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Gevlucht uit Oekraïne

foto: Jacques Rijnsburger

BEWONERS IN DE WIJK

Alla en haar kinderen vluchtten uit Oekraïne. Haar zuster Irena en haar man Glen vingen hen op. Na alle ellende toch even genieten van de
zon. Vlnr: Vooraan Sabina en Luka, achter Sara, Glen, Alla en Irena

Gevlucht uit Oekraïne
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Ook in onze wijk kwamen Oekraïense
vluchtelingen aan. In de eerste week
van maart vingen Glen en Irena Bolk
uit de Van Swindenstraat Irena’s zuster Alla en de drie kinderen Sabina (7),
Luka (6) en Sara (2) op.
Irena: “Mijn zuster woont in een klein
plaatsje in de buurt van Odessa. Ze heeft
niet afgewacht tot ze midden in de oorlogshandelingen terecht zou komen, en besloot
te vertrekken.”

Via Moldavië

Sasha, de man van Alla, bracht zijn gezin
naar de grens met Moldavië. Zelf bleef hij
in zijn land om zich als vrijwilliger in te
zetten bij de verdediging van Oekraïne. Bij
de grens stapten Alla en de kinderen over
in een bus die voor personen en vracht bestemd was. Ze hebben drie dagen gereden,
waarop Glen ze in Beuningen oppikte om
ze mee te nemen naar zijn huis.

Twee kleine kamers

Glen: “Ik heb af en toe wel wat tranen
moeten laten, zeker op het moment dat
ik Alla en de kleintjes zag in Beuningen.
Zo gesloopt en ontredderd. Oekraïne is
zo anders dan hier, ik ben er zelf zes keer
geweest; die eigen omgeving hebben ze
achter moeten laten.” Hij nam ze mee naar
hun huis in de Van Swindenstraat, dat

bestaat uit twee kleine kamers. Irena en
Glen vertellen: “De kinderen zijn lief maar
verschrikkelijk druk, misschien ook door
de omstandigheden. We moesten alles op
grijphoogte weghalen. De buren kwamen
klagen over de herrie, maar toonden veel
begrip toen we uitlegden wat er aan de
hand was. Zelf sliepen we op de bank in de
kamer en de rest in onze slaapkamer.”

Van Amsterdam naar Den Haag

Het was een noodoplossing en duidelijk
geen houdbare situatie. Glen: “Je wilt niet
weten met hoeveel instanties ik aan de telefoon heb gezeten voor hulp en opvang.
Maar het was duidelijk dat ook Nederland
is overvallen door de situatie. Het AZC kon
ons niet helpen. We werden steeds doorverwezen, tot er uiteindelijk opvang was in
een hotel in Amsterdam.” Ook dat was een
verre van ideale oplossing. Het steeds heen
en weer reizen naar Amsterdam kostte
veel tijd en brandstof. Bovendien moesten
Glen en Irena ook gewoon werken. Gelukkig zijn Alla en de kinderen inmiddels naar
een hotelkamer in Den Haag verplaatst. Ze
zien elkaar vaak. Intussen gaat het redelijk
goed met hen. Glen: “Kinderen zijn gelukkig zo flexibel. We zijn op dit moment nog
wel op zoek naar scholen.”

Hulp van collega’s

“Ik werk in de Greenhouse in De Lier.
Daar begonnen mijn collega’s onmiddel-

lijk kleren in te zamelen.” zegt Irena. Glen:
“Ja, Irena is heel geliefd op haar werk, ik
ben heel trots op haar.” Ook op Glens werk,
een inspectiebedrijf in Zoetermeer voor
onder andere asbest, was grote betrokkenheid. “Daar werd ook heel veel kleding
ingezameld en geld voor ondersteuning en
brandstof.”

Odessa

Glen: “We zijn in januari en februari nog
in Oekraïne geweest. Ook in Odessa, een
prachtige stad, gebouwd in de 17e en 18e
eeuw. We hebben toen helemaal niets gemerkt van spanning.” Irena vult aan: “Nu
ziet Odessa er precies zo uit als ik zag op
een foto uit 1945, met al die anti-tank barricades.”

Ongeloof
Irena: “Mijn moeder en mijn jongste zuster wonen in Rusland. Mijn moeder gelooft
me niet als ik vertel over hoe Rusland tekeer gaat Oekraïne. Zelfs nu ze hoort dat
Alla en de kinderen hiernaartoe zijn gevlucht, gelooft ze het niet. Om geen vreselijke ruzie te krijgen, hebben we afgesproken dat we niet meer over dit onderwerp
praten. Gelukkig gelooft mijn zusje me wel.
Die heeft toch meer informatie gekregen.”
Dit is de situatie op 20 maart. Die kan bij
het uitkomen van de krant medio april veranderd zijn. We blijven via Irena en Glen
volgen hoe het met Alla en de kinderen
gaat.
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ij prachtig lenteweer komt dit redactioneel tot stand. Je zou bijna vergeten
dat er niet zo ver weg een verschrikkelijke oorlog woedt. Die oorlog sijpelt
overigens toch de kolommen van deze krant binnen met een schrijnend
verhaal over een gezin uit Oekraïne, dat door familie hier werd opgevangen.
Er wonen nogal wat migranten uit Oost-Europa in de wijk en die hebben veelal
indirect te maken met deze crisis. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen in
Polen, het moederland van veel buurtbewoners.
tekst: Aad van Schie

Buurtverbeteringen
Aan het Hondiusplein wordt hard gewerkt aan de renovatie van het Richard
Krajicek Court en aan het nieuwe buurthuis. We vroegen aan de medewerkers
van ons Weimarchief om in de geschiedenis van dit stukje van onze wijk te duiken. Nou dat hebben ze gedaan. Wat een
indrukwekkend verhaal over deze plek
boordevol geschiedkundige verrassingen.
Die verdient dus een grandioze renovatie,
wat ons betreft ook voorzien van informatiepanelen over dat roemrijke verleden.
Ook op De Verademing gebeurt weer van
alles. De aanpassing van de speelplek voor
kinderen met een beperking is inmiddels
gerealiseerd. En er komt daar een minibos van wijkkunstenares Sara Vrugt. Een
relevante bijdrage aan de klimaatproblematiek. Net zoals de langste geveltuin van
Europa aan de Noorderbeekdwarsstraat,
die op 9 april gerealiseerd is.

Huurbuur
Lokaal je klus oplossen met
hulp van je buren
tekst en foto: Anneke de Graaf

Iedereen heeft wel eens een klusje in of
rondom het huis. Dat doe je dan zelf of je
huurt een professional in. Er zijn ook klusjes
waarbij het niet zo voor de hand ligt om een prof
in te huren.

Optie huurbuur
Een bekend voorbeeld is het in elkaar zetten van
een IKEA-kast. Een handige buur zou dan uitkomst bieden. Nog een paar voorbeelden: het
repareren van een lekkende kraan, een paar ramen zemen, lamp of schilderij ophangen, muur
of plafond verven, een klusje in de tuin. Dat zou
allemaal tegen een zacht prijsje gedaan kunnen
worden door die handige buur, misschien nog
diezelfde dag. Omdat je het zelf niet zo goed
kunt, je er geen zin in hebt of er het gereedschap niet voor hebt. De optie die Huurbuur
biedt is zowel financieel voordelig als sociaal en
gemakkelijk.

Aanbod
Aan de aanbodkant zijn er genoeg handige en
kundige niet-professionals die betaald werk willen doen wanneer het hun uitkomt, die diverse
klussen kunnen uitvoeren en problemen kunnen oplossen voor mensen in de buurt. Studen-

ten of zelfstandigen bijvoorbeeld, die af en toe
vrije tijd beschikbaar hebben en die nuttig willen besteden. Om wat te verdienen of gewoon,
omdat ze het fijn vinden om buren te helpen.

Platform
Huurbuur is een platform waar klussen en klussers bij elkaar komen. Waar je klussen kunt
aanmelden en waar je je ook kunt opgeven om
klussen uit te voeren. Het gaat dan meestal om
kleinschalige klussen: niet een grote verbouwing van een keuken, wel het schoonmaken
van die keuken of de lekkende kraan repareren.
Grote klussen mogen wel, maar de kans op een
match zal kleiner zijn.
Neem eens een kijkje op de website van Huurbuur: www.huurbuur.nl en lees verder hoe het
werkt en wat de huis- en veiligheidsregels zijn.
Misschien ook iets voor jou.

Wijkoverleg
Ja, de pilot Weimarstraat/Beeklaan is
inmiddels halverwege en er valt voorzichtig een balans op te maken: enkele
slechte ondernemers zijn verdwenen,
er is een – nog beperkt – aantal nieuwe
zaken gestart, de drempels zijn klaar en
er start een onderzoek naar de nieuwe
verkeersinrichting van de Weimarstraat.
Maar we zijn er nog lang niet, vinden
veel deelnemers aan het lopende wijkoverleg: rotte puisten zoals De Zaen en
het oude tandartspand op de hoek van
de Beeklaan zijn nog al te zichtbare bewijzen van hopeloosheid. En zo is er nog
wel meer om echt aan te pakken, vinden
de deelnemers aan aan dit nogal roerige
wijkoverleg.
De volgende nummers van
KonkreetNieuws verschijnen op 28 juni,
23 augustus, 18 oktober, 13 december

Cor Speksnijder, redacteur
Bijna dertig jaar woon ik nu in de Stephensonstraat. Met plezier. Sociale cohesie betekent in onze straat dat de buren
elkaar aanspreken, bij elkaar borrelen en
een bloemetje brengen als er iets te vieren valt of reden is voor verdriet. Ik heb de
wijk in de loop der jaren zien veranderen:
meer horecagelegenheden, meer galeries,
meer bakfietsen, meer bewoners met een
internationale achtergrond. Ik zag ook wat
bleef: uitbuiting van huurders, leegstand,
dubieuze winkels, criminaliteit. Gentrificatie met behoud van ruwe randjes.
Sinds kort ben ik met pensioen. Het is
een overbuurman aan te rekenen dat ik
nauwelijks heb kunnen genieten van de
leegheid van het bestaan. Hij bracht mij in
contact met Aad van Schie, de drijvende
kracht achter KonkreetNieuws. Die zette
mij onverbiddelijk aan het werk. Met mijn
ervaring moest ik maar eens wat gaan
doen voor zijn periodiek. Zo belandde ik
na veertig jaar landelijke journalistiek in
het colofon van deze wijkkrant en staan
er nog steeds deadlines in mijn agenda.
Van de Volkskrant naar KonkreetNieuws.
Van de wereld buiten de wijk naar de wereld in de wijk. Ook hier is vast genoeg te
schrijven.

Graag veilige
oversteek van
de Beeklaan
naar de
Daguerrestraat
tekst: Marieke Bauwens foto: John Martienus

De Beeklaan tussen de Edisonstraat
en de Laan van Meerdervoort lijkt soms
meer op een snelweg dan op een doorgaande stadsweg, zo hard wordt er vaak
gereden. Bewoners kaartten dit al vaker
zonder echt resultaat aan bij de gemeente en
nu hebben ze er schoon genoeg van. Er wonen veel kinderen aan de ene kant die graag
spelen op het speelplaatsje aan de andere
kant, in het korte stukje van de Daguerrestraat. Die moeten de Beeklaan met de dubbele rijbaan oversteken en dat is ronduit gevaarlijk.

Verkeersborden

De gemeente plaatste twee verkeersborden om auto’s snelheid te laten minderen.
Dat helpt onvoldoende en het zebrapad een
stukje verderop wordt regelmatig gewoon
genegeerd. Bewoners van de Beeklaan en
de Daguerrestraat verzamelden half februari veel handtekeningen van andere buurtbewoners om nu echt wat te veranderen.

Want er moet meer gedaan worden om de
Beeklaan veilig te krijgen: maximaal 30 km
en drempels is het minste.

En veilig spelen

Het speelplaatsje was aan een opknapbeurt
toe en in 2018 werd er met bewoners een
mooi, spannend en veilig plan gemaakt, met
onder andere boomstammen rondom het
plaatsje. Maar zo werd het niet uitgevoerd,
integendeel. Een knalgele ondergrond, geen
boomstammen, en wel fietsnietjes aan de
zijkanten. Bewoners zijn opnieuw in gesprek
met de gemeente, met de afdelingen Speelbeheer en Groenbeheer. Zij bekijken hoe het
zo aangepast kan worden dat kinderen er
straks wel veilig kunnen spelen, het er echt
leuk uitziet en ouders er graag zitten.
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GroenLinks grootste partij in ReVa
tekst: Cor Speksnijder

GroenLinks heeft bij de verkiezingen voor de gemeenteraad onder bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier de meeste stemmen verzameld. Net als vier
jaar geleden is deze partij hier de grootste geworden, op de voet
gevolgd door D66. Hart voor Den Haag van Richard de Mos, dat
in de hele stad alle andere partijen achter zich liet, kwam in ReVa
niet verder dan een vijfde plaats. Partij voor de Dieren deed het
opvallend goed in de wijk: een derde plaats.

Geen doorbraak van De Mos
Ondanks zijn overwinning hebben de verkiezingen De Mos niet
de door hem gedroomde doorbraak bezorgd. Zijn partij klom
van acht naar negen raadszetels, maar wist daarmee haar positie
niet genoeg te versterken om deelneming aan het college af te
dwingen. Mogelijk heeft de lage opkomst (43 procent) de partij
parten gespeeld. Een coalitie met Hart voor Den Haag ligt niet
voor de hand zolang D66 en GroenLinks weigeren met de partij
in zee te gaan. Dit vanwege het langlopende justitiële onderzoek
tegen De Mos, die wordt verdacht van corruptie en ambtsmisbruik.

Waarschijnlijk voortzetting huidige coalitie
De weg lijkt vrij voor voortzetting van de huidige coalitie, die
twee zetels winst (D66) boekte. Ook met een partner minder kan

de rest van de coalitie nu doorgaan. Als D66, VVD, GroenLinks,
CDA en PvdA hun samenwerking voortzetten, zal een wezenlijke
koerswijziging van gemeentelijk beleid uitblijven. De verhoudingen in de raad zijn nauwelijks veranderd. Of het moet de val van
de Haagse Stadspartij zijn - die verloor twee van haar drie zetels.

Onontkoombare thema’s
Potentiële coalitiepartijen leggen in hun programma’s nadruk op
de strijd tegen de woningnood en ondermijning, op bevordering
van duurzaamheid en vergroening. Het zijn onontkoombare thema’s. Met Hart voor Den Haag in het college zou waarschijnlijk
meer rekening worden gehouden met de belangen en verlangens van (kleine) ondernemers en zou meer ruimte worden opgeëist voor de auto: verbreding van wegen, meer parkeerplaatsen, meer parkeergarages. Naar het zich laat aanzien zal De Mos
zijn boodschap als oppositieleider moeten uitdragen.

Een zetel voor FVD
Forum voor Democratie, de enige partij in Nederland die weigert
Poetins oorlog te veroordelen, maakt zijn entree in de Haagse
raad met één zetel. Voor zover bekend wordt die ingenomen
door Gideon van Meijeren, tevens lid van de Tweede Kamer en
van de Provinciale Staten. Deze banenstapelaar zoekt geregeld
de grenzen op van wat wettelijk en moreel aanvaardbaar wordt
geacht. Van hem kan worden verwacht dat hij met zijn minachting voor politieke spelregels en zijn slordige omgang met feiten
ook in de gemeenteraad voor ophef en irritatie zal zorgen. Aan
de overige partijen de opdracht daar een passend antwoord op
te formuleren.

“

De
verhoudingen in de
raad zijn nauwelijks
veranderd

Wat hun beloften en voornemens ook zijn, alle partijen moeten
inmiddels rekening houden met een nieuwe werkelijkheid. De
Russische invasie in Oekraïne dreigt tot een economische recessie te leiden die ook de gemeente en haar bewoners zal raken.
Wat zijn prognoses over gemeentelijke inkomsten en uitgaven
in deze onzekere tijden nog waard? Het stadsbestuur zal zich
moeten bezighouden met de komst van vluchtelingen. Niemand
weet hoeveel Oekraïners zich uiteindelijk in Den Haag zullen

Zetels 2018

Zetels 2022

Hart voor Den Haag/
Groep de Mos

8

9

D66

6

8

VVD

7

7

GroenLinks

5

5

CDA

3
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melden en hoelang ze blijven. Vaststaat dat ze op een fatsoenlijke manier moeten worden opgevangen.

Nieuwe werkelijkheid

Uitslag verkiezingen gemeenteraad

”

Uitslag verkiezingen ReVa*
Aantal stemmen 2018

Aantal stemmen 2022

GroenLinks

2031

1929

D66

1555

1855

Partij voor de Dieren

848

1080

PvdA

764

1010

Hart voor Den Haag/
Groep de Mos

1225

969

3

PvdA

3

3

VVD

890

762

Haagse Stadspartij

3

1

Haagse Stadspartij

1222

638

Partij voor de Dieren

2

3

CDA

579

355

PVV

2

1

SP

366

353

CU/SGP

1

1

Denk

-

282

SP

1

1

Forum voor Democratie

-

222

50Plus

1

-

PVV

403

182

Denk

-

2

CU/SGP

237

179

Forum voor Democratie

-

1

50Plus

153

58

* Stemmen van Regentessekwartier en Valkenboskwartier bij elkaar opgeteld.

VAUGEL Door Erik van Schaaik
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Familie & Recht

Automatisch gezag over
kind bij erkenning
In onze familierechtpraktijk zien we
vaak dat ongehuwde ouders na erkenning van een kind de extra stap voor
het verkrijgen van ouderlijk gezag
niet zetten. Vaak door onwetendheid of
nalatigheid.
Bij het uit elkaar gaan of het overlijden van
de ongehuwde moeder leidt dit vaak tot
problemen en procedures. Die extra stap
hoeven gehuwde of geregistreerde partners
niet te nemen. Die krijgen automatisch het
gezag bij de geboorte.
De huidige wetgeving sluit niet meer aan
op de familie anno 2022 waarbij een groot
en steeds groeiend aantal kinderen buiten
huwelijk wordt geboren. Maar groot nieuws,
want hier komt verandering in! Op 22 maart
2022 is een nieuwe wet aangenomen. De
nieuwe wet gaat – naar verwachting - per 1
juli 2022 gelden.

Wat verandert er?
De nieuwe wet zorgt ervoor dat ook ongehuwde ouders gemakkelijk en van rechtswege gezamenlijk gezag krijgen bij de
erkenning van het kind. Je gaat aangifte
doen, je erkent het kind en vervolgens krijg
je automatisch het gezag erbij. Ongehuwde
ouders die de erkenning voor de geboorte
hebben geregeld, hebben direct vanaf de
geboorte gezamenlijk gezag over het kind.
In de nieuwe regeling is ruimte gelaten dat
alleen erkenning plaatsvindt, zonder dat
er gezamenlijk gezag ontstaat. Ook als een
erkenning niet gezamenlijk tot stand komt,
maar door vervangende toestemming van
de rechtbank, ontstaat niet automatisch gezamenlijk gezag. De andere ouder – vaak de
vader - moet dit dan apart aan de rechtbank
verzoeken.

Positieve verwachtingen van de
wet?
Onduidelijk is of de nieuwe wet gaat voorzien in de beoogde oplossingen, namelijk
gelijkheid in ouderschap in het belang van
een kind. Conflictsituaties tussen ouders
kun je met deze wet niet voorkomen. Als
ongehuwde ouders onverhoopt uit elkaar
gaan, blijft het gezamenlijk gezag in stand.
Gezamenlijk gezag na scheiding vereist samenwerking. Voor belangrijke beslissingen
over het kind is toestemming van de andere
ouder vereist. Vaak zien we in de rechtspraktijk dat ouders verschillend denken over wat
in het belang is van hun kind.
De praktijk zal uitwijzen of deze wet aanleiding gaat geven tot meer conflicten en
procedures. Conflicten waarbij het kind vaak
het kind van de rekening is.
Ien Ubaghs
Familie & Recht,
hoek Weimarstraat/
Franklinstraat
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Laatste
nieuws van de
transformatiemanager
Er gebeurt veel en
er is nog genoeg
te doen
Transformatiemanager Abdel Bouchibti
tekst: Anneke de Graaf foto: Piet Vernimmen

Abdel Bouchibti vindt het als transformatiemanager tijd voor een volgende
stap. Hij voert samen met andere betrokkenen een moeizame, maar verbeten strijd om
de Weimarstraat en omgeving te verbeteren
tot een plek waar het goed ondernemen,
winkelen en wonen is. Een fijne, veilige en
prettig ogende omgeving waar je graag wil
zijn.
Het is nog niet overal zichtbaar, maar achter de schermen gebeurt er veel. Verschillende winkels in de Weimarstraat deel 3
gaan weg, en daar komen nieuwe winkels of
appartementen voor in de plaats. Abdel geeft
een – niet uitputtend – overzicht.

Laatste ontwikkelingen in de
Weimarstraat

Op de hoek met de Professor Kaiserstraat
gaat toko Warung Made weg en daar komt
een zonnestudio. Op nummer 314 komt
Liamo patisserie/ijs en koffie to-go. Administratiekantoor Wegwijs heeft het pand
op nummer 338 bij zijn kantoor getrokken.
Vintagewinkel Pathefoon op 237 stopt. Voor
254 zijn gesprekken met een meubelstoffeerderij. Nummer 364 wordt verbouwd;
er wordt gesproken met meerdere gegadigden. Restaurant Gold River op nummer
287 wordt grondig verbouwd en krijgt een
compleet nieuwe uitstraling. Bistro 55 (hoek
Professor Kaiserstraat) wordt in een nieuw
jasje gestoken en gaat verder onder de naam
Birdflower; het nieuwe concept is een am-

bachtelijke Franse patisserie met daarbij
een grand café. Nummers 269, 290, 295 en
303 worden verbouwd tot appartementen.
Op twee adressen in de Weimarstraat is
de huurovereenkomst ontbonden en daar
moeten de ondernemers vertrekken. Er zijn
gesprekken gaande met een wijnproeverij,
een bruidsmodezaak, een meubelstoffeerderij, een babyspa, een cosmeticawinkel en
een kookschool voor kinderen.

Regentesselaan en Beeklaan

De al lang leegstaande plint 342-358 op de
Regentesselaan, waar in het verleden automaterialen Gamesa zat, wordt verbouwd tot
vijf appartementen.
Op de Beeklaan lopen zeven omvormingstrajecten van leegstaande bedrijfsruimten
(o.a. ex Café Bar Zero en De Bruin) naar
woningen. Ook de opslagruimte aan de Fultonstraat 2 van De Bruin wordt tot appartementen verbouwd.

Cosmetisch herstel

Abdel: “Er bestaat genoeg belangstelling
van nieuwe ondernemers om zich hier te
vestigen. Meestal moeten panden wel eerst
flink opgeknapt worden en wij vinden dat
de pandeigenaren dat moeten doen. Binnen
en buiten, puien, elektra, vloeren, lekkages
verhelpen. Helaas is er nog geen beeldkwaliteitsplan, daar zijn we nog mee bezig. Dat
is een handicap, want daarmee kun je eisen hoe panden er uit moeten zien. Zodat
bijvoorbeeld niet een gevel zwart geverfd
wordt, zoals al is gebeurd in de Weimar-

“

Verschillende
winkels in de
Weimarstraat deel 3
gaan weg

”

straat. Ook willen we wat doen aan de volledig dichtgeplakte ramen, wat in feite niet
toegestaan is. Een werkgroep Uitstraling van
het Wijkoverleg Weimarstraat/Beeklaan zal
zich bezig houden met ‘cosmetisch herstel’.
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld,
dat wel dit jaar moet worden gebruikt. Het
Wijkoverleg bestaat uit bewoners en ondernemers en wordt voorgezeten door de
gemeente. Verder was en is de vergunningplicht hier erg nuttig.”

BIZ en banieren

“Ook van groot belang is dat de BIZ doorgaat, zodat de ondernemers in de komende
jaren in de eigen winkelstraat blijven investeren en samenwerken. En dan hebben we
nog het project Banieren. Vertegenwoordigers van de BIZ, Wij Weimar, Mafuganova,
bewoners en ondernemers hebben input
gegeven voor de teksten die op banieren aan
de lantaarnpalen moeten komen. Er zijn veel
mooie teksten binnengekomen. In mei hangt
de gemeente de banieren op.”
Al met al: de boel is flink in beweging.

Paradijsvogel coachen?
tekst: Marieke Bauwens

Al ruim 25 jaar helpt ‘Over de Drempel’
mensen met een te volle woning om
hun huis op te ruimen. Het gaat vaak om
bijzondere mensen met een geheel andere
levensstijl. ‘Over de Drempel’ zoekt creatieve vrijwillige coaches die met geduld en
aandacht deze mensen helpen hun overvolle
woning te ordenen en weer beter voor
zichzelf te zorgen. Coaches die goed kunnen

luisteren en mensen kunnen motiveren die
anders zijn dan doorsnee. Zij bezoeken hen
één keer per week een dagdeel.
Vrijwilligers krijgen een introductie in
onderwerpen als psychische ziektebeelden,
alcoholverslaving en hygiënische probleemsituaties. Jaarlijks is er een training, een
vrijwilligersuitje en een etentje met cliënten.
Vrijwilligers steunen elkaar in de intervisiebijeenkomsten en krijgen begeleiding van
professionele hulpverleners.

Voor meer informatie: Jan Grotendorst, 070
318 1616, jgrotendorst@stekdenhaag.nl . Zie
ook www.stekdenhaag.nl/overdedrempel .
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VERNIEUWING IN DE WIJK

Buurthuis Hondius gesloopt
En er komt een nieuw buurthuis voor terug
tekst: Aad van Schie foto: John Martienus

Op vrijdag 4 februari was het een drukte
van jewelste rond het oude buurthuis
Hondius. Wijkbewoners, ambtenaren van het
stadsdeel en het Spui en vertegenwoordigers
van de Richard Krajicek Foundation verzamelden zich rond het karkas van het meer dan 100
jaar oude gebouw.

Parel voor de buurt
Wethouder van Sport Hilbert Bredemeijer klom
met assistentie van een gehelmde bouwvakker
in de shovel en leverde de gewenste sloopbijdrage. Na deze sloop gaat eerst het sportterrein op de schop. Begin juli zal de vernieuwde
accommodatie opgeleverd worden: een parel
voor de buurt in beweging. Voor de Richard
Krajicek Foundation is dit een feestje waard. Dit
was ooit 25 jaar terug hun eerste Playground.

Er zijn er nu zestien in Den Haag en 126 in het
hele land.

Bouw buurthuis is fenomeen in
2022
Heel bijzonder dat er een nieuw buurthuis
komt natuurlijk, na de kaalslag van de buurthuizen in heel Den Haag. De aanwezige ambtenaren zijn hier buitengewoon trots op. Ja,
als je eerst veel teloor laat gaan, is zo’n eerste
zwaluw wel speciaal. Maar toch mooi dat dit
nu juist op deze toch wat sombere plek in de
wijk gaat gebeuren. Begin 2023 moet het opgeleverd worden. Het oude, wat onveilig ervaren groen langs dit terrein zal ook verdwijnen
en er komt mooi groen voor terug. Alles bij elkaar zal het fraai worden: het net vernieuwde
speelplein van de Klimopschool, de vernieuwde Playground en als klap op de vuurpijl het
buurthuis. We zijn benieuwd.

Het Hondiusterrein
Van proef tot permanent

tekst: Sebastiaan Coops, Weimarchief foto: Haags Gemeentearchief

Op dit moment wordt er danig gebouwd
en gesloopt in de wijk. Het Hondiusterrein,
tussen de Hondiusstraat en de Cartesiusstraat
krijgt een flinke opknapbeurt. Maar waarom
bestaat dat terreintje eigenlijk en wat was dat
gekke gebouwtje dat nu gesloopt moest worden?

ren van leden; ongeveer 200 jongens en 100
meisjes van 13 tot 18 jaar hadden zich laten inschrijven als lid. Voor kleine kinderen was er een
zandbak die “steeds gevuld was”, vaak voor de
broertjes en zusjes van de spelende kinderen.
Gemiddeld werden er per week 2000 kinderen
toegelaten. Het jaarverslag van de vereniging
over 1908 vermeldt dat ongelukken niet voorkwamen. De proef was geslaagd!

Blauwe Pannenbuurt

Intensief gebruikt

In 1893 werd het stratenplan van het Regentessekwartier vastgesteld. Het gebied was niet
helemaal leeg. Er was de gasfabriek en langs
de weg naar de gasfabriek, die we de Gaslaan
zijn gaan noemen, ontstond een klein wijkje
met arbeiderswoningen. Dat was in 1887 en
het buurtje wordt de Blauwe Pannenbuurt genoemd. Het is in beheer van hun eigen coöperatie: Vooruit II.

Naast spelende kinderen werd het terrein ook
bezocht door gymnastiek- en schermvereniging “Hellas” met een lokaal aan de Van Swindenstraat. Op het terrein konden ze in de open
lucht oefenen. Datzelfde deed de ’s-Gravenhaagschen Turnbond met zeven verenigingen
die de hele zomer van 1910 wedstrijden organiseerden. Zelfs de politie gebruikte het terrein
om te oefenen en wel met instructeur Wladimir
Kasulakow van de Parijse politie. Hij gaf er demonstraties in zelfverdediging. Ook werd er
door de buurt gesport, zo werden er met het
50-jarige jubileum van Vooruit II kinderspelen
gehouden in 1936.

Verzoek aan gemeente
Toen kwam de grote stadswijk en de omgeving
werd volgebouwd. Op één dapper stukje grond
na: het Hondiusterrein. Eerst werd het geëxploiteerd door de gemeente. Tot de vereniging van
Haagsche Volksspeelterreinen in 1906 aan de gemeente vroeg om kosteloos afstand te doen van
het terrein en gymnastiektoestellen en het terrein in te richten met: “Een portiershuisje, loods
voor berging van gereedschappen, privaten en
drinkwater en daarbij een jaarlijkse bijdrage van
ƒ 1000,- [voor] onderhoud, toezicht en leiding.”
Dit werd bij wijze van proef toegestaan.

2000 kinderen per week
In 1908 werd het terrein geopend. Groepen
jongens en meisjes speelden er onder toeziend
oog van spelleiders die soms vrijwilligers waren.
In totaal gaven 31 scholen zich op waardoor
6042 kinderen er konden spelen. Op woensdag
en zaterdag was het terrein open voor kinde-

Het houten hulpschoolgebouw, 1929

Hulpschooltje
Ongeveer rond dezelfde tijd werd er een klein
houten gebouwtje neergezet. Dat was de hulpschool die ervoor moest zorgen dat de burgerscholen in de wijk ontlast werden. De gemeente
gaf in 1903 opdracht voor de bouw van het
schooltje. Het was een tijdelijk gebouw, maar al
in 1910 waren er zo veel aanvragen dat het hulpgebouw werd ingericht als volwaardige burgerschool met zeven klassen, met schoolgeld van ƒ
24,-. In 1919 kreeg de school eindelijk een zelfstandig hoofd; het tijdelijke was er af.

Vluchtelingen
Ook het wereldgebeuren liet het terrein niet
onberoerd. Aan het begin de Eerste Wereldoor-

Een luchtfoto met de situatie in 1982
log werd de school gebruikt als interneringsdepot om vluchtelingen uit het zwaar belegerde
België op te vangen. Binnen een dag werd de
school door de leerlingen en leraren ontruimd
en ingericht. Er was plaats voor 150 Belgische
vluchtelingen.

100 jaar tijdelijk
Een sprong in de tijd en we zijn in het heden.

Wat zien we? De proeven en tijdelijkheid van
het begin zijn blijvend geworden. Het houten
schoolgebouwtje is in 2022 gesloopt, maar
het heeft er toch ‘tijdelijk’ meer dan 100 jaar
gestaan. En een school is er ook nog steeds: de
O.B.S. de Klimop. De mooie plannen van een
nieuw buurthuis en speelterrein gaan vast recht
doen aan het verleden.
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Hulp nodig met
klussen?
Plaats je klus op
huurbuur!
huurbuur.nl

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN

www

www.sunblock.nl 070 82 00 355

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl

THE CHAIR HERENKAPPER
Weimarstraat 347 A
070 362 20 43
thechair.nl

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

(alleen op afspraak)

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

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22
Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag
www.allroundglasservice.nl

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

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

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

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

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

ͳȀ
ǣͲͲǦ͵ͷͷͶͷͶǡǦǣ̷Ǥ

Bezoek aan huis mogelijk

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Brouwerij De Prael weer op toeren
En de Lentebok komt eraan!

John en Heleen

Grottendieck tweewielers
geland in de Weimarstraat
“Visje moet zwemmen”
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Sinds enkele maanden is op de hoek
van de Weimarstraat en de Noorderbeekdwarsstraat de fietswinkel/reparatiewerkplaats Grottendieck tweewielers neergestreken in het voormalige
winkelpand van de Poolse supermarkt,
die de buurt veel overlast bezorgde. “Ze
zijn blij met me hier, dat hoor ik regelmatig. Eindelijk een fijne winkel terug in dit
deel van de Weimarstraat. En mijn oude
klanten van de reparatiezaak aan de Mient
zijn gewoon meegekomen. Er zijn ook veel
nieuwe klanten en ze ontdekken dat ik verstand heb van fietsen en dat ik snelle service bied.”

Elektrische fietsen

John Grottendieck is nu bewust ook begonnen met elektrische fietsen. Mooie
Belgische fietsen met de chique namen Oxford en Vogue. De verkoop komt al goed op
gang. “Ik beperk me wel tot deze merken.
Als je zo’n degelijke fiets bij me koopt, kun
je altijd terecht voor service.”

Nazaat van twee generaties
fietsenmakers

“Ja, de naam is bekend in de fietsenwereld van Den Haag. Mijn grootvader begon
een zaak aan de Nunspeetlaan, die mijn
vader uitbouwde tot een prachtzaak. Daar
zijn heel wat Zundapps, Mobylettes en
Puchjes verkocht, naast alle Gazelles natuurlijk. Zelf kon ik bij wijze van spreken
eerder fietsen repareren dan lopen. “Visje
moet zwemmen”, zei mijn vader tegen mij.
Een visje was een deel van de sluitschakel
van een fietsketting, die je er maar op één
manier in kan zetten. Anders gaat het mis.”
John leerde het vak, behaalde al de nodige

“

Brouwmeester Bart (l.) en Henk
tekst: Anneke de Graaf foto: John Martienus

Ik kon bij wijze
van spreken eerder
fietsen repareren
dan lopen

”

diploma’s en runde uiteindelijk het mooie
filiaal in de Loosduinse Hoofdstraat.

Vallen en opstaan

John had destijds een prachtige hobby,
namelijk parachutespringen en dat ging bij
de 250e sprong helemaal mis. Misschien
had hij toch beter op de grond kunnen blijven. Hij was een kasplantje: in coma en met
vele breuken. Maar langzaam kwam hij
hier helemaal uit. Toen hij voldoende gerevalideerd was, begon hij weer als monteur
bij diverse zaken als Van Ruiten en Mammoet. En als verkoper bij Struijck. Zestien
jaar geleden begon John opnieuw een reparatiewinkel aan de Mient. En nu dus de
sprong naar de Weimarstraat!

Maatje

Het pand waar hij zit, kende wel wat gebreken. Maar die zijn inmiddels allemaal
opgelost en de werkplaats heeft ook nog
eens een prachtige elektrische deur. Voor
de planning van het werk en het klantenbestand heeft hij nu ook het befaamde ‘Cycle
Software’-systeem geïnstalleerd. Hij doet
het niet alleen, want Heleen, van oorsprong
grafisch ontwerper, is bij hem in opleiding
als fietsenmaker. “Fijn maatje, die Heleen.
Ze heeft technisch inzicht, leert snel en ze
ontwierp ook nog de nieuwe huisstijl.”

Henk Velders, eigenaar van bierbrouwerij en proeflokaal De Prael Den Haag aan
het Esperantoplein, heeft een ‘boeiende’
tijd achter de rug. Hetgeen in ondernemerskringen synoniem blijkt te zijn voor
‘moeilijk’. Corona ijlt nog een beetje na, maar
hij is optimistisch over de toekomst.

Sociale onderneming
“Corona speelde ons parten op twee fronten.”
zegt Henk. “We zijn een sociale onderneming
en onze werknemers hebben behoefte aan
structuur. Met de lockdown probeer je de
mensen aan de gang te houden, maar op
een gegeven moment is alles wel schoon,
om maar iets te noemen. Anderen moesten
in verband met een kwetsbare gezondheid
gewoon thuisblijven. Voor hen was het helemaal moeilijk. De tweede lockdown duurde
ook onwijs lang; je voelde dat toen de spirit
eruit ging.”

Steun
Op het andere front, het commerciële, ging
het uiteraard ook niet best. “We hebben wel
ingeteerd ja. We hebben redelijk gebruik
kunnen maken van de steunpakketten, maar
die waren gebaseerd op een korte ondernemershistorie, dus beperkt. En we zijn wat dat
betreft natuurlijk een doorgeefluik: het geld
ging naar de werknemerssalarissen en naar
de vaste lasten, zoals de huur en de energierekening. Maar je hoort mij niet klagen, goed
dat het er was. Fijn was ook dat de buurt ons
steunde met de aanschaf van bierpakketten
en tegoedbonnen.”

Weer op gang
Vóór corona haalde De Prael de helft van
zijn omzet uit zaken als feesten, partijen en

borrels. “Dat begint nu mondjesmaat terug
te komen. Ook het oude vaste programma is
weer aan de gang gekomen, zoals maandelijkse bijeenkomsten als bingo, lindy-hop en
spelletjesdagen. En groepen kunnen hier
altijd terecht voor georganiseerde proeverijen met rondleiding. ”

Joulebrug
En hoe zit het nu met die Joulebrug, de
brug tussen het Esperantoplein en het De
Constant Rebecqueplein, die vorig jaar
mei op zéker open zou gaan? Er zou een
fietspad komen en dat zou dan over de
Joulebrug lopen, waar het hek zou worden
verwijderd. Zo zouden fietsers (of wandelaars) zich van en naar het andere wijkgedeelte kunnen bewegen. En dat zou een
betere ontsluiting voor het Esperantoplein
betekenen.
Duidelijk een gevoelig onderwerp voor
Henk: “Ik hoor al vier jaar dat dat hek open
gaat! Wij zouden daar natuurlijk heel erg
blij mee zijn. Uniper, de eigenaar van
de Energiecentrale, op wiens grond het
fietspad dan een stukje gaat lopen, vindt
het prima, maar wil dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor dat stuk. Dienst
Stadsontwikkeling van de gemeente wil
het ook, maar juridisch is er een probleem,
dat kennelijk niet op te lossen is! Balen is
het wel.”

Eind goed al goed
“We hebben elke week een nieuw speciaal
gerecht dat echt goed is en elke woensdag
pizza-avond met een bijpassend biertje. Én
de nieuwe Lentebok komt eraan!”
Brouwerij De Prael, Esperantoplein 20, tel.
070 568 0834
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Honderdduizend bomen
en een bos van draad
tekst: Marieke Bauwens foto: Eveline van Egdom

Voor de meesten in ReVa is het een grote
verrassing, anderen keken er vol spanning
naar uit. Want het is gelukt; op De Verademing
komt een minibos. En dat komt er niet zomaar,
en het zijn niet zomaar bomen. Die bomen komen voort uit een groot project van Sara Vrugt,
textielkunstenaar uit Den Haag: een prachtig
geborduurd bos van 30 meter lang en 4 meter
hoog, begonnen in januari 2020, en door het
land, door de tijd én ondanks corona, gemaakt
door meer dan 1000 mensen. Twee jaar later
kwam het, weer terug in Den Haag, af.

Activisme en kunst
Het is een enorm kunstwerk met een belangrijke boodschap. Sara: “Ik probeer altijd al mijn
steentje bij te dragen aan een betere wereld,
maar dat blijft toch marginaal. Met dit werk
wilde ik verder reiken, mensen bewust maken
van de natuur én tegelijk echte bomen planten.
We borduurden een bos én zochten sponsors.
En we kregen het met z’n allen – het was echt
een heel bijzonder proces - voor elkaar. Met alle
donaties zijn nu in de tropen 99.000 bomen
geplant via de organisatie TreeSisters, en 1000
bomen krijgen een plek in mijn eigen stad.”

Een minibos voor de buurt
Op De Verademing komt een dichtbegroeid en
spiraalvormig minibos met inheemse bomen
en planten. Sara: “Echt een prettige plek voor
vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren.
Waar kinderen buiten les kunnen krijgen en

van alles kunnen leren over de natuur. En het
wordt een fijne ontmoetingsplek voor mensen
uit de buurt. Ik trek op met Michiel van Zuijlen,
hij is onder meer een van de oprichters van
de ‘Plastic Ridders’ op De Verademing. Met de
speelbeheerder maakt hij een participatieplan,
om er nú al buurtbewoners, scholen en organisaties bij te betrekken. En in het najaar planten
we dan de bomen, samen met zoveel mogelijk
bewoners.”

Bijzonder
Voor wat betreft het kunstwerk, dat is heel
bijzonder, want uiteindelijk verdwijnt het én
vermeerdert het. In de zoom ervan zitten allemaal zaadjes en over een tijdje gaat het naar
de tuin van museum Belvedère in Heerenveen.
Daar vergroeit het met de natuur en vergaat het
langzamerhand.

Hartverwarmend
Sara is heel blij dat het is gelukt met zoveel
mensen het kunstwerk af te maken en om genoeg geld in te zamelen voor de bomen. “Zelfs
zo’n klein bos vergroot de waterbergingscapaciteit van de bodem, verbetert de luchtkwaliteit
en gaat hittestress tegen. Soms lijkt het mensen
niet te kunnen schelen dat het klimaat naar de
knoppen gaat, dus dan zijn de bijdragen van zoveel mensen en de bereidwilligheid van de gemeente hartverwarmend en heel hoopgevend.”
Meer informatie over het project? Of wanneer
het kunstwerk te zien is in Den Haag?
www.honderdduizendbomen.nl

Hoe zit het met de
WarmtelinQ voor Den
Haag?

tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

De WarmtelinQ is een project van de
Gasunie en Eneco. Doel is restwarmte van
industrie en afvalverbranding uit de Rotterdamse haven te transporteren naar de
Elektriciteitscentrale aan de De Constant
Rebecquestraat. Dat zou moeten gebeuren met een leidingnet dat via Vlaardingen
naar hier loopt. Dit alles voor het verwarmen van 50.000, onder meer Haagse, woningen.

van het Energiekwartier. Op 4 november
is er in de Haagse gemeenteraad een motie aangenomen (voorlopig aangehouden)
om het warmtenet vanwege die negatieve
consequenties niet aan te leggen. Overigens ook met de argumentatie dat het net
creatievere oplossingen in de weg staat van
klimaatvriendelijke energie uit geothermie
en getijdenwerking. Zo kwam dit onderwerp ook breed aan de orde in de net afgesloten raadsverkiezingen, onder de leus:
Geen energie via de ‘smeerpijp’.

Consequenties

Hoe verder?

De provincie Zuid-Holland heeft een inpassingsplan ontworpen om het net te
realiseren. Dit plan heeft nogal wat consequenties voor de bewoners van het Transvaalkwartier en ook voor de bewoners

Naast de aangenomen motie in de raad
loopt er ook nog een procedure bij de Raad
van State over het inpassingsplan. Het
wordt spannend en dus een uitdaging voor
het nieuw te formeren college.

KUNST IN DE WIJK

Van een
kunstwerk
naar een
levend bos
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Ludwig Lazarus Zamenhof,
bedenker van het Esperanto
tekst: Annemarie Piersma foto: Wikipedia

Midden in het nieuwe Energiekwartier
ligt de Zamenhofstraat. Vernoemd naar
Ludwig Lazarus Zamenhof, pseudoniem Dokter Esperanto, een Joods-Litouwse oogarts die
hoopte op betere tijden. Ook het Esperantoplein is naar hem vernoemd.

Een taal voor iedereen
Zamenhof werd in 1859 geboren in Białystok.
Tegenwoordig is dat een Poolse stad, maar
destijds hoorde de stad bij het Russische Rijk.
In de stad woonden Duitsers, Joden, Russen
en Litouwers, die allemaal hun eigen taal spraken. De verhoudingen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen waren ronduit slecht en
er waren veel etnische conflicten. Als jongetje
wilde Zamenhof daar een oplossing voor vinden: hij wilde een taal maken die iedereen kon
verstaan. Als mensen elkaar zouden begrijpen,
zouden oorlogen tot het verleden behoren, zo
was zijn idee.

Taalproject
Op zijn 13de verhuisde Zamenhof met zijn
ouders naar Warschau, waar hij naar het gymnasium ging. Daar begon hij aan zijn taalproject. Zamenhof sprak al vloeiend Russisch, Jiddisch, Pools en Duits, maar op het gymnasium
maakte hij kennis met talen als Engels, Frans,
Grieks en Latijn. Vier jaar later, in 1878, was
zijn eerste prototype van een universele taal
klaar: de Lingwe Universala. In datzelfde jaar
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Straatberaad en
Pleinendag rond
de Noorderbeekdwarsstraat

behaalde Zamenhof zijn gymnasiumdiploma,
waarna hij medicijnen ging studeren in Moskou. Hij specialiseerde zich in oogheelkunde,
maar werkte daarnaast verder aan een nieuw
ontwerp voor zijn universele taal.

De dokter die hoopt

tekst en foto: Aad van Schie

In 1885 studeerde hij af als
oogarts. Vrij snel daarna
probeerde hij een uitgever
te vinden voor een boek over zijn zelfontworpen taal. Geld om zelf een boek uit te geven,
had hij niet. Gelukkig ontmoette hij Klara
Silbernik, zijn toekomstige vrouw. Haar vader was geïnteresseerd in de ideeën van zijn
schoonzoon in spe en besloot hem financieel
te steunen. In 1887 kon Zamenhof een boekje
uitgeven over zijn idee van een internationale
wereldtaal: een taal met een heel eenvoudige grammatica en weinig uitzonderingen,
dus gemakkelijk te leren. Hij publiceerde het
onder de schuilnaam Doktoro Esperanto: de
dokter die hoopt. De taal werd al snel bekend
als Esperanto. En het idee sloeg aan: in 1905
werd het eerste Esperanto-Wereldcongres gehouden. Het wordt nog steeds elk jaar georganiseerd.

Straatnamen en hun naamgever

Esperanto maakt iedereen gelijk
Het Esperanto is nooit de wereldtaal geworden waarop Zamenhof hoopte. Toch zijn er
nog steeds mensen die Esperanto spreken en
die hun kinderen zelfs in die taal opvoeden.
Esperanto wordt in meer dan 120 landen ge-

Ludwig Lazarus Zamenhof
sproken. Schattingen over het aantal actieve
sprekers lopen uiteen van 100.000 tot 2 miljoen. In Nederland spreken naar schatting
zo’n 1000 mensen de kunsttaal. Ook is er een
Esperantovereniging en heeft de UvA sinds
1997 een Esperanto-leerstoel. Volgens bijzonder hoogleraar Gobbo kan Esperanto belangrijk zijn voor de onderlinge verstandhouding
van mensen. De wereld is taalkundig oneerlijk
verdeeld. Van oudsher spreken we de taal van
het land dat de meeste macht heeft. Esperanto
is gecreëerd om die verdeling wat eerlijker te
maken; het maakt iedereen gelijk. Zamenhof
bleef tot het eind van zijn leven werken aan
vertalingen in het Esperanto. Hij stierf in 1917.

Het idee sloeg aan:
in 1905 werd het
eerste EsperantoWereldcongres
gehouden

Kan vast beter!
tekst: Aad van Schie foto: John Martienuse

Even naar de bakker in de Weimarstraat.
De stoep voor de winkel is drijfnat en
het water druipt van de gevel. Het is
kurkdroog weer. Wat is hier aan de
hand? We kijken naar de gevel van
het bovenhuis. Wat ziet die er uit! De
leeuwenkopjes aan de daklijst, nog niet
zo lang geleden beschreven in een artikel
over al die starende ogen, zien er zeer
droefgeestig uit. En ja hoor, er lekt water
langs het stuc- en schilderwerk. Niets aan
onderhoud doen is de perfecte manier om
een mooi negentiende-eeuws pand naar
de Filistijnen te helpen. Verdomd jammer.
De bakker doet gewoon zijn markiezen
naar beneden. Dan blijven de wachtende
klanten tenminste droog. Kan dit nou echt
niet anders?

Op 3 maart kwamen een aantal straatbewoners, de projectstaf van het Resillient Streetlab en stadsdeelwethouder
Robert van Asten bijeen in het pand van
Wij Weimar. Alles stond in het teken van het
vergroten van de veerkracht van deze straat op
het gebied van veiligheid, klimaat en digitale
weerbaarheid. De voornaamste opbrengst van
de ronde die door de hele straat gemaakt is,
kwam aan de orde. Wethouder Van Asten en de
straatbewoners tekenden een manifest om een
aantal zaken aan te gaan pakken.

‘Braderie’ Noorderbeekdwarsstraat
op 12 maart
Op het Newtonplein en Kamerlingh Onnesplein presenteerden het Streetlab, buurtgroepen, de brandweer, de politie, een groendakbedrijf en Duurzaam Den Haag allerlei
mogelijkheden om de straat weerbaarder te
maken. Natuurlijk waren er hapjes, er werd
een begin gemaakt met de ‘Langste geveltuin
van Europa’ langs Jonker Frans en er werd
vooral veel gepraat met elkaar. Inmiddels is die
langste geveltuin op 9 april gerealiseerd. In de
ontmoetingsruimte van Jonker Frans werden
Haagse verhalen opgetekend en van foto’s
voorzien door de makers van het boek Haagse
Verhaal, dat onlangs uitgebracht werd. Werk
voor een volgende editie van dit prachtige
boek.
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Roerig wijkoverleg
Weimarstraat/Beeklaan
tekst: Aad van Schie foto: Hugo de Wolf

Het was op 9 maart weer tijd voor een
fysieke vergadering op het Stadsdeelkantoor over de vorderingen van de
Pilot Weimarstraat/Beeklaan. Het werd
een roerige bijeenkomst. Twee belangrijke
onderwerpen stonden op de agenda: een
participatieplan voor het onderzoek naar
het gewenste verkeersplan voor de Weimarstraat derde deel, en de pilot openbare
orde en veiligheid.

Verkeersplan Weimarstraat
derde deel

Verkeersonderzoeksbureau DTV Consultants lichtte toe hoe zij het participatieproces voor zich zien. Er komen straatinterviews, gesprekken met bewonersgroepen
en er komt een online enquête, om zoveel
mogelijk de wensen van bewoners en
gebruikers van dit straatdeel te inventariseren. Vervolgens komt er een klankbordgroep met bewoners, ambtenaren
en medewerkers van DTV om de plannen
voor de herinrichting vorm te geven.
Er kwamen zinnige opmerkingen en vragen uit de zaal: Houden jullie rekening
met de vele ‘voorbijgangers’ zoals ka-

merbewoners in deze buurt? Hoe zorgen
jullie voor een goede representatie van
alle geledingen in de buurt? Worden de
winkeliers goed betrokken? Hoe wordt er
teruggekoppeld? Is er voldoende budget
voor de uitvoering van het plan beschikbaar? Projectleider Bob van de gemeente,
die vanwege quarantaine via het ‘scherm’
meedeed, oogde tevreden. Het plan wordt
de komende acht maanden uitgevoerd.

Pilot openbare orde en
veiligheid

Vervolgens was de beurt aan Sophie
Overbosch, projectleider van Directie Veiligheid, over de behaalde resultaten van
de ingezette Pilot openbare orde en veiligheid: vergunningplicht, verplaatsing
coffeeshops, focusaanpak ondermijning
en overlast op straat. Nog voordat Sophie
haar presentatie kon beginnen, kwamen
aanwezigen met allerhande voorbeelden
van zaken in de buurt die nog steeds niet
deugen: rare kassabonnen bij de coffeeshops, “krankzinnige” dakopbouwen, die
zonder kloppende vergunning uitgevoerd
worden, bepaalde pandeigenaren die er
een potje van maken met hun vastgoedbezit, noem maar op. Politiechef Segbroek

Heropening Weimarstraat derde deel na aanleg verkeersdrempels
Ronald van den Broek lichtte de inzet van
de politie in de buurt toe. Op het volgende
wijkoverleg zal de pandbrigade toelichting
geven op hun acties.
Sophie kreeg uiteindelijk de gelegenheid
om aan te geven wat er feitelijk gebeurd is
het afgelopen jaar: sluiting van een aantal
malafide ondernemingen, voorkómen van
herstart door nieuwe brekebenen. Maar
er bleef vooral hangen dat de aanpak van
ondermijning een lange adem vraagt. “Je
kunt wel putten dempen, maar de verbindingskanalen van de ondermijning stromen onderaards gewoon door en leiden
tot nieuwe putten elders in de wijk of stad.”
vatte een van de aanwezigen samen. “Kan
er niet dóórgepakt worden op basis van de
opgedane ervaringen?”
kenboslaan-Beeklaan, maakt nu dus geen deel
meer uit van de nieuwe BIZ.

Zichtbaar én onzichtbaar
“Nu zijn we volop aan het inventariseren en
kennis aan het maken met ondernemers in
de straat. De BIZ wil er zijn voor fysieke ondernemers, zichtbaar aan de straat, en voor
de ondernemers ‘op zolder’. Er zijn veel kleine,
zelfstandig ondernemers in de buurt, van timmerlui tot kunstenaars, lichttechnici en muzikanten, architecten en loodgieters. We willen
zoveel mogelijk lokaal doen, en ik nodig hen
dan ook uit om contact op te nemen.”

BIZ Weimarstraat
Terug naar de wijk
Vince Saunders
tekst: Marieke Bauwens foto: John Martienus

Begin vorig jaar hield de oude BIZ* op
en nieuwe mensen namen het stokje
over. Vince Saunders, eigenaar van DeCup
Coffee aan de Weimarstraat, schuin tegenover de AH, neemt tijdelijk het voorzitterschap op zich. Vince koos bewust voor de
Weimarstraat en speciaal voor het middelste deel: “Het is upcoming en omdat er een
paar grotere winkels zijn naast speciaalzaken als bijvoorbeeld Excelsior, de schoenmaker en de bloemenwinkel, zit er altijd
loop in. Het maakt de straat bruisend, en
juist dat vond ik aantrekkelijk en passend
bij mijn concept.”

Kleinschalig lokaal
Verkleining BIZ-gebied
Zijn betrokkenheid bij ReVa vindt hij logisch,
met een zaak midden in de Weimarstraat.
“Gasten komen uit de directe omgeving, en zo
bouw je een relatie met hen én met de straat
op. Vorig jaar maakten we veel plannen voor
dit jaar, maar veel viel steeds weer in het water door covid en de maatregelen. Ook zijn
we volop bezig geweest met alle juridische
zaken die geregeld moesten worden.” Helaas
bleek, ondanks alle inspanningen van de bestuursleden, dat er in het derde deel van de
Weimarstraat, tussen de Valkenboslaan en de
Beeklaan, te weinig animo was voor de BIZ.
Gevolg hiervan was dat een BIZ voor de hele
straat onmogelijk was. Daarom is besloten om
het gebied te verkleinen: van de Suezkade tot
de Beeklaan. Het zogenoemde derde deel, Val-

Waar denk je aan, bij ‘zoveel mogelijk lokaal’?
“Als je denkt aan een braderie, dan denk je al
snel aan kraampjes met tassen en suikerspinnen. Dat willen we anders. Als er weer een
braderie komt, is het er een van de winkels in
de Weimarstraat. En denk aan lezingen, workshops door de ijssalon samen met DeCup Coffee bijvoorbeeld. Aan maaltijden voor mensen
die eenzaam zijn, of een keer gratis voetzorg.
Dus allemaal activiteiten die de betrokkenheid
met elkaar en in de buurt vergroten.” De uitstraling van de straat vindt Vince heel belangrijk en daar heeft de gemeente een belangrijke
rol. “Ruimte voor parkeerterrassen die er mooi
uitzien bijvoorbeeld, dat geeft echt een heel
ander beeld. Daar knapt de hele straat van op.”

Goed voorbeeld
Hoe wil de BIZ het ‘derde deel’ toch betrekken
bij de rest? Vince: “Door contact te houden,

Buurtapp
Kortom, er is best wel het een en ander
bereikt, maar toch. De voorzitter sloot de
verhitte vergadering en wees op de informatie die op sociale buurtapp (zie hieronder) te vinden is, ook voor de verslagen
van het wijkoverleg. Het volgende wijkoverleg is op 14 april van 19.00 tot 20.00
uur op het stadsdeelkantoor.
De buurtapp:
www.weimarstraat-beeklaan.nl

“Is er voldoende
budget voor de
uitvoering van het
plan beschikbaar?”

ideeën te delen en te enthousiasmeren. Als er
bijvoorbeeld in het middelste deel door ondernemers workshops worden georganiseerd,
of exposities van kunstenaars uit de wijk, is
dat een voorbeeld voor ondernemers uit de
andere delen. En goed voorbeeld doet goed
volgen.”
*Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is
een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Oproep:
Republiek Elektriek zoekt
bestuursleden
tekst: redactie

In 2021 vond de eerste Republiek
Elektriek plaats. Een bijzonder wijkfestival in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Ook dit jaar wil de stichting ReVa Festival weer een prachteditie realiseren. De
stichting is op zoek naar bevlogen wijkbewoners die graag deel willen uitmaken
van het bestuur.
Voor meer informatie mail info@republiekelektriek.nl of bel met Hans: 0622802838.
Republiek Elektriek is van de wijk en komt
door de inzet van de wijk tot stand. Meewerken als vrijwilliger of opgeven als artiest kan natuurlijk ook. Bel dan met Patty:
0622194538.
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“Ik ben er voor de
buurt, ook voor de stille
schreeuwers” “Ik probeer te
tekst: Cor Speksnijder foto: Jacques Rijnsburger

Hij kan zomaar bij je aanbellen. Of een
praatje maken op straat, een appje sturen.
In het Regentesse- en Valkenboskwartier
loopt sinds enkele maanden een nieuwe
wijkambtenaar rond: Rachid Baghat. Zijn
taak? In beleidsjargon: het versterken van sociale cohesie en participatie. In de woorden van
Rachid: “Ik ben op zoek naar buurtbewoners
die niet bekend zijn bij de gemeente, die langs
de reguliere wegen niet worden bereikt. Ik ben
er voor de stille schreeuwers, mensen die hulp
nodig hebben maar geïsoleerd leven, achter
dichte gordijnen.”

Community builder
De 38-jarige Rachid is een van de zogeheten
community builders die nog niet zo lang actief zijn in Den Haag. Ze maken deel uit van
het instrumentarium waarmee de gemeente
probeert de leefbaarheid en de betrokkenheid
in Haagse wijken te bevorderen. Volgens een
recente evaluatie van de Haagse Hogeschool
werken de community builders ‘op een vernieuwende en waardevolle manier aan de verbinding tussen lokale overheid en burger’. Ze zouden een nuttige aanvulling vormen op andere
wijkprofessionals.

Echt een
overwinning!
“Niet voor
mezelf, maar
voor al die
kinderen met
een beperking”
tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

“Het voelt raar en oneerlijk als er in de
verte een schommel staat maar je er niet
kunt komen.” Zo was het toen Karin Ramaker,
met haar neefje in een rolstoel, aan de rand van
de speeltuin op De Verademing stond.

Boosheid en actie
“Mijn verbazing was groot, want hoe kan het
dat er bij een nieuwe speeltuin niemand, echt
niemand, dacht aan kinderen met een beperking?” De verbazing sloeg bij haar om in boosheid en die gebruikte ze om in actie te komen.

ontdekken hoe
mensen kunnen
worden geholpen”

In gesprek gaan
Dat mag indrukwekkend klinken, maar wat doet
een community builder in de praktijk? Rachid:
“Door in gesprek te gaan met buurtbewoners wil
ik erachter komen wat er in hun omgeving speelt.
Ik probeer te ontdekken hoe mensen kunnen worden geholpen. Dat kan gaan over de meest uiteenlopende zaken: van opvoedingsvraagstukken
tot schuldenproblematiek, van verduurzaming
van een woning tot burenoverlast. Ik ben er voor
de gemeenschap.”

Schoolreisje

Rachid Baghat
voor het schoolreisje van hun kinderen of voor de
ouderbijdrage, dan kan ik samen met de school
kijken waar fondsen beschikbaar zijn.”

trum De Regenvalk.

Karten en voetbal
Tijdens de pandemie bleef de vaccinatiegraad
onder niet-westerse bewoners in ReVa achter bij
het gemiddelde. De GGD had vooral moeite om
jongeren met een niet-westerse achtergrond te
bereiken. “Dat is zorgelijk en daar moeten we van
leren”, zegt Rachid. “Als gemeente horen we contact te hebben met alle bewoners, ook met deze
doelgroepen.” Hoe hij dat contact legt? Binnenkort
gaat hij samen met jongeren karten en laat hij zich
zien bij een voetbaltoernooi. Om kennis te maken,
een praatje aan te knopen. En om te horen of hij
iets voor hen of voor hun ouders kan betekenen.

Rachid zal zijn aandacht voornamelijk richten op
het gebied tussen Weimarstraat en Loosduinseweg. Hij wil de bewoners in dit deel van ReVa
beter in beeld krijgen en hun betrokkenheid bij
de wijk vergroten. “De gemeente is er om mensen
te helpen, maar er bestaat vaak een afstand tussen beleidsmakers en bewoners. Ik zoek op een
laagdrempelige manier contact met bewoners
die niet makkelijk de weg in de gemeentelijke
bureaucratie weten te vinden. Als mensen bijvoorbeeld krap bij kas zitten, geen geld hebben

Buurtinitiatieven

“In het begin reageerden mensen nog wel: politici, organisaties, de gemeente, maar van de
meesten hoorde ik na een tijdje niets meer. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel, maar
ik had steeds de indruk dat burgerbemoeienis
toch te veel gedoe is.” Het weerhield haar niet.
Ze bleef bellen en mailen, en het belang van
spelen voor kinderen met een beperking benadrukken. En ze wees de gemeente steeds weer
op haar inclusieve beleid.

meente dat de speeltuin werd aangepast, maar
opnieuw bleef het stil.” En weer klom ze in de
mail en de telefoon. Begin dit jaar versnelde alles. Een nieuwe speelbeheerder? Karin: “Eentje
die meteen reageert op mails en meteen terugbelt en overal achteraan gaat. Alle lof! En wat
een verademing.”

krijgen. Niet voor mezelf, maar voor kinderen
met een beperking! Ik heb me niet laten afschepen, en dat het is gelukt voelt toch als een
overwinning.”

Niet laten afschepen

Ik had steeds
de indruk dat
burgerbemoeienis
te veel gedoe is

Nieuwe speelbeheerder
“De petitie die ik begon werd door veel mensen getekend en dat hielp. Dat de wijkkrant
er herhaaldelijk aandacht aan besteedde ook.
Afgelopen zomer kwam er bericht van de ge-

De coronacrisis heeft sporen nagelaten in de wijk,
zegt Rachid. Buurtbewoners kwamen minder buiten, hadden minder contacten, de eenzaamheid
nam toe. Bij woningbouwverenigingen kwamen
meer klachten binnen over burenoverlast. Om de
levendigheid terug te brengen en de leefbaarheid
te stimuleren ondersteunt en faciliteert Rachid de
meest uiteenlopende buurtinitiatieven, van het
aanleggen van moestuintjes tot het koken voor
senioren, zoals momenteel gebeurt in wijkcen-

Een grote hoek op De Verademing is nu helemaal geschikt voor kinderen met een beperking. En niet met maar één speeltoestel. Want,
vindt Karin, ook kinderen met een beperking
willen kiezen wat ze doen. Hoe kijkt ze er op
terug? “Motivatie houden was soms moeilijk,
maar met heel mijn hart wilde ik dit voor elkaar

“

”
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tekst: redactie foto: Anoek van Nunen

Fotograaf (ook voor de KonkreetNieuws)
Anoek van Nunen stond 12 maart 2020
klaar om de première van de nieuwe
voorstelling van trompettist Michael Varekamp te fotograferen, toen de coronamaatregelen bekend werden gemaakt.
Het optreden werd gecancelled en de verslagenheid en ontreddering op het gezicht van de
trompettist was duidelijk zichtbaar.
Anoek dacht meteen “dit moet ik vastleggen”.

Cancelled

12

Zaal zonder publiek
Ze besloot artiesten te fotograferen in lege zalen, daar waar het optreden zou hebben plaatsgevonden, voordat het werd gecancelled. Het
heeft iets surrealistisch om Nederlandse artiesten zoals Freek de Jonge, Fancis van Broekhuizen en Lee Towers op het podium te zien staan
voor een zaal zonder publiek.
Uniek tijdsbeeld
Anoek heeft met de fotoserie ‘Cancelled’ de getroffen artiesten met hun tomeloze passie voor
het vak en hun diepe verlangen naar volle zalen
vastgelegd en heeft zo een uniek tijdsbeeld gevangen.
Meer informatie en bestellen:
www.uitgeverijkomma.nl/nl/shop/cancelled

Kunstenaar Brigit Raw draagt design
van andere deelnemende kunstenaars:
een topje van Catmilk en een ketting
van Arti’s Shed. Verder is de installatie
‘De leegte’ van Maud Ramaekers te zien.
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BEWONERS IN DE WIJK
Tijdens de bijeenkomst van ongeveer twee
uur hebben de deelnemers het over thema’s: bespaartips bijvoorbeeld of dromen
waarmaken. Of over een ander onderwerp
uit de groep.
Heleen: “Dat vind ik het interessante aan
dit systeem: je bepaalt als groep de regels
zelf, daar is veel vrijheid in.”

Spaarkringen:
een weg naar
financiële en
sociale
weerbaarheid

Duurzaam sociaal netwerk

“Mensen helpen
elkaar en zichzelf.”
tekst: Froukje Diekstra foto: Jacques Rijnsburger

Sparen. Een buffer opbouwen. In deze
tijden van dreigend koopkrachtverlies
en hoge energieprijzen behoorlijk actueel. Sparen kan soms lastig zijn, zeker als
je het niet breed hebt. Meedoen aan een
spaarkring, een groep mensen die samen
spaart, kan motiveren toch regelmatig een
bedrag opzij te zetten.

Stichting Cash2Grow

Samen sparen is in niet-westerse landen
al tijden de gewoonste zaak van de wereld.
In Nederland zijn onder migrantengemeenschappen spaarsystemen onder namen als kasmoni (Surinaams), nouba (Marokkaans), gün (Turks) bekend. In 2018
werd Stichting Cash2Grow opgericht door
Julie Lehmann en Gabriëlle Athmer. Zij ontwikkelden een spaarkringsysteem met als
doel de sociale en financiële weerbaarheid
van vooral mensen met een krappe beurs
te vergroten.
“Het zijn in feite zelfhulpgroepen: mensen helpen elkaar en zichzelf.” Aan het
woord is Heleen van Luijn. Buurtbewoonster. Kandidaat-raadslid voor de PvdA. Zij
begeleidt met haar onderzoeksbureau
(NIOP) promovendi bij het opzetten en
afronden van hun proefschrift. Daarnaast
is zij coach van spaarbegeleiders bij Cash2Grow en was zelf in het kader van onder-

zoek jarenlang lid van een spaarkring.

Wat is een spaarkring en
hoe werkt het?

Een groep van vijf tot twaalf mensen komt
regelmatig (wekelijks of tweewekelijks) bij
elkaar met als doel te sparen. Ieder bepaalt
voor zichzelf welk bedrag hij per bijeenkomst apart wil leggen en formuleert voor
zichzelf een spaardoel: een nieuwe fiets of
een vakantie bijvoorbeeld. Er wordt gewerkt met contant geld en een heus geldkistje. Aan het einde van een spaarperiode
(negen maanden tot een jaar) krijgt ieder
zijn gespaarde geld weer terug.

Vertrouwen en transparantie

Omdat het om geld gaat, is vertrouwen en
transparantie natuurlijk cruciaal. De stichting heeft een map en ander hulpmateriaal ontwikkeld om dit te bevorderen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de groep
wordt een reglement vastgelegd. Daarin
worden afspraken gemaakt als: wat is het
minimum en maximum spaarbedrag, hoeveel keer per maand komen we bij elkaar?
Staan we leningen uit de pot toe en onder
welke voorwaarden? Rekenen we rente?
De leden van de kring volgen tijdens elke
bijeenkomst een vaste procedure. Elk lid
heeft een eigen rol (sleutelhouder, geldteller, boekhouder en voorzitter) en deze rollen rouleren gedurende een spaarperiode.

Een spaarkring gaat over veel meer dan
sparen alleen: bewuster met je geld omgaan, samenwerken, nieuwe mensen leren
kennen en nieuwe vaardigheden leren.
Heleen: “Sommige mensen denken: sparen lukt mij toch niet. Mooi is om te zien
dat aan het eind van een spaarperiode het
doel toch is bereikt: een negatieve relatie
met geld is omgezet in een positieve. Zo
ontstaat een steungroep, financieel maar
ook op andere terreinen, vaak in je eigen
wijk; dat kan heel fijn en ook gezellig zijn.
De nadruk wordt gelegd op het collectief,
niet op het individu. Je doet het samen.”

Kringen in Den Haag

Een groep ontstaat uit zichzelf of via welzijnsorganisaties die de voornaamste doelgroep kennen. Een spaarkringbegeleider
coacht in het begin een groep en na deze opstartperiode kan een groep jarenlang zelfstandig bestaan. In Den Haag is een aantal
kringen actief. Cash2Grow heeft dit jaar van
de gemeente subsidie gekregen om kringen
op te richten in Den Haag Zuid-West.
Tijdens een bezoek aan een spaarkring in
de Heesterbuurt valt het concrete karakter
en de gezelligheid op: het contante geld, het
geldkistje, en de nieuwtjes en tips die worden uitgewisseld. Gevraagd naar hun motivatie voor deelname aan een spaarkring
antwoorden twee deelneemsters: “Onze
moeders deden het ook. Zo konden zij extraatjes doen van het huishoudgeld en toch
vliegtickets kopen van en naar Suriname en
Curaçao.”
Meer weten over Cash2Grow? Of zelf
spaarkringbegeleider worden tegen een
vrijwilligersvergoeding? Neem contact op
met Heleen van Luijn, h.vanluijn@cash2grow.nl; 06 20417693; www.cash2grow.nl

Pop-up galerie Urban Raw geopend
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Op zaterdag 12 februari opende pop-up
galerie Urban Raw officieel de deuren
van haar nieuwe pand aan de De Gheijnstraat 92. “Urban Raw wil laten zien dat kunst
ook toegankelijk, zichtbaar en betaalbaar kan
zijn voor iedereen. Met Urban Raw krijgt Den
Haag er een unieke en rauwe artscene bij”, zegt
directeur Cis Deyl van stichting MIAW (Make
It Art Worthy). Urban Raw is een initiatief van
deze stichting.

Laagdrempelig
Nadat de tijdelijke locatie in de Oog in ’t Zeil-

straat in het najaar van 2021 sloot, heeft
Urban Raw een nieuw stukje onontgonnen
Den Haag gevonden waar kunstenaars hun
werk kunnen vertonen. Met de laagdrempelige pop-up artlocatie, die deels ook dienst
zal gaan doen als werk- en workshopruimte,
biedt Urban Raw een podium voor de (on)bekende kunstenaar. Naast expositie van eigen
werken van de deelnemende kunstenaars en
maandelijkse poëziemiddagen, is het voor
anderen ook mogelijk de locatie tegen een
schappelijke prijs te huren voor onder andere
exposities. Verder zijn er ideeën voor workshops, lezingen, video-art, performances en
muziek.

Colu
m

n

Bij Jojanneke
JJ- Welkom bij Jojannekes Avondmix. Vanavond aan mijn rechterhand Victor van Slag,
vrij-gevestigd problematicus en tevens dignitaris honoris causa te Slufterhutten, meer
bekend als uitvinder van een dekschild voor
naaktslakken. Links van mij Hero van Helden
gecertificeerd sofoloog alsmede wisselwachter pro forma te Spoorloos, ook bedenker
van een borrelglaasje voor pimpelmezen.
Mijn eerste vraag richt ik aan jou Victor, wat
vínd je ervan?
V- Ik voelde hem al aankomen Jojanneke.
Laat ik het zo zeggen. De situatie is ernstig
zo niet hopeloos. Ik gooi de handdoek nog
niet in de ring maar persoonlijk zie ik weinig
lichtpuntjes.
JJ- Ik bespeur bij jou geen reden tot vreugde
Victor. En Hero, hoe sta jij erin?
H- Positiever Jojanneke. Toegegeven, op het
ogenblik zijn er weinig aanknopingspunten
voor optimisme maar ik zie wel degelijk licht
aan het einde van de tunnel.
V- Sta mij toe dat ik even interrumpeer. We
staan nog aan de ingang van de tunnel en
hebben geen idee hoe lang die is. Voorlopig
valt er geen sprankje licht te ontwaren.
JJ- Heftig Victor! Maar als ik jou zo hoor Hero
dan zijn we toch zeker bijna halverwege die
tunnel.
H- Zo is het maar net Jojanneke. Mijn
opponent vervalt in onnodig defaitisme.
Inderdaad, we staan voor een gigantische
uitdaging maar als we eendrachtig de mouwen opstropen kunnen we bergen verzetten. Van Slag is blind voor de muizengaatjes
en lijdt aantoonbaar aan het tunnelvisionair
syndroom.
V- Je bakt ze wel van eieren Van Helden. Je
weet even goed als ik dat onze middelen
zwaar tekortschieten. Met jouw luchthartigheid zet je de kijkers totaal op het verkeerde
been. En dan hebben we het nog niet eens
over die borrelglaasjes van jou en de pimpelmezen die lamlazarus onder de voederhuisjes liggen ten prooi aan de kat!
H- Aha, gaan we op die toer. Dan wil ik wel
even aanstippen dat jouw dekschildjes met
die blaartrekkende zuignapjes alleen maar
narigheid opleveren. Dat wil ik dan ook wel
even ge-zegd hebben.
JJ- Heren, heren, ik heb het gevoel dat we
ontsporen. We knijpen er even tussenuit
voor de reclame.
Bert de Croon

Ongepolijst
Urban Raw is geopend op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur. Het pand aan de De
Gheijnstraat in het Regentessekwartier is een
voormalige hobbywinkel, slachterij, hout- en
glashandel, met een ongepolijste uitstraling.
Volgens de deelnemende kunstenaars ademt
het Regentessekwartier kunst en staat de wijk
bekend als bakermat van de Vrije Academie.
Kunstenaars als Jan Toorop en George Hendrik
Breitner hadden er ooit hun atelier.
De bewoners in de omgeving zijn in ieder geval blij met de nieuwe galerie, zo bleek uit de
goed bezochte opening.

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
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van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag
info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

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

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

VOOR AL UW

voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

NKEL OM DE HOEK

JOUW DOE HET ZELF WI

KLEINE & GROTE KLUSSEN
NIEUW

DEN HIN
AAG!

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?

TIMMERKLUSSEN • ISOLATIEKLUSSEN
SCHILDERKLUSSEN • HUISKLUSSEN

REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

denhaag@deklusbakfiets.nl
070 204 26 22
www.deklusbakfiets.nl

geeft d

Bezoek
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m
showroo

ruk
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we

leur!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes!
Verkoopplannen?
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!
WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

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

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl
florencezorg
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Cultuur en agenda
Samenstelling: Anneke De Graaf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

‘Membrane’
van Pim
Palsgraaf in
De Spelonk
Grote, vervallen fabrieken in Oost-Duitsland zijn de favoriete werkplek van beeldend kunstenaar Pim Palsgraaf. Hij bouwt
er imposante constructies van sloopmateriaal en
verzamelt er hout en behang voor schilderijen
en sculpturen. Hij exposeerde o.a. in Kunsthal

Rotterdam, Museum Rijswijk en Beeldentuin Anningahof in Zwolle. Speciaal voor straatgalerie
De Spelonk (Valkenboslaan 74) bouwt Pim Palsgraaf een kunstwerk dat de hele ruimte vult. Tot
eind juli zeven dagen per week vanaf de straat
te zien.

Stadstuin
Emma’s Hof
foto Anneke de Graaf

Zaterdag 21 mei: Koninginnekermis
Oud-hollandse spelletjes in kermissfeer,
feestelijke lekkernijen en borrel na. Er is
veel hulp nodig bij de begeleiding van spelletjes. Wie helpt mee?

Bethel
MuziekMatinee
Zondag 24 april, 15.00 uur: Serenata
Kwintet & Friends. Muzikale reisavonturen
naar eind 19e eeuw. Met o.a. het prachtige
Amerikaans Strijkkwartet van Dvorak.
Verwacht: Zondag 22 mei, 15.00 uur: Buurtgeluk. Het enthousiaste buurtkoor De Buren en
Ensemble Bonheur (vleugel, klarinet en cello)
brengen met muziek geluk in de eigen buurt.

Nest

‘every moment a junction’ 13 mei t/m 31
juli 2022
Een groepstentoonstelling van Nest mede
gecureerd door melanie bonajo, Orlando
Maaike Gouwenberg en met Erika Sprey als
adviseur.
De kunstenaars in ‘every moment a junction’
tonen hun prangende behoefte aan ontmoeting, intimiteit en collectiviteit. Samen bieden
de kunstwerken onbevreesd weerwoord aan
de consequenties van de individualistische
maatschappij en roepen zij op tot actie en
mentaliteitsverandering.
Meer informatie: www.nestruimte.nl;
De Constant Rebecqueplein 2b.

De Spelonk is een initiatief in het huis van buurtbewoners Roeland Merks en Bart Dirks. In een
lichtkoker in hun huis bouwde Pim Palsgraaf
enkele jaren geleden een permanent kunstwerk
van ruim zeven meter hoog. Dat is op afspraak te
bekijken. Zie ook www.despelonk.nl

Zand & Veen V in De
Nieuwe Regentes
Bijzondere verhalen van
gewone buurtbewoners
tekst: redactie

Wat zijn de belangrijke dingen in het leven,
waar ga je naartoe, wat laat je achter je? Wat
is het goede? Tien buurtbewoners delen
hun verhalen over vrijheid, bomen, familie,
taal. Kunnen we nog iets voor een ander betekenen? En wat dan? De Nieuwe Regentes
spoelt de glazen, rommelt met stoelen en
presenteert met liefde de vijfde en laatste
editie van de serie Zand en Veen. Met een
feestneus!
Zand en Veen is een community art project
van De Nieuwe Regentes, waarin de bijzondere verhalen van gewone buurtbewoners
centraal staan. Een professioneel team van
makers brengt mensen en verhalen samen
in een strijdtoneel vol woorden en dans,
waarbij de kijkers het zelden droog kunnen
houden.
Vrijdag 29, zaterdag 30 april (avondvoorstelling) en zondag 1 mei (matinee)
Meer informatie en tickets:
www.denieuweregentes.nl/agenda
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adressen en telefoonnummers

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

3 april

Tim Knol

& Bluegrass Boogiemen
Bluegrass & Countrymuziek

7 t/m 9 april

One of us
Een duizelende trip met
nieuwe, fantastische,
hilarische en
pijnlijke rituelen

1 | El Pub Flamenco | Opzwepende ritmes en melancholieke klanken
3 | Lost & Found III | Tim Knol & Bluegrass Boogiemen | Bluegrass en country
3 | Martijn Baaijens en Niti Ranjan Biswas | Indiase klassieke muziek
7 t/m 9 | No Man’s Land - One of us | Jonge vrouwen over keurslijven & ontsnapping
8 | Serenad | Turkse pop en bekende jazzklassiekers
9 | Rondleiding Van Water naar Theater | Neem een duik in de geschiedenis
9 | AWKARD i | Nummers van zijn nieuwste album KYD
16 | El Pub Flamenco XL | Met topartiesten Federico Ordoñez & Esteban Murillo
21 | DNR Filmclub | Ah Gözel Istanbul | Filmisch reisverslag in hedendaags Istanbul
22 | Sitra Bonoo Trio | Klassieke zang, bhajans en oude Bollywoodsongs
22 | Spinvis | Try-out | Soms Breekt Er Een Hart, Soms Blaft Er Een Hond
24 | Nostalgia-Hemant Kumar | Ode aan zanger/componist Hemanta Mukhopadhyay
29+30 | Zand & Veen V | Bijzondere verhalen van gewone buurtbewoners

MEI

1 | Zand & Veen V | Bijzondere verhalen van gewone buurtbewoners
6 | Cuban Country Queens | Estrella Acosta | Feest van het Cubaanse platteland
7 | DaDa Festival | Digital Art festival voor en door jongeren
13 | Storyteller | Boi Akih | Moderne jazz verweven met folktradities
20 | India Dance Festival | Indiaas topensemble
27 | Cutting Edge | Avontuurlijk jazzfestival met (inter)nationale artiesten
29 | Sanatolia | Turkse kunst en cultuur *

29 en 30 april
1 mei

JUNI

3 | Emine Bostanci with friends | Cross-overs van Kemenche en jazz

DNR SERIES

Zand & Veen V
Wat zijn de belangrijke dingen in het leven,
waar ga je naar toe, wat laat je achter je?
6 mei

13 mei

Cuban Country
Queens

Boi Akih

Muziek van vrouwelijke
singer-songwriters van het
Cubaanse platteland

Ukkieconcerten | Peuters op muzikale ontdekkingsreis | Iedere woensdagochtend
Peuterdans | Springen, swingen en vrij bewegen | Iedere vrijdagochtend
DNR Filmclub | Uniek thematisch filmprogramma | Iedere donderdagavond
El Pub Flamenco | Hedendaagse flamenco | Eens in de maand op vrijdagavond
DNR Rondleiding | Ontdek de geschiedenis van De Nieuwe Regentes | Maandelijks

Een verhaal in kleuren en
klanken, over een reis vol
onverwachte ontmoetingen

* Verhuur

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

