieucentraal.nl.

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

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl
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De eerste paal van woonproject
Fahrenheitstraat zit erin!

Wethouder Balster slaat eerste paal
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Het was zover. Op vrijdag 12 november
sloeg wethouder Balster van Wonen, Wijken en Welzijn de eerste paal voor het
woonproject Fahrenheitstraat. Na een lange aanloop van zorgvuldig slopen en de opslag
van delen van het oude postkantoor/de voormalige haardenfabriek Jaarsma, kan de bouw
van de 43 appartementen voor zorgpersoneel,
onderwijzers, brandweerlieden en politieagenten beginnen.

BOUWEN IN DE WIJK

Het gestripte gebouw

Sieraad voor de buurt
In januari 2023 hoopt de Koninklijke Haagse
Woningvereniging van 1854 deze appartementen op te leveren. Dit wordt een sieraad voor
de buurt. In goed overleg met die buurt gaat
de vereniging de overlast van dit bouwproces zoveel mogelijk beperken. De gevel en de
markante torentjes blijven bewaard en ook het
karakteristieke dak, dat tijdelijk elders opgeslagen is, komt terug. Spannend is nog hoe het
werkplaatsdeel van het project ingevuld gaat
worden. Het plan was daar de deelfietsen met

accu’s een plek te geven, maar vanwege recente
branden in een fietsenopslag zijn de regels voor
het binnen stallen van dergelijke fietsen aangescherpt. Ook hier komt ongetwijfeld een oplossing voor.

Voorbeeld voor nieuwe projecten

“In samenwerking met Achterban werkt! en
met de 240Dienstencompagnie van het leger
hebben we het eerste coronajaar ruim 1200
maaltijden uitgegeven in de wijk, vooral aan
kwetsbare mensen die deze periode echt aan
huis gekluisterd waren. Ook buurtbewoners
steunden ons bij deze actie, zowel financieel als
met voedsel. We merkten dat we echt het verschil maakten, want het gaat dan vanzelfsprekend niet enkel om de distributie van voedsel,
maar ook om het ontmoeten. Met ontmoeten
geef je het leven zin, leer je jezelf en de ander
kennen.”

Spannend en
uitdagend
bouwen

“

Als de bezoeker
de kleding niet kan
betalen, dan geven
we het weg

”

leidingen. De buurt kent ons steeds beter,
vertrouwt ons. We hebben een horeca-vergunning, maar willen meer die buurthuis-functie
gaan vervullen.”

tekst en foto: Piet Vernimmen

Maaltijden

gend bouwen’. Wethouder Balster is trots op dit
project en hoopt dat het een voorbeeld is voor
nieuwe bouwinitiatieven in de stad. Kortom,
allemaal blije mensen. Gedurende de bouw
zullen de buurtbewoners nog worden uitgenodigd voor een inloop.

De paal ging er overigens onder belangstelling
van vele betrokkenen bijna geruisloos in. Aannemer Niersman, die al eerder het project Uilebomen in de Rivierenbuurt voor de Koninklijke
realiseerde, gelooft erin: ‘Spannend en uitda-

Buurtpastor
Marcel van Dam:
“Geven blijft
ons verhaal”
Inkomsten uit de horeca of van de kledingafdeling kwamen niet binnen bij het
KLEUR Inspiratie Café op de hoek van de
Fahrenheitstraat en de Copernicuslaan.
Maar buurtpastor Marcel van Dam zat samen
met zijn team vrijwilligers bepaald niet stil tijdens vorige coronaperiodes.
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KLEURboek
Marcel (l.) met vrijwilligers die op zaterdag de buurt welkom heten

F*ck de wereld

“Wil je een gesprek?”

De afgelopen periode zijn ook de KLEURkringen
weer gestart. Zo’n 60-70 deelnemers in totaal.
De kringen werken in kleine groepjes en met
anderhalve meter afstand. Het Inspiratie Café
kent inmiddels zeventien gespreksgroepen, zoals de leeskring ‘Sterker dan ooit’, de rouwkring
‘Verdriet is een werkwoord’, filosofische en andere zingevende gespreksgroepen en ‘F*ck de
wereld’. “Die laatste groep is erg populair. Je
leert kijken naar je negatieve emoties, zoals
onmacht of teleurstelling. En dan niet meteen
handelen uit (negatieve) emotie, maar eerst kijken wat deze emotie over jouw verhaal of leven
zegt. Zo’n gespreksgroep is een veilige plek om
naar je emoties te kijken.”

Tijdens de coronaperiode stond het telefoonnummer van de buurtpastor groot op het etalageraam met daaronder de tekst “Wil je een gesprek?”. Nu komt alles weer langzaam op gang.
Er is een provisorisch terrasje en op zaterdag is
het Inspiratie Café open van 11.00 tot 18.00 uur.
Ook de verkoop van kleding begint weer te lopen. “En ja, als het zo is dat bezoekers de kleding
niet kunnen betalen, dan geven we het weg. Geven blijft toch ons verhaal, of het nou gaat om
kleding of om het geven van vertrouwen.”

Rondleidingen
“Het interieur van ons pand wordt steeds overzichtelijker en op zaterdag geven we rond-

Buurtpastor Marcel van Dam hoorde van een
nieuwe coöperatie in de wijk. “We willen kijken
of daarbinnen mogelijkheden zijn voor een
woongroep, een stabiele groep waarvan de
leden openstaan om te groeien, een KLEURklooster.” Er zijn plannen voor een Kerstwandeltheater en ook het KLEURatelier is van start: de
ruimte waar deelnemers stoelen beschilderen
en die dan verkopen. En dan loopt momenteel
het nieuwe project, KLEURboek: een verslag
van 35 gesprekken die Marcel en een vrijwilliger voeren met buurtbewoners. Steeds met dezelfde vragen: Wat heeft jouw leven het meest
veranderd? Waardoor ben je anders naar jezelf
gaan kijken? Wat heb je geleerd? Wat doe je ermee? Binnenkort komt het uit.
Het Inspiratie Café blijft een bron van inspiratie,
van vertrouwen, van ontmoeten en van geven.
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Familie & Recht

“I never promised you a
rose garden”
Als je ergens vrolijk van kunt worden in deze
tijd, dan is het wel van het boek van professor Bernard Schols en journaliste Heidi Klijsen: Voorkom ruzie in bed*.
Nooit eerder las ik zo’n amusant boek over
lastige familierechtelijke vraagstukken. Het
boek staat ook nog eens boordevol tips en
is goed leesbaar, ook voor niet-juristen. Vaak
komt het erop neer dat het einde van een
relatie toch nog een financieel ongewenst
staartje krijgt.
Op luchtige wijze – want deze tijd is al zwaar
genoeg - neem ik u in deze laatste column
van het jaar 2021 mee naar het juridische
leerstuk van de verknochtheid (artikel 1: 94
lid 5 BW).

Verknocht aan je kunstgebit
Verknochtheid komt vooral ter sprake als
na een huwelijk in gemeenschap van goederen een verdeling dient plaats te vinden.
Juridisch is een goed of schuld verknocht
als deze op zo’n manier verbonden is aan
iemand dat deze niet in een gemeenschap
van goederen vallen.
In de casus van Paul en Peter, getrouwd in de
oude algehele gemeenschap van goederen,
speelde het vraagstuk van de verknochtheid. Ze zijn het eens over de verdeling van
het huis, de auto, de bankrekeningen en
de verdeling van de huisdieren, de poezen
Mitzi en Poekie.
Eén geschilpunt bleek: het kunstgebit van
Peter. Dat prijzige gebit was toch ook voor
de helft van Paul? Ze hadden er zelfs de laatste vakantie voor laten schieten.
Nee dus, een kunstgebit geldt in de regel
als verknocht. Net zoals een smartegelduitkering, een ontslagvergoeding of een
letselschade uitkering. Peter mocht zijn
kunstgebit behouden zonder verrekening
van waarde.
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Pas op, Dibbets komt je halen!
tekst: Annemarie Piersma foto: Wikipediaa

keer. Ook over land was Maastricht vrijwel helemaal geïsoleerd. De isolatie maakte het leven
van de inwoners van Maastricht niet gemakkelijk. De handel lag stil; veel mensen hadden
geen werk en leefden in grote armoede. Pas op
18 november 1833 kwam er een einde aan het
isolement van Maastricht.

Straatnamen die naar historische personen zijn vernoemd, houden onze geschiedenis levend. Zonder die straatnamen
zouden we het bestaan van die personen allang
vergeten zijn. Zoals Bernard Dibbets, commandant van het Nederlandse leger. Dankzij hem
werd Maastricht niet door België ingenomen.
‘Onze’ Dibbetsstraat is naar hem vernoemd. Gek
genoeg is er geen Dibbetsstraat in Maastricht.
Waarom eigenlijk niet?

Symbool voor ‘de Hollander’
Dibbets werd in Limburg lang gezien als de verrader die Maastricht had verkwanseld aan de
Hollanders. Hij was de verpersoonlijking van
de anti-Hollandse sentimenten in Maastricht.
Tot de Tweede Wereldoorlog was hij een geliefd
doelwit voor grappen. Ouders waarschuwden hun kinderen wanneer ze
stout waren met: “Pas op hoor, anders
komt generaal Dibbets je halen!” En
een oude uitgaanstraditie was om, na het uitgaan, even over de gedenksteen van de generaal te pissen “om Dibbets in de zeik te zetten”.
Volgens historicus Geert Mak klopt er niets van
de mythen die over Dibbets de ronde deden en
was Dibbets gewoon een brave vestingcommandant. Dibbets overleed in 1839, vlak voor

Officier
Bernard Dibbets werd in 1782 geboren in Arnhem. Hij kwam uit een familie van predikanten
en militairen. Op zijn zestiende werd hij zelf soldaat. Van 1830 tot 1839 was hij commandant
van het Nederlands garnizoen in Maastricht.
Als officier maakte hij carrière in Bataafse, Hollandse, Franse en Nederlandse dienst.

Straatnamen en hun naamgever

Het isolement van Maastricht
In augustus 1830 brak de Belgische Opstand
uit. Sinds 1815 waren de Belgen met de Nederlanders verenigd in de Nederlanden, maar in
1830 wilden de Belgen onafhankelijk worden.
De Maastrichtenaren kozen voor België, maar
Dibbets sloeg hun opstand neer en kondigde
de staat van beleg af. Daarmee maakte hij zichzelf niet erg geliefd onder de Maastrichtenaren.
De meeste Maastrichtse burgers wilden de Hollanders helemaal niet. Veel Maastrichtenaren
spraken beter Frans en Duits dan Nederlands.
De Hollandse steden waren ver weg en de inwoners van die steden hadden vaak een ander
geloof. Maar Dibbets hield vast aan zijn opdracht om Maastricht te verdedigen tegen de
Belgische opstandelingen. Tijdens het beleg
van Maastricht waren de Maas en de Zuid-Willemsvaart afgesloten voor het scheepvaartver-

De alimentatiebedragen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 1,9%.
Voor alimentatiebetalingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Ook voor de achterstallige indexering geldt deze termijn. Als
de wettelijke indexering niet wordt betaald,
trek dan dus tijdig aan de bel bij de alimentatiebetaler. Als u achterstallig bent met de
indexering én verlaging van de alimentatie
wenst, dan is het goed om eerst na te gaan
of er geen achterstallige indexering is.
Ien Ubaghs
Familie & Recht,
hoek Weimarstraat/Franklinstraat
* Boekentip: Voorkom ruzie in bed, auteurs:
prof.mr.dr. Bernard Schols en Heide Klijsen

Kan vast beter!

de definitieve vrede en de definitieve toewijzing van Maastricht aan Nederland. Hij liet een
vrouw en zeven kinderen achter.

Verkeerslicht

“

Indexering van alimentaties

Bernard Dibbets

Veel Maastrichtenaren spraken
beter Frans en Duits
dan Nederlands

”

Ter nagedachtenis aan Dibbets werd een monument voor hem opgericht in de Maastrichtse
vestingwerken bij de voormalige Boschpoort.
In 1925 moest zijn graf plaatsmaken voor een
markt, en werd het versleept naar de Tapijnkazerne. Om rellen te voorkomen, gebeurde dit in
het diepst van de nacht. Eén ding vergaten de
opgravers mee te nemen: het lijk van Dibbets.
Op de plek waar ooit de tombe stond, staat nu
een verkeerslicht. Binnenkort wordt de plek bij
het Frontenpark getrokken. Het stoplicht zal
dan blijven staan, ter herinnering aan deze geschiedenis.

tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmene

Fultonstraat 1: een testlocatie? Bij een eerste
blik op dit hoek/winkelpand lijkt het inderdaad
om een coronatestlocatie te gaan.
Maar als je de Fultonstraat inslaat, zie je plots
ook een beschilderd raam met wervende
teksten over Italiaanse lekkernijen.
Dat is raar! Het pand ziet er al maanden
zo uit. Is er ooit een test afgenomen?
Hoogstwaarschijnlijk niet. Het is gewoon een
spook-testlocatie. Schijn je ook geld mee te
kunnen verdienen.
Vroeger was er een banketbakkerij onder de
naam Al-Amine. ‘Amine’ betekent: eerlijk waar,
betrouwbaar. Zoiets als ‘amen’ in de christelijke
wereld. Niet bepaald een naam die past bij de
huidige bestemming van het pand. Alsof die
oude, betrouwbare werkelijkheid definitief om
zeep geholpen moet worden.
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De Zevensprong
als gordiaanse
- onontwarbare knoop
tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

Met drie zware tramlijnen, een doorgaande weg die andere grote wegen
doorkruist en belangrijke doorgaande
fietsroutes is de Zevensprong een van
de meest complexe kruispunten van de
stad, en daarmee voor velen een ergernis: voor automobilisten, fietsers, voetgangers en niet in de laatste plaats voor
bewoners. Er zijn drie stadsdelen bij betrokken en maatregelen hebben direct gevolgen
voor het verkeer elders, van Loosduinen naar
het centrum en van Scheveningen naar Moerwijk. Inmiddels weten we ook dat het meer dan
een verkeerstechnisch probleem is. Het plein
werkt ondermijning in de hand.

De ideeën en plannen
De korte termijn is duidelijk, voor de lange termijn zoekt de stad nog naar goede oplossingen.
In oktober en november is gewerkt aan de verkeerslichten, zodat deze beter op elkaar afgestemd zijn en de doorstroming verbetert. Op
de koppen van de straten die op het kruispunt
uitkomen is beplanting aangebracht.

De uitgangspunten van de
gemeente
Het verkeer moet veilig zijn, doorstromen en
voor langzaam verkeer moet het gemakkelijker
zijn om over te steken. Het moet dus groener

Er zijn drie
stadsdelen bij
betrokken
en eenvoudiger. Dit laatste kan bijvoorbeeld
door een andere aansluiting van de wegen op
het kruispunt. De gemeente bekijkt of dit kan
met de Regentesselaan, de Apeldoornselaan
en de Paul Krugerlaan. Een idee is dan om van
het eerste deel van de Regentesselaan eenrichtingsverkeer te maken, zodat auto’s vanaf die
kant niet meer het kruispunt op kunnen. Dit
zou een minder zware belasting van de Zevensprong opleveren en het autoverkeer in ReVa
verminderen. Daar kan iedereen zich wel wat
bij voorstellen.
Zo’n vereenvoudiging kan heel wat verbeteren,
maar vindt de gemeente onvoldoende voor de
lange termijn. Onderzoek moet uitwijzen of een

ongelijkvloerse oplossing mogelijk is. De totale
verkeersdruk is hoog, dat moet anders.

Ondergronds
Vooral het grote aantal trams heeft flinke invloed op het verkeer. Tramlijnen 2 en 4 zijn van
groot belang voor de OV-ontsluiting van zowel
Den Haag Zuidwest als Loosduinen, en onderdeel van de zogeheten Leyenburgcorridor. Dan
kan het gaan voor de trams, maar ook voor het
autoverkeer.

No-Regret
Verkeer ondergronds, een veilig en groen plein;
dat zou wat zijn. Het is complex en het vereen-

voudigen van de Zevensprong is een No-Regret
maatregel. Eenmaal ondergronds kan je nu
eenmaal niet meer terug. Daar gaat nog wel
wat tijd en discussie overheen, maar zeker is
dat de Zevensprong hoog op de gemeentelijke
agenda staat.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van openbare raadsinformatie: ‘De Verkenning Mobiliteit Transvaal Schilderswijk-West’ van december 2020 en ‘De Zevensprong, Verkenning
mogelijke alternatieven’ van december 2019.

‘Mycleancity’
tekst en foto: Marieke Bauwens

Maar twee procent echt vol

De bekende ergernissen. Volle containers en vuil op straat. Waarom zetten
mensen vuilnis naast de oracs, de ondergrondse vuilcontainers? Ook als er nog plek
zat is? Gemeente en bewoners breken er hun
hoofd over en de gemeenteraad heeft het inmiddels over een vuilniscrisis. In heel Den Haag
zijn sinds 2009 bijna zevenduizend oracs geplaatst. We waren er blij mee, en de meeuwen
bleven weg. Een tijdje.
Den Haag is niet de enige stad met dit probleem, maar het is hier wel veel groter dan elders. Ter vergelijking: Amsterdam geeft per jaar
2,5 miljoen uit aan illegaal gedumpt afval, Den
Haag 7,5 miljoen. Bron: Volkskrant

In de vorige KonkreetNieuws vertelde buurtbewoner Wido van Drecht al dat vuil meer vuil
aantrekt. Het is gemakkelijk om overbodige
troep op straat te zetten of een vuilniszak naast
de container als iedereen dat doet. Uit steekproeven in Den Haag bleek dat oracs slechts in
twee procent van de gevallen vol of verstopt
zijn als er vuilnis bijgeplaatst wordt. Daar is dus
heel veel winst te behalen.
Maar het komt ook door te kleine woningen,
verkamering, uitbuiting van de woningnood
en overbewoning; men kan het vuil niet kwijt in
huis. En in sommige wijken in Den Haag, ook in
ReVa, leven veel mensen onder of net boven de
armoedegrens. Zij hebben wel wat anders aan
hun hoofd.

Kleine vuilstortplaatsen

Orac-adoptanten

Soms zitten de oracs verstopt of vol, maar het
gebeurt ook vaak dat mensen niet kijken of
dit zo is. Als er een vuilniszak ligt, wordt de
volgende er gemakkelijker bij gezet. En ook
overbodig huisraad ernaast is een bekend
beeld. De plekken rondom de oracs lijken nu
vaak meer op kleine vuilstortplaatsen. Ook
hier in ReVa.

Er wordt veel gedaan. Door de gemeente en
door burgers. Er zijn bijvoorbeeld in de stad
1300 orac-adoptanten, er zijn wijkambassadeurs die buurtgenoten informeren over de
richtlijnen en voorlichting geven, en er zijn de
plastic ridders.

Afval melden
Het formulier op de website van de gemeente
was lastig maar is inmidels veel eenvoudiger
geworden: www.denhaag.nl/afvalmelding en
dan naar meldingen afval.
En het is nog steeds mogelijk om te bellen naar
de gemeente: 14070.

Mycleancity-app
Sinds kort is de app ‘mycleancity’ in de lucht.
Met deze app op een smartphone kunnen bewoners volle of vieze afvalcontainers, papier-

bakken en bakken
voor plastic en
kleding of ernaast
geplaatst
afval
melden. Met een
account of als gast,
met en zonder
foto, het is zo gebeurd.
mycleancity.nl
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Regentesse Apotheek
& Homeopathie Regentesse
LEVENSCOACHING

Ontdek het gemak van onze afhaalkluis:
Medicijnen ophalen wanneer het jou uitkomt;

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

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?

Sinds
1897

24 uur per dag, 7 dagen per week.
Eenvoudig in gebruik. Je krijgt een e-mail of

LOOPBAANCOACHING

sms met unieke afhaalcode.

Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht

De kluis staat op de hoek van de

bij je past en hoe je daar voor gaat!

Regentesselaan en Galileïstraat.

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

REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

Service Apotheek Regentesse

JACO KOEVOET

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

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

www

www.sunblock.nl 070 82 00 355

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

Bestel

Heerlijk homemade
Spaans eten en tapas!
Authentieke Spaanse gerechten met
verse ingrediënten en soms een twist

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

www.micasatutapa.nl
micasatutapa@gmail.com

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

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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Schatgraver van designmeubelen
uit de jaren 50 tot 70
Vinz van Hit & Run draait lekker

De Opkikker:
spullen om blij van
te worden

7

ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst en foto: Annemarie Piersma

Mooie hoekjes maken en sfeer creëren,
dat doet Marjolein Raaphorst graag. In
haar winkel De Opkikker aan het Regentesseplein 12A biedt ze inspiratie en verkoopt ze
aparte spullen voor in huis: lampen, kleden,
meubels, kunst en cadeautjes. “De Marokkaanse glaasjes doen het erg goed.”

Het beste van twee werelden

tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Vinz van der Zijden van de Hit & Run
aan de Weimarstraat 344 is in de wijk
opgegroeid in een huis vol vintagespullen en daar voelt hij zich senang bij. Hij
koopt meubels en design in, knapt op als dat
nodig is en verkoopt de zaakjes weer.
“Opslagruimte heb ik niet, dus er moet een
goede doorloop van spullen zijn. Marketing
doe ik via Instagram en dat gaat prima. Ik word
er niet rijk van, maar ik kan ervan leven en
daar gaat het om.”
Al pratend lopen we naar zijn winkel en hij ziet
aan de overkant een prachtige design lamp
tussen de troep die bij een ontruiming vrij-

komt. “Dat is een bijzondere lamp”, zegt hij. Hij
kijkt even op zijn smartphone om de waarde
vast te stellen. “Dat is een mooie meevaller,
al ontbreekt er wel een stukje.” Later stuurt
hij een mail met de boodschap dat hij het
ontbrekende onderdeel nog gevonden heeft
tussen de rommel op straat. En de lamp is ook
al verkocht. Nou, een betere illustratie van zijn
werkwijze is niet te geven. In zijn shop staan
allemaal heel aardige spullen uit die ‘oude’ tijd.
Hij wijst nog op een sneeuwpoplamp. “Die
moet er deze kerstmaand maar eens uit”, zegt
hij. De moeite waard om eens in zijn winkel
rond te snuffelen.

Adria Vita Beauty:
zo pijnloos mogelijk
van je cellulitis
afkomen
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

We maken kennis met Helena Simonic
en haar collega Ruzica in de moderne en
strak ingerichte praktijk aan de
Weimarstraat 341.

VAUGEL Door Erik van Schaaik

Marjolein is grafisch ontwerper. Na de kunstacademie runde ze vijf jaar een ontwerpbureau. Daarna maakte ze met haar man een
lange wereldreis, die haar letterlijk en figuurlijk
gekleurd heeft. “Vormgeving is de rode draad
in mijn werk. Maar ik wilde niet meer alleen
achter mijn computer zitten. Een combinatie
van vormgeven op papier en fysiek leek me
ideaal.” In het pand aan het Regentesseplein
heeft ze het beste van twee werelden. Achter
in de winkel runt ze haar ontwerpbureau,
voorin verkoopt ze haar spullen. “Ik vind dit
een heel leuk buurtje. Ook de plek is mooi, zo
aan het plein met de terrasjes. Er komen vaak
mensen in de winkel neuzen, die dan zeggen:
Oh, mijn bitterballen zijn klaar, zo weer terug!”

Echt een opkikkertje
Op zoek naar bijzondere spullen bezoekt Marjolein beurzen en ateliers. “Ik verkoop spullen

Maduro Therapie
“Ik kom uit Kroatië in de buurt van Zagreb.
Nederland is voor mij een goed land om een
praktijk te beginnen in de schoonheidsbranche.
Ik heb me bekwaamd in de Maduro Therapie,
een zeer gespecialiseerde cellulitisbehandeling.
We maken gebruik van op de anatomie berustende houten voorwerpen in combinatie met
100% natuurlijke olie. Een effectieve en weinig
pijnlijke methode zonder nare bijeffecten.” We
vragen een wachtende klant waarom zij vanuit
Rotterdam naar de salon van Helena komt. “Ik
vond Helena op Instagram. Deze therapie is
precies wat ik zocht en past goed bij mijn Turkse
culturele achtergrond. Pijnloos is het niet, maar
ik krijg door de aanpak van Helena positieve

die ik zelf mooi vind, waar ik mijn hoekjes mee
kan maken. Vaak gemaakt in kleine ateliers. En
zoveel mogelijk goed voor mens, dier en milieu.”
Beginnend kunstenaars biedt ze een plek om
hun werk te exposeren en verkopen. “Iedere
kunstenaar heeft zijn eigen stijl, dus dat zorgt
voor veel variatie. Steeds staat één kunstenaar
centraal in de winkel. Zo verandert het aanbod
steeds.”
Een klant loopt binnen. “Ik ben net in de buurt
komen wonen”, vertelt ze. Ze heeft iets moois
gezien in de etalage. “Dit is het eerste dat ik
koop voor mijn nieuwe huis”, zegt ze tevreden.
“Echt een opkikkertje.”

“Vormgeving is de
rode draad in
mijn werk”
energie. En het werkt rustgevend.” Helena doet
ook andere schoonheidsbehandelingen, zoals
huidmassage, gezichtsbehandeling, pedicure en
lashlift (wimperbehandeling).

Toekomstplannen
Helena is sinds maart in Nederland. Ze begon
met de behandeling thuis. Sinds 1 juli heeft ze
de salon in de Weimarstraat. “Dit is voor mij een
goede straat om te beginnen. Er wonen genoeg
mensen uit mijn doelgroep in deze wijk. Ik ben
bezig om Nederlands te leren. Mijn twee kinderen spreken het al heel aardig. Voorlopig blijven
we in Nederland. En die moeilijke g-klanken ga
ik ook nog wel beheersen.”
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Beeklaan 188 - 1

Beeklaan 188 - 2

Beeklaan 377

Beeklaan 377-2

Daguerrestraat

De Constant Rebecquestraat

Beeklaan 303

Beeklaan Laan van Meerdervoort 2

Beeklaan 320

Chassestraat 42a

Fahrenheitstraat

Fanklinstraat 122-1

Newtonstraat

Gheynstraat 1

Gheynstraat 2

Marconistraat 46

Regentesselaan 338

Stephensonstraat 24

Weimarstraat 2

Weimarstraat 34

Weimarstraat 37

Weimarstraat 115

Weimarstraat 141

Galileistraat 58

Galileistraat 2
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ARCHITECTUUR IN DE WIJK

Beeklaan 344

Beeklaan 356

Valt er nog
wat te lezen
onderweg?
tekst en foto’s: Piet Vernimmen

Columbusstraat 156

Columbusstraat 176
Of je wilt of niet, zodra je je huisdeur
uitkomt, overvalt je een golf van letters:
straatnamen, reclameteksten, winkelnamen. Aan taal geen gebrek en 99% van wat we
op straat aan letters tegenkomen, passeren we
gelukkig gedachteloos. Een aantal teksten mag
echter wel wat extra aandacht, zoals de ingemetselde stenen met de naam van de architect of
fraaie letters aan de gevel.

Fanklinstraat 122-2

Frederik Ruyschstraat

Herschelstraat 25

Laan van Meerdervoort 264

De architecten
Op de hoek van de Weimarstraat 2 en de Koningin Emmakade was rond 1900 restaurant Maison
L.J.C. Lempers. Zoals de ingemetselde steen laat
zien, is het een gebouw van Jos Duijnstee, de
man die verantwoordelijk was voor de nieuwe
vleugel van Haagse Passage. Er zijn in Reva nog
een tiental verwijzingen naar architecten. In de
Galileistraat 58 komen we J.A. Munnik tegen, op
de Laan van Meerdervoort 264 Maarten Zwanenburg. Aan de Weimarstraat 37 zien we architect
Jan Mol, de Haagse ‘scholenbouwer’. En dan hebben we bij Weimarstraat 300 nog architect L.A.H.
de Wolf, vooral bekend vanwege ‘zijn’ Maison
Krul aan het Noordeinde 44-46. Van der Heijde
bij Weimarstraat 145 komt er wat karig van af.

Stenenleggertjes
Behalve namen van architecten zie je onderweg
ook enkele, vaak erg jonge, eerste steenleggers.
Aan de gevel van dat eerder genoemde pand
Weimarstraat 2 zien we dat F.X.P. Lempers als
tweejarige op 16 januari in 1912 de eerste steen
legde. En wat te denken van de jeugdige stenenleggertjes bij Columbusstraat 156 en 176.

Regentesselaan 243

Herdenkingsstenen
ReVa kent ook een aantal herdenkingsstenen,
zoals die voor K.J.E. de Jong, ooit bestuurslid van
de Spinozavereniging aan de Beeklaan 356 en de
herdenkingssteen ‘Aan hen die vielen’ aan de gevel
van de Agneskerk. In dit rijtje hoort ook de bekende
Kloos-plaquette aan de Regentesselaan 174.
Weimarstraat 2

Weimarstraat 145

Regentesselaan 174

Weimarstraat 300

Winkelletters
Winkels laten we buiten beschouwing – wat
hebben enkele zaken in de Weimarstraat trouwens schreeuwlelijke, grote letters in smaakloze
kleuren. Maar het is een genoegen om dagelijks
langs ‘GLAS’ te rijden aan de Beeklaan 377, wat
een komische combinatie is ‘Vleeschhouwerij
& Tattoos’ aan de Weimarstraat 34. En laten we
die geestige tandartsletter aan de Beeklaan 320
niet vergeten. Kortom, er valt genoeg te lezen
onderweg!
Zie ook de bijzondere webpagina
Steenkrabbels.nl
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Onno van der Wilk houdt alles in de gaten

BEWONERS IN DE WIJK

tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Vanaf het bankje voor rijschool Philippo
aan de Valkenboslaan, met een mooi zicht
op de voortdurende verkeersstroom op
de ovonde, observeert Onno de ronddraaiende voertuigen en fietsers op dit
bijzondere plein. “Eigenlijk gaat dit wonderlijk goed. Er wordt nauwelijks hard gereden door de automobilisten. De structuur
van deze ovonde verplicht tot preventief
rijden. Je kunt bijna niet hard rijden, want
overal komen pleingebruikers vandaan. Jammer dat de fietsers vaak zo slecht aangeven
wat ze van plan zijn, want dat zou het verkeer nog veel veiliger maken.” Zes jaar terug
voorspelde Onno in het Algemeen Dagblad
dat de stoplichten die ooit dit kruispunt bestierden binnen tien jaar weer terug zouden
zijn. “Nou dat gaat niet gebeuren. Het werkt
gewoon goed zo.”

Stunts en tips

We zitten een half uurtje samen op het
bankje om het geheel te bekijken. Stunters

Buurtbands
Zo groot mogelijk,
divers, vrolijk en
toegankelijk
tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

Ze zijn er al in Utrecht, en nu komen ze
ook naar Amsterdam, Haarlem en naar
Segbroek… Niek Jansen van Rosendaal van
VTV Den Haag is er heel enthousiast over. Maar
eerst vertelt hij wat over het VTV, een welzijnsorganisatie voor mensen met een beperking en
onderdeel van MEE Zuid-Holland Noord.

VTV
Over de afkorting moet hij altijd eventjes nadenken. “Oh ja, het staat voor Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming. We organiseren
allerlei activiteiten: kookclubs, wandelclubs,
een computercafé op dinsdagavond, de maandelijkse zaterdagclub en we hebben theatergroep Trivelino, die al meer dan 25 jaar bestaat.
En bijzonder zijn ook de vriendengroepen, waar
mensen met een licht verstandelijke beperking
zelf bedenken wat ze gaan doen en dat ook,
met wat hulp van vrijwilligers, zelf regelen.”
Per activiteit is het niveau wat anders. “Om twee
uur te wandelen moet je bijvoorbeeld wel flink
kunnen doorlopen.” En lachend: “Bingo vinden
jongeren met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld niet zo leuk.”

zijn er overigens ook: vlak voor onze neus
komt een fietser uit de Fahrenheitstraat
het plein opstuiven. Hij steekt diagonaal
langs het groen middenin het plein over
en is in vijf seconden in de Weimarstraat.
“Nou dat is wel een extremist hoor, maar
ik zie vaak de wonderlijkste capriolen van
fietsers.” Wat ook opvalt, zijn de half geblindeerde auto’s, die zonder richting aan te
geven het plein ‘nemen’. Mooi is dan weer
dat veel automobilisten al ruim voordat er
een zebrapad verschijnt vaart minderen. Zo
te zien zijn de voetgangers hier doorgaans
in goede handen. Het wachthuisje van de
HTM aan de overkant is wel een gevaarlijk
obstakel voor met name de automobilisten.
Zij kunnen dan de fietsers niet zien aankomen. “Het zou ook helpen als de fietsers, als
ze eenmaal op de rotonde zijn, aangaven of
ze op de rotonde blijven of dat ze bijvoorbeeld de Weimarstraat inslaan.” De in aantal
toegenomen scootertjes en e-bikes vormen
een nieuw gevaar voor de veiligheid. Ook
hier weer weinig richting aangeven en veel
te hard het plein opkomen. Op de vraag of

De Buurtband
En nu komt er in Segbroek dus iets nieuws. Samen met Fort van de Verbeelding organiseert
VTV de Buurtband. Het idee achter Fort van de
Verbeelding is dat muziek mensen samen iets
laat beleven, en dat muziek verbindt. Fort van de
Verbeelding stelt orkesten samen met een hele
eigen identiteit, met instrumenten door henzelf
gemaakt en heel gemakkelijk. Niek: “Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben, en als je dat wel
hebt is het ook leuk. Dan speel je met je eigen instrument, en anders met die van het Fort.” En het
leuke van de buurtbands van Fort van Verbeelding is, dat iedereen mee kan doen, ook mensen
met een (licht) verstandelijke beperking, met als
resultaat veelkleurige, diverse buurtorkesten. In
Segbroek dus met Niek en zijn collega’s van VTV.

In de Hyacint, Anemoonstraat 25
Op zaterdagochtend oefent de band van 10 tot 11
in de Hyacint. “Onder leiding van de orkestleider
en met hulp van een paar muzikanten oefent de
band een repertoire in, met een daverende show
als afsluiting. Als KonkreetNieuws uitkomt in december zijn we al begonnen, maar dat is geen
probleem. Iedereen kan op elk moment aansluiten. En het is gratis.”, voegt Niek nog snel toe.

Iedereen is welkom
Om mee muziek te maken, om wat te helpen
met van alles of om er gewoon eens bij te zijn
is iedereen welkom. Al verwacht Niek dat je
dan vanzelf gaat meedoen. Aanmelden kan per
mail: m.oosthoek@vtvzhn.nl of telefonisch: 0651053912. Ga naar www.fortvandeverbeelding.
nl om meer idee over de buurtband te krijgen.
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die doorsteek voor fietsers van Weimarstraat richting de Kleine Weimar beter niet
gemaakt had kunnen worden, zegt Onno:
“Neen, want dan proberen veel fietsers alsnog door te steken.”

Onno let ook op andere zaken in zijn
buurtje

Onno woont al 50 jaar in de buurt, eerst in
de Ampèrestraat en nu al heel lang aan de
Valkenboslaan. Hij was lange tijd bestuurslid van de Bewonersorganisatie BoReVa met
als aandachtspunt ‘verkeer’. “De gemeente
probeerde bij mijn huis een compleet afvalstraatje met veel bakken neer te zetten. Dat is
niet doorgegaan. Er is ook een fors probleem
met de lage elektriciteitsspanning, waardoor
straatlantaarns uitvallen.” Sinds de grootscheepse renovatie van het voormalige postkantoor van start is, heeft hij regelmatig contact met de Koninklijke Woningvereniging
van 1854 over de overlast die de bouw daar
soms geeft. Vanaf zijn achterbalkon heeft hij
een mooi uitzicht op het bouwterrein. “Ik
ben overigens heel enthousiast over dit plan,

Iconen: van
donker naar licht

Onno van der Wilk
maar ik maak me ernstig zorgen over de desolate toestand van het blok woningen daarnaast.” We spreken af daar nog eens aandacht
aan te schenken.

tekst: Froukje Diekstra foto: Piet Vernimmen

Het is even zoeken naar de ingang van het
iconenatelier van Martin Mandaliev aan
de Copernicuslaan 11. Binnen in het intieme
atelier staan eenpersoonstafels met kleine schildersezels. Langs de wanden staan potjes met
allerlei kleuren pigment, penselen en tientallen
boeken over iconen. Er heerst een rustige sfeer;
zachte muziek klinkt op de achtergrond. Hier
hebben zojuist een tiental cursisten in opperste
concentratie aan hun icoon gewerkt.

Martin Mandaliev
Martin is geboren in Bulgarije en komt uit een
kunstzinnig nest. Zijn grootvader was ook iconenschilder en zijn overgrootvader beeldhouwer. Zijn moeder schilderde iconen, had een
eigen atelier en werkte aan fresco’s en iconen in
kerken.
Als driejarige schilderde Martin zijn eerste icoon:
onder de keukentafel beschilderde hij de onderkant van de tafel: dat was wat hij zijn moeder had
zien doen in de kerk. Hij volgde een opleiding
aan het kunstgymnasium in Sofia, bekwaamde
zich daar in het schilderen van iconen en ging
vervolgens naar Budapest voor een opleiding
restauratie. In het kader van een uitwisseling
kwam hij in Den Haag terecht, waar hij twee opleidingen voltooide aan de Koninklijke Academie
voor Beeldende Kunst.

Ikonen schrijven
Al jarenlang geeft Martin cursussen iconen
schilderen. Het woord ‘icoon’ is afgeleid van
het Griekse ‘eikoon’ dat ‘beeld’ betekent. Een
icoon is een afbeelding van Christus, Maria of
heiligen of van belangrijke feestdagen in de
oosters-orthodoxe kerk, van Rusland tot Ethiopië. Martin: “Er gelden vaste regels voor het
schilderen van een icoon. De afbeelding is bepaald, de af te beelden personen en de kleuren ook. In feite is er geen plek voor artistieke

vrijheid. Toch is elke icoon uniek. Een voorbeeld.” Martin loopt door het atelier en verzamelt drie iconen met de afbeelding van Maria
en kind geschilderd door cursisten van de beginnerscursus: in deze cursus van zes lessen
schildert iedere cursist dezelfde icoon. Ondanks de identieke afbeelding, dezelfde kleuren, verschillen de iconen van elkaar. “Ieders
eigenheid en eigen handschrift komt naar
voren. We spreken ook eerder van het ‘schrijven’ van een icoon in plaats van het schilderen
ervan. We beginnen met een houten paneel
te prepareren met textiel en vele lagen krijt en
lijm. Dan begint het schilderen. Je leert hier
met pigmenten te werken en zelf temperaverf te maken: een transparant mengsel van
water, pigment, eigeel en wat azijn voor conservering. Laagje voor laagje breng je de verf
aan, altijd van donker naar licht. Zo ontstaat
licht uit duisternis. Het licht van het heilige op
de icoon straalt naar de kijker.”

Cursussen en workshops
Naast het lesgeven in iconen schilderen,
geeft Martin cursussen en workshops fresco
schilderen, en in technieken van oude meesters. Hij organiseert regelmatig cursussen in
het klooster van Huissen en het klooster bij
Egmond aan Zee en zomers ook in Bulgarije.
Verder houdt Martin zich bezig met restauratie en conservatie van oude iconen.
De laatste cursisten verlaten het atelier: de
een heeft een oude icoon van zijn overleden
tante gerestaureerd, de ander zegt: “Het is een
rustgevende en meditatieve bezigheid”.
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Wij Weimar is op zoek naar juristen
Geduld is een schone zaak, maar niet oneindig
tekst: redactie

Vijf ervaren professionals, zeer betrokken bewoners bij de ontwikkelingen in het Regentesse/Valkenboskwartier, komen uit de grote groep
van bewoners rond Wij Weimar. De
thema’s waarmee zij zich bezighouden zijn
veiligheid, ondermijning, ruimtelijke ordening en vastgoed, verkeer en beheer buitenruimte. Een groepsgesprek met Piet Driest,
Hans Hoogvorst, Anne van de Kooij, Aad van
Schie en Ben Veen.

Eindeloze vergaderingen en niet
nagekomen beloftes
“Wij zijn al jaren in gesprek met het Stadsdeel en ‘Het Spui’ (lees de politiek en de
ambtelijke diensten), maar er vinden geen
zichtbare veranderingen plaats in genoemde thema’s. Ondanks allerlei toezeggingen
blijven we zitten met een overmaat aan
coffeeshops (hoewel de eigenaren van de
shops mee willen werken aan verplaatsing),
er vinden veel ongewenste woningsplitsingen en bestemmingsveranderingen plaats,

er is veel leegstand, het lukt maar niet om
het grote aantal bijplaatsingen bij de Oracs
in te perken en er wordt te hard en vaak tegen de toegestane verkeersrichting in gereden. Het Stadsdeel en de gemeente willen
ons graag als welwillende en meedenkende
buurtbewoners zien, maar de praktijk is eindeloze vergaderingen en niet nagekomen
beloftes. De Urgenda-methode heeft ons
geleerd dat er effectievere manieren zijn om
met de overheid te communiceren. Daarvoor hebben we stevige deskundige juristen
nodig die ons ondersteunen.”

Oproep

Ook het koor De Buren trad op

“Wij zoeken bevlogen juristen, die bij voorkeur in onze wijk wonen en tijd en zin hebben om met ons aan de slag te gaan. Geld
hebben we niet, maar wel kennis van onze
wijk, denkkracht en veel ervaring op het gebied van stedelijke ontwikkelingen.

Buurt-en-kerkhuis Bethel staat
al 100 jaar als een huis

Mochten bewoners zich aangesproken
voelen door onze aanpak, dan wil de werkgroep graag met hen in contact komen.”
info@wijweimar.nl

tekst en foto: Aad van Schie

Op zondag 31 oktober vond de openingsviering plaats als aftrap van een
feestelijke week vanwege het 100-jarig
bestaan van Buurt-en-kerkhuis Bethel
in de Thomas Schwenckestraat. In de
fraaie kapel werd uiteraard teruggeblikt op
die 100 jaar. Maar het ging vooral ook over de
rol die Bethel nú in de wijk speelt. Er waren
toespraakjes, er werd gemusiceerd en ook
uitbundig gezongen door de 100 aanwezigen. De sfeer zat er goed in.

Terugblik
Klaas Bruins, coördinator en diaconaal opbouwwerker van Bethel, vertelde hoe de kerk
met ingezamelde dubbeltjes en kwartjes en
vooral ook door de financiële impuls van een
gulle gever in 1921 tot stand kwam. Aanvankelijk een godshuis, maar geleidelijk steeds
meer een plek waar de buurt terecht kan. Er
vinden nog tweemaal per maand religieuze
diensten plaats, bij toerbeurt verzorgd door
de Haagse Dominicus en de Grieks-Orthodoxe kerk.
Klaas refereerde ook aan de grote renovatie
die het pand doormaakte een kleine tien jaar
geleden. Natuurlijk trad het koor De Buren
op met een uitbundig gezongen Congolese canon en een muzikale buurtgenoot
presenteerde zijn zelfgemaakt Bethellied.
Erg grappig was de dans van de kinderen
van Kidstime, jeugdwerk dat onder die naam
actief is en de opvolger van kerkelijk jeugdwerk van diverse kerken in de omgeving. En
natuurlijk was er aandacht voor de kerkasielfunctie die Bethel enige jaren geleden bekleedde voor een Armeense gezin. Die actie
zorgde destijds voor landelijke bekendheid
van Bethel. Het Buurt-en-kerkhuis is voorlopig niet weg te denken uit deze buurt als het

“

Je moet
bedenken dat 55%
van de mensen hier
alleen woont

”

aan de enthousiaste feestvierders ligt.
De feestweek werd op zaterdag 6 november
afgesloten met een fantastisch jubileumconcert van de vier saxofonisten van het
beroemde Amstel Quartet, dat voor hun
repetities een onderkomen bij Bethel heeft
gevonden.

Huidige rol in de buurt
We spraken naderhand met Klaas Bruins over
de overige activiteiten die in Bethel plaatsvinden en die een rol in de buurt spelen. Dat
zijn onder andere de succesvolle ruilbeurs
voor kinderkleding ‘Krijg de kleertjes’, het
spreekuur juridische vragen, de wekelijkse
open huiskamer, buurtkoffie en het avondgebed, en niet te vergeten de muziekmatinees.
Klaas: “Maar de meest sociale activiteiten
zijn denk ik wel de maaltijden die we elke
dinsdag en twee keer per maand op donderdag organiseren. Zo’n 35 mensen, verdeeld
in twee shifts per avond, gebruiken samen
een gezonde maaltijd en doen contacten op.
Vrijwilligers koken en wie kan helpt mee. Je
moet bedenken dat 55% van de mensen hier
alleen woont. Een deel van deze bewoners
is door bepaalde oorzaken kwetsbaar, waardoor eenzaamheid op de loer ligt. De impact
van de maaltijden is groot. Mensen blijven
elkaar ontmoeten, voelen zich gekend en
komen hier blij vandaan.”
www.betheldenhaag.nl

Het Haags wereldkoor Voces del Mundo brengt buurtbewoners in kerststemming met kerstliederen uit allerlei culturen. Het eerste optreden is tijdens het
Bethel muziekmatinee op zondag 19 december van 15.00 tot 16.00 uur.
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tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

In het vroege voorjaar van 2021 zou de
flink opgeknapte speelplaats achter de
school aan de Cartesiusstraat feestelijk
worden geopend. Vanwege corona werd
dat voorlopig uitgesteld. We gingen toch
maar vast kijken hoe de speelplaats erbij ligt,
want die opening is straks een beetje mosterd na de maaltijd.

De Klimop anno 2021

Samen met interim-directeur Kees van
Heesbeen lopen we er rond. Een uitdagende
inrichting met klautertoestellen, hellinkjes,
trapjes en leuke verblijfsplekken en natuurlijk voldoende groen. Een walhalla vergeleken met daarvoor.
Na de reorganisatie met onder meer de
samenvoeging in 2018 van de twee locaties
op het huidige adres, staat de school er goed
voor. De groei van 128 leerlingen naar 170 in
december 2019 heeft zich verder voortgezet.
“Er zijn nu ruim 190 leerlingen en daar zijn
we trots op”, zegt Kees.

Taalonderwijs

“Met ingang van dit schooljaar hebben we
een belangrijke stap gezet in het taalonderwijs. Nieuwe instroomleerlingen van buiten-

landse komaf van de leeftijdsklassen 4/5/6
en 7/8 starten nu fulltime in taalgroepen
voor een periode van minimaal 40 tot 90 weken. Voorheen zaten deze leerlingen al twee
dagen per week in de stamgroep. Dat werkte
niet. Er is veel meer intensief oefenen van
het Nederlands nodig om op het benodigde
taalniveau te komen. Daarnaast is er stevige
begeleiding ingezet om ook in de andere
klassen de aanpak van de taal te verbeteren.
Die speelt nu eenmaal een rol bij alle vakken.” De jongere kinderen starten overigens
wel meteen in een stamgroep. “We hebben
hier kinderen vanuit 35 herkomstlanden,
veelal uit Oost Europa. En ze blijven vaak
niet hun hele schoolcarrière op deze school.
Vanwege het werk van hun ouders trekken
de gezinnen vaak weer verder.”

Vreedzame school

“Het is bijna onmogelijk om hier weer kinderen van autochtone Nederlanders binnen
te krijgen. Dus stoppen we al onze energie
in deze kinderen, onze internationale familie als het ware.” Het uitgangspunt van de
vreedzame school is een constante op de
Klimop. “Bovendien investeren we, samen
met de bewoners, welzijnswerk, gemeente
en politie, veel in de buurt.” Als het goed is,
zijn over een goed half jaar ook de naburige

Stichting
Electriciteitsfabriek
stopt in 2022
We hebben 10 jaar lang geregeld kunnen genieten van de culturele evenementen die de Stichting
Electriciteitsfabriek in de Turbinehal van de fabriek
organiseerde. Naast de Winterwerkplaatsen heeft
een flink aantal kunst- en muziekorganisaties en
filmproducenten de ruige locatie gebruikt voor
muziek-, theater- en modeperformances. Uniper, eigenaar van de Turbinehal, gaat de hal zelf
in gebruik nemen voor duurzame energieopwekking. In januari 2022 komt er een afsluitend evenement. informatie hierover wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt, onder meer op onze website
www.konkreetnieuws.nl

n

ONDERWIJS IN DE WIJK
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Klauteren bij de Klimop kan
volop en leren gelukkig ook
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Verbeterpuntjes
Kom ik argeloos een raadselachtig groen
verkeersbord tegen: “fietsverbeterpunt”.
Ik kijk om me heen waar die mecanicien
met oliespuit, steeksleutel en fietspomp
dan uithangt. Een pitstop voor een snelle
apk, dat is nog eens een puik idee! Na het
verwerken van een lichte teleurstelling en
even googelen weet ik beter. Die borden
staan er al ’n poosje, bij kruispunten waar
ruimere opstelplaatsen komen. Natuurlijk
niet vandaag, maar in de toekomst, later.
Groen is de kleur van hoop en de gemeente
serveert hoop op een groen bord. Een
bord dat zegt: “Wacht maar, de stad is nog
niet volmaakt maar je zal eens zien!” Mild
gestemd fiets ik door.

Interim-directeur Kees van Heesbeen
sportlocatie en het buurthuis Hondius helemaal vernieuwd.

Toekomstdroom van Kees

“De Klimop als een palet, een geheel van
kleuren, dat door de vermenging van al die
kleuren tot een prachtig en kleurrijk schilderij komt. Daar gaan we als team Klimop voor.”

Al mijmerfietsend valt mij in dat ik pas
nog bijna onderuit ging in een berg zand.
De duinverstuivingen zijn in oude glorie
hersteld, helaas ook langs de fietspaden.
Dikwijls ligt de boel ondergestoven en
moet er een shovel aanrukken. Bert weet
raad. Gewoon ‘n stukje herbeplanten. Dat
kan natuurlijk niet stante pede. Eerst moet
er een budget worden afgehamerd en een
onderhoudsplan worden afgestempeld.
Daarna gaan ze helmgras kweken. Dan
maar voorlopig zo’n bord erbij: “fietsverbeterpunt”. De onbekommerde fietser gaat
alsnog horizontaal maar terwijl hij overeind
krabbelt krijgt hij dat groene bord in het
oog. Dan weet hij: het is gezien, het is niet
onopgemerkt gebleven. Aangedaan fietst
hij door.
Nu we zo goed bezig zijn met het verzinnen
van borden. Wat dacht u van ‘n scharlakenrood bord met de nachtzwarte tekst “vastgoedverbeterpunt”? Plenty plekken waar
een tegel eruit en een paal erin kan. Op uw
wandeling door weeë wietwalm kunt u ze
zo aanwijzen, de pandjes die verkommerd
waren en nu verkamerd zijn en ook leegstand die stilletjes in waarde stijgt. U kent
het traject van uitgebrand tot uitgepond.
Buurtregisseur? Regisseert zich drie slagen
in de rondte. Wijklaboratorium? Het bruist
in de retorten. Burgemeester? Welwillend
maar geketend. Raadsleden? Nooit sprakeloos, wel besluiteloos. Volksopstand? Die
demonstratie, aandoenlijk in zijn vruchteloosheid, is iedereen al vergeten. Nee,
schaamrode vastgoedverbeterpuntborden,
dan komt het vast goed. Zo niet dan komen
er bloedrode pandverbeurborden. Dat is
pas schrikken!
Bert de Croon

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,_________________________________________________________________

ͳȀ
ǣͲͲǦ͵ͷͷͶͷͶǡǦǣ̷Ǥ
NKEL OM DE HOEK

JOUW DOE HET ZELF WI

r
geeft d

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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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

Mark van Overeem
in straatgalerie
De Spelonk

Myceliumgift
Kunstenaar Arne Hendriks bouwde eind
augustus een ‘mycelium’toren in het Gras van
de Buren op het De Constantijn Rebecqueplein
(zie KonkreetNieuws oktober jl.). Mycelium is
het wortelsysteem van paddenstoelen. Deze
myceliumtoren, gebouwd van afval van een
paddenstoelenkwekerij, heeft in dubbel opzicht
een vruchtbaar vervolg gehad.
Vanuit de bouwplakken groeien inmiddels de
oesterzwammen, die de omwonenden vrij mogen plukken. En op 9 oktober overhandigde myceliumtorenwachter Loes Keysers van Kopgroep
2030 de overgebleven plakken op vrolijke, maar

PAPER ART & DESIGN
– VLAS! | THE LINEN STEWARDS

toch plechtige wijze aan de initiatiefnemers en
vrijwilligers van de kleine maar fijne buurttuin
Valkenbosgaarde. Loes: “De verbindingen van
het mycelium in de toren staan symbool voor
de verduurzaming en verbuurzaming van onze
wijk. We gaan als Kopgroep 2030 door met
projecten om deze doelen te bereiken.” Nog
diezelfde middag bouwden de vrijwilligers van
Valkenbosgaarde daar hun eigen myceliummuur. En met veel genoegen zien ook zij in
hun bouwwerk de oesterzwammen groeien.
Ook buurttuin Groen van de Zon op de hoek
Copernicuslaan/Fahrenheitstraat kreeg een deel
van het overgebleven mycelium.

PAPER ART & DESIGN – STEEF MULLER
LIEFDEWERK MET OUD PAPIER 3

Mark van Overeem
tekst en foto: Piet Vernimmen

Half november opende in De Spelonk aan de Valkenboslaan 74 de
tentoonstelling ‘Façade Façade’ van
wijkbewoner en beeldend kunstenaar
Mark van Overeem. De tentoonstelling is
tot eind februari te bewonderen - gewoon
op straat door de ramen van nummer 74.
De beste tijd daarvoor is ‘s avonds vanaf de
schemering en in de vroege ochtend.

Europa ommuurd

Expositie tot 15 januari – In de zomer van
2020 hebben 29 participanten gezamenlijk
een biologisch vlasveld in Hemmen verbouwd. In dat jaar is er lijnzaad gezaaid,
onkruid gewied en is er geoogst.
In de winter is het vlas verder verwerkt, de
zaden zijn eraf gerepeld, de bast is verwijderd, het is gekamd en gesponnen.
Daarna hebben 8 ontwerpers en kunstenaars met veel liefde voor het materiaal
unieke weefsels, objecten, kunst en een
documentaire gemaakt. Om vlas tot linnen
te verwerken, is veel nieuwsgierigheid, geduld en doorzettingsvermogen nodig. De
getoonde werken zijn daar een representatie van.
The Linen Project is een initiatief van
ArtEZ MA Practice Held in Common and
Crafts Council Nederland.
Weimarstraat 56
www.paperartanddesign.nl

Expositie tot 15 januari – De Haagse
kunstenaar
Steef
Muller
gebruikt
verpakkingspapier voor zijn werk. Volgens
Muller maakt kunst de werkelijkheid
draaglijk door er een andere werkelijkheid
naast te plaatsen. In sensitiviteit van kleur
en structuur valt hem op dat pakpapier de
kleur van aardappelen heeft, of van nat
zand. Karton is vaak grijs als de winterse
lucht. Karton kan golven en rimpelen en
het geeft een zachte huid als bescherming
voor hetgeen we verpakken. Muller geeft
met grondbeginselen als verfrommelen,
samenbinden, verscheuren, knippen en
plakken dit gebruiksmateriaal een nieuw
leven. Hij gebruikt zwarte inkt en penseel
om er tekeningen op te maken. Hij wil naast
onze wereld die vol is van ordening, perfectie
en voorspelbaarheid, de onvolmaaktheid en
vergankelijkheid laten zien.
Weimarstraat 56
www.paperartanddesign.nl

adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance) Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijkagenten voor Regentessekwartier zijn
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192:
0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: 0800-2000
Servicepunt XL: informatie over wonen,
gezondheid, zorg, vervoer en ondersteuning: 070-2052660.

De nieuwe myceliummuur in Valkenbosgaarde

tekst: Anneke de Graaf foto: Valkenbosgaarde
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Mark is gefascineerd door muren. “Langzaam maar zeker wordt Europa ommuurd.
In het oosten door de muren van bijvoorbeeld Polen en in het westen kennen we de
muur bij Calais, vlakbij het Jungle Migrant
Camp. Europa wordt een afgesloten gebied
en we staan aan de vooravond daarvan.
Maar deze muren hebben niet het eeuwige
leven, over 50 jaar kijken we er heel anders
naar, denk maar aan de Berlijnse Muur of de
Chinese Muur.”

Grimmig
“Maar er is meer: door een muur heb je
geen contact meer met degenen aan de
andere kant van de muur, je werkt niet
meer samen, je hebt geen gezamenlijke
belangen. En, ook belangrijk, je bent je,
binnen de muren, ook steeds bewust van
de muur: je voelt je bijna onveiliger dan in
de periode dat de muur er niet was: muren
roepen vaak iets grimmigs op.”

Spiegel
De kijker ziet aan de rechterkant de muren
van Calais en links daarvan die aan de
Israëlisch-Palestijnse grens en - als in een
spiegel- ziet hij ook zichzelf. Mark van
Overeem zet de kijker aan het denken.

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

KONKREETNIEUWS

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

DECEMBER, JANUARI & FEBRUARI
DECEMBER

29 januari

De
Balansfabriek

18 | Vamos a la Haya - Zambomba | Een flamencofestĳn
19 | It’s Christmas time | Swingend Kerstconcert met live-orkest
27 t/m 30 | Zand en Veen 5 | Bĳzondere verhalen van buurtbewoners

Een persoonlijke en
professionele zoektocht

JANUARI

Maandelijks in het weekend

30 januari

Rondleidingen

Pancha Bhutam

Van Water naar Theater

Indiase Dans
geïnspireerd op
de 5 elementen

Neem een duik in de
geschiedenis van DNR

22 | Rondleiding | Neem een duik in de geschiedenis van DNR
28 | DADA-Digital Art | Cultureel muziekfestival voor én door jongeren
29 | De Balansfabriek | Bram Bakker | Persoonlĳke & professionele zoektocht
30 | Pancha Bhutam | Indiase Dans geïnspireerd op de 5 elementen

FEBRUARI
5 | In Two Minds | Kalpanarts | Dansvoorstelling over macht & manipulatie
6 | De koning bakt een huis (3+) | Poëtische voorstelling over jezelf durven zĳn
11 | El Pub Flamenco | Laat je verrassen door opzwepende ritmes
18 | 100 jaar Piazzolla | Carel Kraayenhof Quartet | Ode aan een idool
19 | Ubuntu’s Droom | Revolve Music | Een live luisterboek
20 | Alles Over-winnen | Nora Akachar | (G)een gewoon meisje uit de Schilderswĳk
26 | Rondleiding | Neem een duik in de geschiedenis van DNR

DNR SERIES
6 februari

De koning bakt
een huis (3+)
Gebaseerd op het gelijknamige boek van
Annemarie van Haeringen

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

27 t/m 30 december

18 februari

100 jaar Piazzolla
Carel Craayenhof Quartet brengt een ode
aan hun muzikale idool Astor Piazzolla

Zand & Veen 5
10 mensen met verhalen
over vrijheid, bomen, familie en taal

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

