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Mannen die naar vrouwen fluiten, het 
is van alle tijden. Omdat het daar vaak niet 
bij blijft, voert de gemeente deze zomer een 
campagne tegen straatintimidatie. Het blijkt 
dat veel vrouwen in Den Haag er wel eens mee 
te maken krijgen. Dit roept de vraag op of dat 
ook het geval is in het Regentesse- en Valken-
boskwartier. Hoe vrouw(on)vriendelijk zijn de 
straten in onze wijk?

Gemeente vindt cijfers veel te hoog
Straatintimidatie doet zich voor in vele vormen: 
staren, sissen, nafluiten, naroepen met seksuele 
of beledigende opmerkingen, achterna lopen, 
ongewenst aanraken, in het nauw drijven. Het 
kan gebeuren op straat, in het openbaar ver-
voer, in het uitgaansleven of in een openbaar 
gebouw. 
Uit onderzoek van I&O Research, een onder-
zoeksbureau voor maatschappelijke vraagstuk-
ken, blijkt dat bijna de helft (45 procent) van 
alle Hagenaars in 2020 een of meer vormen 

van straatintimidatie heeft meegemaakt. De 
meesten ondervinden dat in de eigen buurt. 
Jongeren hebben vaker last dan ouderen. Vrou-
wen maken het aanzienlijke vaker (55 procent) 
mee dan mannen (29 procent). Ook al is straat-
intimidatie niet alleen een Haags probleem, de 
gemeente vindt de cijfers veel te hoog.

Ook in het Regentesse- 
en Valkenboskwartier
Vrouwen hebben het meest hinder van na- 
staren, fluiten, het roepen van beledigingen 
en sissen. Achterna lopen, in het nauw drijven, 
spugen, vragen om seksuele handelingen ko-
men veel minder voor, maar als het gebeurt, 
wordt dit gedrag als zeer intimiderend ervaren. 
I&O Research heeft een kaart van Den Haag sa-
mengesteld met stippen op plekken waar men-
sen in 2020 straatintimidatie hebben gemeld. 
Daaruit blijkt dat de overlast verspreid over 
de hele stad voorkomt, met concentraties in  
drukke gebieden, zoals het centrum en bij stati-
ons. Ook in het Regentesse- en Valkenboskwar-
tier staan stippen. De meeste zijn verzameld op 
en rond de Loosduinseweg, de Beeklaan en de 
Weimarstraat. 
Een allerminst representatieve steekproef on-
der enkele vrouwelijke buurtbewoners sluit aan 
bij de bevindingen van I&O Research: ReVa is 
niet vrij van overlast. Hinder lijkt het meest te 
worden ondervonden in de omgeving van ho-
recagelegenheden en winkels.

“Kijk niet zo arrogant”
“Ik word nogal eens aangestaard of aangespro-
ken”, vertelt een bewoonster van de Weimar-
straat. Het geeft haar een ongemakkelijk ge-
voel. Ze krijgt dingen te horen als:  “Je kijkt niet 
vrolijk. Kijk niet zo arrogant.” En als ze er niet op 
ingaat kan er ‘kankerhoer’ achteraan komen. 
“Ik heb geen zin om te reageren op zulke aan-
dacht. Ik heb geleerd vriendelijk te glimlachen 
en er niet op in te gaan. Maar ik wil gewoon met 
rust worden gelaten - ik vind dat ik daar recht 
op heb.” Om confrontaties te vermijden steekt 
ze soms de straat over of loopt ze een stukje om 
door straten waar ze geen overlast verwacht. 
Een duidelijk ‘daderprofiel’ is er volgens haar 
niet. “Het zijn mannen van jong tot oud”, zegt 
ze, “met uiteenlopende achtergronden.”

Niet bedreigend, wel irritant
Vergelijkbare ervaringen heeft een jonge vrouw 
die op de Regentesselaan woont. Vooral als ze 
in sportkleding naar de sportschool loopt. Dan 
krijgt ze opmerkingen als “Hé dame, waar ga je 
heen?” “Laatst maakte iemand een opmerking 
over mijn billen. Toen heb ik gezegd: ‘doe nor-
maal’. Het is niet bedreigend, maar ik vind het 
wel irritant.”
Een studente uit de Stephensonstraat zegt dat 
ze nauwelijks last heeft. Ze voelt zich in de buurt 
vrij om te gaan en staan waar ze wil. Alleen als 
ze ‘s nachts door de Weimarstraat fietst, wordt 
ze wel eens nageroepen. “Dat negeer ik zoveel 
mogelijk. Als ik oortjes in heb hoor ik het niet.”

Maatregelen
Aan de hand van het I&O-onderzoek hoopt de 
gemeente straatintimidatie beter aan te kun-
nen pakken. Ze verspreidt een online training 
(Stand Up), gericht op het herkennen van en 
ingrijpen bij intimidatie. Deze training wordt 
aangeboden aan diverse organisaties, buurt-
sportcoaches en boa’s. Op posters en via soci-
ale media (#gedraagje) wordt opgeroepen tot 
fatsoenlijk gedrag in de openbare ruimte. De 
boodschap die de gemeente uitdraagt: wie 
straatintimidatie wil tegengaan, moet vooral 
mannen tijdig aanspreken. Kennelijk is dat ook 
in ReVa nodig.
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Oud postkantoor Fahrenheit
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Een kwart eeuw geleden opende Richard Krajicek in de Hondiusstraat het eerste speelveld dat zijn naam draagt. Vorige maand vierde hij in 
aanwezigheid van koning Willem-Alexander het jubileum van de Krajicek Playground Hondius.  Lees verder op pagina 10. 
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Kunst en ontmoeten

Richard Krajicek playground

Hoe vrouw(on)vriendelijk zijn de straten in ReVa?

“ Als ik oortjes 
in heb hoor ik het 

niet ”
 Bokser Saïd Bettah is een van de Hagenaars 

die meewerken aan de campagne tegen 
straatintimidatie
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tekst: AAd vAn schie

De kunsten doen het goed in ReVa
Het Jazzfestival in juli op het Konings-

plein lijkt een blijvertje te worden en dat 
levert veel muzikaal spektakel op. Ook 
aandacht voor Pandora Studio en kijk 
vooral ook eens bij de Spelonk aan de Val-
kenboslaan, met de intrigerende exposi-
tie van figuren van Jan Mes. We wijden 
een artikel aan de nieuwe animatiefilm 
over schoonheid en gruwel ‘Smile’ van 
onze striptekenaar van Vaugel, Erik van 
Schaaik. Hopelijk gaat hij er prijzen mee 
winnen op de internationale festivals. In 
de week van 2 tot 9 september vindt er 
een poëziefestival plaats in en rond Zaal 
3. Een bezoek waard.

Nieuwe winkels in de 
Weimarstraat

We noemden al de nieuwe wijnwinkel en 
op 21 juli was de opening van restaurant 
‘Birdflower’ op de hoek van de Professor 

Kaiserstraat, voor lekkere broodjes en 
warme hapjes. Zo komt er toch nieuw le-
ven in dit deel van de winkelstraat.

De ernst ontbreekt niet
Onze redacteur Cor Speksnijder schreef 

een artikel over straatintimidatie, waar 
helaas ook in onze wijk vooral vrouwen 
last van ondervinden. De gemeente orga-
niseert een weerbaarheidscursus ‘Stand 
up’. Het is belangrijk om de sociale vei-
ligheid in onze buurten te verbeteren. 
Dit staat ook hoog op de agenda van de 
wijkvisie die onlangs afkwam. Kleurrijk 
Segbroek met haar nieuwe plannen komt 
aan de orde en het resultaat van het pro-
ject Veerkracht in de Noorderbeekdwars-
straat, gezien door de ogen van straatbe-
woner Ria Becker. Tot slot: vergeet niet 
om de petitie voor het behoud van de 
halte van lijn 12 aan het Copernicusplein 
te ondertekenen. Dit kan nog tot 1 sep-
tember online via www.petities.nl of in 
de winkel van Wij Weimar.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Alweer augustus, de laatste van de drie mooie zomermaanden van 
2022. We hebben veel vrolijk zomernieuws in deze editie. Onze nieuwe 
redacteur Arne Westerhof pakt meteen uit met drie artikelen: over de 

nieuwe wijnwinkel aan de Weimarstraat, over de drie gemeentelijke monumenten 
in de wijk en over de vorderingen van het woonproject in de voormalige 
haardenfabriek/postkantoor aan de Fahrenheitstraat. De inschrijving voor 
huurders start al rond de Kerst. Mooi! Onze webredacteur Rob van Berkel schrijft 
over de kracht van de digitale informatie via website en facebook. Je kunt gerust 
zeggen dat naast de papieren krant, die we met een ijzeren regelmaat elke twee 
maanden uitbrengen, ook onze digitale info steeds beter geconsumeerd wordt. 
Wil je meedenken, meedoen of adviseren over het verder ontwikkelen van de 
digitale KonkreetNieuws? Laat het ons weten via redactie@konkreetnieuws.nl.

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 18 okto-
ber en13 december

tekst: Rob vAn beRkel 
 
Het is nog steeds fijn om een echte krant 
in handen te hebben. Lekker papier te voelen, 
verse drukinkt te ruiken. Het is een vertrouwd 
gevoel. Maar een digitale krant heeft zo ook 
zijn voordelen. Toegegeven, als beheerder van 
de website preek ik een beetje voor eigen paro-
chie, maar ik geloof in de digitalisering van het 
nieuws. Digitaal zijn er veel meer middelen om 
verhalen te vertellen en de lezers te bedienen. In 
tekst, video en audio: het is maar net hoe zij die 
verhalen tot zich willen nemen. 
KonkreetNieuws heeft veel energie gestoken in 
de digitalisering van de krant. Lezers kunnen de 

artikelen, verhalen en interviews nu tot zich ne-
men via de vernieuwde website konkreetnieuws.
nl of via de digitale krant, die ze als pdf kunnen 
downloaden op hun telefoon, tablet of compu-
ter. Bovendien is KonkreetNieuws actief op soci-
ale media, zoals Facebook.
Voor mensen die altijd alleen de papieren krant 
hebben gelezen of digitaal niet zo onderlegd 
zijn, is het soms even wennen om de krant digi-
taal te lezen. Je moet even je weg zien te vinden. 
Maar daar helpen we je bij door het allemaal zo 
eenvoudig mogelijk te maken.

1. konkreetnieuws.nl
De website is als het ware de ‘toegangspoort’, het 
portaal, van KonkreetNieuws. Je vindt er alle arti-
kelen, columns, rubrieken en verhalen. Een han-
dige zoekfunctie - ‘Kies je onderwerp’ - helpt om 
oudere artikelen makkelijk en snel terug te vin-
den. Mis geen KonkreetNieuws! Voer onderaan 
de startpagina je e-mailadres in om meldingen 
te ontvangen van nieuwe berichten.

2. Download de krant als pdf
Via de website kunnen lezers van Konkreet-
Nieuws de krant downloaden als pdf-bestand. 

De opmaak is die van de papieren krant en het 
lezen van de pdf-versie op een tablet of telefoon 
biedt vrijwel dezelfde ervaring als het lezen van 
de papieren krant. Zo heb je de krant bijvoor-
beeld ook bij je als je op vakantie bent. Het 
nieuwste nummer én alle eerdere edities vind je 
als pdf terug onder de knop ‘Archief’. 

3. Volg KonkreetNieuws op 
Facebook
KonkreetNieuws plaatst haar artikelen ook op 
Facebook. Via dit kanaal worden ook berichten 
van derden gedeeld die interessant kunnen zijn 
voor bewoners van ReVa: leuke initiatieven, lo-
kale evenementen en onderwerpen als bijvoor-
beeld duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, 
cultuur, ondernemen en welzijn. Volg ons op 
Facebook: www.facebook.com/konkreetnieuws.

Meedenken, meedoen?
Ben je handig met Facebook? Heb je kennis van 
marketing en media? Wil je meedenken of advi-
seren over het verder ontwikkelen van de digita-
le KonkreetNieuws? Stuur dan een berichtje naar 
redactie@konkreetnieuws.nl. We komen graag 
met je in contact!

KonkreetNieuws, 
meer dan alleen een 
papieren krant

tekst: AAd vAn schie

Op 14 juni vond de tweede over- 
legronde plaats van vertegenwoor-
digers van Haagse wijkkranten. In-
middels doen er al 30 kranten mee aan 
dit door het Zeeheldennieuws opgestarte 
fenomeen. Natuurlijk doet Konkreet-
Nieuws ook mee. Het is mooi om te zien 
hoeveel energie vrijwilligers steken in 
het verbeteren van de kwaliteit van hun 
wijkkrant. Op 14 juni is er in groepjes ge-
brainstormd over alle mogelijke aspecten 
van het runnen en vooral ook verbeteren 
van de kranten. Samenstelling redactie, 
netwerken, financiële zaken, omgaan met 
actualiteit, werven van adverteerders, de 
bezorging, (on)afhankelijkheid van de 
redactie, kwaliteitsverbetering artikelen, 
al of niet kritische instelling en nog veel 
meer onderwerpen passeerden de revue. 
In een volgend overleg in het najaar gaan 
we bezien hoe de redacties elkaar kunnen 
ondersteunen, met als doel het versterken 
van de rol van dit medium in de stad.

De wijkkrant 
als belangrijke 
factor in de lokale 
nieuwsvoorziening

THE CHAIR HERENKAPPER
Weimarstraat 347 A  
070 362 20 43
thechair.nl
(alleen op afspraak)

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
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WONEN IN DE WIJK

VAUGEL Door Erik van Schaaik

tekst: AAd vAn schie beeld: RobeRt schütte

We schreven al eerder over de 
vernieuwing van tramlijn 12b, 
het gedeelte van deze lijn dat 
door het Regentesse- en Valken-
boskwartier loopt. In deze plannen 
die op een aantal bijeenkomsten aan 
de wijk zijn voorgelegd, ontbreken 
twee haltes. Halte Copernicusplein en 
halte Fahrenheitstraat verdwijnen. 
De halte Fahrenheitstraat ‘verhuist’ 
naar de Laan van Meerdervoort. Dat is 
te begrijpen, want op de plek waar de 
halte nu is, is geen ruimte voor een ver-
brede halte. Maar voor de halte Coper-
nicusplein, die vanwege bezuinigingen 
al eerder buiten gebruik gesteld is, 
geldt dit niet. 
Volgens een aantal bewoners kan er 
heel goed aan de Edisonstraat een 
nieuwe halte gerealiseerd worden, óf 
voor en na het plein óf na het plein als 
een zogenaamde middenhalte voor 
beide richtingen. Alleen al vanwege 
de overstapmogelijkheid naar bus 21 
die richting Haga-ziekehuis locatie Ley-
weg gaat, is behoud van de halte van 
groot belang. HTM/Metropoolregio en 
gemeente willen hier echter niet aan. 

Bewonerspetitie 
Het wijkplatform besloot een bewo-
nerspetitie op te stellen, die de ge-
meente oproept deze halte alsnog in 
te laten passen in het schetsontwerp 
lijn 12b. Inmiddels hebben 150 buurt-
bewoners de petitie ondertekend. 
Tot 1 september kan er nog getekend 
worden op petitie ‘Behoud een halte 
Copernicusplein voor tram 12’, zowel 
digitaal (www.petities.nl) als in de wijk-
winkel Wij Weimar.

Lijn 12: Waar een wil 
is, is een halte! 

W A A R   E E N   W I L  I S,  I S   E E N   H A L T E

Model 1 traditioneel
•	 haltes	aan	weerszijde	van	de	kruising.
•	 de	auto	wacht	achter	de	halterende	tram.
•	 de	fietser	kan	de	halterende	tram	passeren.
•	 autoverkeer	van	de	Copernicusstraat	slaat	rechtsaf	de	Valkenboslaan	op.
•	 de	bomen	blijven	gespaard.
•	 de	haltes	zijn	40	lang	en	2m	breed.
•	 de	afwijkende	breedte	komt	meer	voor,	naar	omstandigheden,
•	 en	is	acceptabel	gezien	het	reizigers	aanbod

- 3Ppl

- 7Ppl

- 1Ppl

NB: de kruising is naar eigen inzicht ingetekend. Deze is geen onderdeel van de 
presentatie en kan nog worden aangepast, bijvoorbeeld op basis van verkeerskun-
dige inzichten.
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tekst en foto: AAd vAn schie

Het Wijkfestival/Buurtcamping gaat 
dit jaar niet door vanwege een gebrek 
aan vrijwilligers. Hopelijk volgend jaar 
beter. Maar gelukkig was er op 25 juni een 
mooi alternatief in die prachtig wijktuin 
tussen de Van Swindenstraat en de Re-
gentesselaan: het FIX-IT festival. 

Het was een inspirerende bijeenkomst 
in dat lusthof met allerhande activiteiten: 
sieraden maken, naald-en-draad-oma’s, 
kledingruil en een boksworkshop. En na-
tuurlijk muziek: klezmermuziek, accor-
deonmuziek en een dj. Het was er druk en 
we merkten dat veel bezoekers voor het 
eerst in deze tuin kwamen. Aan het einde 
van de middag was er een buurtmaaltijd 
met op tafel allerhande meegebrachte 
etenswaar. Voor herhaling vatbaar, zo’n 
leuk wijkfestival. Ook om je buurt beter te 
leren kennen natuurlijk.

tekst en foto: AAd vAn schie

Jazz in de Regentes op 8 en 9 juli veran-
derde het Koningsplein geregeld in een 
kolkend danswalhalla. Bijna allemaal swin-

gende bands uit de regio. Misschien wat 
weinig jazz voor de hardcore jazzfans, maar 
wel heel aanstekelijk en wat was het druk, 
vooral in de avonden. Edwin Rutte verzorg-
de met zijn professionele jazzcombo op za-

terdagmiddag een familie-jazzconcert. Wat 
kan die man toch goed zingen en je waant 
je zo weer in de sfeer van ‘broodje poep’. En 
hij kreeg buurtbewoners, zowel kinderen 
als moeders, op het podium aan het zingen. 
‘Summer time’ in een operaversie en in een 
swingversie. We zijn in de wijk heel gelukkig 
met dit festival en we kijken nu alweer uit 
naar de editie van 2023.

Rolling down the river 
op het Koningsplein

De Uitvindershof fixte het op 25 juni
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tekst: Anneke de GRAAf tekeninG: eRik vAn schAAik

In het afgelopen jaar hebben 34 bewo-
ners meegedaan aan een onderzoek: 
samen met energiecoaches zetten zij in 
deze pilot een jaar lang hun ketel op 55 
graden. Bij 24 deelnemers die hun gege-
vens met die van het jaar ervoor konden 
vergelijken, werd gemiddeld 20% besparing 
zichtbaar. De verschillen zijn echter groot. 
De energiecoaches van De Groene Regentes, 
waaronder initiatiefnemer Greet Overbeek, 
zijn enthousiast over het resultaat en zullen 
een vervolg geven aan het project. 

Leerpunten
De pilot leverde waardevolle informatie 

op die meegenomen zal worden in het ver-
volg. Bijvoorbeeld dat het verstandig is om 
in september, net voor het stookseizoen, te 
beginnen. Tijdens de zomer is de motivatie 
immers klein om ermee bezig te zijn en in 
januari zal men ook niet graag de verwar-
ming ineens een stuk lager willen zetten. 
Verder blijkt de inzet van de energiecoa-
ches en een servicemonteur die bij iedereen 
langs zijn geweest om advies te geven en 
hulp te bieden, nuttig te zijn geweest. Ook 
de flinke korting bij de aanschaf van venti-
latoren voor de verwarming heeft geholpen. 

Actieve houding
Greet Overbeek: “Ik vond het leuk om 

deze pilot te doen. De deelnemers had-
den elk een andere uitgangssituatie, dat 

maakte het spannend om tot resultaat te 
komen. Wat we ontdekten was dat de be-
sparing ook kwam doordat deelnemers 
een actievere houding kregen om te be-
sparen, niet alleen met ventilatoren, maar 
ook op andere zaken. Zoals kieren dichten, 
de thermostaat beter instellen, gordijnen 
sluiten, radiatoren waterzijdig inregelen. 
Ik schat dat de besparing voor 10% is te 
danken aan de lagere keteltemperatuur en 
voor 10% aan de overige maatregelen. De 
deelnemers kunnen zichzelf daarvoor wel 
een applausje geven.”

Meedoen aan het vervolgtraject
Het vervolg van de pilot speelt in drie 

wijken – onder andere in het Regentesse-
Valkenboskwartier - die rond 1900 zijn ge-
bouwd. Zolang de voorraad strekt, krijgen 

deelnemers gratis twee sets van vijf ven-
tilatoren. Je huis moet wel redelijk geïso-
leerd zijn. In de praktijk blijkt energielabel 
A-C na isolatie een goed uitgangspunt. Het 
project loopt tot eind april. Je krijgt de hulp 
van een energiecoach en een serviceadvi-
seur om naar je radiatoren te kijken en 
je ketel af te stellen. Duurzaam Den Haag 
organiseert centrale informatiebijeenkom-
sten. Je kunt je tot 1 november opgeven. 

Wat je sowieso kunt doen
Greet: “Ook als je je energielabel niet 

weet, kun je het proberen. Zet de aanvoer-
temperatuur van de ketel eerst op 65 gra-
den. Een beschrijving vind je hier: www.
zetmop60.nl”. Dan warmt het huis iets 
langzamer op, maar bij voldoende isolatie 
merk je daar weinig van. Met ventilatoren 
kun je daarna de temperatuur voor de ra-
diatoren verder verlagen (tapwater op 60 
graden laten staan). Als je woning te lang-
zaam opwarmt, kun je beter gaan isoleren. 
Een energiecoach kan hierbij adviseren.

Meer informatie en aanmelden: www.
groeneregentes.nl. Ga daar naar de tegels 
‘Zet de ketel op 55° C’ en ‘Energiecoaches’.

Het is een heerlijke zomer tot nu toe en 
de deur van het kantoor staat letterlijk 
al weken lekker open. Zo ook in ieder ge-
val op vrijdag 9 september 2022, de jaarlijk-
se landelijke ‘Dag van de Scheiding’. Een dag 
per jaar op de tweede vrijdag in september is 
er extra aandacht voor deskundige begelei-
ding bij scheidingen. Op 15 september 1796 
is in Nederland de eerste echtscheiding uit-
gesproken. De Vereniging voor Familierecht 
Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) 
heeft deze dag in het leven geroepen. 
Scheidingsspecialisten stellen die dag hun 
kantoor open om vragen te beantwoorden 
over echtscheiding en alle andere vragen. 
De juiste inzet, begeleiding, kennis en on-
dersteuning kan bijdragen aan het snel-
ler en beter doorlopen van het proces van 
scheiding. Hierdoor kan veel leed voorko-
men worden. Levens van mensen staan 
vaak op hun kop, overleg is niet meer mo-
gelijk en er moet veel gebeuren. De posities 
van de partners zijn zelden gelijkwaardig. 
Kinderen dienen centraal te staan, zodat zij 
zo min mogelijk schade ondervinden van de 
relatiebeëindiging. Er zijn talloze interven-
ties ter voorkoming van (verdere) escalatie. 
De juiste weg hierin vinden is nog wel eens 
lastig. 

Samengesteld gezin
Dit jaar is er op de Dag van de Scheiding 
meer aandacht voor het samengestelde 
gezin. Ongeveer een op de vier mensen in 
Nederland maakt deel uit van een samen-
gesteld gezin. Er zijn nieuwe partners en 
kinderen krijgen naast de eigen ouders ook 
stiefvaders en stiefmoeders, of positiever 
gezegd ‘bonusvaders en bonusmoeders’. 
Wie mag er dan meebeslissen over belang-
rijke zaken als schoolkeuze of medische za-
ken? Wie moet een bijdrage betalen voor 
het (stief )kind? Als je ex-partner een nieuwe 
relatie heeft of jij hebt een nieuwe relatie, is 
dat dan van invloed op de alimentatie voor 
de kinderen of de partneralimentatie die je 
betaalt of ontvangt? Deze vragen en andere 
vragen over (juridische) zaken rondom sa-
mengestelde gezinnen kunnen aan de orde 
worden gesteld. 
Er is een landelijke campagne die u in de 
gaten kunt houden en tot slot een boeken-
tip voor wie zich verder wil verdiepen in 
emoties en dilemma’s bij nieuwe partners 
en het samengestelde gezin: Van woede 
naar redelijkheid van C. Haverkort, ISBN 
9789088508615, uitgeverij SWP. 

Ien Ubaghs 
Familie & Recht, 
hoek Weimarstraat/
Franklinstraat

Familie & Recht  

Dag van de scheiding, 
met aandacht voor juiste 
én goede begeleiding

Iedereen kan slimmer verwarmen 

Ook de flinke korting 
bij de aanschaf van 

ventilatoren heeft 
geholpen

tekst: ARne WesteRhof foto: AAd vAn schie

 
Auto’s en fietsers kunnen tot 23 
september geen gebruik maken van 
de brug over het Verversingskanaal, 
waar de Laan van Meerdervoort kruist 
met de Conradkade, Suezkade en 
Regentesselaan. Automobilisten moeten 

omrijden via de Loosduinseweg of de Groot-
hertoginnelaan, fietsers via de bruggen over 
de Weimarstraat of Groothertoginnelaan. 
De haltes van de trams 3, 34 en 11 blijven in 

gebruik en lopen over de brug kan gewoon. 
Het kruispunt gaat op de schop voor de aan-
leg van betere fietsroutes, oversteekplaatsen 
en detectielussen.

Wegdek brug 
Verversingskanaal/
Laan van Meerdervoort op 
de schop
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tekst: ARne WesteRhof

De verbouw van de oude Jaarsma 
haardenfabriek aan de Fahrenheit- 
straat en Ampèrestraat is in de laatste 
fase. Veel mensen kennen het pand nog als 
het oude postkantoor dat er later introk. 
Het wordt nu omgebouwd tot 43 sociale 
huurwoningen. In het eerste kwartaal vol-
gend jaar is de bouw waarschijnlijk klaar. 
Directievoerder Marc Leenders meldde dat 
de bouwkraan in het binnenblok rond 1 
oktober verdwijnt en dat de gevels daarna 
zo snel mogelijk worden gesloten, zodat de 
steigers ook weg kunnen.

Inloop
Direct aanwonenden mochten op 13 juli 

alvast een kijkje nemen. Een deel was al 
goed geïnformeerd over de voortgang. Al-
leen bewoners uit de Ampèrestraat, gren-
zend aan het bouwterrein, hadden tot nu 
toe bouwvakkers gezien en gehoord zon-
der dat ze waren geïnformeerd over het 
project. “We voelen ons niet gehoord”, zei 
Maggie te Velden, “terwijl de bouw al een 
jaar bezig is”. Francien de Hoop, gebieds-
regisseur van stadsdeel Segbroek, pakte 
die handschoen gelukkig meteen op. Ze 
nodigde de bewoners van de Ampèrestraat 
uit hun vragen en zorgen snel te komen 
bespreken. Ze zal de uitkomsten ook delen 
met de aanwonenden die er niet bij waren.

Haardenfabriek Jan Jaarsma 
Onderwijl keken alle aanwezigen hun 

ogen uit. Dit was ooit de haardenfabriek 
van Jan Jaarsma, gebouwd in 1906 tussen 
de weilanden. In de jaren dertig werd het 
een groot postkantoor. En nu wordt het 
omgebouwd tot woningen. Gerrit van Es 
van HVE Architecten lichtte zijn ontwerp 

toe. Het complex bestaat uit drie delen. 
Achter de gevel van de oude kantoren aan 
de Fahrenheitstraat komen twee rijen met 
in totaal 29 woningen, gescheiden door 
een vide met interne voordeuren. 

Fabrieksingang
Tussen de tweede rij nieuwe woningen en 

de achtertuinen van de Ampèrestraat komt 
een gemeenschappelijke binnentuin. Naast 
en boven de oude fabrieksingang aan de 
Ampèrestraat staat het andere blok nieuw-
bouw met 14 woningen. De architect heeft 
aan deze kant bewust de verdieping- en 
goothoogte aangehouden van de panden 
eromheen. Bij de oude toegang komt een 
prachtige stalen toegangspoort, gebaseerd 
op het oorspronkelijke hekwerk dat ooit is 
weggehaald in de tijd van het postkantoor. 

Zaagtanddak
De voormalige fabriekshal verbindt de 

beide woonblokken. Hier werden vroeger 
gietijzeren haarden gemaakt. Na restau-
ratie van het zaagtanddak ontstaat hier 
een patio met veel lichtinval. Het is straks 

de fietsenstalling voor de bewoners en - 
tegen een kleine vergoeding - ook voor 
omwonenden. Als kers op de taart komen 
er vitrines in de gang. Daar zijn oude fa-
brieksfoto’s en een paar originele Jaarsma 
kolenhaarden te zien, met dank aan de 
bemiddeling van SHIE, de Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed. 

Oude luister
De monumentale gevel aan de Fahren-

heitstraat met de twee kenmerkende 
torentjes wordt helemaal in oude luis-
ter hersteld. Er komen weer ramen in de 
dichtgemetselde gevel van de oorspronke-
lijke haardenshowroom, het lagere huisje 
naast de rechtertoren. De onderbouw van 
het linker torentje is overigens nog in rede-
lijke staat. De rechter is zo slecht dat deze 
opnieuw moet worden opgemetseld. Als 
sluitstuk wordt het leien puntdak, dat nu 
achter op het bouwterrein staat, er weer 
bovenop gezet. 

Voor de Kerst
Directeur Mirjam del Canho van de Ko-

ninklijke Haagse Woningbouwvereniging 
1854, de opdrachtgever tot de bouw, is blij 
dat het nu zo hard gaat. “Het is een groot en 
spannend project voor ons. Het ziet ernaar 
uit dat we misschien al voor de Kerst kun-
nen starten met de inschrijving voor de 43 
duurzame woningen van rond de 45 m2. Ze 
zijn speciaal bedoeld voor onderwijzers, 
zorgmedewerkers, politie en brandweer. 
Met een kale huur tot ongeveer € 700 en 
weinig energielasten, dus eindelijk betaal-
baar voor die doelgroep.”

Geen extra parkeerdruk
“De extra woningen leiden niet tot extra 

parkeerdruk in de wijk”, zegt ze, “de bewo-
ners krijgen geen parkeervergunning van 
de gemeente. In ruil daarvoor stellen wij 
vier deelauto’s beschikbaar. Zo kunnen we 
op een creatieve manier toch extra wonin-
gen in de stad realiseren.” Het complex is 
duurzaam. De woningen zijn gasloos, elek-
triciteit komt van zonnepanelen, verwar-
ming en verkoeling via warmtekoudeop-
slag in de diepe ondergrond. 

Start inschrijving woningen in 
het oude postkantoor al voor Kerst

Veerkracht Noorderbeekdwarsstraat verbeterd?

 Gevel aan de Fahrenheitstraat van de Jan Jaarsma Haardenfabriek in 1913, later postkantoor. (foto Haags Gemeentearchief)

WONEN IN DE WIJK

tekst en foto: AAd vAn schie 

 
Het afgelopen halfjaar vond er in deze 
buitengewoon gemêleerde straat in onze 
wijk het zogenaamde Resilience Streetlab 
plaats. Platform Stad belegde op 17 juni een 
bijeenkomst in de Anwar-E-Mustafa moskee 
aan de Herschelstraat over de resultaten van 
het project en wat er te leren valt voor projec-
ten elders in de stad. Te midden van een 40-tal 
aanwezigen kwam Ria Becker, prominent 
straatbewoner en activist, aan het woord. We 
spraken later met haar over de bevindingen.

Grijp je kans, alle aandacht voor de 
straat is goed
“Nou, ik vond het vanaf het begin wel een 
kans voor de straat. We kregen allemaal een 
brief in de bus en de twee projectleiders Jesse 
en Johan deden hun best om zoveel mogelijk 
bewoners in deze straat te bereiken.” Het ging 
over (sociale) veiligheid, maar ook over kleine 

en grote zaken in en rond het huis in het kader 
van groen en energiebesparing. Op 12 maart 
was in het pand van Wij Weimar een eerste 
bijeenkomst tussen bewoners, ambtenaren en 
politiek. Deze drie partijen ondertekenden een 
sociaal contract. Jesse en Johan stonden een 
aantal keer met een kraam bij het Newtonplein 
en op een zaterdag kwam er op zowel het 
Newtonplein als op het Kamerlingh Onnes-
plein een veiligheids- en klimaatmarkt. En dan 
was er de geveltuintjesdag, waarop een aardig 
aantal nieuwe tuintjes gerealiseerd werd.

Hoe verder
“Natuurlijk moeten veel maatregelen nog 
uitgevoerd worden”, benadrukt Ria. Er lopen 
nog aanvragen voor geveltuintjes, de brand-
melders zijn nog niet overal geïnstalleerd, er 
komt nog een spreekuur sociale veiligheid 
en de gegeven informatie over groene daken 
moet nog tot resultaten leiden. Er is een groot 
verschil tussen eigenaren en huurders. Die 

laatsten zijn afhankelijk van de bereidwillig-
heid van de huisbazen. De informatie van ge-
meente naar bewoners moet verbeteren. Het 
Buurt Interventie Team waar Ria de voorhoede 
van is, is nu omgedoopt tot Buurt Informatie 
Team. Daar moet het team dan wel toe in staat 
gesteld worden. Ria vraagt aandacht voor 
de onveiligheid op de twee pleinen, en met 
name het Kamerlingh Onnesplein moet op 
de schop: groener, beter onderhouden. We 
komen samen nog op het idee om het grauwe 

betonnen kunstwerk aldaar eens flink kleurrijk 
onder handen te nemen. Ook de fietsnietjes 
moeten nog op een aantal plekken in de straat 
geplaatst worden. Al met al is Ria wel tevreden 
over de eerste resultaten. “Nu doorpakken! Als 
de gemeente in de toekomst met infokramen 
komt, doe dat dan buiten werktijd. Dan bereik 
je veel meer mensen. En graag nieuwe en-
thousiaste buurtbewoners voor het BIT team.” 
Melden bij Ria Becker: bitreva15@gmail.com
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www.sunblock.nl  070 82 00 355www

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

 

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,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

The Chair 25 jaar in  
de Weimarstraat
Al 25 jaar met heel veel plezier en liefde voor dit mooie vak, in de 
Weimarstraat op nr 347 A. Waar mensen nog de tijd krijgen en haast geen 
kans krijgt. Waar we al 25 jaar met heel veel lol, lachen, mooie verhalen, en 
goede muziek , een hele mooie klantenkring mogen ontvangen en knippen. 
Heel veel dank daarvoor!   
Wilbert  La Haye
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“Een beetje meer kennis 
brengt een heleboel meer 
wijnplezier”

tekst en foto: ARne WesteRhof

 
De Weimarstraat heeft er weer een 
pareltje bij. Onlangs opende Lucien Bi-
sambhar zijn nieuwe wijnwinkel, op de 
hoek van de Valkenboslaan. Een prachtig 
opgeknapt pand, mooi ingericht en met 
een interessante selectie wijnen. Lucien 
is van huis uit levensmiddelentechnoloog 
en docent, met een enorme passie voor 
wijn. Zijn droom was een eigen wijnwin-
kel. En dan niet alleen een winkel vol wijn, 
ook een plek waar je wijncursussen kunt 
volgen. 

Zoveel meer
“Natuurlijk kan je hier prachtige wijnen 

kopen. Nu nog van verschillende impor-
teurs, straks hopelijk ook van mijn eigen 
wijnreizen. Er is zoveel meer verrassends 
te ontdekken dan uit het schap van de su-
permarkt. Het leuke is dat je hier ook ad-
vies krijgt welke wijn bij welk gerecht of 
welk moment past. Dat alleen al geeft een 
extra dimensie als je een fles opentrekt op 
een mooie avond met vrienden of familie.”

Lekker – of niet
“Maar het gaat me om meer. De naam 

van de winkel, Wijnklas, zegt het al. Heel 
veel mensen vinden wijn vooral ‘lekker’. Of 
niet, natuurlijk. Verder komen ze vaak niet. 
Ik hoop mensen met cursussen juist te 
verleiden iets meer aandacht te besteden 
aan het proeven. Dat begint al met ruiken. 
De helft van wat je proeft, doe je namelijk 
met je neus. Wat ruik je eigenlijk: iets frui-
tigs, iets groens, iets aards? En wat voor 
fruit bijvoorbeeld: kers, meloen, appel, ci-
troen?”

Oliebollen
“Hoe beter je proeft, hoe meer onder-

scheid je leert maken. Dat is niet alleen 
leuk voor de weet. Je leert echt je smaak te 
ontwikkelen. Zo kom je er ook achter dat 
oliebollen en droge bubbels met oud en 
nieuw net zo’n ‘goede’ combinatie zijn als 
jus d’orange en tandpasta. En dat het jam-
mer is je beste wijn tot het laatst te bewa-
ren, nadat je de hele avond allerlei andere 
smaken hebt geproefd.”

Wijnklassen
“Daarom organiseren we wijnklassen, 

op vier niveaus. Een korte introductie 
van één avond en drie officiële cursussen: 
voor beginners (twee avonden), voor half-
gevorderden (vijf avonden) en voor gevor-
derden (acht avonden). Je kan ook examen 
doen, al hoeft dat niet. Wijnklas is er voor 
iedereen die meer wil genieten. Daarvoor 
ben je hier aan het goede adres. Want een 
beetje meer wijnkennis brengt echt een 
heleboel meer wijnplezier!”

Wijnklas, Weimarstraat 364, 
lucien@wijnklas.nl, 06 40712154

“Oliebollen en 
droge bubbels zijn 

net zo’n ‘goede’ 
combinatie als jus 
en tandpasta”

 Wijndocent en wijnverkoper Lucien Bisambhar van Wijnklas

Stolpersteine voor adres 
De Perponcherstraat 138
tekst: AAd vAn schie foto: MARtijn beekMAn

Op 13 juli in de middag werden twee 
Stolpersteine (letterlijk: struikelstenen) 
geplaatst voor de deur van de woning 
van Krijn van Rijn en Cobi Machielse. 
‘Stolpersteine’ is een project van de Duitse kun-
stenaar Gunter Demnig en onderdeel van een 
over geheel Europa verspreid monument voor 
de slachtoffers van het nationaalsocialisme. 
Inmiddels zijn er al meer dan negentigduizend 
geplaatst. 

Echtpaar Joëls-Jolis
Op deze 13e juli zijn de stenen geplaatst 
ter nagedachtenis van het Joodse echtpaar 
Isaäc Joëls en Clara Joëls-Jolis, die dit huis 
bewoonden en van waaruit zij zijn opgepakt 
en uiteindelijk vermoord in vernietigingskamp 
Sobibor op 21 mei 1943. Cobi: “Jaren geleden 
kwam ik erachter dat Joodse mensen in ons 
huis hebben gewoond. We probeerden familie 

te achterhalen en kwamen op het spoor van 
Michiel, de broer van Isaäc. Hij was in die tijd 
een gerespecteerd raadslid in Den Haag voor 
de Vrijzinnig Democratische Bond.” Michiel 
meldde in een afscheidsbrief aan burgemees-
ter De Monchy: “Mijn wilskracht is gebroken... 
Mij krijgen ze niet levend.” Onder dit motto 
pleegde hij in mei 1940 zelfmoord. 
Cobi: “Denk aan hen als u onverhoopt over 
deze struikelstenen mocht struikelen en lees 
hun namen.” Gunter Demnig: “Een persoon 
wordt pas vergeten als zijn naam is vergeten.”

Indrukwekkende plechtigheid
De stratenmakers van de gemeente brachten 
de stenen zeer zorgvuldig aan. Krijn speelde 
Joodse liederen op accordeon, zijn vrouw sprak 
bovenstaande boodschap uit en daarna was er 
een minuut stilte. Er waren zo’n 30 belangstel-
lenden uit de straat en de omgeving aanwe-
zig. Het was indrukwekkend op deze mooie 
woensdagmiddag.

ONDERNEMEN IN DE WIJK
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Kleurrijk Segbroek 
in actie met ReVa als 
kloppend hart
tekst: AAd vAn schie foto: Piet veRniMMen

We praten met twee bestuurders en ac-
tivisten: Mala Wallage Paidin en Henk 
van Bentem, respectievelijk penning-
meester/bestuurslid actieve solidariteit 
en voorzitter van Stichting Kleurrijk 
Segbroek, een herleving van het oude, 
wat ingeslapen Interreligieuze Beraad 
Segbroek. “We gaan het breder aanpakken 
en meer verbinding zoeken via het netwerk 
van mensen en instellingen van met name Seg-
broek”, is hun devies. We duiken eerst even in de 
biografie van beide bestuurders. 
Mala, de goedlachse wijkverpleegkundige, 
werd in 1969 geboren in Suriname als jongste 
dochter in een groot gezin met wortels in de 
Javaanse contractarbeidersgeneratie. In 1990 
reisde ze als lid van ‘Studiename’, een honderd-
tal jonge, ambitieuze Surinamers, naar Neder-
land om economie te gaan studeren bij het 
Erasmus. Om rond te kunnen komen had ze als 
bijbaan een schoonmaakfunctie. Ze kwam in de 
gezinnen waar ze werkte een wijkverpleegkun-
dige tegen. Dat was voor haar een gamechan-
ger en ze besloot parttime de HBO verpleeg-

kundige opleiding te gaan volgen. Ze voerde 
dit beroep in deeltijd uit, werd uiteindelijk full-
time wijkverpleegster en zo bouwde ze haar 
netwerk in de wijk op. Ze ging thuiszorg doen 
vanuit Jonker Frans en werd hoofdzuster. Toen 
de wijkzorg een andere status kreeg, werd ze als 
kleine zelfstandige lid van Happy Nurse. Naast 
dat werk is ze zeer actief in het opbouwen van 
contacten, onder meer via het organiseren van 
‘kleurrijke’ maaltijden en van jeugdkampen in 
de wijk. De maaltijden vinden doorgaans plaats 
in het pand van Wij Weimar. Mala is overtuigd 
soennitisch moslima, maar staat open voor alle 
soorten religies. 
Henk van Bentem, econoom, werd geboren in 
1957 in de Elspeetstraat in een katholiek nest, 
bezocht de school aan de Herschelstraat, leerde 
zwemmen in de Regentes en behaalde zijn mid-
delbare schooldiploma bij de Jezuïeten van het 
Aloysiuscollege. “Ik had discipline nodig, von-
den mijn ouders en ze hadden gelijk.” Henk volg-
de en avondstudie HBO economie, werd bank-
directeur bij de rabobank en werkte later onder 
meer als zelfstandig ondernemer/adviseur. Als 
secretaris van wijkberaad Vruchtenbuurt, waar 
hij woonde, ontwikkelde hij met anderen een 

duurzaam warmteproject. “Ik ben geen belij-
dend katholiek, maar ik ben geobsedeerd door 
het werken aan verbinding tussen mensen van 
allerlei afkomst en religie en het werken aan 
actieve solidariteit. Kleurrijk Segbroek kwam in 
2021 op mijn pad en ik zie het helpen uitbou-
wen van deze organisatie als de kroon op dit 
verbindingswerk. Met mijn kennis en achter-
grond voel ik me geroepen om dit werk te doen.” 

Op weg naar een sociale 
buurtsupermarkt
Uitbreiden van het netwerk, het bestuur verster-
ken op het gebied van financiën en communi-
catie zijn belangrijke doelen. Kleurrijk Segbroek 
zoekt een penningmeester en een communica-

tiedeskundige en natuurlijk meer vrijwilligers. 
Ook wil Kleurrijk Segbroek haar internationale 
contacten versterken. Ontmoetingen in de wijk, 
verbinding zoeken met de zwakkere groepen 
en kwalitatief sterke jongerenvoorzieningen 
creëren, samen met bijvoorbeeld Wijkz, zijn 
natuurlijk van het allergrootste belang. Elkaar 
ontmoeten aan de dis met internationale maal-
tijden is een belangrijk middel, maar prioriteit is 
ook om de sociale functie van pleinen zoals het 
Newtonplein en het Kamerlingh Onnesplein te 
verbeteren. Henk: “We willen van een sociaal 
buurtwinkeltje naar een sociale buurtsuper-
markt. De mouwen opstropen en aan de slag.” 
Meer weten: henkvbentem@hotmail.com

tekst: fRoukje diekstRA  

Vroeger was Jopie vaak aan het strand te 
vinden, als klein meisje en later kwam ze 
er ook vaak. Toen ze een tijdlang in Wier-
den in Overijssel woonde, miste ze de zee. 
“Als ik het nu nog zou kunnen, ging ik elke 
dag even naar het strand.” Jopie is nu 91, 
slecht ter been en heeft nog een wens: nog 
eenmaal wil zij met haar voeten in zee. 

Haags Ontmoeten en Wijkz
Monique Paauw van ‘Haags Ontmoeten’ 

(oudere bewoners uit de wijk komen vier 
keer per week bij elkaar voor dagbeste-
ding in wijkcentrum De Regenvalk) en 
vrijwilligster Mia Duijvestein wilden graag 
deze wens van Jopie in vervulling laten 
gaan. 
Monique: “Het opbouwwerk van Wijkz 
(Regenvalk) heeft subsidie aangevraagd 
bij de gemeente voor het organiseren van 
deze dag. Mia regelde de Strandrups in 
Noordwijk en met de Wijkbus Uit en Thuis 
konden we er komen.”

Strandrups
Aan de koffietafel in de Regenvalk horen 
we over die dag, 1 juni 2022. Jopie mocht 
een aantal mensen kiezen als gezelschap: 
vriend Hans en vriendinnen Fientje en 
Margot, en Anja, Mia, Monique en Dirk van 
de Wijkbus als begeleiding. Hans vertelt: 
“De Strandrups is een wagen met grote 
luchtbanden. Je kan er met acht personen 
in. Deze kar bracht ons over het strand 
dicht bij de zee, dan hoefde Jopie niet ver 
te lopen.” Jopie: “Mia en Dirk hielden mij 
vast en zo kon ik toch nog eenmaal pootje-

baden in zee!” Fientje: “Het was slecht weer 
en erg koud. Later begon het ook nog te 
regenen. Toen zaten we gelukkig binnen 
met koffie met appeltaart. We kregen ook 
nog een glas warm water, omdat we het zo 
koud hadden! Het was een heel geslaagde 
en gezellige dag!” 

 Jopie met Mia en Dirk. Foto: Monique Paauw

 Henk van Bentem en Mala Wallage Paidin

Nog 
eenmaal 
met Jopie 
naar zee

 Jopie in De Regenvalk. Foto: Jacques Rijnsburger

“Nog eenmaal 
pootjebaden in zee”

CULTUUR IN DE WIJK
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tekst: coR sPeksnijdeR foto: Anneke de GRAAf 

 
Na wekenlange sluiting als gevolg van een 
felle keukenbrand gaat Toko Toet aan de 
Beeklaan eind augustus weer open. De 
brand ontstond op 1 juli toen vlammen in 
een pan oversloegen naar de afzuiginstal-
latie. Ook al had de brandweer het vuur 
snel onder controle, in de keuken en het af-
haalrestaurant werd een ravage aangericht. 
Rook en roet veroorzaakten grote schade 
aan het interieur. Om de toko weer in bedrijf 
te kunnen nemen, moesten installaties wor-
den vervangen, plafonds gesloopt, muren 
schoongeboend en geverfd. Er is de afge-
lopen weken hard gewerkt om een snelle 
heropening mogelijk te maken. Toko Toet is 
de oudste Indische toko van Den Haag en 
een begrip tot ver buiten het Regentesse- 
en Valkenboskwartier. Sinds de jaren vijftig 
wordt er eten afgehaald en geserveerd. 
Gelukkig gaat dat straks gewoon weer door.

Toko Toet weer 
open na brand

tekst: MARcel nonhebel foto: AfdelinG ARcheoloGie den hAAG

 
Het lijkt een soort vervolgverhaal over 
alles wat er rond de Gaslaan heeft 
plaatsgevonden, maar dan in omge-
keerde volgorde. Dit verhaal gaat verder 
terug in de tijd, voorafgaande aan wat in de 
KonkreetNieuws van juni dit jaar over de 
Gaslaan is geschreven. Een voorgeschiede-
nis in brede zin. Niet alleen heeft er een 
kasteel van de familie Westerbeek gestaan 
aan de oostzijde van de Loosduinseweg, er 
is meer. In de 17e eeuw is de Loosduinse-
vaart gegraven voor het afvoeren van zand 
en het aanvoeren van goederen van het 
Westland voor Den Haag. 

Boerderij Groenesteijn werd gebouwd 
aan het eind van de middeleeuwen. De 
boerderij was eerst zelfvoorzienend, maar 
kreeg later een marktfunctie voor de stad 
Den Haag. We weten dit en nog veel meer 
over de veranderingen in de bebouwing 
sinds de 15e eeuw, door wat er in 2009 in 
de grond is gevonden door de Afdeling Ar-
cheologie van de gemeente. En verder uit 
de geschriften over die tijd in het gemeen-
tearchief.

Het onderzoeksgebied van ongeveer 
1300 m2, begrensd door de Gaslaan en de 
Jan Krosstraat, is helemaal onderzocht en 
heeft mooie resultaten opgeleverd. Op die 
plek was een soort laag duingebied, 1,25 
m + NAP, en de flank van een strandwal. 
Nu heeft het een hoogte van 0,70 m + NAP. 

Het zand is gebruikt voor zandwinning. 
Het gebied ten oosten van Den Haag werd 
steeds verder ontgonnen voor de noodza-
kelijke uitbreiding van de stad, en het zand 
was nodig, omdat de grond voornamelijk 
uit veen bestond. Een kaart van Delfland 
uit 1734 laat die bebouwing zien. Naast 
Groenesteijn waren nog twee met naam 
bekende boerderijen: de Haag-woning en 
de Engelenburch. Doordat er steeds meer 
ruimte nodig was voor bebouwing, wer-
den de boerderijen rond 1890 gesloopt. 

Ten noordoosten van deze plek werd 
rond 1875 de gemeentelijke gasfabriek ge-
bouwd met ernaast de huizen voor de ar-
beiders van de fabriek. Ook werd hier aan 
de Loosduinseweg het kindertehuis Groe-
nesteijn van het r.k. Schiefbaan-Hoviusge-
sticht gebouwd. Het kindertehuis maakte 
gebruik van delen van de boerderij, zo-
lang deze er stond, zoals de stallen en het 
hoofdgebouw. Een vreemd gegeven is dat 
de stal werd gebruikt voor het huisvesten 
van meisjes die wegens ruimtegebrek niet 
in het kindertehuis geplaatst konden wor-
den. Het tehuis werd in 1971 afgebroken.

De stadsboerderij was een veeboerderij 
en had twee kelders voor opslag van melk 
en voorraden en een hooiberg. Van de 
boerderij zelf is niet zoveel aangetroffen, 
doordat hij volledig in hout opgetrokken 
was. Wel zijn er zo’n 2000 scherven en 343 
glasresten aangetroffen. 

Heel Regentesse-Valkenbos is historische 
grond, maar het gebied in de buurt van de 
Gaslaan is wel een heel bijzondere plaats. 

Zie voor meer achtergrondinformatie het 
artikel op de www.konkreetnieuws.nl. 

‘Groenstenen’ 
aan de 
Gaslaan 125
Een voormalige 
boerderij in Den Haag

 De afgravingen door de Archeologische Dienst in 2009

tekst: AAd vAn schie foto: Piet veRniMMen 

Het hele pand Beeklaan 296, winkel en 
bovenwoning, staat al geruime tijd leeg. 
In de winkelruimte was voorheen een 
fighting club/sportschool gevestigd. 
Nou, vechten kan de op de vele affiches 
op dit pand afgebeelde Mairan Sewtahal 
wel. Hij stond heel laag op de kieslijst 
voor de PvdA bij de verkiezingen van 
maart. Maar het is hem gelukt om via 
voorkeursstemmen in de fractie te komen. 
Maar om dan vier maanden later nog 
steeds een hele gevel te domineren met 
je gezicht, gaat wel heel ver. Het zou 
beter zijn ervoor te zorgen dat dit pand 
weer een fatsoenlijke ondernemer krijgt 
en dat het leegstaande bovenhuis weer 
een woning wordt voor een van de vele 
woningzoekenden. Lijkt me wel wat voor 
een sociaaldemocraat!

Kan vast beter!

 Jopie in De Regenvalk. Foto: Jacques Rijnsburger

“Een vreemd 
gegeven is dat de 
stal werd gebruikt 

voor het huisvesten 
van meisjes”

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
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tekst en foto: ARne WesteRhof 

De gemeente heeft op 9 december drie 
winkelpanden in de wijk aangemerkt als 
gemeentelijk monument. Alle drie zijn ze 
gebouwd in dezelfde architectuurstijl: de 
historiserende ‘Um-1800’ stijl, die vlak na 
1900 in zwang kwam. Ze zijn ook versierd 
met tegeltableaus.

Melksalon
Het eerste monument is de oude melk- 

inrichting De Landbouw op de hoek van de 
Stephensonstraat en de Beeklaan. Het pand 
is gebouwd in 1904, naar een ontwerp van 
Hoek en Wouters. Bijzonder zijn de tegelta-
bleaus boven de deur en ramen, afkomstig 
van de Haagse aardewerkfabriek Rozen-
burg. Het is het laatste nog resterende voor-
beeld van een woonhuis annex melksalon 
van De Landbouw. Rond 1900 waren er 
tientallen melksalons, ze verkochten melk 
van de boer aan de burger. Nu zit Allround 
Glasservice in het pand.

Vleeschhouwerijen
De twee andere panden zijn slagerijen, al-
lebei naar ontwerp van M.F. van der Gug-
ten. Het zijn woningen waarvan de pui is 
omgebouwd toen het winkels werden. Met 
een grote etalageruit, omlijst door brede 
natuurstenen stijlen met Javaans-achtige 
motieven. Erboven staat de naam ‘vleesch-

houwerij’ in tegels. De pui van de Franklin-
straat 122-124 is in 1911 ontworpen voor 
slager P. van der Marel. Tegenwoordig is het 
weer woonhuis. De andere pui, op de Wei-
marstraat 32, is in 1919 gemaakt voor slager 
P. van Gugten - ongetwijfeld verwant aan 
de architect. In dit pand zit nu tattooshop 
Papanatos.

Drie winkelpanden 
krijgen status van 
gemeentelijk monument

 Tegeltableau van melksalon De Landbouw

tekst: coR sPeksnijdeR foto: jAcques RijnsbuRGeR

Hij keerde terug naar de plek waar het 
was begonnen. Een kwart eeuw geleden 
opende Richard Krajicek in de Hondiusstraat het 
eerste speelveld dat zijn naam draagt. Vorige 
maand vierde hij in aanwezigheid van koning 
Willem-Alexander het jubileum van de Krajicek 
Playground Hondius. 

127 playgrounds
De stichting van de Wimbledon-kampioen die 
zich ten doel stelt kansarme jongeren meer te 
laten bewegen, heeft in de loop van 25 jaar haar 
waarde ruimschoots bewezen. Sinds de opening 

van het speelveld in de Hondiusstraat zijn in Ne-
derland 127 van zulke playgrounds aangelegd. 

Kennismaken met vele sporten
Krajicek leidde de koning rond over het onlangs 
opgeknapte speelveld, terwijl kinderen van de 
naastgelegen basisschool De Klimop er aan het 
sporten en spelen waren. De voormalige tennis-
held wil jongeren, voor wie bewegen in de bui-
tenlucht niet vanzelfsprekend is, in een veilige 
omgeving kennis laten maken met zo veel mo-
gelijk verschillende sporten. In de Hondiusstraat 
kunnen ze onder meer tennissen, volleyballen, 
voetballen en basketballen. “Zes op de tien kin-
deren bewegen te weinig”, zei Krajicek. “Sporten 

is niet alleen belangrijk voor je lichamelijke, maar 
ook voor je mentale ontwikkeling. Door te spor-
ten en te spelen, ontmoet je andere kinderen en 
doe je ervaringen op die beeldschermkinderen 
missen.”

Scholarshipper
Jongeren die in positieve zin opvallen, kunnen 
van de Krajicek Foundation een studiebeurs krij-
gen, in ruil waarvoor zij wekelijks sport- en spel-
activiteiten voor kinderen uit de buurt organise-
ren. Ze worden geworven met een scouting- en 
selectieprocedure. Inmiddels heeft de stichting 
meer dan 2600 studiebeurzen uitgedeeld, mo-
menteel zijn meer dan 220 jongeren actief als 

zogeheten scholarshipper. Onder hun leiding 
sporten en spelen dagelijks duizenden kinderen. 
Dat begon allemaal in de Hondiusstraat.

Krajicek bij jubileum speelveld in de Hondiusstraat

“Zes op de tien 
kinderen bewegen 

te weinig ”
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Pandora Studio
Kunst en nieuwe mensen 
ontmoeten

tekst: en foto: Piet veRniMMen

Pandora Studio aan de De Constant 
Rebecquestraat 3, valt in eerste in-
stantie in het straatbeeld niet zo op, 
maar het is een nieuwe interessante 
plek waar kunst en ontmoeting de 
hoofdrol spelen. Het is een initiatief van 
drie jonge musici, Alaia, Carla en Imanol, 
alle drie afkomstig uit het noorden van 
Spanje. Ze studeerden af aan het Haags Ko-
ninklijk Conservatorium, toen nog aan de 
Juliana van Stolberglaan. 

Viool, altviool, cello en piano
Alaia speelt viool en altviool en werkte 
samen met het Orkest van de 18e eeuw 
en de Nederlandse Bachvereniging. Carla 
Pena speelt cello en treedt regelmatig op 
met haar kamermuziekensemble Trio Ja-
kob. Imanol tenslotte speelt piano en trad 
de afgelopen jaren regelmatig op in Italië, 
Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Lessen
Imanol: “Carla geeft celloles en ik geef pia-
noles. Het zijn een-op-een lessen. We heb-
ben elk ongeveer 20 studenten, dat is een 
mooi aantal, want ook de voorbereiding 
kost veel tijd. Bij mijn pianolessen spelen 
we Scarlatti, Mozart of popliedjes, want zo-
wel Carla als ik passen de lessen aan aan de 
behoeften en de smaak van de leerlingen. 
Onze leerlingen komen uit de hele stad en 
natuurlijk hebben we ook leerlingen uit het 
Regentesse- en Valkenboskwartier.“

Zang en theater
Carla: “Natuurlijk is de muziek belangrijk, 
maar het sociale aspect vinden we net zo 
essentieel. Pandora Studio is echt een ont-
moetingsplaats voor expats, voor Hage-
naars, voor kinderen en voor studenten, 
voor amateurs en voor professionals. In 
kleine groepen leer je elkaar sneller en be-
ter kennen. In september starten we weer 

met een nieuw koor onder leiding van onze 
dirigent Elisa de Toffol, die sinds 2020 ook 
Italiaans zangcoach is voor de zangers aan 
het Koninklijk Conservatorium. De leden 
van het koor bepalen zelf het repertoire. 
We hopen op onze donderdagavonden 
vanaf september weer 20 deelnemers voor 
ons nieuwe koor te mogen verwelkomen. 
Daarnaast hebben we nog onze impro-
visatielessen op de maandag- en woens-
dagavonden: improviseren met woorden, 
met bewegen, met theater. Ook hier is het 
belangrijk dat de deelnemers elkaar leren 
kennen, hun sociaal netwerk vergroten.” 

Happy Sundays en lunchconcerten
Imanol: “Regelmatig hebben we Happy 
Sunday met Open Podium: ontbijt, muziek, 
poëzie, dans en theater. De ruimte waar we 
hier zitten, is uitstekend geïsoleerd, dus de 
buren hebben geen last van ons. Meestal 
hebben we op die zondagochtenden tus-
sen de 20 en 30 bezoekers en dat is een 
mooi aantal voor deze ruimte. Ook de gra-

tis lunchconcerten op de donderdagmid-
dagen die de studenten van het Koninklijk 
Conservatorium hier verzorgen, worden 
goed bezocht.”

Avondconcerten
Carla: “We bieden de wijk een vol pro-
gramma. Workshops op het gebied van 
film, kunst, drum, yoga of avondconcerten. 
Kunst in al zijn aspecten aan de ene kant 
én elkaar leren kennen en nieuwe mensen 
ontmoeten aan de andere kant. Die twee 
zaken, dáár gaat het ons om!” 
www.pandorastudio.nl

tekst en foto: Anneke de GRAAf

In het portaaltje van BenT (‘bed en 
tafel, logies’) in de Weimarstraat 51 is 
eind juli een bijzondere muurdecoratie 
verschenen. Raquel Rodríguez van Artisan 
Stucco (zie KonkreetNieuws februari 2022) en 
Alice Bakker, beeldend kunstenaar en eige-
naar van BenT, brachten hier gezamenlijk een 

verfijnd en blijvend kunstproject tot stand 
dat nu voor iedereen te zien is. 

Bijzondere pleistertechniek
Al een tijdje waren Raquel en Alice hierover 
in gesprek. In 2020 zag Raquel werk van Alice 
in de etalage van BenT hangen. Het leek haar 
heel geschikt om dit uit te voeren in sgraffito, 
een bijzondere pleistertechniek en specia-
lisatie van Raquel, die zij toepast om gevel- 
en muurdecoraties aan te brengen. Het 
kunstwerk van Alice werd overgebracht op 
een papieren ontwerp op ware grootte. Door 
de vormen in het ontwerp door middel van 

gaatjes op de van te voren gepleisterde muur 
door te drukken, bracht Raquel het patroon 
aan. Vervolgens stak zij met engelengeduld 
de patronen met speciaal gereedschap uit.
Nu is de Weimarstraat dus een uniek portaal-
tje rijker, waar alle voorbijgangers van kun-
nen genieten, en met een decoratie die mooi 
past bij de jugendstil-versieringen van de pui. 

Fraai sgraffitoportaal 
bij BenT

“Regelmatig 
hebben we Happy 
Sunday met Open 

Podium ”

 Vlnr Elizabeth Kerr, Imanol Casan, Carla Pena

CULTUUR IN DE WIJK

 Alice (l) en Raquel, met links de sgraffito-muur in wording 
naar het ontwerp van Alice
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Bas Maassen 
toont zijn vele talenten in  
De Nieuwe Regentes 
tekst: coR sPeksnijdeR foto: tessA veldhoRst 

tekst: Rob vAn beRkel foto: eRik vAn schAAik 

‘The Smile’ is een verhaal over schoonheid en 
gruwel, over de knarsende verhouding tussen 
dieren en mensen. Het is een fantastische do-
cumentaire over het leven en de ondergang 
van Knud Dendermonde, de wereldberoemde 
vrouwen verslindende krokodil, tevens hor-
rorfilmacteur, die we allemaal kennen als ‘The 
Smile’. 

Schokkende waarheid
De kijker volgt elke stap van Knuds heftige le-
ven, van zijn geboorte in Rotterdam Blijdorp 
tot aan zijn dramatische ondergang. Er zijn in-
terviews, filmtrailers, clips en unieke beelden 
van achter de schermen. En eindelijk krijgt de 
kijker de schokkende waarheid te horen over 
wat er écht is gebeurd!

Vaugel
Schrijver, regisseur Erik van Schaaik ken je mis-
schien van eerdere films als ‘Under the Apple 
Tree’ en ‘The Phantom of the Cinema’ of van 
kindertelevisieprogramma’s als ‘Teckel Titus’ 
en ‘Buitenspelen’. Erik is trouwens ook ReVa-
buurtgenoot én de man achter de onvolpre-
zen VAUGEL-cartoons in KonkreetNieuws. 

Wereldwijd
In minder dan een jaar tijd werd ‘The Smile’ 
voltooid. Eind juni ging de film in première 
in het Haagse Filmhuis, klaar voor een triomf-
tocht langs de internationale filmfestivals. 
Erik: “Ik hoop dat straks iedereen, wereldwijd, 
om The Smile zal kunnen smilen, want wie 
smilet maakt geen oorlog!”
Kijk op smile-movie.com om op de hoogte 
blijven.

‘The Smile’ klaar voor 
een triomftocht langs 
internationale filmfestivals 

stop-motion animatie
R R R R
Regie Erik van Schaaik
Lengte 15 min.
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Vele woningen
Wacht bij halte Valkenboslaan op tram 2 en 
zie uit op een sinistere steenklomp waarop 
in kapitalen de belijdenis van 070Vastgoed 
prijkt: “Wij geloven in unieke woningen in 
de Valkenboskerk”. Wonen in een kerk! Bij 
god, mijn moeder had het niet geloofd! 
Als ik ‘n deur open liet vroeg ze: “Ben je in 
de kerk geboren?” Kerkdeuren stonden 
altijd open en mama kon niet tegen tocht. 
Tegenwoordig zitten ze op slot, dikwijls ook 
op zondag. Het idee dat mensen in een kerk 
wonen en er dus logischerwijs ook kunnen 
worden geboren, zou niet bij mijn moeder 
zijn opgekomen. 
Het wederopbouwproject Moerwijk was 
mijn habitat. In een deel ervan, de kaste-
lenbuurt, werden geen kastelen maar wel 
krappe woningen uit de grond gestampt. In 
het midden verrees een katholieke enclave: 
kerk, paterklooster, fraterhuis, jongens-
school, meisjesschool. De nabloei van het 
rooms triomfalisme duurde echter maar kort. 
De wederopbouw verpauperde en wederaf-
braak werd onvermijdelijk. De verkommerde 
neoromaanse basiliek werd op het nippertje 
gered en opgewaardeerd tot appartemen-
tencomplex. Er omheen kwam vervangende 
woningbouw met stijlkenmerken van de 
voormalige kerk. Zo ontstond tussen de Eras-
musweg en Overvoorde het wijkje ‘Kloos-
terburen’, een harmonieus architectonisch 
ensemble waar het prettig wonen is.
Veel Haagse kerken zijn al getransformeerd. 
De Heilige Martelaren van Gorcum kunnen 
thans in de aan hen gewijde kerk trampoli-
nespringen. De ‘springkerk’ aan de Stadhou-
derslaan is gewild voor kinderpartijtjes. De 
Pauluskerk aan de Donker Curtiusstraat werd 
een wooncomplex. In de Pius X aan het Zon-
neoord vestigde zich een huisartsenpraktijk. 
De Jeruzalemkerk op het Pomonaplein 
herbergt buurtcafé Loft. De Theresiakerk aan 
de Apeldoornselaan wordt supermarkt, spij-
ziging van het lichaam in plaats van voedsel 
voor de geest. 
Het potentieel is groot. Slinkende geloofs-
gemeenschappen kreunen onder de lasten 
van mastodonten in neostijl en modernis-
tische bouwvallen. De kerkgangers zouden 
zorgelozer zijn in een zaaltje bij Van der Valk. 
Bij de nazit koffie met appelgebak en verder 
geen omkijken. 
Soms staat het nog op de gevel: Domus 
Dei, Gods Huis. Je krijgt de indruk dat de 
Oorspronkelijke Bewoner eenzaam is gestor-
ven. Zijn praktisch ingestelde Zoon had een 
vooruitziende blik: “In het huis mijns Vaders 
zijn vele woningen” (Joh 14:2). Daar kon mijn 
moeder zich wel in vinden. 070Vastgoed is 
dus dubbel gelegitimeerd.

Bert de Croon

C
olu

mn

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

tekst en foto: Piet veRniMMen

Wijkbewoner Theo Broekema schrijft 
als lid van het Weimarchief in Konkreet-
Nieuws. Sinds mei 2021 is hij ook vrijwil-
liger bij Design Museum Dedel aan de Prin-
segracht 15. Theo: “Ik was onder de indruk 
van het gebouw en de collectie. Gaandeweg 
kreeg ik de behoefte om mijn steentje bij te 
dragen in de vorm van vrijwilligerswerk.”

Twee vrijwilligers uit Regentes-
Valkenbos

Theo: “Toen mijn oud-collega Ruud 
Cousijnse van theater De Nieuwe Regen-
tes me vertelde dat hij bij Dedel vrijwil-
ligerswerk deed, ging het balletje snel 
rollen. Ik heb 42 jaar in de grafische in-
dustrie gewerkt en wat Dedel voor mij 
extra interessant maakt, is het werk van 
oude Haagse drukkerijen dat er hangt. Ik 
ben hier meestal drie dagen in de week.” 
Ruud: “Ja, het is leuk dat we nu weer sa-
menwerken. Ik heb een verleden in de 
kunst- en antiekwereld, dus je begrijpt 
dat Huis Dedel me enorm aanspreekt. 
Sinds 2019 werk ik hier en ik ben er vrij-
wel alle dagen.”

Grafische vormgeving en reclame
Richard Smith, een van de vier bestuursle-

den van het museum, is er eveneens vrijwel 
dagelijks: “Het museum richt zich op gra-
fische vormgeving en reclame van de 19e 
eeuw tot nu. Het museum is bij het grote 
publiek nog een onbekende. We bezitten een 
ongekend groot archief: tienduizenden items 
uit tig collecties waarvan veel afkomstig uit 
het Affichemuseum uit Hoorn en uit het 
Reclame Arsenaal. Maar bijvoorbeeld ook 
40.000 behangvellen, waaronder die van de 
firma Stahlecker uit de Boekhorststraat.”

Project in ontwikkeling
“Het museum bestaat inmiddels drie jaar. 

Het boekenveilinghuis Van Stockum dat 
hier eerder zat, heeft de nodige schade aan-
gericht aan het 18e en 19e eeuwse behang 
en ook het onderhoud was in die veilingpe-
riode een ondergeschoven kindje. Dus mo-
menteel zijn in veel zalen nog kleine werk-
zaamheden aan de gang. We hopen over 
tien jaar een heel eind verder te zijn. Het is 
echt een project in ontwikkeling.”

Piet van der Hem 
Tot oktober 2022 presenteert het muse-

um een prachtige tentoonstelling van Willy 

Sluiter en Piet van der Hem. Het museum 
sluit zo mogelijk aan bij de actualiteit. Tot 
oktober is nog een aantal affiches te zien 
van ‘KLM 100 jaar’ en in juni maakte het 
museum deel uit van het Haagse Art-Nou-
veau Festijn: de originele affiches van Mu-
cha en Toorop hangen nog op zaal.

Trappenhuis
Design Museum Dedel is open van woens-

dag tot en met zondag. Niet enkel de collec-
tie is bijzonder, maar Huis Dedel, met een 
gevel die verdacht veel lijkt op die van het 
Mauritshuis, is een werkelijk uniek aristo-
cratisch Haags pand met ongetwijfeld een 
van de prachtigste trappenhuizen van West-
Europa. Alleen dat al is reden het museum 
te bezoeken. 

Vrijwilliger worden
Theo en Ruud: “Huis Dedel heeft nu zes 

vrijwilligers. De afgelopen periode maakten 
die de lessenaar voor het gastenboek, zorg-
den dat het winkeltje er goed uitzag, knap-
ten de tuin op, verzorgden rondleidingen en 
richtten tentoonstellingen in. Maar het mu-
seum kan echt nog veel vrijwilligers gebrui-
ken, vooral voor de rondleidingen!” (info@
designmuseumdedel.nl) 

Wat kan hij niet? Hij zingt, schrijft zijn 
eigen liederen, speelt piano en acteert. 
ReVa-bewoner Bas Maassen is een veelzijdig 
podiumkunstenaar, een multitalent. Op het 
toneel wisselt hij cabareteske scènes, me-
lancholieke liederen en bespiegelingen over 
levensvragen op verrassende wijze af. Binnen-
kort treedt hij op in De Nieuwe Regentes met 
zijn eerste soloprogramma, ‘Van zestien tot 
zo-even’.

Uit eigen leven geput
In deze show volgt Maassen, zoals hij zelf zegt, 
het kronkelige pad van een jongmens in wor-
ding. “Ik vertel aan de hand van liederen en 
anekdotes hoe het is om verliefd, zoekend, de-

pressief, kunstenaar te zijn. Het is een persoon-
lijke voorstelling, al vertel ik over een andere 
jongen. Ik heb uit eigen leven geput, met hier 
en daar een verzonnen afslag.” 

Samenwerking met  
Piet van der Pas
Maassen (33) leeft voor het theater. Hij schrijft 
al liederen vanaf zijn zestiende. Hij studeerde 
aan de Toneelacademie Maastricht, het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag en de 
internationale hogeschool Codarts in Rot-
terdam. Een optreden in strandtent De Fuut 
leidde tot intensieve samenwerking met de 
ervaren regisseur en acteur Piet van der Pas. 
Samen smeedden zij het pianospel, de liede-

ren en de teksten aaneen tot een geheel, tot 
een voor iedereen herkenbaar levensverhaal. 

Komende optredens
Met dat levensverhaal gaat Maassen de thea-
ters in. Een greep uit de komende optredens: 
op 23 september speelt hij Van zestien tot zo-
even in De Nieuwe Regentes, op 27 oktober in 
de Cultuurschuur in Monster, op 27 november 
in de Soefitempel in Katwijk. Nog een datum 
voor liefhebbers: op 23 oktober plaatst hij zijn 
lied Dromer op Spotify. Meer over Bas Maassen 
op basmaassen.nl.

Design Museum Dedel 
Een prachtige collectie posters in een indrukwekkend pand

 Vlnr Richard Smith, Ruud Cosijnse en Theo Broekema

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK
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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

Interesse? Kom een proefles doen, kijk snel op www.kdans.nl voor meer informatie  
 

 

De studio voor Pilates mat en Reformer, 
Yoga, Dans, FUNdamentals, MELT, 
AntiGravity® en STOTT PILATES® 

opleidingen in Den Haag 

 
 
 
      

• Gevestigd in een prachtig gerestaureerd schoolgebouw 
• Volg lessen in een kleine groep of privé  
• Ons ervaren en gespecialiseerde team staat voor je klaar; met veel persoonlijke aandacht voor jou 
• Eén van onze studio's is een volledig ingerichte Pilates studio met Pilates apparatuur 
• Je kan ook online fit blijven, neem snel een kijkje op www.kdansonline.nl  
 

Van Merlenstraat 65C 
2518TC, Den Haag  

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

           

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN 

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl  

www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g
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Cultuur en agenda
sAMenstellinG: Anneke de GRAAf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance) Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de 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

STRAATGALERIE DE SPELONK – 
FROM WHERE VAN PETER BES 

t/m 30 oktober – Elf menselijke gestaltes 
en een hond staan afwachtend bij elkaar. 
Hun kleding valt iets te groot, hun oogop-
slag is melancholisch. Er lijkt wat onrust 
en spanning in de groep te zijn, de hond 
vertrouwt het maar half. Wie zijn deze figu-
ren? Tekenaar en schilder Peter Bes begon 
een aantal jaren geleden met het vouwen 
van koppen uit een stuk papier: ruimtelijke 
portretten uit de wereld van muziek, film 
en literatuur. Daarna volgden bijna levens-
grote figuren, ten voeten uit. Zo is het hem 
gelukt om uit het platte vlak te ontsnappen 
van het canvas en tekenpapier. Hij laat zich 
niet alleen inspireren door zijn helden uit 
de jazz en soul, maar ook door ontheemde 
zielen op straat. Er spreekt ontroering, be-
wondering en heimwee uit. Hij verbeeldt 
hun blues. 
De tentoonstellingen zijn zeven dagen per 
week te zien vanaf de stoep, zowel overdag 
als ‘s avonds. Valkenboslaan 74, 
www.despelonk.nl 

WIJN & KUNST ATELIER – 
JESSIE HOEFNAGEL

Expositie t/m 18 september – Finissage 18 sep-
tember, 15.00-17.00 uur. De kern van Jessie’s 
illustratiewerk vindt zijn bestaan in alledaagse 
observaties, twijfels, gedachten en fantasieën. 
Vaak zijn de karakters en objecten in haar werk 
aan het experimenteren met het dagelijks leven, 
ze proberen te ontsnappen aan de gewoonte. 
Naast haar kenmerkende lijntekeningen maakt 
Jessie ook lino-prints en geborduurde werken. 
Ook zijn er riso-prints en digitale prints van 
haar illustraties.
Weimarstraat 24 A

NEST –  
NON-PROFIT AT ALL COSTS

Tentoonstelling 9 september t/m 6 novem-
ber – Curator: Farida Sedoc, scenografie en 
grafisch ontwerp: Eline Mul. De tentoonstel-
ling brengt zeven kunstenaars samen wiens 
makerschap vele vormen aanneemt. Ze zijn 
kunstenaar, maar ook dj, (mode)ontwerper, 
muralist, artdirector en lichaamswerker; af-
hankelijk van plaats en context en het lief-
ste allemaal tegelijkertijd. De kunstenaars, 
geselecteerd door Farida Sedoc, hebben 
duidelijke overeenkomsten in houding en 
aanpak. “Volgens mij wordt Nederland ge-
rund als een BV en is het motto ‘profit at all 
cost’. Als je er ‘non’ voor plaatst, stelt het 
de vraag wat het betekent om niet rendabel 
binnen die opvatting te zijn. Wat als winst 
niet het doel is, maar samenzijn?” www.
nestruimte.nl 

BOEKENMARKT IN  
EMMA’S HOF 

Op zaterdag 24 september is er een Boeken-
markt in Emma’s Hof van 12.00-17.00 uur.
Mensen die boeken willen doneren aan Em-
ma’s Hof kunnen deze in een doos brengen 
en in de poort zetten op vrijdagmiddag 23 
september of op zaterdagochtend 24 sep-
tember. De opbrengst is voor Emma’s Hof.

SNUFFELMARKT  
COPERNICUS 

Op zaterdag 17 september is er weer snuf-
felmarkt in Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16. Te vinden zijn o.a. siera-
den, kleding, postzegels, huishoudelijke ar-
tikelen en speelgoed, dvd’s, cd’s, boeken en 
stripboeken. Open van 8.30 tot 15.00 uur. 
De keuken en bar zijn open voor koffie en 
thee, een drankje, soep en diverse broodjes. 
Ook de frituur staat aan voor een patatje. 
Toegang en parkeren zijn gratis. 
Info: Simon 06 40766915. 

JA! TEGEN HET AVONTUUR VAN DE 
KUNST POËZIEFESTIVAL IN ZAAL 3

Van vrijdag 2 t/m vrijdag 9 september start 
Zaal 3 het nieuwe seizoen met een week vol 
poëzie en spoken word. In samenwerking 
met Explore the North is er een bijzonder 
en afwisselend programma samengesteld 
met o.a. Chagall, Daniëlle Zawadi, Joost Oo-
men & Kruidkoek, Dean Bowen en de Poe-
zieboys. Moeilijk om te kiezen? Geen nood. 
Zaal 3 verkoopt ook een passe-partout voor 
de hele festivalweek voor € 40. Zaal 3, De 
Constant Rebecqueplein 20A.
Meer informatie: www.hnt.nl/voorstellin-
gen/7065/Poeziefestival_in_Zaal_3/

tekst: Anneke de GRAAf 

 
Begin maart vluchtte Alla met drie 
kinderen naar haar zusje Irena en 
diens man Glen in de Van Swinden-
straat. Het gezin belandde na omzwervin-
gen via verschillende opvangplaatsen uit-
eindelijk in het oude verzorgingstehuis De 
Schildershoek. Na enkele maanden mocht 
ook vader Sasja zich, met toestemming van 
de Oekraïense overheid, bij zijn gezin voe-
gen. De kinderen hebben inmiddels scho-
len gevonden. Alla doet een beetje kap-
perswerk in het tehuis. 

Probleem
Een probleem was dat, waarschijnlijk door 
een misverstand, de gemeente plotseling 
het leefgeld stopzette. In De Schildershoek 
moeten bewoners zelf voor hun eten zor-
gen, waardoor er voor het gezin een acuut 
probleem ontstond. Zwager Glen moest er 
heel wat telefoontjes voor voeren om het 
weer in orde te maken. 

Verandering
En nu gaat de situatie weer veranderen. Het 
plan is om te verhuizen naar een opvang-
centrum in Beek, Limburg. De Schilders-
hoek krijgt voor het einde van het jaar een 
andere bestemming. En omdat het gezin 
afkomstig is uit een klein plaatsje, kan met 

name Sasja maar moeilijk aarden in een gro-
te stad als Den Haag. In een landelijke om-
geving zal hij zich wellicht beter op zijn plek 
voelen. Ook het vinden van werk valt hier 
tegen en de mogelijkheid bestaat dat hij in 
Beek conciërge kan worden in het opvang-
centrum. Binnenkort gaat hij er twee weken 
alleen naartoe om de situatie te bekijken. 

Het zal wel weer wennen zijn. Weer een 
andere plek, de kinderen weer naar andere 
scholen. Door de huidige brandstofprijzen 
zal het voor Irena en Glen niet mogelijk zijn 
om elke week naar Limburg te rijden om de 
familie te zien. Maar misschien overwegen 
de positieve vooruitzichten. 

Gevlucht uit Oekraïne 
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SEPTEMBER & OKTOBER 

 * Te gast bij DNR

10 & 11 sep

Open 
Monumenten- 

dagen

SEPTEMBER
2 | Seizoensopening | Feestelijke voorproefjes van het nieuwe seizoen
4 | UIT-Festival | Programma en plezier op het Lange Voorhout
10 & 11 | Open Monumentendagen | Ontdek ons 100 jaar oude gebouw!
15 | Haagse Spot | Cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers
17 | Stip-it | Interactieve theaterbeleving voor iedereen vanaf 1,5 jaar
17 & 18 | Tobias Wenting | Muzikale reis door een miniatuurlandschap
18 | Vamos a La Haya | Flamencodansers & een Spaans-Haags dansfeest
22 | Cameretten | Voorrondes van een van de grootste cabaretfestivals 
23 | Bas Maassen | Muziektheatervoorstelling over onbestemd ongeluk
25 | Cuban Country Queens | Muziek van het Cubaanse platteland
25 | Eudora Quartet | Concert van het Turks/Spaanse strijkkwartet Eudora
29 | Cameretten | Voorrondes van een van de grootste cabaretfestivals 
30 | De Balansfabriek | Bram Bakker biedt ander perspectief op gezondheidszorg

OKTOBER
1 | Monsoon en KaRaNa | Eigentijdse Indiase dansvoorstelling met live orkest
7 | LIEN | ervaar dé nieuwste muziekstroming van Nederland: T-pop
7 | Flamenco Queer | Docu over queerness in de conservatieve flamencoscene
7 | STEFFA | Manuel Liñán kruipt in de huid van danseres Steffa Wine
15 | Desert blues | Unieke muziek uit de Sahara met o.a. Thijs Borsten
15 | Liselotte van Dooren | Hartverwarmende country-pop uit België
16 | Bok Akih | Moderne jazz verweeft met folktradities 
19 | Haagse Spot | Cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers
21 | Vier Diwali in DNR! | Met Madhu Singh & Het Nederlands Diwali Orkest
22 | De winkel van de juwelier | Over vrijheid en verantwoordelijkheid *
23 | Carel Kraayenhof | 100 jaar Piazzolla | Ode aan een grootmeester
23 | Tango’s door Koor Ebgroot | Randprogramma 100 jaar Piazzolla
23 | C’est une chanson | Franse luisterliedjes 
26 | Wonderland Collectief | Mooie dialoog tussen artiesten, baby’s & peuters
27 | De tijd loopt (4+) | Volg deze dansers in hun reis door de tijd!
27 & 28 | StoryScope (3+) | Magische kist waarin je je eigen verhaal maakt!
28 | ‘t Olifantje Abul-Abbas (6+) | Muzikale reis over land en zee
28 | Tribute to Celia Cruz ft. Manoushka | Voetjes van de vloer o.l.v. Timbazo
29 | DeSta Production | Boom - Boom: The Evolution of Criminal Thinking

Voorproefjes van het nieuwe seizoen!  
Met o.a.: LIEN, Boy Akih, De Régâs-mini,  
Modelo62 en Madhu Singh

Seizoensopening

2 sep

Ontdek ons 100 jaar  
oude gebouw! 

STIP IT!
17 sep

Interactieve 
theaterbeleving  
voor iedereen  
vanaf 1.5 jaar!

DESERT BLUES
Tarwa N Tiniri  

& Thijs Borsten

15 okt

Unieke muziek  
uit de Sahara

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


