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WONEN IN DE WIJK

Er kan eindelijk geproost worden, want de verbouwing van de Toermalijn, de oude Heilig-Hartschool op de Beeklaan, gaat nu echt door. Er
is een aannemer, en de overeenkomst kan getekend worden. Lees verder op pagina 9.

Hoe pakt het coalitieakkoord uit voor ReVa?

Prioritaire aanpak

De coalitie heeft ambitieuze plannen voor de
Zevensprong, een van de drukste en meest
ingewikkelde kruispunten van Den Haag. Met
ongelijkvloerse verbindingen moet de doorstroming van auto’s, bussen, trams, fietsers en
voetgangers worden verbeterd. Tegelijk moet
de openbare ruimte aantrekkelijker, publieksvriendelijker en groener worden gemaakt.
Het college reserveert eenmalig ruim 7 miljoen
euro voor het aanpakken van vier gebieden in
de stad waar veiligheid en leefbaarheid ernstig
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onder druk staan. De Weimarstraat, Beeklaan
en de Zevensprong vormen samen een van
deze zogeheten prioritaire gebieden. Hoe het
geld zal worden verdeeld, is nog niet bekend.
In ReVa draagt transformatiemanager Abdel
Bouchibti bij aan de ‘prioritaire aanpak’. Bouchibti onderhoudt contact met ondernemers
en pandeigenaren om greep te krijgen op de
bestemming van panden en de vestiging van
bedrijven. Met succes: mede dankzij zijn tussenkomst hebben verscheidene dubieuze
bedrijven in Weimarstraat en Beeklaan plaatsgemaakt voor aantrekkelijker winkels of appartementen. Vanwege de positieve resultaten wil
stadsdeel Segbroek de transformatiemanager
graag behouden.

en Valkenboskwartier
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Net als alle Hagenaars gaan bewoners van ReVa
merken dat de gemeente financieel in zwaar
weer verkeert: ze krijgen te maken met hogere
lasten. De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat
omhoog, evenals de parkeerkosten en de heffingen voor afval en riolering.
Huiseigenaren moeten rekening houden met
een stijging van de OZB met zo’n 14 procent.
Afvalstoffenheffing en rioolheffing gaan respectievelijk 11 en 12 procent omhoog. Ook een
parkeervergunning wordt duurder. Een bewonersvergunning voor de eerste auto gaat van
66,60 euro naar 90 euro per jaar. De vergunning
voor een tweede auto blijft 295 euro kosten.
Het parkeertarief voor bezoekers gaat met 50
cent per uur omhoog. Een bezoekersvergunning komt op 30,95 per jaar, een tientje meer
dan nu.
Het komt erop neer dat een gezin met een ge-

Het coalitieakkoord biedt weinig nieuws wat
betreft coffeeshops, een gevoelig onderwerp
in ReVa. Weimarstraat en Zeeheldenkwartier
worden genoemd als gebieden met een ontoelaatbare concentratie van winkels voor wiet en
hasj. “Daarom steunen wij het verplaatsen van
twee coffeeshops uit deze gebieden”, meldt het
akkoord. Of de Weimarstraat hier veel hoop uit
moet putten, is de vraag. Eerdere pogingen om
een alternatieve locatie te vinden (Loosduinen)
strandden op verzet van bewoners.

Foto: DieDerik van Duuren

Hogere lasten

Coffeeshops

Huiseigenaren
moeten rekening
houden met een
stijging van de
OZB met zo’n 14
procent

met het inzetten van zogeheten community
builders. Deze wijkambtenaren hebben tot
taak “de sociale cohesie en participatie te versterken”. In ReVa wordt die taak vervuld door
Rachid Baghat. Over zijn werk zei hij eerder
in KonkreetNieuws: “Door in gesprek te gaan
met buurtbewoners wil ik erachter komen wat
er in hun omgeving speelt. Dat kan gaan over
uiteenlopende zaken: van opvoedingsvraagstukken tot schuldenproblematiek, van verduurzaming van een woning tot burenoverlast.”
Voorlopig loopt Baghat nog rond in ReVa en
KONKREETNIEUWS
blijft hij aanspreekbaar.
KONKREETN

Foto: DieDerik Van Duuren

Na 184 dagen onderhandelen heeft Den
Haag eindelijk een nieuw college. De vijf
partijen die ook de vorige coalitie vormden D66, VVD, PvdA, GroenLinks en CDA - keren terug in het dagelijks bestuur van de stad. Vorige
maand presenteerden ze het coalitieakkoord
waarin ze hun plannen voor de komende jaren
hebben vastgelegd. KonkreetNieuws las het
stuk om te zien wat hun voornemens betekenen voor bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier.

middelde koopwoning (WOZ-waarde 320.000
euro) en een auto ongeveer 113 euro per jaar
meer kwijt is aan gemeentelijke lasten. Een alleenstaande huurder zonder auto betaalt jaarlijks 49 euro meer aan afval- en rioolheffingen.
Ondanks de lastenverzwaring blijft Den Haag
behoren tot de goedkoopste gemeenten van
het land.

Foto: Piet Vernimmen

tekst: Cor Speksnijder
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KonkreetNieuws
zoekt bezorgers

Door omstandigheden moeten de vrijwilligers van het wijkje rond het Copernicusplein stoppen met kranten bezorgen. Wie wil dit van hen overnemen?
Het gaat om 800 kranten. Het zou mooi
zijn als iemand zich hiervoor meldt bij
redactie@konkreetnieuws.nl.

Banenmarkt

Spreek handhavers
gerust aan

2
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at een keur aan onderwerpen weer in deze editie. Veel van rond de
Beeklaan deze keer. En natuurlijk informatie over de plannen en vooral
de gevolgen daarvan voor de wijk van het eindelijk geïnstalleerde
stadsbestuur. Maar ook de ideale wijkbewoner, het werk van vrijwilligers uit de
wijk en de kunst van met name Nico Laan met zijn ‘Tijdelijke tekeningen’ krijgt een
gepaste plaats in deze editie.
tekst: Aad van Schie

Er stroomt heel wat door die
Beeklaan
Het fijnste nieuws is de aankondiging
van de vernieuwbouw van het imposante
schoolgebouw naast de Agneskerk. Daar
komen basisschool de Toermalijn en een
Integraal Kind Centrum, en aan de achterzijde nieuwe appartementen. Er is
blijkbaar een soort Elfstedentocht nodig
geweest om straks het startsein te kunnen geven voor dit project, maar dan zullen daar nog in 2024 de kindergeluiden
weer schallen. Leuk dat het Weimarchief
de historie van gebouw en school in ditzelfde nummer naar voren haalt. Ook aan
het Gezondheidscentrum Beeklaan aan het
nieuwe gedeelte van de straat gaat een interessante geschiedenis vooraf. Zou nu de
lelijke puist van De Zaen, dicht bij de Weimarstraat, ook eindelijk omgetoverd worden? We schreven hier recent nog een brief
over aan burgemeester Jan van Zanen. In
diezelfde brief hebben we ook nog nadrukkelijk gevraagd naar de voortgang van de
verplaatsing van de coffeeshops. Staat opnieuw in het coalitieakkoord, zoals onze po-

litiek redacteur Cor schrijft. Maar of we hier
veel van kunnen verwachten is de vraag.

Pilot Beeklaan/Weimarstraat:
voortzetting gegarandeerd

Er komt weer geld om dit project voort te
zetten. Winkelstraatmanager Abdel Bouchibti kan nog even door met zijn moeilijke, maar zeker ook renderende werk
om de Weimarstraat te verbeteren. Er is
een aantal aardige ondernemingen bijgekomen: denk aan de ijs- en hapjeswinkel
Liamo, restaurant Birdflower en de Wijnwinkel op de hoek. Maak er gebruik van!
En er komt een manager ‘Wonen’ om daar
de leegstand te bestrijden. Inmiddels loopt
er ook een verkeersonderzoek in het derde deel van de straat, met hopelijk als uitkomst een prettige regulering van dat verkeer en daardoor een plezieriger verblijf in
deze straat. En dat alles in samenhang met
meer groen en verblijfsplekken daar. Als
de krant in de bus valt, is de bewonersbijeenkomst in De Nieuwe Regentes op 19 oktober net achter de rug. De resultaten van
de pilot tot nu toe en de toekomstige inzet
waren daar nadrukkelijk aan de orde. Door
de werkgroep Visie is een zestal waarden

voor de wijk ontwikkeld. Die zijn daar ook
gepresenteerd. Bij deze krant vindt u ook
een speciale publicatie hierover. Er moet
nu verder doorgepakt worden, dat moge
duidelijk zijn.

Lijn 12, opvang asielzoekers in
Bethel en een oproep om mee te
doen aan de culturele aanpak voor
de wijkagenda

Inmiddels gaat de projectgroep Vernieuwd traject lijn 12b gewoon door. De
petitie om de halte op het Copernicusplein
weer terug te krijgen, is door zo’n 300
wijkbewoners ondertekend. De petitie is
aangeboden aan wethouder en raad, in
de hoop dat hier daadkrachtig gehoor aan
gegeven wordt. De projectgroep heeft het
eigen ontwerp voor de halte inmiddels wel
bekeken in afwachting van het besluit van
de gemeente hierover. Op de valreep schreven we nog een artikel over de moedige
opvang van 20 asielzoekers in buurt-enkerkhuis Bethel. Een klein huzarenstukje.
En een groep van vijf betrokken wijkbewoners doet een oproep om mee te doen aan
evenementen om op een creatieve manier
een agenda voor de wijk te maken. Meld u
aan en laat de wijk bruisen. Een uitdaging
– maar waar wonen meer creatieve geesten dan in ReVa?
Het volgende nummer van
KonkreetNieuws verschijnt op 13 december

Perikelen van een
watertappunt op
De Verademing
tekst: Anneke de Graaf foto: Dunea

Al ruim vijf jaar proberen gebruikers en
buurtbewoners een waterpunt en een toilet op park De Verademing te krijgen. De
gemeente heeft goed werk verricht met een
nieuwe inrichting van het park en de aanleg
van een fijne, voor alle kinderen toegankelijke
speeltuin. Hoe terecht zou het dan niet zijn dat
in de buurt van deze speeltuin een waterpunt
en een toilet zouden komen.

Beleid gemeente
Beide zijn er na al die jaren nog steeds niet, ondanks inspanningen van buurtbewoners. Dit
verhaal gaat over het aanleggen van een waterpunt, want dat is kennelijk al moeilijk genoeg.
Over een toilet moeten we het op een later moment nog maar eens hebben.
Met name Piet Driest, actieve buurtbewoner,
heeft zich erg ingespannen voor een waterpunt.
Immers, ook het standpunt van de gemeente is
dat openbare waterpunten zeer gewenst zijn,
omdat het ontzettend veel plastic afval, vervoer

en CO2-uitstoot scheelt. Kraanwater is 650 keer
minder milieubelastend en tot een factor 1500
goedkoper dan gebotteld water. En het is veel
gezonder dan al die flesjes met zoete drankjes.
Alle reden voor de gemeente, meent hij, om
haar uiterste best te doen om zoveel mogelijk
waterpunten te plaatsen, en al helemaal bij zo’n
drukbezochte speeltuin als op De Verademing.

(Geen) aanleg waterpunt
Na lang wikken en wegen lukte het Dunea, die
over het aanleggen van waterpunten gaat, een
plek te vinden, dicht bij de speeltuin. Dat was
niet eenvoudig, want onder De Verademing ligt
het vol met kabels, buizen, leidingen en vervuilde grond. Piet polste de bewoners bij wie
in de buurt het tappunt zou komen. Die waren
allemaal enthousiast.
Op het moment dat Dunea aan het werk ging
om het watertappunt aan te leggen, kwam een
van diezelfde bewoners naar buiten en protesteerde boos tegen de aanleg. Dunea trok zich
onmiddellijk terug. Reactie van de gemeente
was: bewoners moeten dit zelf samen maar

oplossen en in antwoord op raadsvragen werd
gesteld dat er onvoldoende draagvlak was.

Gemeente laat zich afschepen
“Mijn punt is”, zegt Piet, “dat ik het onjuist vind
dat zo’n belangrijke zaak, die nota bene door de
gemeente zelf als beleid is geformuleerd, door
één bewoner kan worden afgeblazen en wordt
afgedaan als iets wat bewoners maar zelf onderling moeten regelen. En dat terwijl heel veel
andere bewoners en gebruikers zo’n watertappunt heel graag zien komen. Waarom pakt de

gemeente niet door?”
Hoe het nu verder gaat met het watertappunt
(en toilet) is op dit moment nog niet duidelijk.

Kraanwater is
650 keer minder
milieubelastend dan
gebotteld water

AUGUSTUS 2022
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Teamchef politie Segbroek Ronald van den Broek

Áltijd de verbinding zoeken
met de burger
tekst Aad vanj Schie foto: Piet Vernimmen

Een interessante wijk, met ook
problemen

Ronald van den Broek, 60 jaar oud en al
meer dan 40 jaar in hart en nieren politieman. Op zevenjarige leeftijd wist hij het al: politieman worden, en die jongensdroom kwam
uit. “Vooraan staan en mensen helpen, dat is
de kern van dit beroep. Ook al ben ik nu samen
met mijn collega Erika Kamermans teamchef,
dit blijft de kern voor mij.”

“ReVa is een fijne wijk om te werken. De bevolking is heel gemêleerd, en er zijn veel bij hun
buurt betrokken bewoners. In zijn algemeenheid is de wijk flink vooruitgegaan de afgelopen decennia. Natuurlijk zijn er problemen:
overbewoning, een deel van de bewoners die
weinig zorg voor hun omgeving heeft en de
achterdeurproblematiek rond de coffeeshops.
De pilot Weimarstraat/Beeklaan heeft goed
geholpen om de veiligheid aan te pakken en
de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren. De
regelmatig gehouden integrale handhavingsacties, samen met pandbrigade en andere
partners, leveren heel wat op. Bijvoorbeeld de
sluiting van een pand waar door een kapotte
geiser groot brandgevaar is. Zeker als er in het
pand veel overlast en meldingen over bijvoorbeeld overbewoning zijn.”

Buurtniveau
Op het fotopaneel achter zijn bureau veel foto’s
met collega’s uit het verleden. Er is een foto bij
van het eerste team handhaving in de voormalige school aan de Van Merlenstraat, waarbij hij
betrokken was. Hij kent de wijk al heel lang en
heeft hier in de vorige eeuw elf jaar gewerkt.
“Het grote verschil met mijn vorige standplaats
Loosduinen is dat hier alles op buurtniveau
plaatsvindt. Burgers hebben het over Valkenbos
of Regentes of over de Bomenbuurt, Vogelwijk
enzovoort, en niet over Segbroek.”

VAUGEL Door Erik van Schaaik

Verbinding met de burger
“Contact met de burgers is de belangrijkste

prioriteit en we stoppen daar veel energie in. Ik
zou graag de buurt-WhatsApp zoals we die in
Loosduinen hadden ook hier beter willen introduceren. Dat is een snel en daadkrachtig middel om dat contact met die burger te intensiveren. Maar ook nu al lopen we alle meldingen
na, ook al kunnen we soms niet direct reageren
vanwege een spoedactie of noodsituatie in het
stadsdeel. We houden nu samen met de stadsdeeldirecteur spreekuren en die leveren veel
op. Ik doe een beroep op de burgers een afspraak te maken en die spreekuren te bezoeken
en vooral ook meldingen te doen bij overlast of
misdaad op de bekende nummers 112 (spoed)
en 0900 8845. De wijkagenten zijn heel herkenbaar in de wijk en doen goed werk, en die zijn
natuurlijk ook aanspreekbaar. We zijn daarmee
gelukkig ook op sterkte.”

Werkdruk groot
“We doen het voor de burger, maar dan moet
de keten wel werken en moet er voldoende
menskracht zijn. Ook kleine zaken waar de bur-

gers last van hebben, moeten worden aangepakt. Als wij daders pakken, moet dat niet door
achterstanden bij het Openbaar Ministerie of
rechters tot seponering van het delict leiden.
Dat is natuurlijk funest voor het vertrouwen.
Zelf worstelen we als politieapparaat ook met
een groot aantal vacatures. De werkdruk is nu
wel heel groot. Als je een dienst om zes uur begint en er zijn nauwelijks momenten om even
op adem te komen, is dat niet goed natuurlijk.
Ik ben ook blij met zo’n woningbouwproject als
nu in de Fahrenheitstraat gerealiseerd wordt.
Daar kunnen vast weer wat jonge agenten gaan
wonen.

Prachtvak
Ik doe hierbij een beroep op jonge mensen
om voor dit prachtvak te kiezen. Qua verdeling man/vrouw is er een aardig evenwicht in
het korps. Meer mannen en vrouwen van nietwesterse afkomst zijn buitengewoon welkom.”
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Familie & Recht

Sharenting na scheiding,
of beter van niet?
In onze familierechtpraktijk komt het steeds
vaker voor dat ouders na scheiding meningsverschillen hebben over het plaatsen
van beeldmateriaal van hun minderjarige
kinderen op sociale media.
Op grote schaal wordt lief en leed gedeeld.
Ouders plaatsen maar al te graag foto’s of video’s van hun kinderen op Facebook, Instagram of YouTube. Dit wordt ook wel ‘sharenting’ genoemd (share+parenting). Wat zijn
de juridische mogelijkheden als een ouder
hier niet achter staat?

Gezamenlijk gezag
Bij gezamenlijk gezag mag een ouder alleen met toestemming van de andere ouder
een foto of video van het kind plaatsen. Het
delen van beeldmateriaal van kinderen op
sociale media is een gezagskwestie. Wanneer een ouder zonder toestemming van de
andere ouder tóch beeldmateriaal van de
kinderen deelt, kan de andere ouder dit aan
de rechter voorleggen. De rechter maakt
dan een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting van de ouder en
het recht op privacy en de persoonlijke levenssfeer van het kind. Uit de jurisprudentie
blijkt dat rechters de privacy en persoonlijke
levenssfeer van kinderen zwaar laten meewegen. In uitspraken wordt dan bepaald dat
een foto of video verwijderd moet worden in
combinatie met een (tijdelijk) verbod op het
delen van beeldmateriaal.

Eenhoofdig gezag
Een ouder zonder gezag heeft altijd toestemming nodig van de ouder met gezag
voor het delen van een foto van het kind.
Een ouder zonder gezag heeft daarentegen
weinig juridische mogelijkheden om de ouder met gezag te weerhouden beeldmateriaal van het kind op sociale media te delen.

Opa’s en oma’s
Ook derden zoals opa of oma delen foto’s
van (klein)kinderen online. Ouders die dit
niet wensen, hebben juridische mogelijkheden om dit te stoppen op grond van de privacywetgeving. Voor het plaatsen van foto’s
van kinderen onder de 16 jaar is toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers
nodig.
Ouders maken bij een scheiding een ouderschapsplan, met afspraken over de kinderen. Wat ons betreft dienen afspraken over
het gebruik van social media en het plaatsen
van foto’s van de kinderen vandaag de dag
niet te ontbreken in het ouderschapsplan.
Dit kan ongewenste digitale verrassingen in
de toekomst voorkomen.
Ien Ubaghs en Robin Pormes
familierechtadvocaten/mediation
hoek Weimarstraat/
Franklinstraat

De Tijdelijke Tekeningen van Nico Laan
tekst en foto: Piet Vernimmen

Nico Laan (1956) heeft aan de Franklinstraat atelier aan huis. Op 27 november verschijnt zijn fotoboek ‘Tijdelijke Tekeningen’. Op bezoek in het atelier blijkt
Nico Laan een veelzijdig kunstenaar. Het is
handig om bij het lezen van dit artikel zijn
website (www.nicolaan.nl) bij de hand te
houden.

Fotograaf

Nico Laan studeerde Textiel/Monumentaal, de huidige Textiel en Mode opleiding,
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht. Na zijn
afstuderen werd hij in 1987 aangenomen
als assistent-fotograaf aan dezelfde afdeling. “Studenten mode hebben lang niet altijd belangstelling voor fotografie, maar zij
moeten hun werk wel kunnen communiceren, vandaar dat fotografie heel belangrijk
voor hen is. Tot 2018 was ik daar werkzaam
als fotograaf.”

Van een hemelladder tot een
omkeerbare knikkerbaan
Voor het immens grote atrium in het gebouw van het Ministerie van Economische
Zaken aan de Bezuidenhoutseweg maakte
hij ooit twee monumentale werken: ‘De Hemellladder’ en ‘Sneeuw in het atrium’. Op de
website zie je hoe die ‘Hemelladder’ van de
2e tot en met de 7e verdieping drie maanden lang dat atrium vulde. Zijn ‘Sneeuw in
het atrium’ was eveneens tijdelijk, maar in
plaats van de bedoelde zes weken bleven de
729 zilveren bollen er drie jaar hangen.
Behalve vliegers, tafels, lampen, vloerkleden, installaties, affiches, meubels en decors voor theatergroep Rabarber, maakte
hij ook ooit een omkeerbare knikkerbaan
voor zijn kleinzoon. “Ja je eerste kleinzoon,
dan doe je gekke dingen”.

Tijdelijke tekeningen

De laatste jaren is Nico vaak te vinden op
de Zandmotor bij Ter Heijde, waar zijn tijdelijke kunstwerken ontstaan. Niet met een
HB-Caran d’Ache potlood en een gummetje,

“

Ik verplaats
simpel gezegd het
zand

”

maar met tuingereedschap. Zijn tekeningen
in het strandzand zijn tijdelijk, maar Nico
legt ze vast met een drone die er op 40 tot
50 meter boven vliegt.
Op bijgevoegde foto zie je ‘Erismann’, een
van de tekeningen aan de zandmotor; 58 bij
58 meter groot. Als je goed kijkt, zie je Nico
links onder de afbeelding. Let op de grootte én
de slagschaduw. “Het fascineert me hoe beweging ontstaat door verandering van het standpunt. De tekening is opgebouwd uit onregelmatige vierhoeken die weer opgedeeld zijn in
driehoeken die telkens een piramide vormen.
De driehoeken zijn steeds in een andere richting gearceerd en hierdoor krijg je verschillende tinten. Verander je van standpunt dan
lijken de piramides te bewegen. Ik voeg dus
niks toe, ik verplaats, simpel gezegd, het zand.
Voor zo’n werk van 3500 vierkante meter ben
ik, vaak samen met m’n broer of anderen, vier
dagen bezig. Ja, en dan snel een foto maken
met de juiste stand van de zon en vanaf het
juiste standpunt.” Op de website kun je mooi
zien hoe dat beeld verandert als de drone er
in een cirkel boven vliegt.

Prints en boek

Losse prints van de ‘Tijdelijke Tekeningen’
zijn verkrijgbaar via de website. Een crowdfundingactie (“Ongelooflijk hoe snel het benodigde bedrag bij elkaar kwam”) maakte
mogelijk dat het boek ‘Tijdelijke tekeningen’ half november in een oplage van 500
exemplaren verschijnt: 24 x 28 centimeter,
zorgvuldig geselecteerd speciaal papier,
136 pagina’s met daarin een 40-tal projecten. Prijs bij voorinschrijving is € 40,00. De
presentatie van het boek is op 27 november
van 14.00 tot 17.00 uur in de Grey Space
aan de Paviljoensgracht 20.
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Buurt-en-kerkhuis Bethel biedt noodopvang
voor 20 vluchtelingen uit Ter Apel
tekst en foto: Aad van Schie

Onlangs bracht Stek (Stichting voor Stad
en Kerk) Den Haag een persbericht uit,
waarin zij haar besluit om noodopvang
voor vluchtelingen te realiseren in
haar kerkgebouwen bekend maakte.
Buurt-en-kerkhuis Bethel heeft inmiddels
voor 20 vluchtelingen die opvang
gerealiseerd in haar gebouw aan de Thomas
Schwenckestraat. De redactie bezocht
Bethel op 23 september en sprak met twee
vluchtelingen en enkele vrijwilligers.

Zelfde achtergrond

Ahmed BK uit Jemen en Ahmed BO uit
Syrië zijn sinds acht dagen in opvang. Direct na aankomst in Ter Apel vertrokken zij
van daaruit naar Den Haag. “Kijk, dit is ons
polsbandje en we hebben ook onze vingerafdrukken achtergelaten in Ter Apel. We
zijn heel blij dat we eindelijk na onze lange vluchtperiode op een veilige plek zijn.
Vandaag kwamen de laatste twee vluchtelingen aan en nu zitten we vol. Het is hier
fijn en we leveren ook een bijdrage aan het
huishouden, bijvoorbeeld bij het koken en

Buurtbewoners op Hoplr Valkenbos
kennen hem allemaal: Gertjan Wiersma
is van het plein aan de Copernicuslaan,
buurttuin de Groene Zon, de buurtbibliotheek, de fietsen/cyclerecycle, AEDcursussen en nog veel meer. Hij verzint
oplossingen en voert ze ook uit. Hij leent spullen en leent ze ook uit, en waar mogelijk helpt
hij zijn buren. “De mensen hier zijn leuk, het
is een gemengd gezelschap; mensen die met

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK

We zijn heel blij dat
we na onze lange
vluchtperiode op
een veilige plek zijn
schoonhouden.” De twee Ahmeds blijken
eenzelfde beroepsachtergrond (economie,
accountancy) te hebben. Tijdens de busreis
naar Den Haag kwamen ze erachter dat ze
in hun thuisland dezelfde werkgever hadden: NGO Relief. “Different background,
different country, different flee history,
maar in dezelfde situatie nu.”

Meer vrijwilligers nodig

We maken een rondje door het gebouw:
zowel beneden als boven staan tien stapelbedden en er is een speciale doucheruimte
in de tuin gerealiseerd. We spreken ook
kort met twee vrijwilligers, waarvan Bethel
er inmiddels 70 geworven heeft. Er zijn er
twee per dag nodig, dus het zou goed zijn
als zich nog meer vrijwilligers melden via
crisisopvang@stekdenhaag.nl.
De twee jonge mannen hopen op een
spoedige behandeling van hun aanvraag,
zodat ze met hun leven verder kunnen in
een veilig land.

Buurtapp Hoplr is
een besloten sociaal
netwerk voor je
eigen buurt

Dáár gaat het om in een buurt
Tekst: Marieke Bauwens foto: Jacques Rijnsburger

5

hun handen werken, en mensen die werken
met hun hoofd. Ze komen overal op de wereld
vandaan. Dat maakt het gezellig.”

sussen voor buurtbewoners, in het pand van
WijWeimar. Als er een groep is van maximaal 6
mensen kunnen we beginnen. Kom maar op!”

gewoon zelf iets te doen. Contacten worden er
alleen maar beter van, en daar gaat het om in
een buurt.”

Kom maar op!

Waar gaat het om?

Gouden-buur-award

“Recyclen is belangrijk voor me. Er is veel
herbruikbaar en ik word steeds handiger in het
opknappen van fietsen. Opgeknapte rommelfietsen zet ik op Hoplr en zo gaan ze naar
mensen uit de buurt. En nu gaan er veel fietsen
naar een Oekraïens opvangcentrum verderop.
Er is altijd iemand blij mee. Ik geef AED-cur-

“Uiteindelijk gaat het om een positieve bijdrage aan de buurt. Je kan klagen over troep op
het plein, maar je kan ook wat doen. Dat kan
iets leuks zijn, iets moois of iets handigs. Zo
vond de gemeente extra vuilnisbakken te duur.
Ik heb toen bij een bank een bak vastgezet,
en weet je? Het werkt. Het is zo eenvoudig om

“In iedere straat zou een Gertjan moeten wonen”, zei een bewoonster. Gertjan reageert
lachend: “Ik werkte in de sociale psychiatrie,
in de ambulante zorg. Het sociaal actieve
zit me zo’n beetje in de genen. Ik doe wat
ik doe, en ik doe er ook mezelf een groot
plezier mee.”

OKTOBER 2022
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VOOR AL UW
KLEINE & GROTE KLUSSEN
NIEUW

DEN HIN
AAG!

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

TIMMERKLUSSEN • ISOLATIEKLUSSEN
SCHILDERKLUSSEN • HUISKLUSSEN

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

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

www

www.sunblock.nl 070 82 00 355

Bestel

Heerlijk homemade
Spaans eten en tapas!

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

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

Authentieke Spaanse gerechten met
verse ingrediënten en soms een twist

www.micasatutapa.nl
micasatutapa@gmail.com

Peuterleerplek JongLeren

Spelend de wereld
ontdekken!
Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud?

Dan mag het naar de peuterleerplek van JongLeren.
Samen spelen en aandacht voor de ontwikkeling.

JongLeren is dé organisatie in
Den Haag waar peuters zich al
spelend ontwikkelen. Er is volop
aandacht voor onderdelen als taal,
muziek, knutselen, kunst en
bewegen. We leren de kinderen
ook om zelfstandig te zijn. Netjes
eten, de eigen jas aantrekken,
drinken aan tafel en alleen een
taakje doen.

In het kort:

• Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
• Samenwerking met basisschool.
• Professionele, zorgzame en
persoonlijke aandacht.
• Maximaal 16 kinderen per groep.

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten, kennismaken met
de pedagogisch medewerksters of
een rondleiding? Kom langs of maak
telefonisch een afspraak.

Bij u in de buurt heeft JongLeren twee locaties!
Peuterleerplek De Klimop
(in basisschool De Klimop)
Cartesiusstraat 2
070 - 205 35 54

De vakkundige, ervaren makelaar in Regentesse en
Valkenbos die uw belangenJopie
optimaal
behartigt!
in De Regenvalk. Foto: Jacques Rijnsburger

We hebben
nog plek!

Peuterleerplek Toermalijntjes

Gratis met
Ooievaarspas!

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

(in basisschool De Toermalijn)
Weimarstraat 300
070 - 205 35 56

Voor meer informatie
www.jonglerendenhaag.nl

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

ͳȀ
ǣͲͲǦ͵ͷͷͶͷͶǡǦǣ̷Ǥ
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

Bistro en wijnbar

Bowie
opent binnenkort haar deuren

tekst en foto: Arne Westerhof

Ooit zat er een pianowinkel, later een
Kroatisch restaurant en de afgelopen
jaren de Italiaanse osteria Da Braccini, waar Monica de scepter zwaaide.
De laatste tijd is het pand op de kruising
van de Regentesselaan en de Columbusstraat afgeplakt en dat blijft ook nog een
paar maanden zo. Ondertussen wordt er
achter de schermen hard gewerkt aan iets
nieuws: bistro en wijnbar Bowie. Aankomend voorjaar gaat de zaak open.

Prachtige bomen

“Toen we van Monica hoorden dat ze wilde stoppen, hoefden we niet lang na te denken. Zo’n mooie ruimte, met dat uitzicht op
die prachtige bomen van de Regentesselaan. Daar moesten we gewoon wat mee”,
zegt Jan Willem van der Zee. Hij en Bas van
der Elst zijn de eigenaren van café Franklin aan het Valkenbosplein en brasserie
Walter Benedict op de Denneweg. Ze zijn
studiemaatjes en inmiddels ervaren horecaondernemers.

Boers elegant

Het idee achter Bowie is anders. Een
bistro en wijnbar met seizoensgebonden
gerechten, geïnspireerd op de Franse en
Spaanse keuken. “Modern European”, zegt
Jan Willem, “of, zo je wilt: boers elegant.
Een slag verfijnder dan een eetcafé, maar
ook weer geen fine dining met negen gangen. De menukaart bestaat uit kleine bites,
koude voorgerechtjes en grotere warme
gerechten. Waar we bij Franklin een enorme keuze hebben aan bieren, gaan we hier
echt voor de wijn.”

Onderkelderen

De drie eigenaren van Bowie: Finn Puntman, Bas van der Elst en Jan Willem van der Zee

“We zijn doordeweeks open voor borrel
en diner. In het weekend ook voor lunch”,
vertelt Finn Puntman. Hij gaat straks Bowie runnen als mede-eigenaar. “Eerst was
het idee om de hele dag open te zijn. Maar
daar is extra keuken- en opslagruimte voor
nodig. We hebben onderzocht of we het
pand konden onderkelderen, maar dat is

“

Een bistro
en wijnbar met
seizoensgebonden
gerechten

”

in deze tijden echt onbetaalbaar gebleken.
We hebben het concept daar nu op aangepast”.

Restaureren

Binnen is het nu nog een kale boel. “We
hebben alles zo veel mogelijk zelf gesloopt.
De aannemer gaat de vloer en de riolering
nog vervangen voordat alles weer wordt
opgebouwd. Ook de buitenkant gaan we
restaureren. Er komen nieuwe markiezen,
de tegels en gevelplinten uit de jaren zeventig vervangen we voor materialen die aansluiten op de huizenbouw van rond 1900.”

Levendig

Er is straks plaats voor 65 couverts
binnen, buiten bij mooi weer nog eens een
stuk of 20. Gaat dat zorgen voor overlast?
“Natuurlijk zal het even wennen zijn als er
weer mensen op het terras zitten na zo’n
stille tijd”, zegt Bas. “Maar straks is het
ook weer levendig en gezellig. Stipt om
elf gooien we het terras dicht, net als bij
Franklin. Daar hebben we nog nooit een
klacht gehad en dat hopen we hier ook
voor elkaar te krijgen”.

Kijkje

“We zijn hier niet voor het snelle geld,
onze filosofie is dat als we ergens een zaak
opzetten, we er ook willen blijven. Daarom
kunnen we flink investeren. En dat in goede harmonie met de buurt. De omwonenden zullen we dan ook als eerste uitnodigen om een kijkje te komen nemen zodra
het klaar is. En dat is aankomend voorjaar.”

Kan vast beter!
tekst en foto: Aad van Schie

Recht tegenover de ingang van de sporthal
aan de Gaslaan ligt dit onbestemde
postzegeltje ‘grauw/groen’. Dit stukje grond
is van de gemeente. Er groeit een beetje
wild gras, er staat een perenboompje en
wat slecht identificeerbare ‘kunstwerkjes’
of aanzetten daartoe en er wordt ook
regelmatig vuil gestort zo te zien. Er zijn

naburige bewoners die hier wel een echt
volkstuintje van willen maken en de
achterburen hebben liever een paar extra
parkeerplaatsen. Ze komen er blijkbaar niet
uit. De gemeente ook niet dus. Meer groen
en dan ook een beetje aardig kan deze zeer
stenige en wat unheimische plek van de
wijk wel gebruiken, lijkt ons. Tot nu toe is het
resultaat veel ‘geschreeuw’ en weinig wol.
Nou, dat kun je er wel aan afzien.
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Voetbalclub Remo

SPORT IN DE WIJK

Wat is er mooier dan voetballen in je achtertuin?

Tekst: Aad van Schie foto: John Martienus
De club Remo, Reëel en Moreel, naar de
naam van een Braziliaanse voetbalclub,
bestaat al sinds 1975. Opgericht door een
team van vrienden die het hoog tijd vonden
om hun wekelijkse potje voetbal binnen een
eigen, officiële club te gaan beoefenen. We
spreken met voorzitter Humphrey Alladin en
met ledenwervers Lalen Gajadin en Martin
van den Broek op het terras van het clubhuis.
Dat ligt aan de Asmanweg 104 in wijkpark
De Verademing. De club heeft op vele plekken in en rond Den Haag gespeeld: in het
Laakkwartier, Wassenaar, Ockenburgh en

in Moerwijk. In 2004 besloot de toenmalige
wethouder van Sport deze club in het destijds nieuwe wijkpark De Verademing onder
te brengen. Daar was de club blij mee.

Remo in 2022 en een vooruitblik
Inmiddels is Remo uitgegroeid tot een begrip in de wijde omgeving. De club trekt
kinderen en volwassenen uit alle omliggende buurten, autochtoon en allochtoon.
Remo is een multiculturele vereniging, waar
de drie gesprekspartners trots op zijn. Het
mooie is dat kinderen zo ongeveer kunnen
voetballen in de achtertuin, in de eigen
buurt, midden in een fraai stadspark. Vooral

voor de jeugd, van 5 tot 12 jaar, is Remo een
aantrekkelijke club.

Steeds meer talent
Remo heeft vijf seniorenelftallen heren en
een dameselftal, een elftal onder de 23 en
15 jeugdteams in de competitie. Een van
de seniorenteams bestaat op eigen verzoek
uit uitsluitend Poolse spelers. En er komen
steeds meer talentvolle jonge spelers uit
andere delen van de stad.

Contact met de wijk
Zoals het park De Verademing na de renovatie en vooral ook na de pandemie steeds

meer een plek geworden is om buiten actief
te zijn in de wijk, wil Remo graag het wijkcentrum voor sportief bezig zijn, voetballen
en gezelligheid in ReVa worden. Het bestuur
wil graag meer contact met de wijk en vindt
het belangrijk om een sociaal-culturele rol
te spelen. “Iedereen een tweede (sport)huis,
waar plezier, diversiteit en wederzijds respect hoog in het vaandel staan. Kom vooral
eens kijken op met name de zaterdagen en
is een kwart van de leden al afkomstig uit
de wijk.

“Kom kijken.
Doe mee!”

Suezkade: Top!
tekst: Aad van Schie foto: Jessica van der Lee

Op zondag 28 augustus vond het
straatfeest aan de Suezkade plaats. Er ging
een lange voorbereiding aan vooraf. Er werd
geflyerd in twee talen en een buurtgenoot
maakte een prachtige affiche die overal achter
de ramen en aan de bomen hing. Maar om
drie uur was het dan zover. Tussen de hoek
met de Columbusstraat en de kruising met
de Weimarstraat was de straat afgezet om het
verkeer op deze doorgaande weg om te leiden.
De kinderen konden veilig rondrennen. Ze
tekenden en bouwden met blokken op straat.
En er werden enorme zeepbellen geproduceerd
door Elin. De kanovereniging, waarvan een van
de straatgenoten lid is, leverde kano’s. Jonge,
nieuwe buren brachten enkele supboards mee.
En zo zagen we verschillende buren voorbij
varen. Ook een jonge vader met zijn kleine
zoontje voorop kwam langs peddelen.

Geslaagd
Meer dan vijftig buren hadden zich aangemeld
voor dit feest en brachten taarten, hartige hapjes, knabbeltjes en gezonde snacks mee. De
taarten van Lita, Brenda, Quin en Aida en ook de
hartige taarten van Jannie vonden gretig aftrek.
Vanaf vijf uur stonden er rijen bij de drie barbe-

cues om de meegebrachte waren te braden.
Mark produceerde lekkere saté’s en Eef maakte,
traditiegetrouw, heerlijke mochito’s. Guus had
een fotopresentatie samengesteld met daarin
foto’s van de Suezkade door de (lange) jaren
heen. En er werd druk gepraat, gelachen en
kennis gemaakt met elkaar en met nieuwe buren. Tekenend voor de buurt werd er in verschillende talen gesproken. Kortom, het was een geslaagd feest en aan het einde van het feest om
acht uur waren er veel helpende handen die de
versieringen, de kraampjes, de partytenten en
de biertafels weer hielpen opruimen.

Buurtgevoel niet vanzelfsprekend
Het ‘straat-buurt gevoel’ aan de Suezkade is
echter niet zo vanzelfsprekend. Zoals gezegd,
het is een doorgaande weg aan het water .
Slechts aan één kant staan huizen. Dagelijks
passeren heel veel mensen in de straat. Dan is
het lastig om te weten wie je (nieuwe) buren
zijn of wie een toevallige passant is. Jarenlang
kon je in de straat wonen zonder dat je straatgenoten wisten dat je ook een buur was!

Platanen
De renovatie van de kade in 2018 bracht de verandering. Opeens zag je op de inspraakavonden
wie je buren waren. Er werden twee commissies

van buurtgenoten ingesteld. Eén commissie
onderhield de contacten met de gemeente en
de bouwer. De andere hield de contacten in de
buurt warm. Er werden plannen gemaakt voor
trappetjes naar het water. En voortdurend werd
onze grootste gezamenlijke zorg onder woorden gebracht: de prachtige platanen langs het
water moeten behouden blijven!

Meer aandacht voor elkaar
De renovatie van de kade is tot tevredenheid

verlopen. Vlak voor de aannemer zou beginnen,
organiseerde de buurtcommissie een vaartocht
over de Haagse grachten, om zo vanaf het water afscheid te nemen van de oude kade. En
sindsdien is met enige regelmaat een straatactiviteit georganiseerd. Er is meer aandacht voor
nieuwe buren, omdat iedereen probeert ook de
nieuwe straatgenoten te betrekken. En er wordt
gegroet, er worden op straat burenpraatjes
gehouden en buren zien naar elkaar om. Suezkade: top!
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Van Engelbewaarder tot Toermalijn

tekst: Gerard van der Bijl foto: Piet Vernimmen

Op een muurtje bij de ingang van de
Toermalijnschool (hoek Weimarstraat/
Herschelstraat) staat deze inscriptie:
L.A.H. DE WOLF
ARCHITECT
1922
Dit schoolgebouw werd in 1922 opgeleverd, honderd jaar geleden dus (de Engelbewaardersschool ging trouwens voor
de leerlingen pas echt open op 25 januari
1923).
Louis de Wolf was een veelgevraagd architect in die dagen, vooral binnen de katholieke gemeenschap. Met zijn nadruk
op strakke horizontale en verticale lijnen,
zonder tierelantijnen en versieringen, is
het gebouw sterk verschillend van de rest
van de bebouwing in de Weimarstraat. Die
is veelal gebaseerd op een ratjetoe van
neo-stijlen, populair rond 1900.
De Wolf koos dus voor een veel modernere stijl. De architectuurmode was in
twintig jaar tijd radicaal veranderd, door
toedoen van mensen als Hendrik Berlage
en de Amerikaanse architect Frank Lloyd

Wright. Die stijlbreuk was in het geval
van De Wolf des te opmerkelijker, omdat
hij ook de architect was van Maison Krul
op Noordeinde 44-46. Deze tearoom (“salon de rafraichissements”) voor de betere
kringen opende haar deuren in 1903. De
Wolf, getrouwd met een Krul-dochter, had
gewerkt in Wenen, en had daar kennisgenomen van de Wiener Sezession, de Oostenrijkse Jugendstil-variant. Die invloed
is overduidelijk te zien bij Maison Krul,
dat een begrip werd in Den Haag (“geen
gelul, gebak van Krul”) en ver daarbuiten.
Zo leverden zij de bruidstaart van Beatrix
en Claus in 1966. Maar na de opkomst van
andere, goedkopere lunchrooms moest
Krul in 1970 noodgedwongen de deuren
sluiten.
De sfeer van Maison Krul werd uitstekend
getroffen in de befaamde Tearoom Tango
(ook wel bekend als “Je hebt me belazerd”)
uit 1966, gezongen door Wim Sonneveld.
De tekst was van Michel van der Plas, die
later ook nog een lied schreef bij het sluiten van Maison Krul.
Michel van der Plas was de schrijversnaam
van Ben Brinkel. En laat die Ben Brinkel nou
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uitgerekend op de Engelbewaardersschool
hebben gezeten …
Hij werd geboren in 1927 in de Weimarstraat, op nummer 325. Zijn jeugd in
Valkenbos en zijn lagere-schooljaren beschrijft Van der Plas in zijn autobiografische boek ‘Onder dak, zonder dak’. In de
vijfde klas had hij een inspirerende onderwijzer, broeder Hildebrand, die hem op het
spoor van de literatuur en vooral de poëzie
bracht. Na een afgebroken studie op een
seminarie werd Van der Plas journalist en
ontwikkelde hij zich tot uiterst productief
schrijver, dichter en veelgevraagd tekstdichter.
Terug naar de school. De engelbewaarder aan de gevel boven de ingang is van
de hand van Pieter Biesiot. Hierin komt de
essentie en de naam van het gebouw tot
uitdrukking: de engel beschermt een klein
jochie dat een tas vol boeken draagt.
Deze sculptuur dreigde in 2002 ten prooi
te vallen aan de iconoclasten van de Al
Qoeba-basisschool die daar tijdelijk gehuisvest was, maar dat werd gelukkig bijtijds verhinderd.
De moderne sculptuur in rose en lichtblauw (‘Geometrische figuren’), aangebracht in 1984, is gemaakt door Ursula
Press.
Louis de Wolf stierf in 1923, nog geen 53
jaar oud. Michel van der Plas overleed op
85-jarige leeftijd in 2013. Maar de school,
tegenwoordig onder de naam Toermalijn,
is nog steeds een springlevende plek in de
buurt …
Een uitgebreide versie van dit artikel is te
lezen op www.konkreetnieuws.nl (kijk bij
Geschiedenis van ReVa Weimarchief).

De Engelbewaarder

Louis de Wolf was
een veelgevraagd
architect

It giet on! De aanhouder wint Van geborduurd
tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

Vervolg van de voorpagina.
En dan kan er eindelijk geproost worden, want de verbouwing van de Toermalijn, de oude Heilig-Hartschool op de
Beeklaan, gaat nu echt door.

Elfstedentocht
Peter van der Niet, clusterdirecteur van Lucas
Onderwijs, heft eind augustus in een vol en vrolijk lokaal het glas. Er is een aannemer, Blanksma
Bouw, en de overeenkomst wordt getekend. It
giet on, maar het ging niet vanzelf. Hij vergelijkt
de verbouwing van het schoolgebouw met de
Elfstedentocht; steeds leek het te lukken, maar
steeds weer ging het tóch niet door.

Vleermuizen, stikstof en een
muurtje
Het was een traject met veel vertragingen: een
kapvergunning, vleermuizen in het gebouw,
stikstof en een muur van de kerk die weg moest
en waar zelfs de bisschop aan te pas moest ko-

men. Discussies over verbouw of nieuwbouw en
zelfs of het allemaal wel door zou gaan. En mislukte aanbestedingen. Maar deze middag overheerst opluchting en blijdschap. Voor het team,
voor de kinderen, voor het Centrum Jeugd en
Gezin en 2Samen, de kinderopvang. Want zij delen straks het pand. En de Beeklaan knapt straks
met dit grote beeldbepalende gebouw enorm
op. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Zomer 2024
De projectleider nieuwbouw van Lucas Onderwijs, Hugo de Haan, vertelt dat de plannen van
architectenbureau DP6 uit Delft niet zijn veranderd. De markante gevel blijft staan, en erachter
wordt het helemaal nieuw. Het asbest is inmiddels verwijderd en van binnen is er al van alles
gesloopt. Begin 2023 volgt de echte start van de
verbouwing, die zo’n anderhalf jaar duurt.
Als alles volgens planning gaat, kan Nienke Huizinga, de directeur van de Toermalijn die met
haar team alle teleurstellingen overwon, de kinderen na de zomer van 2024 welkom heten aan
de Beeklaan.

kunstwerk naar
minibos op De
Verademing

tekst en foto: Marieke Bauwens

In KonkreetNieuws van april van dit jaar
stond een artikel over Sara Vrugt en haar
geborduurde bos van 30 meter lang en 4
meter hoog. Met de opbrengsten uit donaties
zijn inmiddels bijna 100.000 bomen in de tropen
geplant. Nu is het de beurt aan De Verademing:
de komende tijd wordt daar, in samenwerking
met - en mede gefinancierd door - de gemeente, een bos van 15 bij 15 meter aangeplant. Een
echt minibos in de vorm van een spiraal met
honderd bomen, heesters, struiken en kruiden.

Straks te zien in het Atrium
Het geborduurde kunstwerk is bijzonder, want
uiteindelijk verdwijnt het én vermeerdert het. In

De plek waar het minibos komt
de zoom zitten allemaal zaadjes. Over een tijdje
gaat het kunstwerk naar de tuin van museum
Belvedère in Heerenveen. Daar vergroeit het
met de natuur en vergaat het langzamerhand.
Maar eerst is het te zien in Den Haag. In het
Atrium van het stadhuis, van 20 november tot
en met 6 december.

Feestelijke opening minibos op
De Verademing
Op zondag 20 november om 15.00 uur wordt
dit nieuwe groen op De Verademing feestelijk
geopend! Iedereen is van harte welkom aan de
voet van de zandheuvel, tussen de Witte Villa en
de elektriciteitshuisjes. En wil je meedoen met
het aanplanten of het onderhoud? Mail dan
naar spiraalbos@denhaag.nl
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De jeu-de-boulesvrienden op
het Koningsplein
Tekst: Anneke de Graaf foto: John Martienus
Elke woensdagmorgen om 10.30 uur kunnen we een enthousiaste groep jeu-deboulers vinden op het Koningsplein. Wel
allemaal mannen, en dat willen ze ook
graag zo houden.
Het hele deelnemersbestand bestaat uit 24
man, waarvan er ‘s woensdags altijd wel een
flink aantal aanwezig is. Ze noemen zich chique ‘Les Garçons de Boules Place Royale’

Hygiëa
Ted Krapels, een van de mannen van het

eerste uur, licht een en ander toe. De jeude-boulesgroep komt voort uit sportvereniging Hygiëa (godin van de gezondheid),
die vorig jaar 100 jaar bestond. Oorspronkelijk een gymnastiekvereniging alleen voor
dames, in de loop der jaren toegankelijk
geworden voor mannen en verbreed met
andere sporten. Uiteindelijk bleef er alleen
een softbalclubje over dat er zes jaar geleden mee stopte en daarvoor in de plaats de
jeu-de-boulesgroep opstartte. En, het kan
vreemd lopen, nu alleen nog maar voor heren toegankelijk.

Geen nieuwe leden

Leuk plein

Ted: “We willen onze groep houden zoals
hij is, dat wil zeggen dat we niet meer leden
zoeken. Dat bedoel ik niet onvriendelijk,
maar er is eenvoudig niet genoeg ruimte
op het Koningsplein om met meer mensen
te spelen. We zijn ook een hechte vriendenclub geworden. Naast jeu de boules tennissen we, er is een kaartclub en we organiseren filmavonden. Eenmaal per maand
hebben we een vrijdagmiddagborrel. We
zijn allemaal gepensioneerd en de meesten
hebben de tijd aan zichzelf.”

Denk niet dat de spelers – die de woensdagochtend alleen bij heel slecht weer afzeggen
– allemaal van rond het Koningsplein komen.
Absoluut niet. “We komen uit alle delen van
de stad, ik kom bijvoorbeeld uit de Vruchtenbuurt. Maar we vinden het Koningsplein wel
een hartstikke leuk en gezellig plein!”

We zijn een hechte
vriendenclub
geworden

HOE GAAT HET ONDERTUSSEN MET …

Lunchroom De Ontmoeting
Het had zo mooi kunnen zijn
tekst: Arne Westerhof foto: Jacques Rijnsburger

Tja, het had zo mooi kunnen zijn. Midden
in de Weimarstraat, tussen de Ekoplaza
en de Albert Heijn, huist De Ontmoeting.
Lunchroom met een missie. Een leerwerkplek waar mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt - denk aan mensen met
een uitkering en vluchtelingen - horecaervaring kunnen opdoen en mee kunnen
doen in onze samenleving. Met die ervaring kunnen ze dan later doorstromen
naar regulier werk. Een mooi initiatief, dat
helaas alweer gaat stoppen.

Reuring
Op 5 juni 2021 gaat De Ontmoeting open.
In het begin is er veel reuring, ook op de
socials. Enthousiaste verhalen alom over
dit bijzondere leerwerktraject. Er worden
flink wat berichten gepost over het letterlijk wereldse assortiment en de bijzondere koks van de lunchroom. In oktober

2021 berichtten we er al over in de KonkreetNieuws. Een jaar later is het stiller bij
De Ontmoeting. Sinds kort hangt er een
A4tje op de deur: ‘Wij zijn voorlopig gesloten’.

Gouden greep
We bellen Imro Blom, de man achter
De Ontmoeting: “Na de lockdown kwamen de mensen volop binnen. De omzet groeide. Het leek een gouden greep.
Helaas bleek na verloop van tijd dat we
er zelf te veel op moesten toeleggen
omdat de instroom vanuit de gemeente
achterwege bleef. Dus stoppen we. Echt
zonde, het had zo mooi kunnen zijn. We
gaan nu verder met onze corebusiness,
het bemiddelen en trainen van mensen
met een uitkering. Dat doen we al bijna
twintig jaar, met succes. En dat blijven
we doen, vanuit ons andere pand iets
verderop.”

De Ontmoeting in betere dagen

Levendig

Koffieformule

En wat gaat er gebeuren met het pand
van De Ontmoeting? Dat staat inmiddels
te huur aangeboden bij VDS Horecamakelaars. Het heeft een horecabestemming,
de inventaris is ter overname. Blom zegt
in overleg te zijn met Abdel Bouchibti, de
transformatiemanager, die probeert vanuit
de gemeente de Weimarstraat en omgeving levendig te houden en ondernemers
te helpen met het zoeken naar geschikte
winkelpanden.

Abdel Bouchibti: “Wij proberen ondernemers te helpen met het vinden van geschikte winkelpanden en tegelijk het aanbod
van de Weimarstraat te verbeteren. Het zou
winst voor de straat en de hele buurt zijn als
op deze plek iets moois komt, iets als een
chocolaterie, een notenwinkel, een koffieformule of misschien zelfs een sushizaak.
Dat missen we nog hier. Het zorgt niet alleen dat de bezoektijd langer wordt onder
bestaande bezoekers, maar het trekt ook
nieuwe mensen naar de Weimarstraat.”

AUGUSTUS 2022

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Nieuwe ontwikkelingen op de
Beeklaan en Regentesselaan
Laatste nieuws van de transformatiemanager
het opknappen van meubels.
Er is een flink aantal omvormingsprojecten. In voormalig café-bar Zero (Beeklaan
299) twee woningen (al begonnen). In de
ruimte van Beeklaan 291, waar vroeger firma De Bruin zat, komen ook twee woningen. In de voormalige garage Dolfijn aan
de Beeklaan 145 bouwt 070 Vastgoed aan
twee appartementen. Aan Beeklaan 211213 is de bouw van vijf appartementen al
bijna klaar.
En over de verbouwing van de HeiligHartschool voor de Toermalijnschool op
de Beeklaan staat in deze KonkreetNieuws
een apart artikel.
Verder komen er vijf stadsappartementen
op de Regentesselaan 342-358, waar vroeger een winkel van automaterialen zat.
tekst: Anneke de Graaf foto: Jacques Rijnsburger

Er gebeurt veel in de buurt op het gebied van terugdringen van verpaupering
en het veranderen van leegstand in aantrekkelijke winkels of woningen. In de
aprileditie 2022 van de KonkreetNieuws
gaf transformatiemanager Abdel Bouchibti
een overzicht van de ontwikkelingen rond
de Weimarstraat, nu zoomen we in op de
Beeklaan en Regentesselaan.

Handen uit de mouwen
Abdel Bouchibti: “Er is veel in beweging. Er

zijn vooral veel nieuwe omvormingstrajecten van winkels naar woningen. Het zijn
niet meer alleen plannen, zaken worden nu
ook echt opgepakt. De grootste winst is dat
ondernemers en pandeigenaren nu zelf ook
de handen uit de mouwen steken.”

Een overzicht
Het pand op de hoek van de Beeklaan (261)
en de Weimarstraat heeft nu eindelijk een
bestemming gekregen. Na jaren van leegstand heeft daar in september een kringloopwinkel zijn deuren geopend. Deze
kringloop zal zich ook bezighouden met

Ruimte van De Zaen
Verder wacht de buurt nog met smart op
de aanpak van de verpauperde ruimte van
voormalig keukenfiliaal De Zaen op de
Beeklaan. Hierover stond een uitgebreid
artikel in de woonspecial van KonkreetNieuws in juni van dit jaar. Stand van zaken
toen: er komen 16 woningen, de vergunning is rond en er is een aannemer, kortom
het licht staat op groen. Naar eigen zeggen
start eigenaar Erbeva op dit moment met
“constructieve” werkzaamheden. We kunnen niet wachten!
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Elf Stolpersteine in
de Buijs Ballotstraat

Elf Stolpersteine in
de Buijs Ballotstraat
tekst: Rob van Berkel foto: Jacques Rijnsburger

Stolpersteine - struikelstenen
- zijn herdenkingsstenen. Ze
worden geplaatst voor huizen waar
vroeger mensen hebben gewoond
die in de Tweede Wereldoorlog zijn
weggevoerd en vermoord. Tijdens
het plaatsen van elf Stolpersteine in
de Buijs Ballotstraat op 21 september
waren behalve veel straatbewoners,
ook nabestaanden van de met struikelstenen herdachte Joodse straatbewoners aanwezig. Voor hen was het
de eerste keer na ruim vijfenzeventig
jaar dat de naam van hun familieleden weer officieel genoemd werd.
Voor iedereen was het een indrukwekkende bijeenkomst.
In een volgende editie van KonkreetNieuws meer over dit initiatief.

Nadenken over de toekomst van de wijk is
ook een culturele activiteit
Oproep van vijf bewoners uit de wijk
Wat vindt u van de wijk waarin u woont:
het Regentesse-Valkenboskwartier? Bent
u tevreden? Is de kwaliteit van de wijk in de loop
der tijd verbeterd? Of juist niet? Zijn er zaken die
u anders wilt? Voelt u zich verbonden met de omgeving? Heeft onze wijk een eigen identiteit? Is
verandering nodig? Heeft u zin om mee te denken
over verbeteringen?

Bewoners willen meedenken
Regentesse-Valkenbos is in de loop der tijd erg
veranderd. Dat is niks nieuws. Veel veranderingen
zijn aanpassingen aan de tijd of spelen in op de
toekomst. Veel van die veranderingen merken we
terloops. We zijn er nauwelijks of helemaal niet bij
betrokken. We hebben wel inspraak, maar die is
formeel en procedureel. Het resultaat is ook lang
niet altijd bevredigend. Wij denken dat veel bewoners graag betrokken willen zijn bij veranderingen
en willen meedenken over de toekomst van de
wijk, maar dan moet het wel anders. Leuker, creatiever, zinvoller, met een vleugje humor.

Bewoners weten zelf wat nodig is
Die betrokkenheid is hard nodig. Ook onze wijk
zal tegen een stootje moeten kunnen. We moeten onze woningen isoleren, we willen van het
gas af en investeren in duurzaamheid, om maar
eens wat te noemen. We zien steeds meer om
ons heen dat buurtbewoners zich bezighouden
met hun eigen omgeving. We merken ook dat
er behoefte is aan een eigen buurtcultuur. Bewoners kunnen heel goed zelf bedenken wat
nodig is om zaken te veranderen en te verbeteren. Maar veel bewoners vinden dat best lastig:
veranderen, verbeteren en daar de overheid op
aanspreken.

Verbeelding van de toekomst van
de wijk
Wij denken dat de tijd rijp is om met elkaar na
te denken over de toekomst van RegentesseValkenbos. Bent u dat met ons eens? Wij, een
kleine initiatiefgroep uit de wijk, stellen voor
om een aantal activiteiten te organiseren waar

zo veel mogelijk bewoners en ondernemers bij
betrokken zijn. Niet de gebruikelijke inspraakbijeenkomsten, maar prikkelende, uitdagende
activiteiten. Verbindende spelvormen om elkaar en de wijk beter te leren kennen. Elkaar
stimuleren verhalen te vertellen over het verleden en fantasieën over de toekomst. Elkaar
uitdagen om goede, gekke en geniale ideeën
voor de wijk te bedenken. Wat dacht u bijvoorbeeld van een ReVa-sonate? Of een ReVa-rap?
We willen de krachten en talenten in onze wijk en die zijn er - creatief activeren. Samenwerken
aan een verbeelding van de toekomst van onze
wijk. Vandaar ons motto: “Nadenken over de
wijk als culturele activiteit”. Cultuur in de meest
brede betekenis.
Wilt u meedoen? U kunt een reactie sturen naar
onderstaand e-mailadres.
Initiatiefgroep wijkagenda: Hans Hoogvorst, Paul
Andriessen, Robert Schutte, Ben Veen en Aad van
Schie. Mail naar: ToekomstReVa@gmail.com

Trakteer jezelf op een gratis muzikale
high tea met persoonlijke verhalen van
én voor mantelzorgers en met topmuzikanten van het Residentie Orkest.
In het kader van de Week van de Mantelzorg organiseren Stichting Wijkz Segbroek en Theater De Nieuwe Regentes in
samenwerking met het Residentie Orkest
op dinsdag 8 november een onvergetelijke middag voor mantelzorgers, de onzichtbare helden uit de buurt.
Ben je mantelzorger en wil je hier graag
bij zijn? Kom dan op dinsdagmiddag 8
november van 15.00 tot 16.30 uur naar
Theater De Nieuwe Regentes. Meld je aan
via: mail@denieuweregentes.nl o.v.v.
publiek mantelzorg.
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Laagdrempelig en dichtbij
kwartier komen niet deze kant op, zo bleek. Dat
de Laan van Meerdervoort een soort onzichtbare grens was, was nieuw voor me.” Nu is de praktijk heel gemêleerd, patiënten komen uit ReVa
en Transvaal, uit de Schilderswijk en uit het Zeeheldenkwartier, en toch nog steeds een aantal
uit het Statenkwartier. Het is een afspiegeling
van het Haagse met de vele nationaliteiten en
achtergronden. “De laatste tijd melden zich
meer jongeren. Dat heeft ook te maken met de
buurt, denk ik, die wordt hipper.”

24/7

Erasmus Universiteit in Rotterdam en in 2003
studeerde hij af als huisarts. Henry: “Ik kon in
2004 een praktijk met twee locaties overnemen,
een in het Statenkwartier en een in Transvaal. Ik
heb deze twee locaties samengevoegd tot één
nieuwe locatie op de Regentesselaan, boven
Apotheek Hupperetz”.

“ReVa is een mengelmoes, en dat zie ik met
veel plezier terug in de wachtkamer. Mijn Hindoestaans-Surinaamse achtergrond werkt niet
belemmerend. Het gaat om de kundigheid van
een arts, en zo hoort het ook. Het is wel zo dat
ik relatief wat meer patiënten met een Hindoestaanse achtergrond heb. Dat is ook heel
logisch, ik spreek hun taal en begrijp dingen
waarschijnlijk net wat sneller dan een andere
huisarts.” Hij vindt het een mooi vak, maar de
gevolgen van de 24/7 samenleving ziet hij ook:
“Mensen zijn vaak ongeduldig, en komen soms
met dingen die ook vanzelf wel overgaan. Dat
maakt het wel eens lastig.”

Onzichtbare grens

Naar de Beeklaan

Opvallend was dat veel patiënten uit het Statenkwartier afhaakten. “Mensen uit het Staten-

“In de tijd van de Regentesselaan had ik nog
een open inloopspreekuur. Iedereen die voor

Henry Ramdin met een deel van zijn team
Tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen
Het lijkt een klein pand, het ‘Gezondheidscentrum De Beek’ aan de Beeklaan
159, maar van binnen is het verrassend
ruim. De Beek heeft een interessante
geschiedenis. Henry Ramdin heeft zijn praktijk in ReVa al zo’n 18 jaar. En sinds 2019 op de
Beeklaan. Als klein jongetje kwam Henry uit
Suriname naar Den Haag. Na de middelbare
school ging hij medicijnen studeren aan de

ONDERNEMEN IN DE WIJK

negen uur kwam werd geholpen. Patiënten
vonden die zekerheid fijn, ook als ze een tijdje
moesten wachten. En ik vond die hectiek en
afwisseling - je weet immers van tevoren niet
waarvoor iemand komt - ook wel wat. Maar de
praktijk groeide, en ik nam in 2013 een deel van
een praktijk van een huisarts in de buurt erbij,
en toen ging dat niet meer.”
In 2019 kwam het pand op de Beeklaan vrij, een
voormalige huisartsenpraktijk op de begane
grond. Henry: “Patiënten willen graag dat een
huisarts in de buurt blijft, en dit was goed te
doen. We hebben het in negen maanden helemaal gestript en opgeknapt, en toen het klaar
was werd, nog midden in de drukte, mijn dochter geboren.”

Gezondheidscentrum
Sindsdien is alles op één plek: twee huisartsen,
twee doktersassistentes, een baliemedewerkster, twee praktijkondersteuners – voor de GGZ
en voor chronische aandoeningen, een diëtiste
en een prikpost. “Patiënten kunnen dus voor
heel veel bij ons terecht: voor emotionele en
psychische problemen, en ook voor het controleren van de bloeddruk en hoe het met de suiker is. En zo nodig helpt de diëtiste dan verder.
Het gaat niet van het eigen risico af, dat vind
ik ook belangrijk. Zo wil ik het ook graag: laagdrempelig en dichtbij.”

Thermometer in de wijk: hogere
energieprijzen en duurdere boodschappen
tekst: Marieke Bauwens

In mei van dit jaar constateerden hulpverleners in de Regenvalk nog géén
stijging van het aantal klanten voor de
voedselbank in ReVa. Het viel hen toen al
wel op dat meer mensen moeite hadden om
rond te komen en schulden hadden. En ook dat
er, voor contacten met instanties, vaker gebruik
gemaakt moest worden van de computers en
telefoons op het Servicepunt.

Zorgen over toenemende armoede
Nu merken zij wél een toename van het aantal
aanvragen voor hulp van de voedselbank, en
ook dat er meer mensen bij hen op het Servicepunt komen met financiële problemen en
hun zorgen en onrust erover bij hen uiten. Zij
constateren dat armoede toeneemt in ReVa en
maken zich zorgen over de gevolgen van de
stijgende energieprijzen en de prijzen van de
boodschappen in de supermarkten. Zij zien dat
mensen niet meer weten hoe ze zich moeten
redden, en weinig perspectief zien.
In de Regenvalk staat het koelkastje van ‘Vers
& Vrij’. Eerder konden er op woensdag en donderdag maaltijden opgehaald worden, daar is
nu de vrijdag bijgekomen. Het valt de hulpverleners van de Regenvalk op dat de maaltijden
sneller op zijn, het gebeurt nu dat ze mensen
moeten teleurstellen omdat alles weg is.

Op woensdag, donderdag, en op vrijdag
kunnen vanaf 13.00 uur maaltijden afgehaald worden. In de Kringloopwinkel aan
de Fahrenheitstraat 343 staat ook een koelkastje, daar kan men op maandag en vrijdag
vanaf ongeveer 12.30 uur terecht.
www.versenvrij.nl

De criteria voor een voedselpakket zijn
gewijzigd. Het normbedrag was per maand
voor een alleenstaande € 230. Het is nu € 300.
Voor bijvoorbeeld een gezin van vier is het nu
€ 630. Voor elke persoon meer komt er € 110
bij. Het gaat om het leefgeld, dus wat echt
over is voor boodschappen.

Het Servicepunt XL in ReVa is te vinden in de Regenvalk, Regentesseplein 148. Het is telefonisch
bereikbaar onder nummer 070 205 2660. Per mail:
w.deregenvalk@wijkz.nl
Van maandag t/m vrijdag is er van 10.00 tot 14.00
uur open inloop, op die tijden zijn hulpverleners
ook telefonisch bereikbaar.
Van maandag t/m vrijdag kunt u op afspraak terecht tussen 9.30 en 16.30 uur. Op die tijden kunt
u dan ook gebruik maken van de computer en de
telefoon. Ook voor aanvragen voor hulp van de
voedselbank kunt u terecht bij de medewerkers
van het Servicepunt, en het uitgiftepunt is in de
Agneskerk aan de Beeklaan.
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GESCHIEDENIS IN DE WIJK

Licht en duisternis

Frans Hemmelder en wethouder Robert van Asten
tekst: Anneke de Graaf foto: Elly Hemmelder

Op zaterdag 17 september overhandigde Frans Hemmelder boven in het
Plusfiliaal in de Fahrenheitstraat een
fraai album met historische foto’s van
een groot deel van Segbroek aan wethouder Robert van Asten. Frans en Elly
Hemmelder zijn eigenaren van dit Plusfiliaal. Wethouder Van Asten had (op dat
moment nog even) én stadsdeel Segbroek
én cultuur in zijn portefeuille, en die twee
zaken komen nou net prachtig bij elkaar in
dit boek over de historie van Segbroek.

Gebouw vol historie

Vanaf zondag 18 september kunnen klanten van de Plus Fahrenheitstraat bij de
boodschappen de 174 historische plaatjes

sparen die ze in dit album kunnen plakken. Nu eens geen voetbalplaatjes, maar
iets wat met de buurt te maken heeft.
Weet Van Asten waar hij zich nu bevindt,
vraagt Frans aan de wethouder. “Jazeker”,
antwoordt deze, “in het voormalige Westend theater!” Het theater waar beroemdheden als Toon Hermans, Snip & Snap en
Tom Manders geregeld optraden, en dat
gebouwd werd op de plek waar daarvóór
de Hopjesfabriek van Rademakers stond.
Een gebouw vol historie dus.

Iets voor de buurt

“We wilden iets teruggeven aan de buurt”,
zegt Frans in zijn toespraakje. Net als Van
Asten heeft hij een voorliefde voor geschiedenis. Op bepaalde plaatsen in het gebouw
van de Plus zijn nog delen van het prach-

Wijkbewoner Ali al Hadaui fietst
voor de Hersenstichting naar
Marokko
Tekst: Anneke de Graaf Beeld: Google Maps
Ali al Hadaui vertrekt op 1 mei 2023 vanuit zijn huis in de Kepplerstraat om naar
Tanger in Marokko te fietsen. Dat doet hij
met het doel om € 3000 in te zamelen voor de
Hersenstichting. Een belangrijke organisatie,
vindt hij, die veel goed werk verricht voor mensen met een neurologische ziekte. Zoals zijn in
april 2022 overleden broer Wally, die leed aan
een zware vorm van schizofrenie. Het bedrag is
bestemd voor onderzoek naar deze ziekte.

Verwerken
“Mijn broer is 50 geworden en heeft de grootste
helft van zijn leven schizofrenie gehad. In 2000
is hij uit een raam gesprongen, met een dwarslaesie als gevolg. Uiteindelijk is hij aan kanker,

waaraan hij zich niet wilde laten behandelen,
gestorven. Hij had een heel erg zwaar leven.
Ook is nauwelijks te beschrijven wat een uitwerking dit alles op onze familie had. Behalve
het doel om geld in te zamelen, is dit voor mij
ook zeker een manier om een en ander te verwerken.”

Colu
m

Historische plaatjesactie bij
Plus Fahrenheitstraat

tige plafond van het West-end theater te
zien. “Het is onze droom om hier in het
gebouw, daar waar de herinnering aan het
theater nog zichtbaar is, een ruimte te maken die door de buurt voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden.” De wethouder
vindt het een prachtig boek en een geweldig initiatief voor de wijk.

Het album werd samengesteld door een
aantal vertegenwoordigers van wijkbladen
in Segbroek, waaronder ook de KonkreetNieuws en medewerkers van ons Weimarchief, samen met Elly Hemmelder van de
Plus. De actie loopt tot 5 november. Bij elke
€ 10 aan boodschappen ontvangen klanten een setje van vier plaatjes. Het inplakalbum met verklarende teksten is gratis in
de winkel op te halen.

Een belangrijke
organisatie

Terwijl ik dit stukje tik, stroomt de regen
langs de ramen en voel ik dat de herfst in al
zijn glorie gearriveerd is. Hij brengt duisternis met zich mee, duisternis vol van sfeer,
niet leeg zoals een koude winternacht; de
herfstige uren van daglicht zijn zo vol kleurschakeringen en goud omrande wolkenpartijen, dat ze ons doen vergeten dat er een
andere duisternis op de loer ligt, klaar om
traag maar doeltreffend toe te slaan.
Op andere plaatsen op deze planeet is
die duisternis terrein aan het winnen: de
extreme regens en stormen die wereldwijd
steden en dorpen teisteren en mensen van
huis en haard verdrijven en beroven; en de
duisternis van de oorlog.
Op televisie zie ik een oude seniele man
vervuld van nostalgisch sentiment zich een
tsaar wanend door een paleis met gouden
deuren lopen en met droge ogen verkondigen dat het westen ten onder zal gaan aan
haar decadente en zelfs duivelse gedragingen, terwijl we stilzwijgend de negatieve
economische gevolgen van zijn handelen
zullen moeten aanvaarden.
Een paar dagen eerder zie ik huilende jonge
vrouwen en huilende moeders hun mannen, hun zonen omhelzen en uitzwaaien,
op naar het front; de dood tegemoet, of in
het minst slechte geval een geknakte geest
in een verminkt lichaam.
Ik zie een jonge man op een mountainbike, bepakt met een enorme rugzak, op
de grens van Rusland met Georgië; hij
probeert aan deze tragische onvrijwillige
wending van zijn leven te ontkomen door
“nu echt eens de natuur van het prachtige
Georgië te gaan bekijken”.
Ik denk aan mijn opa die, om aan de
Arbeitseinsatz te ontkomen, ondergedoken
zat onder de vloer van zijn huis, hier in de
wijk.
De vluchtende Oekraïners met hun huisdieren in de armen geklemd doen me denken
aan de verhalen van mijn oma, die mij vaak
vertelde dat ze tijdens de hongerwinter het
weinige brood dat ze als 12-jarig meisje
had, deelde met de hond en kat van het
gezin. De dieren als familie, de dieren als
stille troost. Het luide gestamp van de laarzen van de bezetter, marcherend door de
straten van dit stadsdeel; het staat in haar
geheugen gegrift.
George den Dulk

Aankomst medio 2023
Ali wordt door de Hersenstichting ondersteund
met aandacht van de pers wanneer hij uit Den
Haag vertrekt en ook met bekendmaking van
zijn tocht in regionale bladen van Noord-Brabant en Limburg. Ali denkt medio juni 2023
in Tanger aan te komen. Hij heeft een speciale
Instagram-pagina. Wil je ook doneren? Ga naar
gofund.me/1ecfc2e1
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Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
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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

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

Jouw Doe Het Zelf winkel
in het Regentessekwartier

WORKSHOP
CURSUS

WOLVILTEN

KUNST
DESIGN

ONTWERP-OP-MAAT

Viltflexplek.nl

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL | Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700
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Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Papier,
je kan er zo
veel meer
mee!

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

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

Meer dan alléén maar drukwerk.
Bezoek aan huis mogelijk
Advies

Vormgeving

Drukwerk

Printwerk

Afwerking

Brochures

Voorraad

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

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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Cultuur en agenda

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

Samenstelling: Anneke De Graaf

HET NATIONALE THEATER, ZAAL 3 –
OVER BOEKEN: KEES ‘T HART

PAPER ART & DESIGN – HANS LANKESVOOR, TUSSENIN EN ACHTER

NEST –
NON-PROFIT AT ALL COSTS

Zondag 11 december, 15.00 uur
Het is zondagmiddag. Je hebt net geluncht
in het restaurant van Zaal 3. Met een drankje in de hand luister je naar drie panelleden
die samen met Kees ‘t Hart lekker kletsen
over ... je raadt het al, boeken. Wat wil een
mens nog meer? En dat allemaal terwijl je
kans maakt op een boek uit de tombola,
geniet van muzikale intermezzo’s en je laat
verrassen door de debutant. Na afloop is er
een borrel en wordt er nog gezellig nagepraat. Zondagmiddag was nog nooit zo verfrissend!
De Constant Rebecqueplein 20A, hnt.nl

Tentoonstelling t/m 5 november. De knipsels van Hans Lankes (D) gaan verder dan de
bekende ‘papercuts’. Hij gebruikt het op een
radicale, persoonlijke en eigentijdse manier.
Wie deze kunstwerken en installaties onder
ogen krijgt, ervaart een esthetisch spanningsveld. Vrij experiment en nauwgezette
nauwkeurigheid wisselen elkaar af. Er zijn
mogelijkheden voor beleving en interpretatie. Lankes is niet geïnteresseerd in conclusies, zegt hij, hij wil “ruimtes openen en
perspectieven blootleggen”. Er is altijd voor,
tussen en achter. De werken zijn als lichamen die gekleurde lichte en/of donkere
schaduwen creëren. Deze kunstwerken verkennen de ruimte. Afhankelijk van de lichtinval, bij daglicht of kunstlicht, schijnen de
werken driedimensionaal. Weimarstraat 56.

Tentoonstelling t/m 6 november – Curator: Farida Sedoc, scenografie en grafisch ontwerp:
Eline Mul. De tentoonstelling brengt zeven
kunstenaars samen wiens makerschap vele vormen aanneemt. Ze zijn kunstenaar, maar ook
dj, (mode)ontwerper, muralist, artdirector en
lichaamswerker; afhankelijk van plaats en context en het liefste allemaal tegelijkertijd. De
kunstenaars, geselecteerd door Farida Sedoc,
hebben duidelijke overeenkomsten in houding
en aanpak. “Volgens mij wordt Nederland gerund 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;
De Constant Rebecqueplein 20B

HAAGSE
FIETSLICHTJESPARADE

SNUFFELMARKT
DIENSTENCENTRUM COPERNICUS

22 oktober
tweede editie van
Republiek Elektriek
Creatieve uitspattingen op
verschillende locaties
tekst: Anneke de Graaf

Fiets jij ook mee op donderdag
3 november om 17:00 uur?

DEN HAAG FIETST! NODIGT
IEDEREEN UIT VOOR DE
TWEEDE HAAGSE
Fiets mee met de Fietslichtjesparade!
FIETSLICHTJESPARADE
Een schemerlamp achterop? Lampionnen aan je fietsbak?

Wanneer
Start en finish
Misschien heb jij wel de mooist verlichte fiets van de stad. Fiets
Donderdag 3 november 17:00 uur
Wagenstraat 185A Den Haag

Op 22 oktober vindt Republiek
Elektriek voor de tweede keer in
onze wijk plaats. Een dag vol creatieve ontdekkingen voor jong en oud.
Van 12.00 tot 20.00 uur kun je in en
rondom de Weimarstraat je vijf zintuigen de kost geven. Door onder andere
proeverijen, workshops en optredens is
het een Republiek vol creativiteit voor
en door buurtbewoners van Segbroek.

Pompoenen, weggeefmarkt en
braai
Meedoen kan op 22 oktober op verschillende locaties. Centraal Punt is
de Regenvalk, daar kun je pompoenen
snijden voor Halloween, fashionpoppen maken en er is kindertheater. Doneer spullen voor de Weggeefmarkt.
Tegen het eind van de dag kun je meeeten met de (Bring-Your-Own) Buurt
Braai. Er is voor elk wat wils: vegetarisch, halal en voor alleseters, alles onder leiding van de Braaimaster.

Proeverijen en optredens
Neem een kijkje bij lunchroom Lolapalooza, waar een proeverij van lekkere
hapjes is. Wijn proeven doe je natuurlijk bij Vino Vero. Ga langs bij Wij Weimar, dé huiskamer van de wijk voor
deze dag. Hier zijn de hele dag door

mee in de eerste fietslichtjesparade van Den Haag.

Voor wie
Iedereen
is welkom
Wanneer

Toegang
Gratis
Start
en finish

3 november 17:00 uur
Wagenstraat 185A Den Haag
GoedDonderdag
verlicht
en veilig fietsen
is belangrijk.
wie
Toegang
Het Voor
is
immers
weer
vroeg
donker
en juist
Iedereen is welkom
Gratis
www.denhaagfietst.nl/fietslichtjesparade
dan is het belangrijk dat je fiets goed verlicht is. Met de Haagse Fietslichtjesparade
maken we van veilig fietsen een feest. Op
verschillende plekken worden workshops
georganiseerd, maar je kan ook zelf thuis
aan de slag met de Toolkit. Wil je met jouw
versierde fiets meerijden? Leuk, dat kan op
donderdag 3 november. Kijk op www.denhaagfietst.nl/fietslichtjesparade

Op zaterdag 19 november en 17 december
is er weer een snuffelmarkt in Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16. Te
vinden zijn o.a. sieraden, kleding, postzegels, huishoudelijke artikelen en speelgoed,
dvd’s, cd’s, boeken en stripboeken. Open
van 8.30 tot 14.30 uur. Het buffet is open
voor soep, diverse broodjes en het frituur
staat aan voor patat en snacks. Info: Simon
06 40766915.

optredens: van singer-songwriters,
theater, zangkoren, dichters, bands en
meer.

Wil je achter de schermen als vrijwilliger meewerken of wil je optreden?
Mail naar info@pepedenhaag.nl

adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance) Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijkagenten voor Regentessekwartier zijn
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192:
0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 070-7528000
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: 0800-2000
Servicepunt XL: informatie over wonen,
gezondheid, zorg, vervoer en ondersteuning: 070-2052660.
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148: 070-2052660
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeekdwarsstraat 218. Open zaterdags van
14.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148:
070-205 26 60
PEP Den Haag, Ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties 070 302 44 44
KLEURcafé, Copernicuslaan 4A, KLEURkerk@gmail.com
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor
meldingen en klachten over milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat,
riolering, straatverlichting etc: 14 070
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070
Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos:
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:
0800 - 0543
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47

Exposities en theaterbezoek
Ook kunnen op deze dag exposities
niet ontbreken. Deze kun je bewonderen in NEST. Sluit de avond af met een
theaterbezoek in Zaal 3.
Kortom een dag vol belevenissen, eigenlijk kan de herfstvakantie niet beter beginnen.
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Een dag vol creatieve
ontdekkingen voor
jong en oud

KONKREETNIEUWS

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

26 t/m 28 okt

20 nov

De Betovering

Flamencamente
Compañía ‘La Serrana’

Het leukste internationale kunstfestival
voor kinderen (t/m 12 jaar)
in de herfstvakantie!

Flamenco uit Sevilla in de
puurste setting:
de familie!

28 okt
Tribute to

Celia Cruz

La Reina de la Salsa
Latinband Timbazo
ft. Manoushka

SPETTEREND SALSAFEEST!
8 nov

4-6 nov

De mantelzorger

GLOBAL DANCE
FESTIVAL

Een GRATIS muzikale high tea met persoonlijke
verhalen van én voor mantelzorgers met
topmuzikanten van het Residentie Orkest!

Bomvol programma
uit alle windstreken

in de Spotlight!

2 dec

Van De Andere Kant

Izaline Calister & Thijs Borsten
Een humoristische en muzikale
theatervoorstelling waarin het Nederlandse
en Antiliaanse publiek naar zichzelf kijkt
door de ogen van de ander

Theater
voor en

Buurt
door de

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

