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Op 3 juni zorgden de vrouwen van Polka voor een heerlijk diner in Dienstencentrum Copernicus. Een groot aantal gasten, Pools en niet-Pools, 
schoof aan.  Lees verder op pag. 17
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Portieken in Reva

Centrum voor Poolse Vrouwen 

Eerst corona en nu inflatie
Steeds meer mensen komen niet meer rond 
tekst: marieke Bauwens

Een jaar geleden moesten meer men-
sen een beroep doen op de voedselbank 
omdat ze niet meer rond konden ko-
men. Toen kwam het door de coronacrisis. 
Nu komen daar de sterk stijgende prijzen 
bij. 

Meer klanten
Landelijk steeg sinds begin dit jaar het 

aantal klanten bij de voedselbank met 
15%. Het verschilt wel per locatie, zo ver-
telt de landelijke organisatie van voedsel-
banken. Bij de een is de stijging groot, bij 
een ander is er (nog) geen stijging te zien. 
En het valt hen op dat ook vluchtelingen 
uit Oekraïne gebruik moeten maken van 
de voedselbank. De stichting Armoede-
fonds constateert dat er een groep is die 
al langer structureel in armoede leeft en 
dat daar nu mensen bijkomen die door de 
prijsstijgingen niet meer rond kunnen ko-
men. De stichting verwacht dat dit er meer 
worden.

Situatie in ReVa 
Hulpverleners in de Regenvalk vertellen 

dat er nu geen stijging is van het aantal 
klanten voor hulp van de voedselbank. Wel 
merken ze dat steeds meer mensen finan-
cieel niet kunnen rondkomen en schulden 

hebben bij bijvoorbeeld de Belasting-
dienst, webshops, de zorgverzekeraars en 
de verhuurder. Het valt ook op dat meer 
mensen voor hun contacten met instan-
ties gebruik maken van de computers en 
telefoons op het Servicepunt, omdat ze 
zelf geen computer of beltegoed hebben. 
In de Regenvalk worden mensen dan ook 
regelmatig doorverwezen naar Helpdesk 
Geldzaken van de gemeente Den Haag. De 
criteria voor hulp van de voedselbank zijn 
gewijzigd en Wijkz (voorheen VoorWel-
zijn) volgt deze nieuwe criteria. Hulpverle-
ners merken dat cliënten die voorheen wél 
in aanmerking kwamen voor een voedsel-
pakket, het hierdoor nu niet meer krijgen. 

Voor een voedselpakket zijn criteria. 
Het leefgeld (wat echt over is voor 
boodschappen) moet voor een alleen-
staande bijvoorbeeld minder zijn dan 
€275,- en voor vier personen minder dan 
€620,- per maand. Een voedselpakket 
wordt aangevraagd door hulpverleners in 
de Regenvalk.  Zij zijn telefonisch bereikbaar 
op (070) 205 26 60. Na toekenning kan 
men in ReVa elke donderdagmiddag tussen 
2 en half 4 terecht bij het uitgiftepunt in 
de Agneskerk. Meer informatie: www.
voedselbankhaaglanden.nl 

Voedselbank Agnesparochie
Ook Thea Tangel, coördinator bij de 

voedselbank voor ReVa in de Agnesparo-
chie, vertelt dat er hier nog geen stijging 
van het aantal klanten te zien is. “De gevol-
gen van inflatie zien wij hier bij de voed-
selbank nu nog niet. We zien wel heel goed 
dat het voor veel mensen steeds moeilijker 
wordt om rond te komen, maar je komt 
niet zomaar in aanmerking voor hulp van 
de voedselbank.” Wat Thea en haar colle-
ga’s opvalt, is dat meer alleenstaanden een 
beroep op hen moeten doen. En, zoals de 
landelijke tendens: “Er zijn nu zeven gezin-
nen uit Oekraïne. Het is jammer dat we ze 
niet kunnen verstaan, het zijn heel vrien-
delijke mensen, en ze zijn blij met de hulp 
die ze krijgen.” 

Wisselende aanvoer
“Onze kratten zijn goed gevuld”, zegt 

Thea, “maar de aanvoer is wel wisselend, 
vooral van zuivelproducten. En er is altijd 
behoefte aan houdbare producten. Oekra-
iners zijn bijvoorbeeld dol op pasta. En 
spullen voor persoonlijke hygiëne; die zijn 
heel erg welkom.” 

Oproep: extra coördinator 
gezocht!

Thea is samen met twee anderen 
coördinator van dit afgiftepunt. 
“Het is een leuk team en het werk 
is fijn om te doen. Nu zijn we op 
zoek naar een coördinator erbij. 
Kom eens praten om te zien of het 
wat is.” Interesse? De coördinato-
ren zijn bereikbaar onder num-
mer 06-23793593. 

“Onze kratten zijn 
goed gevuld, maar 

de aanvoer is wel 
wisselend” 
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tekst: AAd vAn schie

Historie en heden rond de Gaslaan
Veel aandacht voor wonen rond de 

Gaslaan. De schrijnende leegstandsplek, 
het voormalige buurthuis ‘het Buuthuis’, 
lijkt nu eindelijk te worden verbouwd tot 
woningen. Dan die mooie witte woning  
aan de overzijde: is dat nou een voorma-
lige directeurs- of portierswoning? Een van 
de mannen van het Weimarchief licht een 
tipje van de sluier op. En wie woont daar 
nu? Ook nog een keer aandacht voor de 136 
jaar oude, maar nog steeds springlevende 
woningcoöperatie Vooruit II van de vroe-
gere Gasfabriek. 

Haagse portieken, de ‘oude’ ver-
keersschool Philippo en de 
Voedselbank

Onze redacteur Piet Vernimmen zet zijn 
serie over de architectuur in ReVa voort 
met een bijdrage over de portieken in de 
wijk. Ook de geschiedenis van de rijschool 

aan de Ovonde is fascinerend, een echt fa-
miliebedrijf. Die andere nog fonkelnieuwe 
zaak Peony (Pioen) Paint & Interior aan 
de Weimarstraat is een aanwinst voor het 
kunstzinnige deel van de winkelstraat. En 
ja, dan is er helaas ook de toenemende ar-
moede in de wijk en de Voedselbank die 
vraagt om een extra coördinator. Twee keer 
in de week staan er verse maaltijden in het 
koelkastje van ‘Vers & Vrij’ in de Regenvalk 
en ook is er een buurtkastje op de Valken-
bosbrug voor het weggeven van houdbare 
spullen. Goede initiatieven.

Nieuwe rubriek en stand van zaken 
verplaatsing coffeeshops

In dit nummer starten we de rubriek ‘Hoe 
is het ondertussen met...’ om regelmatig 
aandacht te schenken aan de voortgang 
rond onderwerpen waar we eerder over 
schreven. Deze keer over de stichting Zor-
gen voor morgen. Er is nieuws te melden 
over de pilot Weimarstraat/Beeklaan. In 
de Raad is een motie aangenomen die de 

burgemeester ruimte geeft om coffeeshops 
over te plaatsen naar andere stadsdelen. 
Ook loopt er een onderzoek naar een moge-
lijke overplaatsing naar een bedrijventer-
rein. Traag, maar beter dan niets. Inmiddels 
zijn er fleurige banieren opgehangen in de 
Weimarstraat en er zijn weer wat  nieuwe 
ondernemingen.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Het is weer gelukt: een extra dik zomernummer met een aantal extra pagina’s 
over wonen in ReVa. Wonen is een van de eerste levensbehoeften en veel 
jonge mensen willen graag een dak boven hun hoofd in deze wijk. De wijk 

moet echter ook haar architectonische schoonheden bewaken en ervoor zorgen 
dat het niet te druk en daarmee minder leefbaar wordt. De artikelen rond dit thema 
houden elkaar aardig in evenwicht. Leegstand wordt aangepakt, maar tegen welke 
prijs. Aandacht voor mooie woonplekken, maar ook voor de aantasting van de 
welstand. 

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op  
23 augustus, 18 oktober, 13 december

tekst en foto: AAd vAn schie 
 
Op de prachtige paaszaterdag 16 april 
vindt een bijeenkomst plaats van zo’n 20 
buren en belangstellenden uit de wijk in 
de stadstuin Gras van de Buren, tegen-
over het De Constant Rebecqueplein. 
Loes Keysers van Kopgroep2030 en TroubaBoer 
Fruitella Groengeluk in passend groente- en 
fruitkostuum, openen de bijeenkomst. 

Nieuwe impuls
Het doel is om een nieuwe impuls te geven 
aan deze mooie groene plek met bakken vol 
kruiden, een kweekplek voor oesterzwammen, 
fruitbomen en -struiken.  Het oude bestuur 
van Gras van de Buren is blij met deze nieuwe 
impuls. Fruitella geeft een rondleiding langs de 
bakken, waarbij de wonderbaarlijke positieve 

eigenschappen van bijvoorbeeld munt en ci-
troenmelisse ruime aandacht krijgen. Ook zingt 
zij een mooi lied over compostbakken. Er ligt na-
melijk ook een plan om hier compost te maken 
met afval uit de buurt. 

Meer handen
Kopgroep2030 hoopt op nieuwe vrijwilligers 
voor zaaien, planten en onderhoud van de tuin. 
Af en toe een handje helpen kan ook. Zo kan die 
groene oase in deze stenige omgeving wellicht 
behouden blijven. En niet alsnog in de grijpgra-
ge handen vallen van projectontwikkelaars die 
op deze plek huizen willen bouwen. De grond is 
van Staedion en voorlopig gedoogt deze coöpe-
ratie het gebruik van de grond als buurttuin.
Wil je ook meehelpen, neem dan contact op met 
loes@kopgroep2030.nl 

Een nieuwe lente voor het 
Gras van de Buren

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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HISTORIE IN DE WIJK

tekst: GerArd vAn der Bijl  foto: hAAGs GemeenteArchief 

Buurtpark De Verademing is een groene 
oase, maar het gebied kent een lange 
industriële historie. Hiervan is tegenwoor-
dig nog maar weinig zichtbaar. 

In 1875 werd op dit terrein de eerste gemeen-
telijke gasfabriek gebouwd, naast de daar 
sinds 1871 gevestigde Aschstaal, oftewel de 
Gemeentereiniging.
In juni 1876 werd het eerste gas geproduceerd. 
Dat gebeurde door steenkool te verhitten, 
waarna het vrijgekomen gas werd opgeslagen 
in gashouders. De fabriek bestond uit vijf gas-
houders en een stookgebouw met 50 ovens 
met schoorstenen tot wel 33 meter hoog. Het 
gas werd gebruikt voor de verlichting van 
huizen van de gegoede burgerij, en voor die 
van de hoofdstraten in de stad. De fabriek was 
bereikbaar via een onverharde zijweg van de 
Loosduinseweg, vanaf 1906 officieel Gaslaan 
geheten. Bij de ingang van het fabrieksterrein 
stonden twee panden: de directeurswoning 
en een portierswoning. 

De gasfabriek is onlosmakelijk verbonden met 
de Coöperatieve Vereeniging Vooruit II, een 
woningcoöperatie, opgericht in 1886. Veel 
arbeiders van de gasfabriek woonden onder 

erbarmelijke omstandigheden in de sloppen 
en stegen bij de Noord-West Buitensingel. 
De coöperatie nam het initiatief om op de 
onbebouwde grond tegenover de gasfabriek 
arbeiderswoningen te bouwen. De arbeiders 
van de gasfabriek werden benaderd om lid 
te worden. De eerste directeur, de heer J.M.A. 
Kros, speelde daar een actieve rol in. Hij was 
ook een van de commissarissen van Vooruit II. 
De tamelijk recente Jan Krosstraat is naar hem 
vernoemd.

Over de naamgeving van de straten ontstond 
indertijd nog een conflict. Door de coöperatie 
voorgestelde namen als Koningin Emmastraat 
(Koningin Emma was beschermvrouw van de 
coöperatie!) en Willem de Zwijgerstraat wer-
den door de gemeente niet passend gevonden 
voor zo’n achterafbuurtje. Uiteindelijk werden 
tamelijk onbekende graveurs en beeldhou-
wers, zoals De Gheyn en Xavery vernoemd. 
De bouw begon op 10 maart 1887. Ter herin-
nering daaraan werd in de De Gheynstraat een 
gedenksteen aangebracht met daarop de na-
men van de eerste commissarissen. Die is daar 
nog altijd te zien. We kennen de buurt nu als 
de Blauwe Pannenbuurt.

In de Binckhorst wordt in 1907 een tweede ge-
meentelijke gasfabriek gebouwd. In 1915 gaat 

Den Haag als eerste Nederlandse gemeente 
over op elektrische straatverlichting. In 1924 
sluit de gasfabriek bij de Gaslaan de poorten. 
Met het sluiten van de gasfabriek krijgt ook de 
directeurswoning een andere bestemming. In 
de dertiger jaren is er een tehuis voor werklo-
zen gevestigd, en na de Tweede Wereldoorlog 
biedt het pand jarenlang onderdak aan de Ge-
meentelijke plantsoenendienst.

Anno 2022 staat er nog steeds een statig pand 
op Gaslaan 145/145a, als een van de weinige 
getuigen van de industriële historie van dat 
gebied. Maar is dit de voormalige directeurs-
woning, zoals bijvoorbeeld te lezen valt bij 
foto’s op de beeldbank van het Haagse Ge-
meentearchief? Bij de ingang van de gasfa-
briek stonden immers ooit twee woningen, 
de directeurswoning en de portierswoning. 
Beide panden zijn nog duidelijk te zien op bij-
gevoegde luchtfoto uit 1982. Na die tijd is het 
grote pand gesloopt, zoveel is zeker. 

Dus is het nog bestaande pand de voormalige 
directeurswoning? Of is het de voormalige 
portierswoning? 
Meer daarover in een uitgebreide versie van 
dit artikel, inclusief foto’s, te lezen op de web-
site www.konkreetnieuws.nl (kijk bij Historie/
Weimarchief ).

Van het gas

VAUGEL Door Erik van Schaaik

foto: Anneke de GrAAf 

 
Nog geen twee jaar geleden was de toen net  
vernieuwde kadewand van de Suezkade langs 
het Verversingskanaal kaal en ongezellig. En 
kijk toch eens hoe die er in april van dit jaar 
uitzag!

Judaspenning op 
de kadewand
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De zomer is officieel begonnen en 
voor menigeen de tijd om de koffers 
te pakken en op vakantie te gaan. Als 
een van de ouders alleen wil reizen met een 
minderjarig kind naar het buitenland en er is 
gezamenlijk gezag, dan is hiervoor toestem-
ming nodig van de andere ouder. Dit geldt 
voor alle ouders die samen het gezag heb-
ben, of ze gescheiden zijn of niet.

Toestemmingsformulier: check!
De Koninklijke Marechaussee besteedt extra 
aandacht aan kinderen die de grens over-
gaan. Niet ieder kind dat de grens overgaat, 
gaat namelijk op vakantie. Er kan ook sprake 
zijn van kinderontvoering. De Marechaus-
see controleert wie het gezag heeft en of er 
toestemming is gegeven voor de reis. Om 
de grenscontrole soepel te laten verlopen, 
adviseert de Rijksoverheid gebruik te maken 
van het toestemmingsformulier (beschik-
baar op de site van de Rijksoverheid). Het 
toestemmingsformulier met een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs van de andere 
ouder met gezag én een geldig identiteits-
bewijs van het kind, mag dus niet ontbreken 
op de inpaklijst.
Sommige landen buiten het Schengenge-
bied hebben nog aanvullende voorwaar-
den. Neem voor vertrek contact op met de 
ambassade of het consulaat van het land 
waar u naartoe reist voor de aanvullende 
eisen voor het reizen met een minderjarig 
kind. 
Ook als er geen gezamenlijk gezag is, is het 
belangrijk in het bezit te zijn van documen-
ten waaruit blijkt dat toestemming niet 
nodig is. Dit toon je aan met een (interna-
tionaal) uittreksel uit de Basisregistratie 
Personen (BRP) van het kind of met een uit-
treksel uit de BRP van de moeder met ver-
melding van de burgerlijke staat of met een 
uittreksel uit het gezagsregister. 

Vervangende toestemming
Het is verstandig de thuisblijvende ouder 
tijdig om toestemming te vragen voor de 
vakantie. 
Als dit wordt geweigerd kan de kinderrech-
ter om vervangende toestemming worden 
verzocht. Reizen zonder toestemming van 
de thuisblijvende ouder én zonder vervan-
gende toestemming van de kinderrechter 
kan worden gezien als internationale kin-
derontvoering. 
Veel vakantieplezier deze zomer en een 
boekentip tot besluit: ‘Een grote familie’ van 
Camille Kouchner. Het is het verhaal van een 
grote familie die houdt van de zon en de zo-
mer, debatteren, lachen en dansen. Eindelijk 
wordt verteld wat de grote familie lang ver-
zwegen heeft. 

Ien Ubaghs 
Familie & Recht, 
hoek Weimarstraat/
Franklinstraat

Familie & Recht  

Ik ga op reis en ik neem 
mee…

tekst: Anneke de GrAAf foto: jAcques rijnsBurGer

Hoe gaat het nu met Alla en haar drie 
kinderen? Zij vluchtten begin maart uit 
Odessa naar haar zusje Irena en diens 
partner Glen in de Van Swindenstraat. In 
de KonkreetNieuws van april schreven we 
hier uitgebreid over en beloofden om in de 
komende edities een korte update te geven. 

In een telefoongesprek vertelt Glen Bolk de 
laatste stand van zaken van het gezin. 

“Het gaat eigenlijk heel goed. De twee oud-
ste kinderen zitten op de basisschool en de 
jongste zit twee uur per dag op de kinderop-
vang. De kinderen hebben het naar hun zin 
en leren al aardig wat Nederlandse woorden. 
Luka (6) heb ik een paar keer meegenomen 
naar de Haagse Directe voor ‘boksles’.”  

Weer bij elkaar 
“Maar het belangrijkste is dat Sasha, de 

man van Alla, op 23 mei ook is gearriveerd. 
Daarvoor kreeg hij toestemming, want de re-

gelgeving is nu dat vaders met drie kinderen 
of meer zich bij hun gevluchte gezin mogen 
voegen. Vrijwel alle mannen worden geacht 
mee te doen aan de strijd tegen het Russische 
invasieleger. Ik ben al met Sasha naar de ge-
meente geweest om hem in te schrijven. Het 
gezin woont in het oude verzorgingstehuis 
De Schildershoek, waar nu alleen nog Oekra-
iners wonen. Ze vinden het prima daar. Alla 

is van haar beroep kapster, dus daar valt wel 
het een en ander te doen. Sasha is een han-
dige kerel en het zal niet moeilijk voor hem 
zijn om werk te vinden denk ik. In ieder geval 
is iedereen heel blij weer bij elkaar te zijn. 

En wat ons betreft: Irena en ik gaan 31 mei 
trouwen. Maar dat doen we heel ingetogen. 
Het zijn nu geen tijden voor een groot feest”.

Gevlucht uit 
Oekraïne

tekst: AAd vAn schie foto: jAcques rijnsBurGer

 
Bovenstaande ambitieuze uitspraak 
doet interim-directeur Aziz El Amiri van 
de Algemene Hindoe Basisschool tijdens 
een gesprek met hem en met adjunct-
directeur Soelin Biharie over de koers en 
de positie van de school. Eerder, in 2015, 
interviewden wij de toenmalige directie van 
deze school naast De Verademing, die toen nog 
500 leerlingen telde uit alle delen van de stad. 
Dat zijn er nu 240, waarvan 50 kinderen uit de 
wijk. 

Herstelplan
Door allerlei gedoe over het gedrag van 
het voormalige bestuur met betrekking tot 
financiën en ethiek, kwam de school in 2019 
in grote problemen. De Onderwijsinspectie 
bestempelde de kwaliteit van de school als 
onvoldoende en veel ouders trokken hun kin-
deren terug. Sindsdien is er gelukkig veel ten 
goede gebeurd. Er kwam een herstelplan en 
de inspectie stelde eind 2021 vast dat er flinke 
stappen gezet zijn in het op orde brengen van 
de school. De veiligheid is terug en onderwijs-
inhoudelijk is er vooruitgang bereikt.

Aanpak leerproces kinderen en 
team
De school werkt met het EDI-model, een com-
binatie van klassikaal en individueel onderwijs. 
Het team gaat in dialoog met het kind, zodat 
de kinderen inzicht krijgen in hun leerproces. 
De heer Aziz toont ons de evaluatiekaart die 
gebruikt wordt bij het afronden van de lessen: 
blik kort terug op het lesdoel en bespreek 

het proces en de werkhouding aan de hand 
van een aantal vragen. De leerling die na de 
instructie zelfstandig verder kan, krijgt hiervoor 
de ruimte en de leerling die meer begeleiding 
nodig heeft, krijgt die ook. Voor de vakken taal 
en rekenen wordt met Chromebook gewerkt 
en in elke groep zijn leerling-computers 
beschikbaar. 

Aandacht voor leer Hindoe Dharma 
en taal Hindi 
De directie stopt heel veel energie in het coa-
chen van de teamleden, zodat er sprake is van 
een lerende organisatie. Wat betreft de identi-
teit besteedt de school vanouds aandacht aan 
de leer van de Hindoe Dharma en aan de taal 
Hindi, maar de inbedding in de maatschap-
pelijke omgeving waarin de kinderen leven, 

komt via het vak burgerschap ook aan de 
orde. Er wordt nog gezocht naar intensieve 
samenwerking met een VO- school in de nabije 
omgeving.

De Vahonschool doet mee 
in de buurt
De school maakt gebruik van de sportvoor-
zieningen op De Verademing, werkt samen 
met het naburige zorgcomplex Het Zamen. 
Groepen ouderen bezoeken de school en op 
maandagmiddag is er een soos voor de oudere 
Surinaamse bewoners van Stichting Eekta. 
Bestuur en directie zijn nog op zoek naar een 
grotere scholenorganisatie, omdat dit meer 
stevigheid geeft. Maar de Vahon lijkt weer op 
de goede weg en ziet de komende inspectie-
ronde met vertrouwen tegemoet.

“Vahonschool wil met behoud van identiteit de 
beste basisschool van Den Haag worden”

 Vlnr: Vooraan Sabina en Luka, achter Sara, Glen, Alla en Irena
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tekst: Anneke de GrAAf  foto: cAsper de Weerd

Het lijkt een dorpje binnen het Regen-
tesse- en Valkenboskwartier: de Blauwe 
Pannenbuurt. Dit knusse buurtje met lage 
huizen ligt tussen Gaslaan, Loosduinseweg 
en Regentesselaan en bestaat uit de Hondi-
usstraat, Rottermontstraat, Xaverystraat, De 
Gheijnstraat, Noorwitzstraat, Lynckerstraat 
en een stukje Gaslaan.

Voor de arbeiders van de 
Gasfabriek
Begin jaren dertig kregen de daken nieuwe 
blauw-zwarte dakpannen, vandaar de naam 
‘Blauwe Pannenbuurt’. De woningen werden 
destijds gebouwd voor de arbeiders van de 
Eerste Gemeentelijke Gasfabriek, die in 1876 
aan de Gaslaan werd geopend. In 1886 werd 
dit complex arbeiderswoningen van de Coö-
peratieve Bouwvereeniging Vooruit II opge-
leverd. 

136 jaar hetzelfde kantoortje
Vooruit II is vanaf 1886 tot op de dag van van-
daag blijven bestaan en heeft altijd de oor-
spronkelijk gedachte vastgehouden: samen 
werken voor elkaars belang. Het bestuur be-
staat uit vrijwilligers die elke dinsdagavond 
bij elkaar komen om de zaken van de Vereeni-
ging te behartigen. En dat gebeurt allemaal 
al 136 jaar in hetzelfde kantoortje op de hoek 
van de Rottermontstraat. David Louwers is 5 
jaar voorzitter en heeft dit overgenomen van 

Aad Middendorp, die dit 37 jaar is geweest, 
Wim van Soolingen is 32 jaar secretaris en 
heeft dat overgenomen van zijn vader die die 
functie 30 jaar lang bekleedde. Wim Hendriks 
is nu 36 jaar penningmeester. In september 
2016 werd het 130-jarige bestaan van Vooruit 
II uitbundig gevierd met puzzeltochten, bar-
becues, dans en spelen. 

Huizen erg gewild
Inwonende kinderen van bewoners krijgen 
een voorkeursbehandeling bij het vinden 
van een woning in de Blauwe Pannenbuurt. 
Tot begin jaren 90 moest je eerst trouwen om 
voor een huis in aanmerking te komen, maar 
dat is afgeschaft. De huizen zijn erg gewild, 
vanwege de lage huurprijzen en het intieme 
karakter van de buurt. Ook de centrale positie 
van de wijk – tussen centrum, markt en kust – 
vinden de bewoners aantrekkelijk. De wacht-
tijd is ongeveer zeven jaar. 

Bemoeienis met de wijk
Vooruit II heeft zich ook geregeld bemoeid 
met de ontwikkelingen in de rest van de wijk. 
Bijvoorbeeld met de zaken rond buurtpark 
De Verademing of het voormalig wijk- en 
dienstencentrum Buuthuis aan de Hondius-
straat, waar later ook de kinderactiviteiten 
naartoe zijn gegaan. Die vonden voorheen 
plaats in het kantoortje van de Vereeniging. 
Dan werd de vergadertafel leeggemaakt en 
kwamen de knutselspullen tevoorschijn. 

Geen huur, maar een bijdrage
Alle huizen met blauwe pannen aan de gevel 
worden door Vooruit II verhuurd. Dat is onge-
veer de helft van de huizen in deze buurt, de 
andere helft is in particulier bezit. Maar ‘huur’ 
is strikt genomen een verkeerd woord, want 
de bewoners betalen geen huur maar ‘een 
bijdrage in de exploitatiekosten’. Lang gele-
den was het de bedoeling dat bewoners na 
vele jaren bezitters van hun huizen zouden 
worden. Dat zou kunnen door aandeeltjes 
te kopen. Maar de vroegere bewoners waren 
te arm en nauwelijks in staat om de gewone 
bijdrage aan de Vereeniging op te brengen. 
En soms werden aandeeltjes gebruikt om de 
kruidenier te betalen. Uiteindelijk bleven de 
huizen in bezit van Vooruit II. En dat bleven 
ze tot op de dag van vandaag. 

De Coöperatieve Bouwvereeniging 
Vooruit II

tekst: Anneke de GrAAf 

 
In 2020 liepen de gemoederen rond 
de overlast van de coffeeshops steeds 
hoger op. Theater De Nieuwe Regentes 
organiseerde een experiment waarin twee-
tallen van wijkagenten, coffeeshophouders, 
gebruikers, ambtenaren, boze/bezorgde en 
tevreden buurtbewoners en vertegenwoor-
digers van WijWeimar samen kwamen. Er 
kwam een goed gesprek op gang en men 
wilde samen naar oplossingen zoeken. In-
tussen wordt er met man en macht gewerkt 
aan verbeteringen in de straat en gaat het 
langzaam maar zeker de goede kant op. 
Een vervolggesprek met nog meer verhalen 
was door coronabeperkingen zo lastig te 
realiseren, dat DNR besloot de verhalen in 
een podcast te verwerken. Het geeft een 
divers beeld van betrokken bewoners en 
instellingen, die uiteindelijk voor alles en ie-
dereen het beste willen: een mooie, veilige, 
fijne, wereldse winkelstraat.
De podcast kun je downloaden op onze 
website www.konkreetnieuws.nl/2022/05/
podcast-portretten-weimarstraat/ 

Podcast ‘Portretten 
Weimarstraat’ 
van De Nieuwe 
Regentes

tekst en foto: Anneke de GrAAf

Een buurtkastje is er om spullen in 
te zetten die iemand anders misschien 
kan gebruiken. In het buurtkastje van 
Jolanda kun je voedingswaren en toilet-
artikelen aantreffen, die zijzelf en andere 
bewoners erin leggen. En die mensen die 
het niet zo breed hebben eruit kunnen 
halen. 

Onder het motto: ‘Pak wat je nodig hebt, 
geef wat je kunt missen, en denk aan je 
medemens.’

Op de brug Valkenboskade
Jolanda: “Ik wilde graag iets voor een 

ander doen, daarom ben ik dit buurt-
kastje begonnen. Bij de stichting SoGood 
kun je kant-en-klare buurtkastjes kopen, 
maar mijn vriend had zelf iets staan dat 
prima voldoet. Het kastje staat op de krui-
sing van de brug Valkenboskade-Cartesi-
usstraat achter de textielcontainer, op een 
vrij onopvallende plek en niet direct in de 

buurt van een huis. Dat is fijn voor men-
sen die misschien schroom hebben om er 
iets uit te nemen.”

Het werkt
Het kastje staat er nu een paar maanden 

en het loopt goed. “Ik ben maar begonnen 
met mijn eigen voorraad op te maken. Ik 
vond het in het begin best spannend en 
ging wel een paar keer per dag kijken. En 
ja hoor, er werden spullen uitgehaald en 
de volgende dag had iemand anders er 
iets in gedaan. Het werkte! Nu controleer 
ik het elke dag even of er geen dingen in 
liggen die er niet in horen. Vaak doe ik 
er iets in en soms iemand anders. Het 
zou wel fijn zijn als meer mensen er iets 
in zouden doen, want het gaat echt heel 
hard.”

Wat kan erin
In het buurtkastje horen eigenlijk al-

leen droge, niet bederfelijke etenswaren 
die niet over de datum zijn, maar omdat 

de boodschappen er nooit langer dan een 
paar uur liggen mag vers fruit of groente 
ook. Gewoon even logisch nadenken: een 
reep chocolade in de zon is bijvoorbeeld 
niet handig. Ook toiletspullen kunnen 
erin. Geen alcohol of tabaksproducten. 
“Laatst lagen er twee complete maaltij-
den in. Tja, heel aardig, maar die heb ik er 
toch maar uitgehaald.”

Buurtkastje tegen verspilling 
en voor een beetje steun

tekst: redActie 

 
Na ruim 20 jaar gaat het Interreligieus 
Beraad Segbroek (IBS) verder als Stich-
ting Kleurrijk Segbroek (SKS). Als vrijwil-
ligersorganisatie die zich richt op verbinding 
van alle levensbeschouwingen, ongeacht ieders 
afkomst en gender, organiseert Stichting Kleur-
rijk Segbroek activiteiten en dialooggesprekken. 
Onder het motto ‘Bekend maakt bemind’ 
brengt Kleurrijk Segbroek mensen van diverse 
culturele achtergronden en levensbeschou-
wingen bij elkaar. De stichting kiest voor 
dialoog en verdieping door interesse in elkaar 
te stimuleren, in plaats van een eigen mening 
of levensvisie op te dringen. Kleurrijk Segbroek 
werkt met een team van vrijwilligers vanuit de 
locatie Wij Weimar, Noorderbeekdwarsstraat 
218, hoek Weimarstraat. Als netwerkorganisa-
tie werkt Kleurrijk Segbroek zoveel mogelijk 
samen met allerlei personen en organisaties 
die ook voor verbinding kiezen. 
Lees het uitgebreide persbericht met meer 
informatie op 
www.konkreetnieuws.nl/2022/06/stichting-
sns/

Een Haags initiatief voor 
verbinding, compassie en 
inclusie

WONEN IN DE WIJK
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telefoon (070) 820 99 45   of   Email  flipper@poing.nl
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DESIGN
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THE CHAIR HERENKAPPER
Weimarstraat 347 A  
070 362 20 43
thechair.nl
(alleen op afspraak)

De gemeente Den Haag heeft on-
dernemerscoach Bianca Moe eind 
2021 ingeschakeld om 10 onder-
nemers in de Weimarstraat en in 
de Beeklaan te ondersteunen en te 
begeleiden bij het op orde krijgen 
van de interne organisatie en de be-
drijfsvoering, het verbeteren van de 
eigen winkelformule en het organi-
seren van promotionele en marke-
tingacties.
Bianca is in het afgelopen halfjaar 1 op 1 
in gesprek gegaan met Adria Vita Beau-
tysalon, Al Rais patisserie, Bakkerij As-
hok, Liamo Patisserie/Ijs& Koffie, Sorelle 
Laserkliniek, Hit & Run Vintage-meube-
len, Vitatheek, Grottendieck tweewielers 
en Restaurant Gold River.

Wat kwam Bianca tegen?
Vrijwel alle ondernemers die in gesprek 
zijn gegaan met Bianca beschikken 
over een onderscheidende winkel of 
bedrijfsconcept. Daarentegen was een 

groot deel van de ondernemingen op 
de Beeklaan en 3de deel Weimarstraat 
onbekend bij het grote publiek. Ook was 
de winkeluitstraling een belangrijk aan-
dachtpunt. Verder bleek dat meerdere 
ondernemingen nooit iets aan promotie 
of marketing gedaan hadden. Een aantal 
winkels had dan ook geen prijzen bij de 
producten staan of men had de produc-
ten niet goed gepresenteerd, waardoor 
ze onvoldoende zichtbaar waren voor de 
klanten die de winkel bezochten. 

Al Rais Patisserie aan de Beeklaan 237 
is één van de ondernemers die gebruik 
hebben gemaakt van het Coachings-
traject. Door de integrale inzet op de 
Weimarstraat wordt de straat steeds 
aantrekkelijker voor nieuwe onderne-
mers. Belangrijk is dat zij zich vooraf 
goed voorbereiden, goed markt- en lo-
catieonderzoek doen en zich tijdig laten 
adviseren bij ondernemerscoach Bianca 
Moe of de Transformatiemanager Abdel 
Bouchibti.

Ondernemerscoach Bianca Moe 
ondersteunt 10 ondernemers in de 
Weimarstraat en op de Beeklaan

De belangrijkste aandachts-
punten voor de ondernemers 
die ik gesproken heb zijn: 

Creëer een open en vriendelijke winkel-
uitstraling, zorg voor een goede product-
presentie met daarbij de juiste informatie 
(zoals prijzen, ingrediënten, gebruiksaan-
wijzingen etc.), speel in op de behoefte 
van de consument, werk met aanbiedin-
gen, bouw een langdurige klantrelatie op, 
probeer je product onder nieuwe doel-
groepen en in andere markten aan te bie-
den en maak gebruik van social media en 
positieve mond-tot-mondreclame.

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

advertentie
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Verkeersschool Philippo

tekst en foto: piet vernimmen

 
Autorijschool Philippo startte in 1954 
aan de Columbusstraat, verhuisde eerst 
naar de Valkenboslaan en enkele jaren 
later naar de Fahrenheitstraat, tegen-
over het voormalige Postkantoor. Sinds 
1994 zit het bedrijf weer aan het pand aan 
de Valkenboslaan, hoek Fahrenheitstraat.

Drie Dafjes en een Kever
Autorijschool Philippo is wat je noemt 

een echt familiebedrijf. De dagelijkse lei-
ding is in handen van Arno en Vera, vaak 
bijgestaan door hun drie kinderen, Odette, 
Darcey en Yorick. De opa van Arno had een 
autoverhuurbedrijf en de vader van Arno 
startte autorijschool Philippo met drie 
Dafjes en een Kever in 1954. Het bedrijf is 
daarmee een van de oudste Haagse auto-
rijscholen. 

Vaste dienst
Vera: “Onze verkeersschool bestaat nu uit 

13 auto’s, 4 scooters en 8 motoren. En we 
leiden ook op voor de BE-combinatie, het 
aanhangerrijbewijs. We hebben 14 vaste 
rijinstructeurs in dienst. Wij werken niet 
met zzp’ers en dat onderscheidt ons echt 
van andere rijscholen. Ook voor de kandi-
daat heeft dat veel voordelen. Als we bij-
voorbeeld vinden dat de kandidaat bij een 
andere instructeur misschien beter pres-
teert, sneller leert, dan bespreken we dat 
in het team.” 

Instructeurs
“Al onze instructeurs zijn vanzelfspre-

kend gediplomeerd. Het praktische ge-
deelte van de opleiding doen we groten-
deels zelf en zo zorgen we ervoor dat onze 
instructeurs op de juiste manier met de 
kandidaten omgaan, een manier die bij ons 
bedrijf past. Lesgeven, kandidaten iets bij-
brengen, dat is het uitdagende van het be-

roep. Een van onze instructeurs komt van 
de Pabo af: het ligt niet zo ver van elkaar af, 
het is allebei lesgeven. Autoles krijgen van 
een goede instructeur is ‘n ervaring die je 
het hele leven bij blijft.” 

Corona
De coronaperiode was ondanks het co-

ronasteunpakket een zware tijd voor Phi-
lippo. Zowel financieel als organisatorisch. 
Wanneer kunnen de lessen weer beginnen, 
mag de instructeur de leerling ophalen, 
moeten we de les verplaatsen naar een 
latere datum? Vera: “Het bijzondere van 
werken met vaste krachten is dat we ook 
in die strenge lockdownperiode tweemaal 
drie en een halve maand hier toch met alle 
14 personeelsleden aan het werk waren. 
We namen educatieve examenfilmpjes op, 
met een drone brachten we verkeerssitu-
aties in beeld, digitaliseerden ons hele sys-
teem en knapten de ruimte hier op. Samen 
als team elke dag hier aan het werk, ook 
dát was een familiegevoel.”

Transparant
“Elke kandidaat kan zijn ontwikkeling 

volgen via het eigen ‘volgsysteem’. Hij/zij 
ziet waar de sterke en waar de nog zwakke 
punten zijn. Bij jongeren kunnen ouders, 
als ze dat willen, zien hoe bijvoorbeeld het 
achteruitparkeren verloopt en wat we heb-
ben geoefend. Het stimuleert de kandida-
ten, omdat ze steeds zien hoe ver ze zijn.”

Toekomst
Het is een familiebedrijf en dat zal het 

nog wel even blijven. Vera: ”Odette is prak-
tijkondersteuner bij een orthodontist, Dar-
cey kwam er in het bedrijf achter dat hij 
het een uitdaging vindt om mensen dingen 
te leren, en maakte de overstap naar de 
Pabo. Maar als wij ‘met pensioen’ gaan zal 
Yorick de leiding van Verkeersschool Phi-
lippo overnemen.”

tekst: froukje diekstrA foto: jAcques rijnsBurGer

 
In de lichte ruimte achter in haar winkel 
Peony (= Pioenroos) Paint & Interior in 
Weimarstraat 38a steekt Marjon Burger 
meteen van wal: “Deze gele muur achter 
mij is geverfd met twee lagen ‘chalk 
paint’. Een mooie matte uitstraling en de 
kleur verandert mee met het licht. Kijk, dat 
houten keukenbuffet is met dezelfde verf 
en kleur gedaan. Dat is het bijzondere van 
deze chalk paint. Hij kan zowel op muren als 
meubels, zo kan je eenheid van sfeer creëren 
en toch variëren.”

Dixie Belle
De verf die Peony verkoopt is watergedragen, 
heeft veel pigment en bevat geen schadelijke 
oplosmiddelen. “De basis is chalk paint van 
Dixie Belle. Ik ben een van de drie dealers in 
Nederland van dit Amerikaanse merk. Deze 
verf is vooral geschikt voor meubels. Hij heeft 
een goede hechting, je hoeft niet van tevoren 
te schuren, de verf dringt in de ondergrond. 
Om te zorgen dat je meubel mooi blijft, 
breng je een finish aan. Ik verkoop allerlei 
soorten: kleurloos, met kleur, glitter en geur. 
Zelf ben ik dol op de meubelzalf van Wise 
Owl bijvoorbeeld.”

Passie
Marjon was altijd al bezig met interieur en 
kleur. “Ik ben copywriter van huis uit, maar 
meubels transformeren en een nieuw leven 
geven is mijn passie. Ik hou niet van weg-

gooien. Soms komt er iemand langs met een 
kastje van oma, wil het graag gebruiken, 
maar heeft genoeg van dat zware bruin. 
Dan geef ik advies en soms verf ik ook in 
opdracht.”

Accessoires
Achter de toonbank, bij een wand van deco-
ratieve louvredeurtjes, haalt Marjon allerlei 
materialen tevoorschijn om je meubel op te 
pimpen: sjablonen, découpage en transfers, 
met voorbeelden in de winkel ter inspiratie. 
Daarnaast verkoopt ze kleurige kussens 
gemaakt van kelims, manden gemaakt van 
postermateriaal en spiegeltjes uit India. “Ook 
bij de inkoop van mijn producten let ik op 
duurzaamheid, goede materialen en eerlijke 
lonen.”

Workshops
Binnenkort start Marjon achter in de winkel 
met workshops: “Ik wil laten zien wat je 
allemaal met chalk paint kan doen, welke 
stijlen er zijn en dan met de deelnemers aan 
de slag gaan.”
peonypaintinterior.nl

Pioenroos in de 
Weimarstraat

“Je eerste autoles blijft je je hele leven bij”

“Ik hou niet van 
weggooien ”
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tekst: mArieke BAuWens  

Het antwoord op de vraag in wat voor 
wijk we willen wonen, is voor iedereen 
natuurlijk anders. De een verkiest een Vi-
nexwijk, de ander een oude stadswijk en de 
volgende zweert bij een jaren 60 buurt. Als 
iedereen het voor het kiezen had, was er geen 
probleem en had iedereen een plek, maar zo 
is het niet. Integendeel, we zitten in een flinke 
wooncrisis. Er is een tekort aan woningen, en 
er is een nog groter tekort aan betaalbare wo-
ningen.  

Wooncrisis
Cody Hochstenbach is stadsgeograaf aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij vertelt dat 
de  wooncrisis zich op talloze manieren ma-
nifesteert. Voor sommigen betekent het dat 
ze rijtjeshuizen in een buitenwijk ver weg 

aan het bezichtigen zijn, terwijl ze liever in de 
Randstad zouden wonen. Voor anderen dat 
ze bijna dertig zijn en nog steeds een plak-
kerige keuken delen met zes huisgenoten. En 
dan zijn er mensen voor wie de gevolgen nog 
ingrijpender zijn: ze zitten in een woning die 
veel te klein is of die door beschimmelde mu-
ren hun gezondheid aantast, maar ze kunnen 
nergens anders heen. Weer anderen brengen 
jarenlang door in een asielzoekerscentrum, 
moeten hun nachten doorbrengen in de 
woonkamers van vrienden of komen simpel-
weg op straat te staan. 

Koopkrachtige bewoners 
Ook constateert Cody Hochstenbach dat 
buurten pas opgeknapt worden als er koop-
krachtige mensen komen wonen. Huizen wor-
den duurder, er komen andersoortige winkels 
en hippe eettentjes, en uiteindelijk is er voor 

starters en mensen die niet zo welvarend zijn 
geen plek meer. 

Hoe is ‘t in ReVa? 
Laten we wel zijn, dat zien we hier ook gebeu-
ren. De koopprijzen rijzen de pan uit; zonder 
hulp of een heel goed en vast inkomen kom 
je hier niet meer terecht. Appartementen? Die 
zijn klein en compact en met huren in de vrije 
sector. Het lijkt wel of we huren van € 1000,- 
en meer gewoon zijn gaan vinden. 

De hoogte in
ReVa is een oude wijk uit de vorige eeuw(en). 
Daardoor is er weinig uitbreidingsruimte. Ge-
bouwen worden getransformeerd tot appar-
tementen en we gaan de hoogte in: flats aan 
de rand en steeds meer dakopbouwen om 
meer ruimte te krijgen. Voor gezinnen, maar 
ook voor meer appartementen. Wat zijn de 

gevolgen daarvan: voor het uiterlijk van de 
wijk, voor de onderlinge contacten en voor de 
leefbaarheid? 

Betaalbaar, groen en veilig 
Wat bewoners willen is door de jaren heen 
en de laatste maanden intensief in het wijk-
overleg met hen besproken. Betaalbaarheid 
blijkt bovenaan het wensenlijstje te staan, en 
men wil ook een groene en een veilige wijk. 
In ReVa wil men dat er plek is voor iedereen. 
Voor mensen met en mensen zonder geld. 
Een wijk met en voor mensen uit alle wind-
streken van de wereld.

Een eilandje 
aan de 
Gaslaan

In wat voor wijk willen we wonen? 

tekst: AAd vAn schie foto: piet vernimmen

De gemeente Den Haag heeft in maart 
2022 in het kader van het ‘Doorbraak-
plan huisvesting zorggroepen en sta-
tushouders’ zes nieuwe woonlocaties 
aangewezen. Het gaat om groepen zoals 
jongeren uit de jeugdzorg en statushouders, 
die niet aan de bak kunnen komen in de ex-
treem krappe sociale woningmarkt. 

24 woonstudio’s
Een van deze locaties is het gebouw in de Boy-
lestraat, dat nu nog deels in gebruik is door de 
organisatie Eekta en het project voor autisti-
sche kinderen City Kids. Zodra het gebouw 
leeg is opgeleverd, zullen de twaalf lokalen 
‘omgetoverd’ worden tot 24 woonstudio’s. De 
helft is voor de kandidaten die uitstromen uit 

de jeugdzorg en de andere helft voor jonge 
starters op de sociale woningmarkt.

Realisatie vanuit 
Bureau dienstverlening
Petra Baljeu (communicatie) en Joost Meijer 
(logistiek) van Bureau Dienstverlening van de 
gemeente hebben een filmpje gemaakt over 
een aantal jonge mensen uit deze doelgroep. 
Dat geeft een helder beeld om wat voor men-
sen dit gaat en welke problemen zich voor-
doen als je geen huis kunt vinden. En vooral 
wat de betekenis is van het eindelijk kunnen 
doorstromen naar een eigen plek. “Ik ga naar 
huis met mijn eigen sleutels”, “Ik ga in mijn ei-
gen keuken een maaltijd bereiden”, “Rust vin-
den bij een biertje na een lange werkdag”, zijn 
quotes uit het filmpje.
Zie: https://youtu.be/v6pWpwozHF8 

Omwonenden betrekken
Op dit moment is er nog geen uitgewerkt 
plan voor het project. Dat komt er pas als het 
gebouw opgeleverd is. Wel is er al een avond 
georganiseerd voor de omwonenden en daar 
kwamen natuurlijk vragen over de te huisves-
ten groepen en over de mogelijke verkeers- en 
parkeerdruk. “We gaan de buren tijdig en goed 
betrekken bij de planontwikkeling”, zegt Joost. 
“We gaan met hen bespreken hoe we bene-
den in het gebouw een soort ‘buurthuiskamer’ 
kunnen realiseren. De gebruikelijke parkeer-
norm zal niet van toepassing worden en ook 
over andere mogelijke overlast zal gespro-
ken worden.” Dit laat onverlet dat het project 
doorgaat. Over niet al te lange tijd zal er een 
vervolgavond voor de buurt komen. Petra en 
Joost verwachten dat de studio’s in 2024 op-
geleverd zullen worden. 

“ Het lijkt wel of we 
huren van € 1000,- 

en meer gewoon zijn 
gaan vinden” 

Voormalig schoolgebouw 
Boylestraat 18-20 krijgt 
woonfunctie voor bijzondere 
groepen

“ We gaan de 
buren tijdig en 

goed betrekken bij 
de plan- 

ontwikkeling ”

tekst: froukje diekstrA foto: jAcques rijnsBurGer 

Aan de rand van De Verademing staat 
een bijzonder huis. Het is waarschijnlijk 
het oudste huis van het Regentessekwartier. 
We spreken met een van de huidige bewo-
ners mevrouw Cornelia Haanstra-de Haas, 
en met haar zoon Tom en schoondochter 
Margot, vrouw van de oudste zoon Jelle.

Woning aangeboden
“Mijn man kreeg de woning aangeboden 
van zijn werk. Ik ben opgegroeid in de Bego-
niastraat en later de Vlierboomstraat. Ik reed 
een Heinkel, een prachtige scooter. Mijn 
vader en mijn broer hadden er een en dus 
ik ook. Via de Heinkel heb ik mijn man leren 
kennen, Dick Haanstra. Toen ik trouwde, 
stopte ik met mijn werk als kleuterleidster, 
zo ging dat toen. We woonden eerst in de 
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Anna Pauwlonastraat. Dick werkte als boekhou-
der bij de gasfabriek en later bij de vuilverbran-
ding. Op een gegeven moment kreeg hij deze 
woning aangeboden. In 1965 trokken we erin.” 
“In feite woonden we in de oude kantine van 
de gasfabriek”, vult zoon Tom aan. Mevrouw 
Haanstra: “Onze zoons Jelle en Tom zijn hier ge-
boren en opgegroeid. Rond het huis is er veel 
veranderd. Eerst was er een grote oprijlaan, met 
een tuin van wel 25 meter diep. We hebben de 
bouw van de vuilverbranding meegemaakt en 
ook de sloop ervan. En ook de aanleg van het 

nu mooie park De Verademing hebben we van 
wel heel dichtbij meegemaakt: de ophoging 
van het park en de hoge muren eromheen van-
wege de vervuilde grond. We zaten hier lang op 
een soort eilandje in een grote bouwput.” 

Een soort vrijplaats
Tom: “Voor mij en mijn broer was al die ruimte 
heerlijk, een soort vrijplaats: altijd buiten spe-
len en later eindeloos sleutelen aan auto’s en 
scooters en natuurlijk aan de Heinkel, een fa-
miliekwaal. We hebben heel wat brommers ge-

repareerd van mensen uit de buurt. Een zoete 
inval was het.” Op de buitenmuur aan de noord-
kant hangt een groot blauw emaillen bord met 
de naam Allichamps. Tom: “Dat bord hing aan 
een verlaten stationnetje ten zuidoosten van 
Parijs. Op een camping in de buurt brachten we 
vaak de zomervakantie door, met zussen van 
moeder en hun gezinnen. In mijn jeugdige on-
bezonnenheid heb ik het bord eraf gehaald en 
hier opgehangen: een permanente herinnering 
aan onze gezellige familievakanties.”

Mooie tijd
Margot: “Na pa’s overlijden is ma gaan reizen. 
Ze is altijd heel actief geweest. Ze heeft wel 45 
jaar gevolleybald, gezwommen en bij het Resi-
dentiekoor gezongen. Mevrouw Haanstra: “Tui-
nieren heb ik altijd fijn gevonden en ik heb nog 
jaren als vrijwilliger in de tuin van Emma’s Hof 
gewerkt. We hebben hier als gezin een mooie 
tijd gehad.”

tekst: AAd vAn schie foto: piet vernimmen

Al fietsend door onze wijk, is er altijd wel 
ergens te zien dat er aan een dakopbouw 
wordt gewerkt. En als je de aanvragen om-
gevingsvergunning voor deze dakopbouwen 
volgt, zie je in onze wijk in een periode van 
bijvoorbeeld 3 tot 17 mei al zeven aanvragen 
voorbijkomen. Waar leidt dit allemaal toe en 
hoeveel extra druk geeft dit op de leefbaarheid 
in onze toch al volle wijk? 

Gevolgen toename dakopbouwen
Een deskundige op dit terrein is wijkbewoner 
Ingrid Gyomorei, die al geruime tijd in de Edi-
sonstraat woont. Ingrid was in het verleden 
15 jaar gemeenteraadslid en werkt nu als be-
leidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente 
Schiedam. Ze begon een rechtenstudie en zet 
zich nu al jaren in voor medebewoners die last 
hebben van de gevolgen van de ongebreidelde 
toename van dakopbouwen. Gevolgen voor 
bewonersdichtheid, voor geluidsoverlast en 
parkeerdruk. “Als het beleid goed zou zijn en 
er gehandhaafd wordt bij de uitvoering van 
de vergunningen, dan was dat bezwaar maken 
allemaal niet nodig”, zegt Ingrid. “Ik heb een 
drukke baan en ik ben er geregeld in het week-
end mee bezig, maar zolang deze praktijken 

doorgaan en ik mensen kan helpen, blijf ik dit 
werk doen.”

Geschiedenis en regelgeving
In 2009 kwam er een discussiestuk in de Raad 
naar aanleiding van de dakopbouwen op de 
Pellenaerstraat in Scheveningen. Pas in 2011 
kwam er iets aan regelgeving op dit gebied en 
het al dan niet splitsen hiervan in zelfstandige 
woningen. Het beleid was er vooral op gericht 
bewoners aan de stad te binden met de mo-
gelijkheid om hun woningen te kunnen uit-
breiden. Dit leidde in de praktijk tot “zorgen en 
meldingen ten aanzien van nadelige nevenef-
fecten”. In 2013 werden naar aanleiding van een 
wildgroei aan dakbouwsels bezonningsnormen 
opgenomen. Op 27 januari 2014 werd een nieu-
we beleidsregel van kracht. Binnen tien jaar na 
het verlenen van een vergunning voor een dak-
opbouw mag die woning niet gesplitst worden 
in meerdere zelfstandige woningen.  

Van best aardig tot erg lelijk
De realiteit: veel verschillende soorten dakop-
bouwen, van architectonisch best aardige, tot 
lelijke dozen, op logische plekken en op plaat-

sen waar je die niet zou verwachten. De totale 
overkapping in zwart van het blok woningen 
op de hoek van de Edisonstraat en de Colum-
busstraat is bijvoorbeeld zo opvallend, dat je 
je afvraagt hoe dit in ’s hemelsnaam mogelijk 
is. Hier wordt gewoon een flink aantal nieuwe 
zelfstandige appartementen gecreëerd. 

Fout in bestemmingsplan
Dit is volgens Ingrid te wijten aan een fout in 
het bestemmingsplan, die hogere bouw tot 14 
meter mogelijk maakt. Bouw van zelfstandige 
appartementen is volgens datzelfde bestem-
mingsplan niet toegestaan. De projectontwik-
kelaar Edisonstraat/hoek Columbusstraat heeft 
om die reden vier verschillende vergunningen 
ingediend. Tegen al deze aanvragen zijn bezwa-
ren ingediend. De buurt heeft de bouw al een 
aantal keren kunnen tegenhouden. Nu bouwt 
de projectontwikkelaar voor eigen risico. De 
bestreden vergunning is immers nog onder de 
rechter (situatie eind mei). 

Handhaving en rol Welstand
Wat betekent dit voor de toegang tot die nieu-
we woningen, als er nauwelijks voordeuren aan 

de straatkant zijn? Ook de grote verschillen in 
vormgeving aan een straat, bijvoorbeeld aan de 
Copernicuslaan en aan de Valkenboskade, zijn 
opvallend. Speelt Welstand dan helemaal geen 
rol hierin of wordt er gewoon niet gehand-
haafd? Het niet splitsen van woningen binnen 
tien jaar na realisatie van een dakopbouw lijkt 
al helemaal niet gehandhaafd te worden. En 
hoe zit het met de toenemende parkeerdruk en 
geluidsoverlast? 

Gemarchandeer met regels
Ondertussen zijn er ook dakopbouwen ge-
plaatst waar dit volgens het bestemmings-
plan niet mag. De door de Raad vastgestelde 
plankaart geeft exact aan waar vanwege 
daglichttoetreding wel of geen bebouwing is 
toegestaan. Burgers worden horendol van het 
gemarchandeer met regels. Het heeft weinig 
zin om regels vast te stellen die vervolgens niet 
gehandhaafd worden. Natuurlijk is er een grote 
druk om aan de immense woonvraag te vol-
doen, maar de huidige bewoners willen de wijk 
ook mooi houden. Het beschermde stadsge-
zicht dient gekoesterd te worden en bovendien 
is de woondichtheid al buitengewoon groot.

Dakopbouwen 
in ReVa
Onbedoelde 
gevolgen van nobele 
bedoelingen

 Mevrouw Haanstra op haar geliefde plek in de achtertuin van de bijzondere woning  Foto Tom Haanstra
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Boylestraat Cartesiusstraat Cartesiusstraat Cartesiusstraat Celsiusstraat Copernicuslaan

Copernicuslaan Copernicuslaan Copernicuslaan Copernicuslaan Copernicusstraat Copernicusstraat

Copernicusstraat Daltonstraat Daltonstraat Daltonstraat Daltonstraat Daltonstraat

Daltonstraat De Haenstraat Fahrenheitstraat Fultonstraat Fultonstraat Fultonstraat

Fultonstraat Fultonstraat Fultonstraat Halleystraat Halleystraat Kepplerstraat

Kepplerstraat Kepplerstraat Kepplerstraat Loosduinseweg Newtonstraat Newtonstraat
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Newtonstraat Newtonstraat Noorderbeekdwarsstraat Ohmstraat

OhmstraatOhmstraat Ohmstraat Teylerstraat

ValkenboskadeValkenboskade

Valkenboskade Valkenboskade Valkenboskade Valkenboskade

Valkenboskade Valkenboslaan Valkenboslaan Valkenboslaan

Valkenboslaan Valkenboslaan Van Deventerstraat Weimarstraat

tekst en foto: Piet Vernimmen 

 
Het Valkenboskwartier is rijk aan portie-
ken. Valkenbos scoort binnen Den Haag 
hoog wat het aantal open portiekwonin-
gen betreft. Als je ervan uitgaat dat er in 
Nederland nergens zoveel zijn gebouwd 
als in Den Haag, zou het zomaar kunnen 
dat ‘ons Valkenbos’ wat dit betreft de 
Nederlandse top-10 haalt.

Privacy 
Rotterdam en Amsterdam geven er aan 
het begin van de 20e eeuw de voorkeur 
aan om voor hun etagewoningen één ge-
zamenlijke voordeur te creëren. Eenmaal 
binnen lopen de bewoners daar de trap 
op tot ze bij hun verdieping komen en 
met een sleutel kunnen ze hun woning in.
Haagse stadsbestuurders vinden in 
die periode de gezamenlijke voordeur 
inbreuk op de privacy. “Elke woning een 
eigen voordeur”, zo is de eis.

Vier naast elkaar
De bewoners gelijkvloers hebben de 
voordeur aan de straat; de bewoners van 
een- en tweehoog lopen via een open 
stenen trap naar het kleine bordesje een-
hoog waar vier deuren uitkomen: twee 
voor de bewoners van eenhoog en twee 
deuren voor de bewoners tweehoog. 
Vaak zitten de deuren voor eenhoog aan 
de zijkanten en de deuren voor tweehoog 
in het midden. Er zijn ook portieken waar 
de vier deuren evenwijdig aan de straat 
naast elkaar zijn geplaatst. Omdat Haagse 
bestuurders lang de voorkeur geven 
aan een maximale bouwhoogte van drie 
verdiepingen is de Haagse portiekwoning 
kenmerkend voor de woningbouw van 
1904 tot 1940.

De architectuur
Een open, stenen trapportaal stelt voor 
een architect die ook ‘stedelijke schoon-
heid’ in zijn balboekje heeft staan, speci-
ale eisen. Het ‘gat in de gevel’, zal op een 
of andere manier ‘esthetisch’ in de gevel 
verwerkt moeten worden. Wandelend 
door het Valkenboskwartier blijken er 
nogal wat architectonische mogelijkhe-
den om een donker trapportaal te vermij-
den, zoals smalle glas-in-lood raampjes, 
ronde of ovalen openingen, of zelfs een 
enorm open gat. Vaak is de portiek-uit-
sparing prachtig versierd met gekleurde 
bakstenen die in de gevel doorlopen. En 
hoe mooi zijn de ranke portieken aan 
de Copernicuslaan. Valkenbos kent een 
schitterende variatie aan portieken. 

De bezorgers
Portiekwoningen: duizenden Hagenaars 
zijn erin opgegroeid. Ze zijn van groot be-
lang geweest om de woningnood aan het 
begin van de 20e eeuw te helpen oplos-
sen. Desondanks zullen postbodes en de 
bezorgers van KonkreetNieuws minder 
blij zijn met dit type woningen. Maar ach, 
een beetje bezorger zal ook genieten van 
de schoonheid van de portiekwoning. 

Portieken in 
Valkenbos
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tekst: mArieke BAuWens foto: AAd vAn schie  

Martijn Lentze is sinds 2008 eigenaar/
directeur van 070 Vastgoed, een van 
de grotere projectontwikkelaars in Den 
Haag. 070 Vastgoed staat bekend om de 
transformaties van woningen en voormalige 
bedrijfsruimten naar appartementen. Martijn 
studeerde commerciële economie en woonde 
een tijdje in New York. Hij had daar een klein 
appartement en dat was voor hem de in-
spiratie voor het concept dat hij nog steeds 
hanteert: “Verduurzaamde gerenoveerde ap-
partementen, compact, en kant en klaar. Dat je 
er zo in kan. Dat is ons concept. Appartemen-
ten voor young professionals: die net aan het 
werk zijn of nog studeren, maar niet meer op 
kamers willen.” 

Turn-key en splitsen
“We transformeren bestaande, verpauperde 
panden, door splitsingen – mijn specialiteit 
- en dakopbouwen in comfortabele appar-
tementen. We trekken alles eruit, alles wordt 
nieuw. Turn-key, kant en klaar, zo kan men erin 
zonder ook maar iets te hoeven doen. Daar 
heeft onze doelgroep behoefte aan.’’ 
Over het splitsen van woningen is veel discus-
sie, en er is nu een verbod. Daar kan Martijn 

zich niet in vinden: “Grote panden verbouwen 
naar etages met voldoende ruimte: daar is niks 
mis mee. In Segbroek gold eerder ‘t criterium 
dat zo’n appartement 50m2 moest zijn. Dan 
is splitsen een mooie optie om woonruimte 
te creëren. Nu mag er niks meer, daar ben ik 
faliekant tegen. Er zou een gereguleerd en ge-
differentieerd beleid moeten zijn, verschillend 
dus voor wijken.” 

Bedrijfspanden, kerken, scholen
De eerste vijf jaar richtte 070 Vastgoed zich 
vooral op het splitsen van woonhuizen. Daar-
na ook op ‘niet-woongebouwen’. De kerk op 
de Loosduinseweg bijvoorbeeld, of garages, 
winkelpanden of het schoolgebouw in de Da-
guerrestraat.

Stad in beweging
“Splitsen van woningen hoeft de leefbaarheid 
niet onder druk te zetten”, vindt Martijn. “Als 
elke nieuwe huurder van een appartement 
een auto kwijt moet, ja dan wel. Maar onze 
oplossing is dat men geen parkeervergunning 
krijgt, maar wel een plek voor deelauto’s. En we 
houden ons aan het bouwbesluit met geluids-
eisen. Vloeren moeten goed geïsoleerd zijn, en 
weet je, dan is ‘t beter dan hoe het origineel 
was. Dat een wijk drukker wordt? Er moeten 

genoeg faciliteiten zijn, groen en parken. Een 
stad moet in beweging zijn. Huurders wonen 
er zo’n drie jaar, het zijn grotendeels millen-
nials, daarna willen ze groter of vertrekken ze 
naar een andere stad.” 

Klein bouwen
“We proberen appartementen zulke maten te 
geven dat ze net boven de sociale huurgrens 
zitten, redelijk betaalbaar en rendabel. Het 
komt erop neer dat de meeste appartementen 
zo tussen de 850 en 950 zitten. Door klein te 
bouwen houden we prijzen onder controle. 
Met 60 m2 kom je rond de 1000 en bij 80 zit je 
niet meer in de middenhuur. En nee, we bou-
wen niet voor de sociale huursector, daar zijn 
corporaties voor.”  

As we speak
“We zijn begaan met de stad, en met de buur-
ten waar we bouwen. Als mensen niet zien 
dat een pand nieuw is, dan zijn we geslaagd. 
Smoezelige winkels eruit, mooie appartemen-
ten erin. We maken de stad mooier en bieden 
woonruimte. We zijn op 16 plekken aan het 
werk, en nu ook veel in ReVa. ‘As we speak’ zijn 
we 100 woningen aan het bouwen.”

Compact en kant & klaar
Appartementen voor young professionals

tekst en foto: AAd vAn schie

Op 5 april 2011 werd dit complex 
samen met een groot aantal andere 
buurthuizen in Den Haag gesloten. In 
de afgelopen jaren zijn er meerdere pogin-
gen gedaan om van dit ruime complex aan 
de Gaslaan 175, vlakbij het gerenoveerde 
wijkpark De Verademing, een modern ap-
partementengebouw te maken. 

Korrekt Bouw
Die pogingen lukten niet. Maar nu ligt 

er een nieuw plan om een “kleinschalig 
groen, duurzaam en energieneutraal ap-
partementencomplex van 18 compacte 
appartementen en een stadswoning voor 
een dynamische stedelijke doelgroep” te 
realiseren. We praten met Pieter van den 
Eyk en Rob van der Ent van het Rotterdam-
se bedrijf Korrekt Bouw over de realisatie 
van dit plan.

Het pand
Het gaat om 18 appartementen varië-

rend van 50 tot 80 vierkante meter en een 
ruimere stadswoning van 100 vierkante 
meter. “We gaan uit van een heel duur-
zaam concept met een energiewaarde 
EPC 0 door middel van een energiezuinig 

ventilatiesysteem, een zonnepomp, zon-
neboiler en zonnepanelen. En er komt een 
koelend dak van sedum. Het geheel zal uit 
drie woonlagen bestaan, één meer dan het 
complex nu heeft, met een aantal balkons. 
Ook komt er groen.”  

Vleermuizen
Korrekt Bouw beschikt al twee jaar over 

de vergunning voor deze bouw, maar 
natuurlijk zijn er bij het bouwen in een 
stadsomgeving altijd problemen. Ze wa-
ren dicht bij de aftrap van de bouw, toen 
er ineens een melding kwam van aanwe-
zige vleermuizen en mussen in en om het 
pand. Dan treedt onverbiddelijk de Wet 
natuurbescherming in werking. Inmiddels 
ligt er een quickscan van een ecoloog. Die 
leverde geen bevestiging op van daadwer-
kelijke aanwezigheid van vleermuizen. 
Maar daarmee is dit nog niet afgedaan. Er 
volgt nog een onderzoek van een half jaar, 
waarin duidelijk moet worden of er zich 
vleermuizen bevinden in het gebouw. Inge-
val het onderzoek aantoont dat die er niet 
zijn, kan vanaf die datum de bouwplanning 
van start gaan. Dat zal dan in het vroege 
voorjaar van 2023 zijn, met een mogelijke 
oplevering halverwege 2024. Zijn er wél 

vleermuizen, dan volgt er een ontheffing, 
als alternatieve huisvesting via nestkasten 
in de directe omgeving is gerealiseerd. Pie-
ter roept nu al bewoners uit de omgeving 
op die willen meewerken aan plaatsing 
van zulke kasten. “We houden ons natuur-
lijk aan de wet, maar we willen toch ook 
graag allemaal die woningen in de stad.”

Eindelijk een woontoekomst 
Over de hoogte van de huren willen de 

heren nog geen uitspraken doen. De kos-
tenontwikkeling in de bouw maakt een 
goede raming nu niet mogelijk. De ap-
partementen zullen in de midden/hoge 
klasse vallen en wellicht zal een deel van 
de appartementen ook te koop komen. De 
gemeente heeft als voorwaarde optimale 

duurzaamheid gesteld. Parkeren op eigen 
terrein is hier niet mogelijk, wel komt er een 
degelijke fietsenberging bij het complex. 

www.villadeverademing.nl

Voormalig buurthuis aan de Gaslaan wordt 
Villa de Verademing 

 vlnr Pieter van den Eyk en Rob van der Ent van Korrekt Bouw

“ kleinschalig 
groen, duurzaam 

en energieneutraal 
appartementen-

complex ”
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tekst: mArieke BAuWens foto: jAcques rijnsBurGer 

Het asbest is verwijderd, er is een con-
structieve goedkeuring van de gemeente, 
de vergunning voor 16 appartementen is 
rond én er is een aannemer. Het licht staat 
op groen.  

Familiebedrijf
De Zaen op de Beeklaan is sinds 2015 in het 
bezit van Erbeva, een vastgoedbedrijf met on-
der andere makelaardij, vastgoedbeheer en 
beleggingen, en met een kantoor een stukje 
verderop aan de Beeklaan, op de hoek met de 
Daguerrestraat. Het is een familiebedrijf dat be-
gon in Den Haag, en dat nu actief is in de hele 
Randstad.  Shivan Bhoendie kwam er als derde 
generatie in 2015 bij en is nu de algemeen di-
recteur. 

Probleempand
“Een probleempand”, zo noemt Shivan De Zaen 
meteen. “En de brand in 2017 maakte het nog 
ingewikkelder. Het onderzoek en de afhande-

ling van de schade duurde lang. En onze plan-
nen werden ook niet zomaar goedgekeurd 
door de gemeente.” De wens van Erbeva was 
om niet alleen De Zaen op te knappen, maar 
om ook een deel van de Beeklaan daarnaast, en 
een deel van de Newtonstraat waar De Zaen de 
hoek om gaat. “Als de omgeving van mooie ap-
partementen niks is, wordt ‘t ook niks. Maar dat 
lukte helaas beperkt.” Shivan vindt het contact 
met de gemeente goed, maar hij vindt ook dat 
er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam 
waar Erbeva ook actief is, een echt plan voor 
wijken in Den Haag ontbreekt. 

Betaalbare kwaliteit
“ReVa is aan het verbeteren, en met kwalita-
tief goede en wat duurdere woningen trek je 
een ander publiek; andere eetgelegenheden, 
een kaaswinkel, dat soort zaken; dat past hier.” 
En dat De Zaen nu echt opgeknapt moet wor-
den, staat voor hem buiten kijf. In januari nam 
Shivan de verantwoordelijkheid op zich. “Ik 
zit er bovenop, we hebben een commitment 
met de buurt en willen iets moois neerzetten, 

we willen niet inboeten op kwaliteit, maar het 
moet ook financieel haalbaar zijn.”  

In fasen
Het asbest is eruit, momenteel wordt aan het 
dak gewerkt en in september begint Erbeva 
met de constructieve werkzaamheden. Shivan: 
“Dat klinkt eenvoudig, maar daar is misschien 
een tijdelijke afsluiting van de Newtonstraat 
voor nodig. Alles, denk aan bouwmaterialen, 
wordt duurder, in 2015 zag het er heel anders 
uit. Het is een financieel zwaar project, en daar-
om moet het in fasen.” 

16 appartementen
Het worden woningen voor starters. “Dat is onze 
doelgroep. Jonge stellen, 20’ers en 30’ers die in de 
stad werken en in de stad willen wonen. Alles is 
in de buurt: het ov, winkels en uitgaansgelegen-
heden. Het kleinste appartement is circa 55m2 
en het grootste 80.” Balkons? “Dat kwam niet door 
de welstandscommissie, maar er is genoeg groen 
in de buurt. Er komt een fietsenstalling, voor een 
parkeergarage kwam geen vergunning. Maar dat 
is gezien onze doelgroep geen probleem.” Een 
hamvraag: hoe duur worden ze? Shivan: “Het wor-
den middeldure huren, dat betekent tussen de € 
800,- en € 1100,-. Geen sociale huren dus, dat is 
financieel helaas niet haalbaar.” 

De stip aan de horizon
Nog zo’n hamvraag: wanneer is het af? Shivan: “Na 
de zomer is de planning klaar. We werken nu aan 
een website zodat iedereen de voortgang kan vol-
gen. Begin 2024 worden de appartementen, vol-
gens planning dan, opgeleverd. En: hoe eerder 
hoe beter!”

tekst: Anneke de GrAAf  foto links: piet vernimmen, rechts: 070 vAstGoed

Het was helemaal vol in de Valkenbos-
kerk op 6 april. Net niet meer in onze wijk 
gelegen, maar ook vanuit ReVa gezien een 
beeldbepalend gebouw op de hoek van de 
Loosduinsekade en de Zuiderparklaan. Een kerk 
met een ingetogen en stijlvol interieur, met heel 
bijzondere art deco-accenten, die als het even 
kan, behouden moeten blijven als dit godshuis 
straks wordt omgebouwd naar woningen. 

Historie
Nicolas van Heijningen, zoon van toenmalig 
architect Bart van Heijningen, vertelt over de 
geschiedenis van deze kerk, die al opgenomen 
was in de plannen van Berlage voor Rustenburg 
Oostbroek. Op een kruispunt van belangrijke 
verbindingswegen en in de as vanuit de 
binnenstad moest een markant gebouw komen 
dat van alle kanten zichtbaar zou zijn. Van de 
elf door (uiteraard gereformeerde) architecten 
ingezonden ontwerpen, werd dat van Van 
Heijningen verkozen. Een gebouw in de stijl van 

de Delftse en Amsterdamse School en met in 
het interieur invloeden van Bauhaus. De glas-in-
loodramen werden van eenvoudige materialen, 
waaronder ‘flessenbodems’, gemaakt. De bouw 
van de kerk, die op dat moment nog omringd 
was door tuinbouw, duurde anderhalf jaar. Hij 
werd eind 1929 in gebruik genomen. 

Actiecomité Valkenbos Blijft
Maar ook de Valkenboskerk kreeg te maken 
met het sterk teruglopend kerkbezoek. Eind 
2013 stopten de erediensten. Martijn Lentze, 
directeur van 070 Vastgoed, schetst hoe het 
verder ging met de kerk. Toen in 2016 de kerk in 
handen dreigde te komen van projectontwik-
kelaars die het gebouw wilden slopen, kwamen 
buurtbewoners in opstand. Ze richtten ‘Actie-
comité Valkenbos Blijft’ op, onder andere ge-
steund door Nicolas van Heijningen. De verbe-
ten strijd van de actiegroep voor behoud van de 
kerk hielp: er kwam een nieuwe inschrijvings-
procedure en de koop werd uiteindelijk gegund 
aan 070 Vastgoed. Het verkrijgen van de omge-

vingsvergunning is een complex traject gewor-
den en corona heeft daarbij ook vertragend ge-
werkt. Desondanks verwacht Martijn Lentze dat 
de gemeente binnen een aantal maanden de 
bouwvergunning verleent voor het realiseren 
van 36 appartementen van gemiddeld 80 m2. 
De verkoopprijzen zijn nog niet bekend, maar 
hij noemt, onder voorbehoud, toch een bedrag: 
van € 350.000 tot ongeveer € 575.000. De ver-
koop zal deze zomer aanvangen en begin 2023 
begint men met de bouw.

Feiten en uitdagingen
Ellen de Graaf van architectenbureau Studio-
Schaeffer, verantwoordelijk voor het huidige 
ontwerp, licht een aantal zaken toe. Er zijn drie 
belangrijke uitgangspunten bij de transforma-
tie: het beeld van het oorspronkelijke gebouw 
blijft zoveel mogelijk voor de wijk behouden, 
de toekomstige bewoners ervaren dat ze in een 
voormalig kerkgebouw wonen en de woningen 
voldoen aan alle duurzaamheidseisen. In het 
midden komt een atrium en aan weerszijden 

daarvan komen de woningen. Een van de uit-
dagingen is dat de woningen genoeg licht krij-
gen. Hiervoor worden in het dak grote nieuwe 
ramen gemaakt en de bestaande ramen wor-
den naar beneden verlengd. Aan de voorkant 
blijft het gebouw er hetzelfde uitzien, aan de 
achterkant komen aanpassingen. En in de toren 
kan ook gewoond worden. Er zal niet voor alle 
bewoners parkeergelegenheid zijn, daarom ko-
men er 3 deelauto’s en is er voor 15 bewoners 
een parkeerplek in de parkeergarage op de Es-
camplaan.  

Kansel
Voor de prachtige kansel met mozaïeken sym-
bolen en schelpvormig klankbord, waarvoor bij 
de bouw Italiaanse vaklieden hiernaartoe kwa-
men, is nog geen bestemming gevonden. Inte-
greren in het gebouw is niet mogelijk. Daarom 
mogen de (buurt)bewoners suggesties aanle-
veren voor een mooie herbestemming. 
Meer informatie: www.070vastgoed.nl en 
www.studioschaeffer.nl

Voor (voorheen) De Zaen 
staat het licht op groen! 

Informatieavond 
Transformatie 
Valkenboskerk 
naar woningen

“Een van de 
uitdagingen is 

dat de woningen 
genoeg licht 

krijgen” 

WOONSPECIAL

WOONSPECIAL

 Shivan Bhoendie
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CULTUUR IN DE WIJK

Hoe gaat het inmiddels met …
Stichting Zorgen voor Morgen
tekst: Anneke de GrAAf

Aynur Dogan richtte in 2017 in Seg-
broek de stichting Zorgen voor Mor-
gen op. Ze kwam veel kwetsbare mi-
grantenvrouwen tegen met soms grote 
problemen, die niet bij de reguliere 
hulpverlening durfden aan te klop-
pen. Ze vond dat deze vrouwen gehoord 
moesten worden. 

Veel belangstelling
Op de inloopspreekuren van de stich-

ting konden zij hun verhaal wel kwijt. Bij 
haar en bij de tien vrijwilligers, die on-
dersteuning boden bij de spreekuren en 
andere hand- en spandiensten verricht-
ten. En op themabijeenkomsten kregen 
de vrouwen voorlichting over voor hen 
relevante thema’s. Ze vond als locatie het 
kantoor van WijWeimar in de Weimar-
straat. Er was grote belangstelling en veel 
vrouwen vonden de weg naar de bijeen-
komsten. 

Nadenken over voortbestaan
Toen kwam corona. En daarna kwam 

het gewoon niet meer op gang. Het be-
stuur wilde niet meer verder, te weinig 
tijd. Ook PEP kon niet helpen. Aynur: 

“Ik vond het echt heel erg en ik ben nog 
steeds aan het nadenken over een manier 
om toch als groep te blijven bestaan. Mis-
schien onder een andere paraplu, mis-
schien aanhaken bij een andere stichting. 
Het liep immers als een trein en de vrou-
wen kwamen graag en met velen. Ik krijg 
nog geregeld vragen van de vrouwen of 
we echt niet verder kunnen. Maar zonder 
bestuur…? Moeilijk. Hoe dan ook, ik heb 
het nog niet opgegeven en blijf om me 
heen kijken!”

Genomineerd voor Kartiniprijs
Onder andere vanwege haar inspannin-

gen voor het project Zorgen voor Morgen 
was Aynur op zaterdag 14 mei een van de 
drie genomineerden voor de Kartiniprijs, 
de jaarlijkse emancipatieprijs van Den 
Haag, om het belang van een gelijkwaar-
dige positie en participatie van mannen 
en vrouwen in Den Haag te benadrukken.

Presentatie boek 
De Speechschrijver 
van Renée 
Broekmeulen 

tekst en foto: AAd vAn schie

Op 10 mei vond in theater De Nieuwe Regen-
tes de presentatie plaats van ‘De Speechschrij-
ver’, een buitengewoon leerzaam boek over 
dit inmiddels gerenommeerde vak. 
Renée Broekmeulen runt al geruime tijd een 
school voor het speechschrijven voor vakge-
noten. Dichter en classicus Piet Gerbrandy 
vertelde in het theater waaraan een goede 
speech moet voldoen en ging in op de histo-
rie van dit fenomeen. Renée bood het eerste 
exemplaar van het boek aan burgervader Jan 
van Zanen aan en die liet meteen horen hoe je 
zo’n speech moet aanpakken. 
Een levendige bijeenkomst over een vak, 
waarover buitenstaanders eigenlijk weinig 
weten. Speeches van politici en functionaris-
sen uit het bedrijfsleven en overheid worden 
bijna altijd geschreven door professionele 
speechschrijvers. De kunst is om in de huid 
van de opdrachtgever te kruipen en zo een 
geloofwaardig en overtuigend verhaal te ver-
tellen. Renée beoefent dit vak al geruime tijd 
met verve. Daarnaast is zij vrijwilliger bij De 
Nieuwe Regentes en verzorgt in die rol onder 
meer voortreffelijke rondleidingen, zoals veel 
bezoekers uit ervaring weten.

“Ik krijg nog 
geregeld vragen 

van de vrouwen of 
we echt niet verder 

kunnen”



WWW.KONKREETNIEUWS.NL 15JUNI  2022

tekst: mArieke BAuWens  foto: jAcques rijnsBurGer

Sinds augustus heeft basisschool De 
Elout een nieuwe directeur, en dat is 
Naomi Brandsma. Naomi komt uit Alk-
maar. Ze woont zo’n 11 jaar in en om het 
Haagse, en zo lang zit ze ook in het onderwijs. 

Vriendelijk ontvangen
“Vóór De Elout was ik leerkracht, bouwcoördi-
nator van de onderbouw en directie-trainee 
op De Ark in Escamp. Daar had ik al veel ver-
antwoordelijkheden en nu ben ik eindverant-
woordelijk. Dat is erg leuk, en ook spannend. 
Ik werd heel vriendelijk ontvangen: door de 
medewerkers, de ouders en de kinderen. Dat 
zijn er nu ongeveer 245. Nog even en ik ken 
ze allemaal.’’

Uit de buurt
Het is alweer een tijd geleden, maar De Elout 
stond eerst in de Daguerrestraat. Sinds de ver-
huizing naar de Copernicusstraat is de school 
een afspiegeling van de buurt. “De achter-
grond van de kinderen is op alle gebied heel 
divers en dat maakt het juist leuk. De meeste 
kinderen komen uit de directe omgeving, en 
we zien dat ouders ook bewust kiezen voor 
een buurtschool.”

Een ‘schoolstraat’ 
Dat veel kinderen uit de buurt komen, bete-
kent niet dat ze op de fiets of lopend gebracht 
worden. Helaas, vindt ook Naomi, want de 
straat staat bij het brengen en halen vol auto’s. 
Voor de kinderen is dat vaak gevaarlijk en voor 
de buurt is er geen doorkomen aan. Naomi wil 
het anders, maar loopt tegen allerlei obstakels 
aan. Zo heeft de school niets te zeggen over 
wat er op straat gebeurt. “Ik wil graag dat de 
straat een schoolstraat wordt. Dan wordt de 
straat tijdens de breng- en haaltijden een half 
uur afgesloten, behalve voor bewoners en 
nood- en hulpdiensten. Dat zou een goede op-
lossing zijn. Maar dat mag weer niet als er een 
bedrijf in de straat zit.” Ze probeert regelmatig 
om met de gemeente in gesprek te gaan, maar 
tot nu toe wordt er niet gereageerd. En onder-
tussen wijst ze ouders er op allerlei manieren 
op dat het anders moet.  

Ouders weer welkom
“Dat de ouders na corona weer op school 
mogen komen, is echt een verschil. Want met 
ouders kunnen we veel meer, en zelfs naar de 
bieb is nu een uitje, zo na corona. Ouders zijn 
weer welkom bij de afsluiting van een project 
én straks bij de musical. En Club Elout is weer 
actief, samen met de Klimopschool. Er wordt 

weer volop gesport na school: voetbal, tennis, 
boksen, zwemmen. We vragen weinig, zodat 
alle kinderen mee kunnen doen.” De Elout is 
een ‘2 tot 12 school’, er is ook een peuterschool. 
Peuters wennen zo aan de school, kennen het 
gebouw, de leerkrachten en de sfeer. “Zo is de 
overgang niet groot, ze gaan vanzelf door naar 
de kleuters. Er is nog plek, nieuwe peuters zijn 
van harte welkom!” 

Oproep voor de buurt!
Elke ochtend begint met het opruimen van het 
schoolplein. Plastic bekers, flesjes, glas; het ligt 
er elke ochtend weer. En daar balen ze van. 
Naomi vraagt of buurtbewoners een oogje in 
het zeil willen houden en haar laten weten als 
ze wat zien. “Ik praat hier graag eens over met 
bewoners, want voor hen is het ook niet fijn. 
Maar echt niet alleen hierover hoor. Ik maak 
graag kennis met onze buren, want het is een 
leuke school in een leuke straat.”

Spannend en leuk op  
De Elout

“Ik wil graag dat 
de straat een 

schoolstraat wordt”

BUURTGOED VASTGOED ZOEKT VERSTERKING!

ONZE MISSIE

+ =
Leegstand in de buurt tegengaan Collectief investeren 

in onze eigen buurt 
Collectief eigendom
Sociaal rendement
Beter leefbare wijk

OPRICHTEN STICHTING 

LEEGSTANDSMONITOR

INVLOED OP BELEID

AANKOOP EERSTE PAND

BUURTGOED VASTGOED

jij?

Welke enthousiasteling zoeken we?

Iemand...
... met liefde voor REVA en drang om er 
de woonsituatie te verbeteren en 
leegstand en verloedering te bestrijden
... met kennis van PR en communicatie, 
website, sociale media
...die relaties met sympathisanten en 
investeerders kan onderhouden en 
uitbreiden
...met financiële kennis zowel van 
vastgoed als van onze eigen begroting
...met contacten in het Haagse
...met kennis van huisvestings- en 
woonbeleid in Den Haag 

Panden die lange tijd 
leegstaan en verloederen, 

verkamering door 
projectontwikkelaars, 

circulatie van crimineel geld; 
veel van de 

vastgoedinvesteringen in onze 
buurt komen de leefbaarheid 
niet ten goede. Geen van ons 

kan individueel opbieden 
tegen projectontwikkelaars. 
Samen kunnen we dat wel!

Wij zijn al goed 
op weg, en willen 

nu verder.

Daarvoor 
hebben we jouw 
hulp nodig!

Bekijk onze site (www.buurtgoedvastgoed.nl) voor verdere informatie 
en neem contact op voor een kennismakingsgesprek via contact@buurtgoedvastgoed.nl

kernteam Buurtgoed Vastgoed

ONDERWIJS IN DE WIJK

advertentie
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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. www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

JACO KOEVOET

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet 

verder kan!

LOOPBAANCOACHING
Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht 

bij je past en hoe je daar voor gaat!

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 

  

tekst: AAd vAn schie foto: mArc eikelenBurG 

Jaarlijks vindt in Rotterdam een film-
wedstrijd plaats met de opdracht om 
in een weekend van 48 uur een korte 
film te maken. Thijs de Neeve uit de Mar-
nixstraat heeft een fascinatie voor het pro-
duceren van dit soort films en loopt inmid-
dels al een jaar of tien in dit circuit mee. 

Vijf opdrachten
De opdracht in Rotterdam voor de deel-

nemers luidde in 2021: lengte minder 
dan zeven minuten, een vast personage, 
een verplichte zin (“Die zag ik niet aanko-
men”), een voorwerp (een award) en als 
genre film noir. Op vrijdagavond schreven 
regisseur Jörgen Scholtens en scenarist Pe-
pijn van Weeren het scenario, op zaterdag 
waren de opnames en op zondag de afwer-

king, het ‘editen’ van de film. In MUZE wor-
stelt een bekende Duitse fotograaf (Rienus 
Krul) met zijn inspiratie die gevoed wordt 
door zijn muze Layla (Juliette van Arden-
ne). Een toevallige ontmoeting met een 
draaideurcrimineel (Rian Gerritsen) zorgt 
voor onverwacht succes. De film won!

Het ongelooflijke gebeurt
In Rotterdam werd MUZE genomineerd 

voor de wereldfinale in Washington. En 
waarachtig: van de 4500 inzendingen won 
hij ook daar op 12 maart 2022 de hoofd-
prijs. Cameraman Luuk de Kok kreeg de 
prijs voor Best Cinematography en er wa-
ren nominaties voor acteur Rienus Krul, 

editor Bram Kuiper en set designer Sanne 
Croonenberg. 

De film zal worden vertoond op het Fes-
tival van Cannes en daarna wellicht op nog 
veel meer filmfestivals. Hopelijk ook op 
een filmfestival in Den Haag.

www.youtube.com/
watch?v=TyIw3m6zS0I 

Thijs de 
Neeve wint 
wereldfinale 
48 Hour Film 
Project 

 vlnr Thijs de Neeve (producent), Reindert Gerding (productieassistent), Luuk de Kok (cinematograaf) en Mike Deen (belichter)
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Woelige baren

Waarover moet ik schrijven in tijden als deze? 
Wat is van betekenis en wat niet, wanneer er 
grote verschuivingen in het wereldgebeuren 
plaatsvinden? Ik zou kunnen schrijven over 
het aanbreken van de zomer en de zwalu-
wen die in het avondrood over onze wijken 
vliegen. Ik zou kunnen schrijven over hoe 
muziek mij onophoudelijk levensvreugde 
schenkt. Ik zou kunnen schrijven over de 
jonge vrouw op de fiets die, wild gesticu-
lerend met haar armen tegen de vrouw op 
de fiets naast haar, zegt: “Er zijn vrouwen 
vóór ons geweest, die hun kinderen hebben 
gebaard in grotten, op ijskappen!”
Ik zou kunnen schrijven over de mensen die 
mij in een gesprek nonchalant vragen of ik 
in corona geloof, dan wel heb geloofd. Over 
mijn vorige column in deze kant, geschreven 
in een tijd waarin er nog geen sprake was 
van een stroom Oekraïense vluchtelingen 
vanwege een dieptrieste oorlog. Over de 
heerlijk brutale kinderen van een jaar of 
zes, die belletje trekken in de wijk. Over het 
plezier van kijken en luisteren naar andere 
mensen. Over hoe oorlog een constante is, 
en vrede de uitzondering. Over de opknap-
beurt die gaande is in de Weimarstraat, met 
de daarbij behorende gekleurde vaandels 
met kunstzinnig abstracte teksten van buurt-
bewoners, die mij blijven verbazen.
Tot besluit zou ik integraal een gedicht van 
Giacomo Leopardi (1798-1837) laten afdruk-
ken, in de vertaling van Frans van Dooren. En 
dan zou ik u aanraden om dat te lezen in de 
zon, zittend op een bankje op de Valkenbos-
kade, zo aan het einde van de middag:

De oneindigheid
Steeds was mij deze eenzame heuvel lief
en deze heg, die aan zoveel zijden
de verre horizon aan ’t oog onttrekt.
Telkens als ik hier zit, stel ik me erachter
onmetelijke ruimten voor, en stilten
die ’t menselijk begrip te boven gaan,
en peilloos diepe rust; waarbij ik soms
bijna verstijf van angst. En als ik dan
de wind door deze takken heen hoor waaien,
dan vergelijk ik die immense stilte
met dit geruis: ik denk aan de eeuwigheid,
aan de afgestorven jaren, en aan dit
dat leeft, en aan ’t geluid ervan. En zo
verdrinkt mijn geest in eindeloze diepten,
en zoet is ’t mij in deze zee te zinken.

En over hoe mooi dat gedicht is. Ja, daar zou 
ik over moeten schrijven, in deze tijden van 
grote decorwisselingen op het wereldtoneel.

George den Dulk

C
olu

mn

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

BEWONERS IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf foto: piet vernimmen

(vervolg van de voorpagina)
POLKA is opgericht in oktober 2018 

op initiatief van Poolse vrouwen uit Den 
Haag in samenwerking met stadsdeel 
Segbroek. En dit alles zodat het leven van 
Poolse vrouwen in Nederland beter en ge-
makkelijker wordt, ze zich hier zo snel mo-
gelijk thuis kunnen voelen en zich kunnen 
ontplooien zowel professioneel als privé. 

Een variëteit aan activiteiten
Anna Kowalska is coördinator en oprich-

ter van POLKA. Ze is ook twee dagen per 
week docent marketing en interculturele 
studies op de Hogeschool Leiden. Zij en 
het team van 25 zeer ondernemende vrij-
willigers organiseren heel wat activitei-
ten voor de Poolse vrouwen. Die worden 
altijd goed bezocht. En niet alleen vanuit 
Segbroek, maar uit heel Den Haag en soms 
zelfs uit het land. Anna: “Een greep uit de 
workshops: Hoe motiveer ik mezelf om Ne-
derlands te leren?, advies van het FNV op 
gebied van het arbeidsrecht, bijeenkomst 

met het UWV over de Nederlandse Ziekte-
wet, een workshop financiële zelfstandig-
heid en een workshop culturele verschillen 
op de werkvloer. Daarnaast zijn er spreek-
uren met een Poolse maatschappelijk wer-
ker, die ook de cultuurverschillen kent. Een 
groot succes zijn verder de bezoeken aan 
diverse musea in Den Haag en rondleidin-
gen door de stad met het Gilde Den Haag, 
meestal op zaterdagen. Verder is bijna al-
les ‘s avonds, omdat de vrouwen overdag 
aan het werk zijn.”

Contact met Nederlandse vrouwen
“Tweemaal per maand hebben we op vrij-

dagavonden het Taalcafé met Nederlandse 
conversatielessen. We zouden het erg leuk 
vinden als Nederlandse vrouwen willen 
aanschuiven op die avonden. Zo kan er 
meer contact ontstaan tussen de Poolse en 
Nederlandse vrouwen en het is handig om 
de Nederlandse taal te oefenen.” Verder pro-
beert Polka ook iets te betekenen voor de 
gevluchte Oekraïense vrouwen en kinderen, 
door de nodige spullen te doneren en waar 
dat mogelijk is activiteiten samen te doen. 

Prijzen
Vorig jaar ontving POLKA twee prijzen. 

De Kartiniprijs, de belangrijkste Haagse 
prijs op het gebied van emancipatie, 
voor de bijdrage van POLKA aan een ge-
lijkwaardige positie en participatie van 
vrouwen in de gemeente. En verder de 
Piet Vinkprijs 2020, die wordt uitgereikt 
aan initiatieven die afstanden in de sa-
menleving overbruggen, saamhorigheid 
vergroten en waarbij vrijwilligers een 
grote rol spelen. 

Poolse maaltijd voor wijkbewo-
ners op 3 juni

Maandelijks is er een ‘Aanschuiftafel’ in 
Dienstencentrum Copernicus. Op 3 juni 
was de maaltijd volledig verzorgd door de 
vrouwen van Polka. Een kleine 70 eters, 
Pools en niet-Pools, schoven aan en had-
den het gezellig met elkaar. Taalbarrières 
werden geslecht en met de heerlijke zelf-
gemaakte Poolse likeur kun je immers in 
elke taal met elkaar proosten.

www.polkacentrum.nl 

POLKA Centrum voor 
Poolse Vrouwen 
Een zeer actieve club voor steun en ontplooiing

tekst: AAd vAn schie foto: piet vernimmen 

In de Fahrenheitstraat tussen 
Valkenboslaan en Laan van Meerdervoort 
wordt hard gewerkt aan een mooi, sociaal 
woningbouwproject. Het voormalige 
postkantoor gaat huisvesting bieden aan 
43 Hagenaars met een niet al te grote 
beurs. En dit duurzame project doet ook 
nog recht aan de historie van dit pand. 
Maar ja, pal daarnaast staat een complex 
voormalige sociale huurwoningen van 
exploitant Du Chatenier Vastgoed. Dit 
blok woningen staat er niet bepaald fraai 
bij en er wonen heel veel mensen tegen 
een ongetwijfeld stevige huurprijs. Aan 
de voorzijde lijkt het nog mee te vallen, 
maar kijk eens naar de achterzijde op de 
foto: een rommeltje. Hier en daar kun je de 
vinger door het kozijn steken. Duurzaam? 
Vergeet het maar. Wat hebben we in deze 
stad en in deze wijk laten gebeuren met 
voormalige sociale huurwoningen. Een 
gotspe is het!

Kan vast 
beter!
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Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

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

JOUW DOE HET ZELF WINKEL OM DE HOEK

Bezoek
onze

showroom

geeft drukwerk weer kleur!

Ook voor kleine aantallen
 luxe geschenkverpakkingen.

Meer dan alléén maar drukwerk!

 Advies      Vormgeving    Drukwerk      Printwerk    Afwerking     Brochures     Voorraad

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

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

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

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

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

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

NIEUWIN DEN HAAG!

TIMMERKLUSSEN • ISOLATIEKLUSSEN
SCHILDERKLUSSEN • HUISKLUSSEN

VOOR AL UW 

KLEINE & GROTE KLUSSEN

denhaag@deklusbakfi ets.nl 
070 204 26 22

www.deklusbakfi ets.nl

Gratis maaltijd 
voor wie 
dat nodig heeft

tekst: mArieke BAuWens

Sinds kort staat er een koelkastje 
van ‘Vers & Vrij’ in de Regenvalk. 
Elke woensdag en donderdag worden 
er maaltijden bezorgd die vanaf 12:45 
uur opgehaald kunnen worden door 
bewoners die het nodig hebben. Ook bij 
de Kringloopwinkel aan de Fahrenheit-
straat 343 staat een koelkastje. Daar kan 
men op maandag en vrijdag vanaf 12:30 
uur terecht. Info: www.versenvrij.nl
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance) Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192: 
0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 070-7528000
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: 0800-2000
Servicepunt XL: informatie over wonen, 
gezondheid, zorg, vervoer en ondersteu-
ning: 070-2052660.

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

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

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

Cultuur en agenda
sAmenstellinG: Anneke de GrAAf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

BENT –  
WATER EN WITWASSEN 

Tot en met juli zijn in de etalage van Bent-
51, Weimarstraat 51, kunstwerken te zien 
van Miriam L’Herminez. Naast de twee wa-
terwerken hangt er nu ook een conceptueel 
werk ‘Witwassen’. Miriam woont en werkt 
in het Regentessekwartier. In de zomer 
van 2019 realiseerde zij samen met Marna 
Ouwehand en buurtbewoners het project 
‘Buurt-Bewoners-Verbonden’ in Galerie Pa-
per Art and Design. Het resultaat ‘Rode 
draad en rafelranden’ was tijdens de coro-
naperiode te zien in De Nieuwe Regentes. 
Hier op de foto ‘Skyline Den Haag’, mixed 
media op bruidstule. Meer werk is te zien 
op www.konkreetnieuws.nl 

WIJN & KUNST ATELIER –  
KLONE SIDEBURNER & CHRISTY DE WITT

Expositie t/m 10 juli – Twee eigenzinnige kun-
stenaars exposeren bij Wijn & Kunst atelier werk 
op klein formaat. Klone Sideburner (Groenlo) 
tekent al zijn hele leven buiten de platgetrapte 
paden en maakt daarbij gebruik van zijn on-
uitputtelijke fantasie en een rebelse insteek. 
Christy de Wit (Rotterdam) maakt tekeningen 
en schilderijen in een geheel eigen stijl met in-
vloeden uit het expressionisme en surrealisme. 
Het werk oogt onschuldig en kleurrijk, maar be-
vat vaak ook iets onheilspellends.
Weimarstraat 24 A

NEST –  
EVERY MOMENT A JUNCTION 

Tentoonstelling t/m juli – Deze groeps-
tentoonstelling is een voortzetting van en 
uitbreiding op de artistieke praktijk van 
Melanie Bonajo. Bonajo, Gouwenberg en 
hun team vertegenwoordigen Nederland dit 
jaar op de 59e editie van de Biënnale van 
Venetië met de video-installatie When the 
body says Yes. Samen met een groep van 
kunstenaars, curatoren en performers ver-
welkomt NEST bezoekers om verschillende 
paden naar het hart van de tentoonstelling 
te volgen.
De Constant Rebecqueplein 20/B; www.
nestruimte.nl

JAZZ IN DE REGENTES 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli vanaf 16.00 
uur wordt het Koningsplein omgetoverd tot 
een waar Jazz, Soul en Funck walhalla. Veel 
artiesten uit de wijk treden op en er zijn 
weer enkele foodtrucks. Houd de website 
www.jazzinderegentes.nl en de socials in de 
gaten voor de programmering. Op zaterdag-
middag is er een familie-jazzconcert met 
Edwin Rutten. Neem je eigen instrument 
mee tussen 14.00 en 15.30 uur en speel 
mee. Zing je liever, zing dan mee. Voor de 
kids zijn er gratis poffertjes en limonade. 
Vrijwilliger zijn op dit leuke bewonersini-
tiatief? Mail naar info@jazzindegracht.nl. 

EMMA’S HOF: GLUREN BIJ DE BUREN

 

Zondag 3 juli tussen 12.00 en 18.00 uur: 
Gluren bij de buren, met drie of vier korte 
optredens ‘Riverdance in de tuin’. 

tekst: redActie

 
Bert Alers heeft voor zijn werk aan jubi-
leumboek ‘Van Water naar Theater’ de 
Die Haghe prijs gewonnen. Hij kreeg de 
prijs zaterdag 23 april uitgereikt tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de Oude Kerk op 
Scheveningen. “Een goed gedocumenteerde 
studie, die is uitgemond in een aantrekkelijk 
geschreven en fraai en origineel vormgegeven 
gedenkboek over een bekende instelling in 
een levendige wijk van Den Haag”, luidde het 
enthousiaste juryrapport. 
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van 
De Regentes deed historicus Bert Alers voor 
het jubileumboek twee jaar archiefonderzoek. 

Ooit was het gebouw aan de Weimarstraat de 
grootste overdekte zwem- en badinrichting 
van Europa, maar is inmiddels alweer jaren 
een theater voor en door de buurt. De boei-
ende geschiedenis van het gebouw aan de 
Weimarstraat en de bijzondere verhalen en 
belevenissen van gebruikers zijn, naast prach-
tige beelden, in het boek te vinden. 
‘Van Water naar Theater’ is te koop via www.
denieuweregentes.nl/steun-ons/jubileum-
boek/
Lees op www.konkreetnieuws.nl ook de be-
spreking van dit boek in het nummer van fe-
bruari 2021.  

Bert Alers 
wint 
Die Haghe 
prijs voor 
‘Van Water 
naar 
Theater’ 
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JUNI & JULI

 * Te gast in DNR

AGENDA
Do 23 jun | Haagse Spot | Durf jij het aan, front row bij het try-out podium?
Vr 24 jun | Peuterdans (2+) | Springen, swingen en blij bewegen!
Wo 29 jun | Ukkieconcert | Peuters op muzikale ontdekkingsreis
Za 9 jul | The Creation | Name Danza - Ballet & Dance School The Hague*
Vr 15 - Zo 17 jul | THE WIZ | Musical De Vrije Theaterschool *

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS!
Wil je bij ons werken in de horeca, productie  

of misschien het klusteam?  
Mail voor meer informatie  

of om jezelf aan te melden naar  
vrijwilligers@denieuweregentes.nl

BOEK
Ons jubileumboek  

Van Water naar Theater  
won dit jaar de Die Haghe prijs! 

Wij feliciteren historicus Bert Alers  
en team met deze prachtige prestatie.

Koop ons jubileumboek vol Haagse geschiedenis, 
anekdotes en prachtig beeldmateriaal aan onze 

kassa, of via www.denieuweregentes.nl

€25

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


