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Aan belangstelling geen gebrek. Het 
wijkoverleg dat op 19 oktober is geor-
ganiseerd in De Nieuwe Regentes trekt 
meer dan honderd buurtbewoners. En 
het is al snel duidelijk waar de aandacht van 
de meeste bezoekers naar uitgaat: veiligheid. 
Na een plenaire ontvangst met onder anderen 
wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ont-
wikkeling), kunnen deelnemers in aparte ruim-
tes praten over onderwerpen als vergroening, 
sociale problematiek en het samengaan van 
buurtbewoners met uiteenlopende culturele 
achtergronden. De meeste toeloop is er bij de 
sessie ‘Eerlijke buurt’, waar wijkbewoners vra-
gen kunnen stellen aan leden van de Directie 
Veiligheid van de gemeente en vertegenwoor-
digers van de politie.

Veiliger?
Volgens de gemeente laten cijfers zien dat het 
Regentesse- en Valkenboskwartier de laatste 
tijd veiliger is geworden. Onder meer door on-
dernemers in een deel van de Weimarstraat en 
de Beeklaan te verplichten een vergunning aan 
te vragen en te toetsen op betrouwbaarheid. 
Zo wordt het voor criminelen moeilijker een 
zaak te beginnen of te houden. “Het lijkt goed 
te gaan met de veiligheid in onze buurt,” meldt 
het programma opgewekt. Maar hoe zit het 
met het gevoel van veiligheid onder buurtbe-
woners? 

Groot aantal kapperszaken
Klachten over onveilig gedrag in het verkeer, 
overlast door hangjongeren, diefstal van fiet-
sen en ander ongemak klinken ook op deze 
avond. Opvallend zijn de vragen over het gro-
te aantal kapperszaken in de buurt. Zijn dat al-
lemaal bonafide ondernemingen? Kan de ge-
meente daar geen oogje op houden? Sophie 
Overbosch, projectleider ondermijning bij de 
gemeente, toont begrip voor de bezorgdheid, 
maar wijst erop dat een kapperszaak niet kan 
worden geweerd zonder concrete aanwijzin-
gen voor onoorbare praktijken. Kan het ver-
gunningenbeleid worden uitgebreid, vraagt 
iemand. Volgens Overbosch wordt daarnaar 
gekeken, maar kan dit ‘zware middel’ niet 
zomaar worden ingezet. Het moet ook stand 
houden voor de rechter.

Lachgas op bestelling
Een buurtbewoner begint over lachgas, dat po-
pulair is bij jongeren. Ze ziet dat patronen met 
lachgas en ballonnen op bestelling worden 
afgeleverd en vreest dat automobilisten onder 
invloed van het gas de wijk onveilig maken. 
Politieman Ronald van den Broek legt uit dat 
vervolging met de huidige wetgeving lastig is. 
“Patronen zijn gewoon bij de Blokker te koop.” 
Hij kan dan niet weten dat enkele weken later 
een verbod op het bezit en de verkoop van 
lachgas voor recreatief gebruik zal worden aan-
gekondigd. Vanaf 1 januari staat het gas op de 
lijst van verboden middelen.

Aantal coffeeshops niet verminderd
Natuurlijk uiten buurtbewoners weer hun on-
genoegen over het mislukken van de pogingen 
om het aantal coffeeshops in de Weimarstraat 
te verminderen. Dertien jaar geleden consta-
teerde toenmalig burgemeester Van Aartsen 
al dat er te veel coffeeshops dicht bij elkaar zit-
ten. In de Weimarstraat zijn ze nog steeds. Het 
nieuwe college in Den Haag heeft zich voor-
genomen hier wat aan te doen, maar ook nu 
moeten vertegenwoordigers van de gemeente 
erkennen dat de kansen op succes beperkt zijn. 
Voorstellen voor verplaatsing stuiten steevast 
op bestemmingsplannen, verzet van bewoners 
en verdeeldheid in de gemeenteraad. Met die 
vaststelling moet ReVa het vooralsnog doen.

 ‘Onze Visie’
De blik wordt deze avond ook vooruit gericht. 
Een werkgroep presenteert ‘Onze Visie’, een 
overzicht van de waarden die bewoners, on-
dernemers en ambtenaren hebben vastgesteld 
voor het gebied Weimarstraat-Beeklaan. Waar-
den die dienen als toets voor toekomstig be-
leid. “Als de samenwerking slaagt, is er over vijf 
jaar een autoluwe, groene Weimarstraat, is het 
aantal coffeeshops verminderd en de ondermij-
ning in het gebied afgenomen. Dan wonen er 
nieuwe mensen op de Beeklaan en in andere 
straten, die elkaar op verschillende plaatsen 
kunnen ontmoeten,” zo staat in ‘Onze Visie’.
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Tijdens het wijkfeest ‘Republiek Elektriek’ op 22 oktober speelden 
zich op verschillende plekken in onze wijk een tiental bijzondere 
activiteiten af, zoals bijvoorbeeld concerten in WijWeimar, dansen 
in de Gheijnstraat, ballonnen versieren in Nest en een ruilbeurs in 

De Regenvalk. En op het Regentesseplein konden kinderen en vol-
wassenen (!) zich uitleven in het snijden van pompoenen voor Hal-
loween. Zie verder pagina 15.
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Veiligheid staat centraal bij wijkoverleg
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Wat gaat er gebeuren met Toko Toet? Eer-
der meldde KonkreetNieuws dat het Indo-
nesisch afhaalrestaurant aan de Beeklaan, 
dat na een keukenbrand was gesloten, in 
augustus weer open zou gaan. Dat bleek 
voorbarig. In het pand werden voorbereidingen 
getroffen voor een heropening, maar de zaak 
bleef dicht. De herstelwerkzaamheden stopten 
en sindsdien ontbreekt in de winkelruimte elk 
teken van activiteit. De ramen zijn dichtgeplakt. 
Dit heeft ongetwijfeld te maken met het bank-
roet van twee restaurants van het moederbe-
drijf waar ook Toko Toet deel van uitmaakt. Het 
Indonesisch restaurant Soeboer aan de Brou-
wersgracht en toko Waroeng Soeboer aan de 
Piet Heinstraat gingen onlangs failliet. De slui-
ting van deze vestigingen volgde op het overlij-
den van eigenaar Ragner Flink. 
Wat de ondergang van de twee zaken betekent 
voor de toekomst van Toko Toet kon de curator 
in het faillissement van Soeboer en Waroeng 
Soeboer niet zeggen. Medio november was 
Toko Toet (nog?) niet failliet verklaard. Dat zou 
betekenen dat heropening mogelijk blijft, maar 

bij het sluiten van deze editie had Konkreet-
Nieuws geen aanwijzingen voor een op handen 
zijnde redding van het afhaalrestaurant. De te-
lefoon wordt niet opgenomen, de website is uit 
de lucht. Het doek lijkt gevallen voor Toko Toet. 
En dat is een verlies voor de wijk. 
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Humor in KonkreetNieuws
Genoeg humor voorhanden deze keer. 

Lees de column van Bert de Croon over zijn 
eerste slagen in het zwembad en het vlag-
gengedoe in de Weimarstraat. We moesten 
zelf even opzoeken wat gepavoiseerd (van 
vlaggen voorzien) nou ook weer was. We 
vragen hier ook speciale aandacht voor de 
Vaugels van Erik van Schaaik. Het lukt hem 
toch steeds weer om met die vogelblik een 
geestige clou te vangen. Soms valt je oog 
op een humoristische uitdrukking binnen 
een artikel. In het wandelartikel spreekt 
de begeleider over ‘De stofzuigermethode’, 
die behelst dat je, na een voorsprong gere-
aliseerd te hebben, op je schreden terug-
keert om weer met de groep verenigd te 
worden. 

Nieuws uit de wijk
De bewonersavond over de resulta-

ten van de pilot Weimarstraat/Beeklaan 
werd goed bezocht. Onze redacteur Cor 
Speksnijder vatte de sfeer goed samen: 
veiligheid blijft scoren. De ontwikkelde 

wijkvisie vanuit het wijkoverleg werd 
gepresenteerd; u heeft ‘m ook in de bus 
gekregen. Het stadsdeel presenteerde de 
nieuwe wooncoach, die onder andere de 
leegstand gaat aanpakken. Dan doken we 
ook nog eens in het dossier van het wijkka-
pitaal van BOM 3, niet voor de eerste keer 
overigens. Dat geld moet nu eindelijk eens 
aan de wijk ten goede komen. We zijn zeer 
benieuwd. Ten slotte ook nog de aankon-
diging van een enquête van de gemeente 
ter voorbereiding van de op te stellen 
wijkagenda. Overigens zal een groep wijk-
bewoners rond dit onderwerp nog sessies 
organiseren. Zij presenteerden zich in de 
vorige editie met een alternatieve aanpak 
voor het verzamelen van verhalen over de 
gewenste toekomst van de wijk. Er loopt 
verder nog een onderzoek naar een betere 
verkeerssituatie voor de Weimarstraat en 
omgeving. U krijgt het dus nog druk met 
het volgen van al die zaken. Wij wensen u 
in ieder geval een mooie feestmaand toe 
en een heel goede start van het nieuwe 
jaar. Hopelijk met een beetje mild weer, zo-
dat de energiekosten u niet in de narigheid 
brengen. 

VAN DE REDACTIECOLOFON

Alweer het laatste nummer van dit jaar. Passend bij de decembermaand zijn de 
vele sociale onderwerpen: een aangepaste gehandicaptenfietsparkeerplek, 
de zorgregelaar, wandelactiviteit voor wijkbewoners met diabetes, ‘soep op 

de stoep’ voor een groene Columbusstraat, Haags Ontmoeten in de Regenvalk en 
welzijn dat niet alleen adviseren is. 

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 15 februari, 
19 april, 28 juni, 23 augustus, 18 oktober, 13 
december

Doek lijkt gevallen 
voor Toko Toet
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De gemeente wil samen met de be-
woners, ondernemers en organisa-
ties uit iedere wijk een wijkagenda 
opstellen. Daarin staan de drie be-
langrijkste verbeterpunten waaraan 
in de komende vier jaar in die wijk 
gewerkt gaat worden. Ook in onze 
wijk ReVa moet dus een wijkagenda 
komen.

Wat vinden bewoners belang-
rijke verbeterpunten

Om een goed beeld te krijgen van 
wat er leeft en speelt, wil de gemeen-
te cijfers en informatie over onze 
wijk verzamelen. Wij, als bewoner of 
ondernemer, weten het beste wat er 
hier nodig is. De gemeente wil nu met 
bewoners en ondernemers gesprek-
ken voeren en vragenlijsten afnemen, 
om erachter te komen welke verbe-
terpunten voor de wijk wij belangrijk 
vinden. 

Via denhaag.nl/wijkagenda of de 
QR-code hieronder kunnen we om te 
beginnen de vragenlijst invullen. 

Iets betekenen voor de wijk
Daarnaast is de projectleider voor 

de ReVa-wijkagenda Hakim Ahba-
rouch op zoek naar bewoners en on-
dernemers die iets willen betekenen 
voor de wijk. Ben jij diegene, of ken 
je iemand die een bijdrage wil leve-
ren, neem dan zeker contact met hem 
op. Vooral ook de mening van jon-
geren vindt hij erg belangrijk. Want 
die spreken of horen we te weinig. Is 
jouw zoon of dochter, neefje of nichtje 
misschien een jongere die graag wil 
meepraten over hoe de gemeente sa-
men met bewoners ReVa een nog fij-
nere wijk kan maken? Hakim is te be-
reiken via wijkagendareva@denhaag.
nl. Hij gaat graag met de (jongere) 
bewoners in gesprek. 

Samen aan de slag 
met de wijkagenda in 
het Regentesse- en 
Valkenboskwartier
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Begin 2021 wandelde Lucienne Born uit 
ReVa nog met gemak zo’n 20 km op een 
dag en was ze met het grootste plezier 
locatieleider op een Haagse basisschool. 
Tot ze in april van dat jaar, door een ontsteking 
in haar ruggenmerg, een incomplete dwarslae-
sie opliep. Toen stond alles stil. Met hulp van 
revalidatiecentrum Basalt leerde ze lopen met 
een rollator, en daarna met een stok. 

Hard besef
“In het begin ben je alleen bezig met beter wor-
den. Maar ergens stopt het herstel en dan besef 
je dat dit het is, en dat je moet omgaan met je 
beperkingen. De afhankelijkheid en de aange-
taste zelfstandigheid; dat vind ik het ergst. Ver-
der dan de Jumbo kwam ik niet.”

Driewieler
“Met mijn ergotherapeut besprak ik hoe ik weer 
zelfstandig mobiel kon worden. Ik heb proble-
men met mijn evenwicht en heb geen gevoel in 
mijn voeten en een deel van mijn benen, maar 
ze doen ‘t wel. We kwamen uit op een elektri-

sche driewieler. Maar de standaardfietsen van 
de gemeente waren niet geschikt. Uiteindelijk 
vond ik in Zoeterwoude een goede, eentje echt 
voor mij op maat. Mijn Wmo-consulent vroeg 
me eerst het hemd van het lijf, maar toen ze 
goed begreep wat ik nodig had en waarom díe 
fiets, dacht ze mee en regelde ze het. Een dijk 
van een wijf.’’ 

 Vrijheid! Onafhankelijkheid!
“Deze fiets betekent voor mij onafhankelijkheid! 
Vrijheid! Niet hoeven plannen, geen beroep op 
partner, vrienden of buren. Het was echt een 
bevrijding.” De fiets kreeg een plek voor haar 
raam. “Maar toen bleek dat ik vaak niet weg kon 
komen, of juist niet terug, omdat de stoep vol 
stond. Dubbele fietsen, scooters, vuilnis bij de 
container, auto’s op de stoep. Dan moest ik mijn 
partner weer bellen om me te helpen. 
Ik ging op zoek naar oplossingen en voorbeel-
den, maar die vond ik nergens. Toen heb ik de 
wethouder erover gemaild en drie uur later bel-
de een medewerker die vertelde dat hij de zaak 
op zou pakken. Geweldig! Mijn Wmo-consulent 
deed een aanvraag voor een parkeerplek en re-
gelde dat het ook gebeurde. Nu heb ik vlak voor 

de deur een eigen plek. Met een sjabloon van 
een gehandicaptenparkeerplaats op een tegel 
en een hellinkje; probleem opgelost en dat is 
een echte opluchting.” 

Goodwill van buren 
“Het is wel zo dat de plek vrijgehouden moet 
worden. In een briefje vroeg ik buren of ze dat 
wilden doen. “En”, zegt ze lachend, “ik moet zeg-
gen ... dat viel niet tegen, tot nu toe gebeurde 
het maar twee keer dat bezoek van buren het 
niet doorhad. Het gaat dus heel goed.” 

De eerste 
gehandicaptenfietsparkeerplaats 
in Den Haag

“Verder dan de 
Jumbo kwam  

ik niet ”

Taakstellingen en 
doelmatigheidskortingen
Bureaucratische termen voor jarenlange bezuinigingen op het 
Haagse welzijnswerk 

tekst: MArieke BAuwens foto: jACques rijnsBurGer

Dat ‘meer doen met minder middelen 
en minder mensen’ grenzen heeft, er-
kent de gemeente nu. En ook dat door 
de jaren heen de maatschappelijke proble-
men niet kleiner werden. Het resulteerde 
in een herwaardering van het welzijns-
werk. Tijdens de coronaperiode was de 
inzet van het welzijnswerk voor lang niet 
iedereen zichtbaar, maar er gebeurde veel. 
Buurtbewoners die het moeilijk hadden, 
werden niet in de steek gelaten en zo werd 
deze nare tijd voor velen toch draaglijk. 

Meer ‘in the picture’
Marijelle van Delft is voor Segbroek het 

aanspreekpunt voor het Jeugd/jongeren- 
en opbouwwerk. Zij vertelt dat sociaal 
werkers van de welzijnsorganisaties be-
trokken waren bij de opstelling van nieuw 
beleid: “We konden ons zegje doen, de ge-
meente zag veel beter wat we doen, onze 
– vaak stille - inzet werd gewaardeerd en 
we staan nu meer ‘in the picture’. Daar zijn 
we heel blij mee”. Het mondde uiteindelijk 
begin 2021 uit in een nieuw beleidsplan: 
‘Professioneel Welzijnswerk 2021-2024, 
Versterken en verbinden’. Hierin koos de 

gemeente voor inzet op het opbouwwerk, 
jeugd/jongerenwerk en het maatschappe-
lijk werk en ouderenwerk.

Wat er verandert
Buurthuizen, ontmoetingsplekken bij 

uitstek, gingen in 2011 dicht, en welzijns-
werkers kregen de opdracht om te werken 
‘met hun handen op de rug’. Marijelle: “We 
mochten eigenlijk alleen adviseren. Dat 
verandert gelukkig. We gaan de straat op 
om te luisteren naar problemen en wen-
sen en om samen met bewoners – en niet 
vóór hen - een programma te ontwikkelen. 
En we doen weer meer zélf in de uitvoe-
ring. Jongeren gaven bijvoorbeeld aan dat 
ze heel graag een ontmoetingsplek zou-
den hebben. Rondhangen op straat beviel 
hen net zomin als de omwonenden. Nu is 
er voor jongeren een inloop in het Linden-
kwadrant.” Voor iemand als Marijelle, die 
met haar jarenlange ervaring weet hoe be-
langrijk dit is, is het een verademing. “We 
zijn nog zoekende, maar het fijne is dat we 
met de afdeling Welzijn, Jeugd en Partici-
patie van stadsdeel Segbroek een goede 
relatie hebben: korte lijnen en een grote 
betrokkenheid.” 

Pleinen in ReVa
Het Newton, Hondius, Kamerlingh Onnes 

en het Madame Curie; pleinen waar een 
team van opbouwwerkers en jongerenwer-
kers ingezet werd omdat er klachten waren 
over jongeren. Marijelle: “Medewerkers 
gaan erheen, brengen in kaart wat er aan de 
hand is, wat voor jongeren het zijn, waar ze 
vandaan komen en wat ze doen. Ze praten 
met hen. En bellen bij bewoners aan en vra-
gen wat zij prettig vinden, en wat ze graag 
anders zouden willen. Het team bespreekt 
vervolgens wat er gedaan kan worden. Dat 
kunnen bijeenkomsten op een plein zijn, 
of whatsapp-groepen, en daar betrekken 

ze bewoners bij. Jongerenwerkers praten 
met bewoners over de jongeren, adviseren 
hoe ze met situaties om kunnen gaan en zo 
gebeurt het dat mensen meer samen doen, 
een oogje in het zeil houden en óók dat er 
meer begrip onderling is.”

Grenzen aan middelen en mensen
Er zijn voor het hele stadsdeel Segbroek 

zo’n vijf opbouwwerkers en negen jeugd-
werkers. Wat er daarvan voor ReVa is, is 
niet voldoende om te doen wat hier nodig 
is. Dat de gemeente nu erkent dat het wel-
zijnswerk belangrijk is, is zeker een stap in 
de goede richting. Nu de volgende! 

 Marijelle van Delft

 Lucienne Born

GEMEENTE IN DE WIJK
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Hulde voor al die betrokken buurtbe-
woners en belangstellenden, die op zon-
dag 20 november regen, kou en storm 
trotseerden. Zij waren daar om een grote 
hoeveelheid bomen, struiken en heesters 
voor een nieuw spiraalbos van 15 bij 15 
m handmatig aan te planten op buurtpark 
De Verademing. Het werd een modderige, 

maar ondanks dat vrolijke aangelegen-
heid. Het spiraalbos maakt deel uit van een 
kunstproject van Sara Vrugt. Daarbij hoorde 
ook de opening van de expositie van een ge-
borduurd spiraalbos in het Atrium, waar de 
aanwezigen eerder op die dag ook aanwe-
zig waren. En vooral hulde voor Sara Vrugt, 
textielkunstenaar uit ReVa. Zij kreeg het al-
lemaal voor elkaar: ze borduurde in twee 
jaar tijd, met meer dan 1000 mensen, een 

prachtig bos van 30 meter lang en 4 meter 
hoog, en daar is uiteindelijk het echte bos 
op De Verademing het resultaat van. Het 
borduurwerk is tot 17 december te zien in 
het Atrium.

Familie & Recht  

Niet de strijd, maar 
de ouder-kind relatie 
voorop! 

Aanplant nieuw minibos op 
De Verademing “Het spiraalbos 

maakt deel uit van 
een kunstproject 

van Sara Vrugt ”

Als we terugblikken naar de ontwikke-
lingen in de familierechtpraktijk dan is 
en was er weer veel gaande afgelopen 
jaar. Actueel thema op dit moment is de 
invoering van het nieuwe woonbudget bij 
de becijfering van partneralimentatie. Met 
spanning wachten we ook op de inwerking-
treding van het automatisch gezamenlijk 
gezag na erkenning. 
In deze laatste column van 2022 neem ik u 
mee naar een vrij nieuwe methodiek die kan 
worden ingezet als ouders na scheiding in 
conflict gevangen blijven zitten, waardoor hun 
eigen levens en die van de kinderen hier ern-
stig onder lijden. Ook in onze praktijk zijn we 
betrokken bij dit soort moeilijke zaken, waarbij 
scherp gekeken wordt hoe uit deze draaikolk 
te komen. 
Behalve uit een rijk- en actueel gevulde juri-
dische gereedschapskist, putten we ook uit 
de talrijke hulpverleningsinterventies die dan 
kunnen worden ingezet. Voor een familie-
rechtadvocaat is ook het bijhouden van de 
mogelijke hulpverleningstrajecten - wat ons 
betreft - een must. Een interventie die er uit-
springt is het Solo Parallel Ouderschap na echt-
scheiding. 

Solo Parallel Ouderschap
Bij coöperatief ouderschap verdelen ouders 
na scheiding de verantwoordelijkheden en 
de zorg in samenspraak. Er is regelmatig 
contact en de opvoeding wordt afgestemd. 
Als er dan steeds gedoe is tussen ouders, 
kunnen kinderen het gevoel krijgen klem te 
zitten tussen beiden. Dan wordt het coöpe-
ratief ouderschap juist een voedingsbodem 
voor strijd en conflict. Solo parallel ouder-
schap kan dan uitkomst bieden. Apart maar 
toch samen ouderen. Er is zo min mogelijk en 
zakelijk contact tussen de ouders. Afspraken 
worden strikt gevolgd en er is weinig flexibi-
liteit. Er wordt een fictieve muur opgebouwd 
tussen ouders, zodat kinderen in contact met 
beide ouders in rust kunnen opgroeien. 

Eindejaar dus tijd voor 
indexering
De alimentatiebedragen worden per 1 janu-
ari 2023 verhoogd met een wettelijk indexe-
ringspercentage van 3,4 %. Als de hoogte 
van de alimentatie niet meer passend is, dan 
kan dit in onderling overleg worden gewij-
zigd. Ga in gesprek met elkaar, geef open-
heid van zaken en zoek naar oplossingen of 
zoek samen hulp van een familierechtadvo-
caat, een (advocaat)-mediator of een paren-
ting coördinator. 
Nu op naar het nieuwe jaar, met knallende 
positieve aandacht voor elkaar en sluit on-
gezellige dingen maar snel af. 

Ien Ubaghs
familierechtadvocaat
/mediator (vFAS)
hoek Franklinstraat
/Weimarstraat 
ubaghsadvocaten.nl 

tekst: MArieke BAuwens foto: voorAll 

Als geen ander kent Tia Quaedvlieg de 
Wmo en de uitvoering daarvan. Tia Quaed-
vlieg vertegenwoordigt Voorall, de belangenor-
ganisatie voor mensen met een beperking, in de 
Cliëntenraad Sociaal Domein. Als onafhankelijk 
cliëntondersteuner spreekt zij veel mensen en 
waar nodig helpt ze hen in het hele traject van 
een Wmo-aanvraag. “Als wij zien dat ervaringen 
met de Wmo door meerdere mensen gedeeld 
worden, bespreek ik dit in de cliëntenraad. We 
krijgen allerlei signalen. Het kan gaan om be-
jegening, onduidelijke brieven of onvoldoende 
informatie, maar ook dat er geen maatwerk ge-
leverd wordt, of dat de uitvoering niet in orde is. 
Want dat is vaak het geval.” 

Verbeteringen
“Er wordt naar ons geluisterd en de laatste jaren 
is er ook best veel verbeterd. Zo is er sinds kort 
de ‘zorgregelaar’ die voorkomt dat mensen van 
wie de situatie niet verandert, opnieuw geïn-
diceerd moeten worden. En gaan mensen met 
een eenvoudige hulpvraag nu een ander traject 
in dan mensen met een complexere vraag. Die 

komen meteen bij een specialist; iemand die 
kennis heeft van technieken bijvoorbeeld en 
verder kijkt dan de voor de hand liggende voor-
zieningen. Het kan heel goed zijn dat Lucienne 
(zie artikel De eerste gehandicaptenfietspar-
keerplaats in Den Haag) daar terecht kwam en 
er voordeel van gehad heeft.” 

Eerste gehandicapten- 
fietsparkeerplek
“Bij Lucienne duurde het een tijdje voor ze de 
fiets kreeg die voor haar het beste is, maar ze 
kreeg het voor elkaar. En dat ze nu de eerste is 
met een eigen fietsparkeerplek voor de deur is 
echt geweldig! Ze had een enorm doorzettings-
vermogen, lef, ze spreekt de taal, vraagt door en 
doorgrondde de terminologie en het systeem. 
Dat gaat niet voor iedereen op. Niet iedereen 
weet de informatie te vinden, niet iedereen 
begrijpt de informatie. Veel mensen haken af 
als het niet lukt, dan hebben ze niet de energie 
om door te gaan. Dat kan echt anders; er zou 
altijd goed geluisterd moeten worden naar wat 
mensen nodig hebben. Uiteindelijk draait het 
om communicatie, geduld en begrijpelijke in-
formatie.’’  Tia Quaedvlieg

Een betere uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 
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 De middagwandelgroep, met 4e van rechts Fathma William

Wandelgroepen 
Regentesse zijn groot succes

“Na afloop van de 
wandeling drinken 

we koffie of thee” 

tekst: Anneke de GrAAf foto: john MArtienus

Bas van de Goor is een 49-jarige oud-voet-
baller met diabetes. Hij deed onderzoek naar 
hoe deze ziekte het beste te voorkomen of be-
strijden is en ontdekte dat beweging en een be-
paald dieet erg effectief zijn. Om zijn kennis uit 
te dragen, richtte hij de Bas van de Goor Foun-
dation op. Met subsidie van deze Foundation 
zijn in onze wijk een paar maanden geleden de 
nu al heel succesvolle Wandelgroepen Regen-
tesse gestart. De redactie wandelde een keer 
mee met de gezellige middaggroep en sprak 
met Fathma William uit de Columbusstraat, die 
de groep heeft opgestart. 

Mooie uitdaging
“Ik werd benaderd door een regiovertegen-
woordiger van de foundation. Of ik ervoor 
voelde een wandelgroep op te zetten, vooral 
ook voor bewoners van Hindoestaanse komaf. 
Onder deze groep komt diabetes namelijk erg 
veel voor. Als hier door het veranderen van je 

levensstijl iets aan gedaan kan worden, vind 
ik dat een mooie uitdaging. Zelf ben ik een 
fervente buurtwandelaar én Hindoestaans. 
Bovendien had ik al een wandelgroepje, dus ik 
nam de uitdaging aan.”

Niet bang zijn
“Heel belangrijk is dat de deelnemers elkaar 
motiveren om mee te doen en door te gaan. Als 
je niet zo goed kunt lopen, ben je ook welkom. 
Je hoeft niet bang te zijn dat je de groep op-
houdt, want daar hebben we trucjes voor. Na 
afloop van de wandeling drinken we koffie of 
thee in de Regenvalk en eens in de twee maan-
den hebben we een voorlichtingsbijeenkomst 
over voeding, waar we ook koken. Het is moei-
lijk om mensen boven de 70 zover te krijgen 
om mee te doen, maar dat is ons toch gelukt, 
en daar ben ik trots op.”

Stofzuigermethode
In de groep wordt de zogenaamde ‘stofzuiger-
methode’ gebruikt. Dat is handig als er verschil-

len in looptempo zijn. Wie snel loopt, keert op 
een afgesproken punt terug naar de langzamer 
lopende groep. Het belangrijkste is dat je in be-
weging blijft. Het is even een vreemd gezicht, 
maar het is snel gewend. Voordeel is dat je zo 
toch een groep blijft. Je mag overigens gerust 
meelopen als je niet Hindoestaans bent, en dat 
gebeurt ook. Er loopt ook een medische pedi-
cure mee.
Laat je dus niet weerhouden door je leeftijd, 
conditie, wandeltempo of anderszins. Iedereen 
is welkom en deelname is gratis. De sfeer in de 
groepen is vrolijk en gezellig. Elke woensdag is 
er een groep om 12.00 uur en om 19.30 uur. De 
groepen wandelen een uurtje. 
Opgeven bij Fathma: 06 4240 2699. 

tekst: AAd vAn sChie

Komt de halte 
Copernicusplein lijn 12 
nu terug of niet?

Zoals we al schreven in onze okto-
bereditie is de petitie om deze halte 
te behouden aangeboden aan de 
wethouder van mobiliteit. Ook heb-
ben wijkbewoners ingesproken in de 
raadscommissie Leefomgeving en in 
de raadsvergadering van 10 novem-
ber. Er lijkt wel steun te zijn in de raad 
voor deze kwestie. 
De wethouder beloofde binnen-
kort een antwoord te sturen naar 
de indieners. Maar zelfs als raad en 
wethouder hierin samen optrekken, 
vraagt dit nog om een besluit in de 
Metropoolregio Haaglanden/Rijn-
mond, waarin dan natuurlijk ook de 
HTM haar rol speelt. De Klankbord-
groep van wijkbewoners zet voorlo-
pig stevig door om de halte, die zo 
belangrijk is voor de overstapfunctie 
naar bus 21, te behouden. Vóór de 
begrotingsbehandeling 2023 moet 
de zaak beklonken worden. Het blijft 
voorlopig spannend. De vraag is wie 
er eigenlijk de baas is over het Haagse 
openbaar vervoer: de Metropoolregio 
of de burgers via raad en wethouder.
Bij een jawoord van de wethouder 
moet de halte eerst heropend wor-
den en vervolgens worden meege-
nomen in het schetsontwerp voor de 
vernieuwde lijn 12.

tekst en foto: AAd vAn sChie 

Ons fraaie wijkpark De Verademing heeft ook 
tennisbanen, waarvan vrij gebruik gemaakt 
kan worden. Dat is fijn natuurlijk. Wel jammer 
dat wanneer het Sportpark gesloten is, de 
tennisbanen niet anders bereikbaar zijn 
dan via een klimpartij over het hek. Daar 
wordt overigens zeker gebruik van gemaakt, 
zo hebben we zelf kunnen constateren. 

Dat snappen we best, want zonde om bij 
goed tennisweer in de weekends of in de 
avond die baan ongebruikt te laten. Laat de 
wijkbewoners ongehinderd een balletje slaan 
en geef ze op een wat sjiekere wijze toegang 
tot die banen! Een eigen poortje misschien?

Kan vast beter!



DECEMBER 20226 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

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,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

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.

Peuterleerplek JongLeren

We hebben 
nog plek!

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.
 

Peuterleerplek De Klimop
(in basisschool De Klimop) 
Cartesiusstraat 2
070 - 205 35 54
 
Peuterleerplek Toermalijntjes
(in basisschool De Toermalijn) 
Weimarstraat 300
070 - 205 35 56

Gratis met 
Ooievaarspas!

Voor meer informatie 
www.jonglerendenhaag.nl

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

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

Spelend de wereld  
ontdekken!

Bij u in de buurt heeft JongLeren twee locaties!

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

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

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

Heerlijk homemade 
 Spaans eten en tapas!

Authentieke Spaanse gerechten met  
verse ingrediënten en soms een twist

Bestel

www.micasatutapa.nl
micasatutapa@gmail.com
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tekst: AAd vAn sChie foto: john MArtienus

 
Mairan kwam op dertienjarige leeftijd 
vanuit Suriname naar Nederland als 
‘economisch’ vluchteling, zoals hij dat 
zelf noemt. Zijn familie was hem daar al 
in voorgegaan. Hij kwam in de Schilders-
wijk terecht, woonde later in Transvaal 
en op dit ogenblik in Laak. 

Mediawereld
Mairan volgde een mavo-opleiding en 

vanwege zijn interesse voor de grafische 
sector ging hij naar het Grafisch Lyceum 
in Rotterdam. Dat duurde maar kort: “Ik 
wist er al te veel van, dus die opleiding 
had geen zin.” Het ondernemen zat hem 
in het bloed en op 18-jarige leeftijd start-
te hij zijn bedrijfsactiviteiten in de me-
diawereld. Aanvankelijk nog vanuit huis, 
maar sinds 2007 in zijn eigen kantoor-
pand in de Weimarstraat. Hij werd actief 
op de sociale media en specialiseerde 
zich in campagnevoeren. Het jaarlijkse 
Suriname Festival in Wijkpark Transvaal 
is een van zijn initiatieven.

Royal Wonen - een gat in de markt
Mairan ontdekte dat veel Surinaamse 

mensen problemen ondervonden bij het 
afwikkelen van boedelzaken in moeder-
land Suriname. Dit werd voor hem naast 
het mediawerk een belangrijk bedrijfs-
onderdeel. Hij begeleidt bij aan- en ver-
koop van boedels onroerend goed of ka-
vels in Suriname - een gat in de markt. Hij 
bezoekt ook regelmatig het moederland 
om ter plekke zaken te doen en zijn net-
werk aldaar te onderhouden.

Route naar het raadslidmaatschap
Mairan ziet geen enkel probleem in het 

combineren van zijn vastgoedonderne-
ming met het voeren van politiek voor de 
sociaaldemocratie. “De PvdA is mijn war-
me nest,” zegt hij. “Chandoe en Rabin Bal-
dewsingh zijn mijn grote voorbeelden. Ik 
ben al lang lid van die partij, ik hoor bij de 
‘rode’ familie en een brug slaan tussen de 
Surinaamse en alle andere Nederlanders 
vind ik erg belangrijk. Voor alle nieuwe 
Hagenaars is die brugfunctie belangrijk.” 
Aanvankelijk waren er bezwaren tegen 
zijn kandidaatstelling voor de fractie. Uit-
eindelijk kwam hij op plaats 19, geen ver-
kiesbare plek. Campagnevoeren zit hem 
echter in het bloed en het lukte hem om 
plaats 4 te bereiken via 1418 voorkeur-
stemmen. Nu de PvdA weer in het ge-
meentebestuur zit, is hij doorgeschoven 
naar het raadslidmaatschap. Hij zet zich 
daar onder meer in voor leefomgeving en 
mobiliteit, economie, stadsdeel Escamp 
en de Transvaalbuurt. Daarnaast is hij ac-
tief in een project ‘Koken voor ouderen’ 
en in de medezeggenschapsraad van de 
Vahonschool, waar ook zijn kinderen op 
zitten. Voor die school heeft hij zich voor-
heen als bestuurslid, samen met anderen, 
ingezet om de daar ontstane problemen 
op te lossen. Mairan is belijdend hindoe 
en bezoekt de tempel aan de Gaslaan. 
Hoewel hij zeer verbonden is met het Su-
rinaamse deel van de Haagse bevolking, 
zet hij zich in voor de brede achterban 
van de sociaaldemocratie. Nog ambitie 
om in de toekomst wethouder te wor-
den? Nou, voorlopig eerst maar een goed 
raadslid worden.

“Onlangs was 
hij een maand 

in Pakistan, zijn 
overstroomde 
geboorteland, 

om slachtoffers te 
helpen ”

ONDERNEMEN IN DE WIJK

 Saheed (rechts) tijdens seminar klassieke homeopathie bij Schroeder

 Mairan Sewtahal

Mairan Sewtahal: ondernemer 
in de gemeentepolitiek voor 
de PvdA

tekst: AAd vAn sChie foto: jurGen loMp

 
Saheed is geboren in Lahore in Paki-
stan en was daar zeer actief voor de 
arbeidersklasse. Hij studeerde klas-
sieke homeopathie. Uiteindelijk moest 
hij vluchten en in 1988 vroeg hij asiel aan 
in Nederland. Sinds 2021 heeft hij een 
eigen klassiek homeopathische praktijk 
‘Al Shifa’. Hij wil hiermee patiënten ge-
nezen, die te maken hebben met licha-
melijke en psychische klachten. Dit wil 
hij vooral doen voor mensen van allerlei 
nationaliteiten en achtergronden die tot 
de minima gerekend worden. Daarnaast 
blijft hij zich inzetten op politiek, cultu-
reel-maatschappelijk gebied, met name 
ook voor de Pakistaanse zaak. Hij schreef 
gedichten, theaterstukken en filmscripts. 
In Nederland studeerde hij verder aan 
het Hahnemann Instituut voor Klassieke 
Homeopathie.

Medische en politieke activiteiten
Saheed geeft online gratis 

behandelingen aan mensen in Nederland 
en elders die hier geen geld voor hebben. 
Tot zijn homeopathische activiteiten 
behoort ook dat hij deelneemt aan 
seminars. Verder geeft hij lezingen, 
onder meer bij vestigingen van 
Schroeder van der Kolk, zoals die van de 
Kringloopcentra aan de Fahrenheitstraat 
en de Torenstraat. Saheed vindt 

gelijke rechten, goede en betaalbare 
huisvesting, milieubescherming en 
antiracisme belangrijke thema’s. 
Hij draagt graag bij aan sociale 
verandering, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. Hij is actief voor het Kashmir 
Solidariteitscomité Nederland, waarvan 
hij oprichter en voorzitter is. In Kashmir, 
dat door India is bezet en compleet is 
afgesloten van de buitenwereld, is sprake 
van genocide. Het comité streeft naar 
zelfbeschikking. Onlangs was hij een 
maand in Pakistan, zijn overstroomde 
geboorteland, om slachtoffers te helpen.

Voor informatie over zijn praktijk:  
al-shifa-homeopathie.nl

Mohammed Saheed: 
enige erkende 
klassiek homeopaat 
uit Pakistan
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Een Wooncoach voor het gebied 

Weimarstraat-Beeklaan 
tekst: redACtie foto: GeMeente den hAAG

Wooncoach Hans Noordermeer brengt in 
opdracht van de gemeente de komende 
maanden de woonproblematiek in het ge-
bied Weimarstraat-Beeklaan in kaart, met 
als doel die problemen daar effectiever 
aan te pakken. Naast de ambitie om nieuwe 
woningen te bouwen, wil de gemeente ook de 
leegstand in de bestaande stad aanpakken, de 
kwaliteit van woningen verbeteren en de leef-
baarheid versterken. Een wooncoach probeert 
inzicht te krijgen in de problematiek die écht 
speelt in de wijk, zodat de gemeente hiermee 
aan de slag kan gaan. 

Problematiek Weimarstraat-
Beeklaan
Het gebied Weimarstraat-Beeklaan heeft een 
groot aantal particuliere huurhuizen en wo-
ningbezitters. Een deel van de huizen is in han-
den van investeerders die woningen opsplitsen 
in zelfstandige wooneenheden. Er is veel ka-
merbewoning en er zijn soms vermoedens dat 

er aan te veel mensen wordt verhuurd. Verder 
dreigt verkrotting en leegstand in het gebied. 
Ook worden er panden oneigenlijk gebruikt, 
bijvoorbeeld doordat in een woning bedrijfsac-
tiviteiten zijn. 

Samen met bewoners
De Wooncoach is een aanvulling op al bestaan-
de initiatieven om leegstaande bedrijfspanden 
om te vormen naar woningen en het onder-
houd van de woningen te verbeteren. Hans 
Noordermeer gaat kijken welke mogelijkheden 
er zijn voor verduurzaming van woningen, het 
tegengaan van leegstand en illegale woonprak-
tijken. Dit doet hij samen met de bewoners uit 
het gebied door te kijken waar er welke woon-
problemen zijn. Zo kan de gemeente gerichter 
optreden en bekijken hoe zij huiseigenaren en 
huurders kan helpen bij het oplossen van huur-
problemen en het onderhouden van woningen. 

U kunt de Wooncoach bereiken via denhaag.nl/
meldingen onder de rubriek ‘Meldingen wonen’.

tekst: Anneke de GrAAf foto: Monique pAAuw  

In de gezellige ‘huiskamer’ van Haags 
Ontmoeten in de Regenvalk zitten al een 
paar senioren met elkaar te kletsen of 
een spelletje te spelen. Ook Jopie is er, die 
we in de vorige KonkreetNieuws portretteer-
den op de dag dat ze begeleid werd op een ui-
tje naar zee. Gedurende ons gesprek druppelen 
steeds nieuwe mensen binnen, ieder hartelijk 
welkom geheten door Monique Paauw, die ie-
dereen bij naam kent. 

Eigenlijk iedereen welkom
Haags Ontmoeten is voor buurtbewoners met 
beginnende dementie en hun mantelzorgers, 
of gewoon mensen die het fijn vinden om ge-
regeld aanspraak te hebben. Monique Paauw, 
activiteitenbegeleider/verzorgende: “Eigenlijk 
is iedereen welkom, daar ben ik heel flexibel in. 
De doelgroep is 65+, maar komt het zo uit dat 
je daar niet binnen valt, dan is het ook goed. Je 
mag altijd iemand meenemen, je mantelzorger 
of iemand anders. En je komt en gaat wanneer 
je wil.” Door heel Den Haag bestaan ongeveer 
50 Haags Ontmoeten-groepen en deze, hier in 
de Regenvalk, is daar een van. Op 30 septem-
ber bestond Haags Ontmoeten 15 jaar. Dat 
werd met veel gezelligheid gevierd. Het project 
wordt door de gemeente gefinancierd. 

Amare
De mensen in de groep wisselen geregeld. 
Mensen komen en gaan, soms worden ze opge-
nomen of komen te overlijden. En soms komen 
dan hun mantelzorgers hier, die hebben dan op 
hun beurt behoefte aan wat zorg of aandacht. 
“Onze groep bestaat uit ongeveer 30 mensen. 
Gemiddeld komen zo 16 bewoners naar de 
groep. We doen veel verschillende dingen, wat 
er maar in de groep opkomt. Twee weken gele-
den mochten we bijvoorbeeld een kijkje nemen 
achter de schermen van Amare. Daar hoorden 
ook drie workshops bij die hier gegeven wer-
den: zang, percussie en dans. Dat was een groot 
succes! Op donderdagen doen we aan handen-
arbeid, breien, haken, borduren, zo nodig onder 
begeleiding van vrijwilligers. Die zoek ik dan in 
mijn netwerk of bij de Burenhulpcentrale. Zo 
kunnen we ook begeleide fiets- en wandel-
groepjes organiseren. Ik stimuleer de mensen 
ook om met elkaar iets op te pakken. Handig is 
dat we hier in de Regenvalk een goed overzicht 
hebben van allerlei instellingen die kunnen bij-
springen.” Vrij bijzonder is dat de bewoners in 
de Regenvalk vier keer in de week een warme 
maaltijd kunnen gebruiken. 

Bewegingsbox
“We werken onder andere samen met 
het Opbouwwerk en het Jongerenwerk. 
Jongeren organiseren bijvoorbeeld wel 

eens bingobijeenkomsten voor ons, of 
een high-tea. Ook Stichting Polka, die zich 
inzet voor de Poolse inwoners in de wijk, 
organiseert geregeld iets voor onze ouderen, 
bijvoorbeeld oma- en opadagen, en we zijn 
altijd welkom op hun bijeenkomsten. Jammer 
is dat hier de bewegingsactiviteiten door 
omstandigheden zijn gestopt. Dat hebben 
we nu op donderdagen zelf opgepakt met 

behulp van een ‘Bewegingsbox’, een boek met 
aanwijzingen en tips om samen met de groep 
aan beweging te doen. Heel belangrijk.”

Kijken of het goed gaat
“Ik heb ook een signalerende taak. Ik kijk of 
het goed gaat met de mensen. Voelen ze zich 
op hun gemak, krijgen ze hier datgene waar ze 
behoefte aan hebben? Als dat niet zo is, ga ik 
op zoek naar een plek elders waar ze misschien 
beter passen. Of misschien hebben ze iets an-
ders nodig, moeten ze naar de huisarts bijvoor-
beeld. Desnoods ga ik met ze mee of stuur een 
vrijwilliger mee. Het belangrijkste voor mij is als 
mensen met een blij gezicht vertrekken als ze 
hier zijn geweest.”

U bent van harte welkom om ook eens een 
kijkje te nemen bij Haags Ontmoeten: Telefoon 
070 2052660

SENIOREN IN DE WIJKHaags Ontmoeten in de 
Regenvalk, waar bijna alles 
mogelijk is

 De groep tijdens een dagje achter de schermen in Amare

“Eigenlijk is 
iedereen welkom, 

daar ben ik heel 
flexibel in ”
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tekst: Anneke de GrAAf foto: jACques rijnsBurGer

 
Misschien is het niet zo bekend dat de 
vrouwen en mannen van Handhaving 
onder de gemeente vallen en niet onder 
de Politie. Dat staat de uiterst waardevolle 

samenwerking van beide organisaties op de 
werkvloer zeker niet in de weg. Politie kan 
niet zonder Handhaving, Handhaving kan 
niet zonder Politie. En allebei kunnen niet 
zonder de bewoners.

Wie doet wat
Mart Nobel, inspecteur van politie, heeft 

sinds een half jaar Handhaving in zijn por-
tefeuille. “We streven ernaar dat per wijk 
hiervoor ten minste één BOA verantwoor-
delijk gemaakt wordt, net zoals we per wijk 
een wijkagent hebben.”

En dat noopt ons om eerst maar even de 
begrippen wijkagent, Handhaving, BOA en 
Toezichthouder uit te leggen die in dit ver-
band toch allemaal een rol hebben. 

Mart: “De wijkagent zorgt, samengevat, 
vooral voor de veiligheid in de wijk. Hand-
havers houden zich bezig met zaken als 
parkeer-, honden- en fietsoverlast, overlast 
door horeca – wat in deze wijk nogal speelt 
door de ruime aanwezigheid van horeca en 
coffeeshops. Handhavers zijn ook buiten-
gewoon opsporingsambtenaar (BOA). Ze 
hebben extra bevoegdheden, zoals men-
sen aanhouden, identiteit controleren, be-
keuringen uitschrijven. En dan heb je nog 

de mensen van Toezicht. Dat is een aparte 
groep die zich vooral met het parkeerbeleid 
en het fietswrakkenprobleem bezighoudt. 
Met dat laatste probleem gaan we de ko-
mende jaren op een innovatieve manier aan 
de slag.” Best ingewikkeld allemaal, maar in 
ieder geval kun je de Handhavers en Toe-
zichthouders goed herkennen, want het 
staat duidelijk op hun uniformen. 

Samenwerking met bewoners 
cruciaal

Heel belangrijk vindt Mart Nobel de samen-
werking met de bewoners. “Ik roep bewoners 
dan ook op om er altijd een melding van te 
maken als ze vinden dat iets niet in orde is. 
Hoe meer meldingen, hoe meer we daar onze 
prioriteiten leggen. En handhavers gaan ook 
op straat graag met bewoners in gesprek!” 

Iets melden kan via: denhaag.nl/meldingen. 
Ook kun je de BuitenBeter app downloaden 
op je mobiel en zaken melden. 

De Handhavers in de wijk

tekst: Cor speksnijder 

 
Ooit gold ze als toonbeeld van vitaal 
stadsbestuur en modern burgerschap. De 
Buurtontwikkelingsmaatschappij Regentes-
Valkenbos - kortweg de BOM - boekte opmer-
kelijke resultaten met nieuwe vormen van 
samenwerking tussen buurtbewoners en ge-
meente. De aanleg van het tennispark aan de 
Teijlerstraat, het behoud van het karakteristieke 
gebouw van zwembad De Regentes, haar in-
vloed op de inrichting van buurt- en sportpark 
De Verademing en de realisatie van De Wasserij 
met jongerenhuisvesting en een medisch cen-
trum kon zij tot haar successen rekenen. Sinds 
een wisseling van het bestuur, inmiddels twaalf 
jaar geleden, is het stil rond de BOM. Wat is er 
sindsdien gebeurd? 

Geërfde problemen
BOM-voorzitter Roland Velu wil telefonisch niet 
ingaan op vragen. In plaats daarvan mailt hij 
namens het gehele bestuur een tekst die de 
organisatie eerder ook al aan KonkreetNieuws 
had gestuurd. Daarin leggen de bestuursleden 
uit dat ze jaren nodig hebben gehad om pro-
blemen op te lossen die ze hadden geërfd van 

het vorige bestuur. 
“Toen wij in 2011 aantraden, waren er drie pro-
blemen: de slechte relatie met de tennisclub 
Breekpunt, die haar clubhuis van ons huurde, 
ons pand in de Kepplerstraat, dat tijdelijk in 
gebruik was als stalling en voor tijdelijke be-
woning, en de te hoge jaarlijkse lasten van de 
BOM”, schrijft het bestuur. “Medio 2018 was 
Breekpunt financieel vrij van de BOM, de rela-
tie was weer goed. Eind van dat jaar droegen 
we het pand in de Kepplerstraat over aan de 
gemeente. Zo kregen we weer geld ter beschik-
king.”
De bestuursleden zeggen het jaar 2019 te heb-
ben gebruikt om te kijken hoe de vrijgekomen 
middelen kunnen worden besteed aan “jonge 
en vrolijke initiatieven die de buurt beter ma-
ken.” Ze willen kleinschalige initiatieven on-
dersteunen met financiële injecties, zonder in-
gewikkelde procedures. Er kwam een bijdrage 
van zo’n 10.000 euro voor een nieuwe tribune 
in theater De Nieuwe Regentes. Verder bleef het 
stil rond de lean and mean fundingmachine, zo-
als de BOM zichzelf trots noemt. 

Verkennende gesprekken
Gevraagd naar nieuwe plannen antwoordt het 

BOM-bestuur dat er gesprekken gaande zijn 
met een partij in de buurt, maar dat die nog zo 
verkennend zijn, dat hierover niets kan worden 
gemeld. Overigens staat de deur niet open voor 
iedereen: “Wij willen graag met buurtbewoners 
en organisaties in gesprek, maar niet met elke 
organisatie die vindt dat wij daartoe een ver-
plichting hebben. Wij kiezen voor initiatieven 
zonder verleden in het buurtwerk.”

Mistig
De uitleg van hun opvolgers stuit op scepsis bij 
ex-leden van het oude bestuur. “Wat er na 2011 
is gebeurd blijft mistig,” zegt Hans Hoogvorst, 
voormalig secretaris van de BOM. “De over-
dracht verliep destijds in goede sfeer. We had-
den vertrouwen in onze opvolgers - ze waren 
jong en enthousiast. Maar de buurt heeft ver-
volgens niets meer vernomen van de BOM, ter-
wijl er tal van initiatieven zijn die het geld goed 
kunnen gebruiken. Nu blijven kansen voor de 
wijk onbenut,” aldus Hoogvorst.

Flinke zak geld
Hoogvorst en oud-bestuurslid Guust Baart-
mans vragen zich af wat het huidige bestuur 
heeft gedaan met het vermogen dat destijds 

is overgedragen. “Ze zitten op een flinke zak 
geld.” Het BOM-bestuur laat weten te beschik-
ken over een werkkapitaal van 120.000 euro. 
Dat bedrag doet de wenkbrauwen fronsen 
van de vroegere bestuurders. Bij de overdracht 
in 2011 was er ruim 146.000 euro in kas, stelt 
Baartmans. De waarde van bezittingen bedroeg 
meer dan 173.000 euro. In totaal 325.000 euro. 
Daar stond 144.000 euro aan schulden (hypo-
theken) tegenover. 
De oud-bestuurders vinden dat hun opvolgers 
helderheid zouden moeten verschaffen over de 
financiën. In welke wijkinitiatieven en hoeveel 
heeft de ‘financieringsmachine’ inmiddels ge-
investeerd? Heeft het vermogen in twaalf jaar 
geen rendement opgeleverd? 
Het BOM-bestuur onderstreept dat het niets te 
verbergen heeft. “De BOM is een compacte or-
ganisatie waarvan de financiën gedigitaliseerd 
zijn - de geldstromen zijn goed te monitoren. 
Buiten een enkele bankrekening heeft de BOM 
geen bezittingen of verplichtingen.”
Na lezing van dit artikel laat de organisatie we-
ten dat ‘jonge, vrolijke buurtinitiatieven’ steun 
kunnen vragen door een mail te sturen naar 
buurtontwikkelingreva@gmail.com. Komt de 
financieringsmachine dan toch in beweging?

Financieringsmachine draait al heel lang op een laag pitje 

VEILIGHEID IN DE WIJK

VAUGEL Door Erik van Schaaik
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tekst: theo BroekeMA  

In een gevel aan de Noorderbeek-
dwarsstraat zijn drie gevelstenen ge-
metseld die herinneren aan een stukje 
geschiedenis van onze wijk. In 1853 
begint Samuel Lankhout op een zolderka-
mer een drukkerijbedrijfje, Lithographie S. 
Lankhout & Co. De Co., een veertienjarige 
leerling, is dan nog zijn enige medewerker.

Slaolie-affiche
Lankhout verhuist meermaals en vestigt 

zich onder meer aan de Boekhorststraat,
Wagenstraat en Riviervismarkt. De za-

ken gaan zo voortvarend dat er een vol-
waardig nieuw pand aan de Laan gebouwd 
kan worden, dat in 1866 betrokken wordt. 
Naast het zakelijke drukwerk maakt de fir-
ma ook naam met het drukken van waar-
dedrukwerk en kunstzinnige (reclame)

affiches. Het bekendste voorbeeld uit die 
periode is het slaolie-affiche van de Neder-
landsche Oliefabriek uit Delft, ontworpen 
door Jan Toorop. 

Technisch volmaakt
Door groei van de orders schaft de firma 

nieuwe persen aan en komen vakmensen 
in dienst, waardoor het pand aan de Laan 
te klein wordt. In 1904 krijgt het bedrijf 
vergunning om een nieuwe drukkerij te 
bouwen aan “een geprojecteerde straat ten 
westen van de Beeklaan”. 

De naam van de straat, Noorderbeek-
dwarsstraat, zal in datzelfde jaar nog door 
de gemeente worden vastgesteld. Het 
pand wordt gebouwd op de hoek met de 
dan nog Loosduinse Teijlerstraat. Later 
zullen er nog uitbreidingen plaatsvinden 
tot aan de Noorderbeekstraat. Ook op de 
nieuwe locatie blijft het artistieke belang-

rijk. Reproducties van de ‘Paarden van 
Breitner’ worden als technisch volmaakt 
beschouwd. Heden ten dage zijn originele 
drukken nog erg gewild. Reclameposters 
van o.a. Holland Amerika lijn en Fongers 
rijwielen verwisselen op veilingen zo nu 
en dan voor hoge bedragen van eigenaar. 
Andere bekende ontwerpers waren onder 
andere Willy Sluiter, Chris Lebeau en Johan 
Thorn Prikker. 

Fusie
De groei van het bedrijf stokt in de pe-

riode 1940-45 en het bedrijf weet maar 
ternauwernood te overleven. Na de oorlog 
bloeien de zaken echter weer op en fuseert 
het bedrijf met Cornelis Immig en Zn. uit 
Rotterdam. Het bedrijf blijft maar groeien 
en mag zich in 1949 Koninklijke Drukke-
rijen Lankhout-Immig noemen. In 1953, 
bij het honderdjarig bestaan, is er nog re-

den voor een feestje en reist het voltallige 
personeel naar een bierbrouwerij in Luik 
om het jubileum te vieren. 

Het doek valt
Een 125-jarig jubileum zit er in 1978 

nog net in, maar de magere jaren zijn dan 
al aangebroken. In 1979 valt het doek en 
wordt het bedrijf overgenomen door Nijgh 
& Van Ditmar dat eerder al het grotere 
Mouton inlijfde. De activiteiten verhuizen 
naar de Rijswijkse Plaspoelpolder en de 
bedrijfspanden en de naastgelegen huizen 
worden niet veel later gesloopt ten behoe-
ve van sociale woningbouw. Wat rest zijn 
de drie gevelstenen van een letterkast, een 
drukpers en het Lankhout-logo boven de 
inrijpoort van de latere nieuwbouw tussen 
Noorderbeekdwarsstraat nrs. 43 en 45, die 
ons herinneren aan de bedrijvigheid die 
hier ooit was.

Geschiedenis van

drukkerij Samuel Lankhout

 Een van de drie gevelstenen (foto Piet Vernimmen)  Uit ‘Een eeuw Koninklijke Drukkerijen Lankhout-Immig N.V.’ (1953)

“Een 125-jarig jubileum 
zit er in 1978 nog net in 

”

tekst: AAd vAn sChie foto: piet verniMMen

De afvalsorteerstraat die nu voor Albert 
Heijn Valkenboslaan staat, wordt ver-
plaatst naar de Professor Kaiserstraat 
ter hoogte van huisnummer 55. Althans, 
dat wil de gemeente. Met dit voorstel werden 
bewoners van deze straat en de ondernemers 
van restaurant Birdflower op 19 januari 2022 
zonder enig vooroverleg geconfronteerd. 
Bewoners en ondernemers reageerden met 
maar liefst 13 zienswijzen en er werden 150 
handtekeningen verzameld tegen het voorstel. 
Ondanks dit verzet werd op 8 september 2022 
per brief de definitieve plaatsing afgekondigd. 
Woede en verbijstering alom. Men besloot in 
beroep te gaan bij de Raad van State.

Stand van zaken
Het beroep moet nog aan de orde komen. 
Ondertussen is de kwestie vanuit de bewo-

ners bij het stadsdeel op een bewonersavond 
aangekaart. Dit krijgt nog een vervolg in 
een gesprek op locatie met de betrokken 
ambtenaren. Hoe is het toch mogelijk dat de 
gemeente, juist in dit kwetsbare gebied dat 
via de pilot Weimarstraat langzaam verbetert, 
zoiets doordrukt. En dan nog op een plek waar 
net het vernieuwde restaurant Birdflower een 
echt buurtsucces begint te worden. Als de zon 
schijnt kun je daar heerlijk op de stoep genie-
ten van een consumptie. Met zo’n afvalstraat 
voor je deur wordt dat toch echt anders. Op 
de huidige plek van de afvalsorteerstraat voor 
de AH Valkenboslaan is het regelmatig een 
behoorlijke puinhoop. Het argument dat daar 
de leegwagens moeilijk kunnen opereren, lijkt 
wel heel erg een gelegenheidsargument. Er is 
daar ruimte genoeg. 

Voldoet niet aan waarden Wijkvisie
Het belangrijkste is misschien wel dat geen 

recht gedaan wordt aan de vastgestelde waar-
den van de Wijkvisie, waar ook de gemeente-
lijke diensten aan getoetst moeten worden. 
We noemen: kleurrijk, eerlijk ondernemen, 
voor mensen met alle achtergronden, en dat 
bewoners, ondernemers en gemeente bereid 
zijn naar elkaar te luisteren. Als de gemeente 
recht wil doen aan deze recent huis-aan-huis 
verspreide Wijkvisie Weimarstraat/Beeklaan, 
dan gaat dit niet door. En nu maar hopen dat 
de Raad van State de burgers tegemoetkomt.

Plaatsing afvalsorteerstraat in Professor Kaiserstraat

 Clotilde Darras en Ziggy Douw van restaurant 
Birdflower

“Er werden 150 
handtekeningen 
verzameld tegen het 
voorstel”
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tekst: piet verniMMen foto: sAndrA uittenBoGAArt 

In de Buijs Ballotstraat komt op een 
nieuwjaarsborrel januari 2020 het ver-
haal ter sprake dat in de straat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een joods gezin is 
gedeporteerd. Voor straatbewoner Kees Bak-
ker is het aanleiding om zich in deze geschiede-
nis te verdiepen, want “ook in de huidige tijd zie 
je ontwikkelingen die zorgen baren en die her-
inneringen oproepen aan antisemitisme en het 
uitsluiten van groepen in de jaren ’30 en ‘40 van 
de vorige eeuw.” Hij besluit informatie te zoeken 
over deze gedeporteerde straatbewoners en te 
onderzoeken hoe het hun familieleden vergaan 
is. De opzet is om in de Buijs Ballotstraat voor de 
betreffende panden Stolpersteine te plaatsen. 
Twee jaar lang eindeloos zoeken op Delpher, 
Internet, Facebook, Instagram, en zelfs Ameri-
kaanse adressen traceren via Google Maps. In 
dit artikel een summiere samenvatting van de 
resultaten van deze zoektocht.

Stolpersteine op vier adressen
Op de website ‘Joods Monument’ vindt Kees 
(“Maar benadruk vooral dat het een echt straat-
project is geworden!”) al snel vijf adressen in de 
straat waar in totaal 12 joodse bewoners waren 
weggevoerd: de huisnummers 11, 16, 53, 89 en 
97. De bewoonster van huisnummer 11, Bep 
Turksma, overleeft de oorlog. Voor de andere 
huisnummers vraagt Kees medio 2020 aan de 
gemeente toestemming om in de stoep Stol-
persteine te mogen plaatsen.

Tegenslagen en successen
Het wordt een zoektocht vol tegenslagen en 
successen. Dat Covid vanaf diezelfde januari 
2020 roet in het eten gooit, is evident. Daar-
door kan het stadhuis langzamer dan gewenst 
reageren op gevraagde informatie of vergun-
ningen. Bovendien is het in eerste instantie zó, 
dat enkel de initiatiefnemer zelf van dit wereld-
wijde project, Günter Demnig, de stenen mag 
plaatsen. Maar inmiddels mag ook een gedele-
geerde van Demnig, de Haagse coördinator Jan 
Karel, dit doen.

Zoektocht world wide
En dan is er nog de financiering. Dat blijkt het 

minste probleem. Binnen de kortste keren 
zorgen meer dan 60 straatbewoners voor de 
benodigde financiën. Kees Bakker gaat dan 
op zoek naar alle ‘world wide‘ nabestaanden 
en familieleden om hen uit te nodigen voor 
de bijeenkomst tijdens het plaatsen van de 11 
Stolpersteine. Via een nieuwsbrief houdt hij de 
straatbewoners op de hoogte. Kees: ”Door die 
zoektocht naar overlevenden en nabestaanden, 
kwam ook aan het licht dat de joodse bewoners 
dichtbij antisemitische aanhangers woonden. 
Zo huisvestte nr 91 het Kringhuis West van de 
NSB en woonde op nr 77 in de jaren ’30 Haig-
ton, lid van fascistenbond ‘De Bezem’ . 

Buijs Ballotstraat 11
In de jaren ’40 van de vorige eeuw woont op 
nr 11 Bep Turksma, verpleegster bij de Haagse 
psychiatrische inrichting Rosenburg. Ze wordt 
weggevoerd, komt in Westerbork terecht, kan 
het kamp ontvluchten, komt via via in Enge-
land terecht als een van de zgn Engelandvaar-
ders. Bep Turksma speelt na de oorlog ook nog 
een rol in de beruchte Weinreb-affaire: heeft 
Weinreb joden gered of heeft hij ze verraden? 
Renate Rubinstein verdedigt Weinreb. Als Ru-
binstein tijdens een lezing in Groningen meldt 
dat Turksma Weinreb heeft verraden, en dat ze 
daar documenten van heeft, staat Bep Turksma 

op van haar stoel en meldt dat dit verhaal com-
pleet verzonnen is. Het voorval betekent met-
een het einde van de geloofwaardigheid van 
Rubinstein – en later die van Weinreb. 

Buijs Ballotstraat 16
Dit is de woning van ingenieur Karel de Lange, 
zijn vrouw Jet Polak en hun kinderen, de 13-ja-
rige Mirjam en de 8-jarige Hetty. Het gezin De 
Lange wordt op 8 juni 1943 van Westerbork 
naar Sobibor vervoerd, het beruchte ‘kinder-
transport’. Dat juni-transport telt meer dan 
1000 kinderen, waarvan bijna 300 jonger dan 
6 jaar. Meteen bij aankomst in Sobibor worden 
allen op 11 juni vergast.
Kees: “Op datzelfde adres woont ook Emile Els-
bach. Hij moet zijn woning aan het Belgisch 
Park 32 verlaten en komt bij zijn oud-collega 
van de Octrooiraad Karel de Lange te wonen. 
Emile vlucht vanuit de Buijs Ballotstraat, samen 
met zijn broer Otto, naar Mechelen (B), ze wor-

den daar opgepakt en in maart 1943 vermoord 
in Bismarckhütte, een klein werkkamp dat 
hoorde bij Auschwitz. Een zus van Emile ver-
trekt al in 1940 naar Amerika, samen met haar 
man Benjamin Sanders. Een van hun kinderen is 
Job Sanders, balletdanser bij onder andere het 
Nederlands Dans Theater.” Voor de deur van nr 
16 liggen vijf Stolpersteine.

Buijs Ballotstraat 53
De familie Klein wordt in 1943 gedwongen het 
huis op nr 53 te verkopen. Vader Alexander 
Klein is oud rector magnificus aan de universi-
teit Groningen en hoogleraar gezondheidszorg. 
Het gezin wordt in 1942 gedeporteerd en komt 
op de zgn. Barneveld lijst terecht: een groep 
joodse Nederlanders die van maatschappelijke 
betekenis is. Alexander en zoon Eduard komen 
desondanks later in ‘modelkamp’ Theresiën-
stadt terecht en overleven de oorlog. Hun an-
dere zoon, Samuel, zit ondergedoken in Delft. 
Zoon Robert Ferrand Klein, boekhouder, over-
lijdt op 30 september 1942 in Auschwitz. Voor 
de deur van nr 53 ligt een Stolperstein.

Buijs Ballotstraat 89
Het gezin Izaak van Creveld en Esther Rebecca 
van Creveld-Jacobs met hun beide kinderen, Ja-
cob en Margaretha, woont op dit adres boven  

hun winkel, poelierszaak ‘Maison Revel’. In 1943 
worden zij vanuit Westerbork gedeporteerd. 
De ouders worden in Sobibor vermoord op 28 
mei 1943 en hun beide kinderen op 26 februari 
1943 in Auschwitz.
In 1942 doet het gezin Van Creveld, dat 
niet praktiserend joods is, belijdenis in de 
Nederlands Hervormde Regentessekerk aan 
het Regentesseplein, wat hen uiteindelijk niet 
heeft mogen baten. Bakker ontdekt dat vrijwel 
alle nabestaanden van het gezin Van Creveld-
Jacobs in de oorlog zijn vermoord. Voor de deur 
van nr 97 liggen vier Stolpersteine.

Woensdagmiddag 
21 september 2022
En dan eindelijk, op 21 september 2022, is het 
zo ver. Kees Bakker opent de bijeenkomst met 
een korte toespraak: “Waar lag het begin van 
de vraag over joodse straatbewoners. Dat is de 
bezorgdheid over het opkomend populisme, 
de polarisatie, het wegzetten van groepen. 
Daarnaast de grote verschillen tussen arm en 
rijk. Daarin schuilen risico’s het morele kom-
pas te verliezen. De Stolpersteine zijn naast de 
herinneringen aan de vermoorde bewoners tij-
dens de Duitse bezetting óók een signaal. Een 
signaal dat wij onze democratie, onze samen-
leving moeten koesteren en beschermen. Een 
moment van grote saamhorigheid vinden we 
vandaag bevestigd bij het plaatsen van de strui-
kelstenen. Want de realisatie daarvan wordt, 
ook financieel, gedragen door vele, nee, vrijwel 
alle straatbewoners.”
Daarna worden de 11 Stolpersteine geplaatst 
in de stoep bij de vier adressen, onder toeziend 
oog van tientallen straatbewoners èn nabe-
staanden van de herdachte joodse bewoners. 
Buurtbewoner Bas Maassen draagt gedichten 
voor, straatbewoner Lotte Elisabeth zingt toe-
passelijke liederen begeleid door Ron Bolling 
en er is muziek door Antonio en Juan. Straat-
genote Sandra Uittenbogaart maakt een foto-
verslag.

De joodse bewoners van de Buijs Ballotstraat: 
Hun naam is aan de vergetelheid ontrukt. Dank-
zij de straat, dankzij de tomeloze inzet van Kees 
Bakker.

Elf Stolpersteine in de Buijs Ballotstraat BEWONERS IN DE WIJK

 Bewoners en nabestaanden bij de plaatsing van de Stolpersteine

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden in heel Nederland joodse inwoners uit hun huizen 
gehaald, weggevoerd en vermoord. Dat geldt ook voor ons Regentesse- en Valkenboskwartier: 
op maar liefst 80 adressen worden 157 joodse wijkbewoners uit hun huizen verdreven en later 
vermoord.

Stolpersteine zijn herdenkingsstenen, 
betonnen steentjes van 10x10 cm met een 
messing bovenplaat. Ze liggen in de stoep 
bij de huizen van voormalige joodse bewo-
ners. In de plaatjes zijn de naam, geboor-
tedatum en de datum met plaats waar hij 
of zij is omgekomen gegraveerd. Het is een 
initiatief uit 1996 van de Duitse kunstenaar 
Günter Demnig. In Den Haag zijn er inmid-
dels iets meer dan 300 geplaatst.

 De zoektocht naar de nabestaanden. Een willekeurige pagina uit het notitieboek van Kees Bakker.

“Het signaal dat 
wij onze democratie 

moeten koesteren 
en beschermen”
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In 2016 portretteerden wij deze bijzon-
dere school voor voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) in een interview met di-
recteur Marcel Groeneweg. Het ging toen 
vooral over de wijze waarop deze school aan 
leerlingen met veelal een autistische stoornis 
onderwijs biedt om op eigen wijze hun mavo-, 
havo- of vwo-diploma af te ronden. 

Individueel onderwijs
Het individueel onderwijs lukt buitengewoon 
goed, blijkt uit de slaagpercentages. Het aan-
tal leerlingen is inmiddels gestegen tot 300, 
waarvan 40 in een zogenaamde tom-klas 
(traject op maat). Leerlingen uit deze laatste 
groep hebben vaak al lang zonder onderwijs 
thuisgezeten en krijgen nu zo goed als indivi-
dueel onderwijs. De ruimte in het gebouw is 
daarop aangepast. Sinds 2016 hebben interne 
verbouwingen plaatsgevonden. Zo vallen ons 
bijvoorbeeld het kooklokaal op en het aantal 
studie-nissen. Voor de brugklassen heeft de 
school inmiddels een aparte dependance in 
de Kootwijkstraat.

Rol van de stage in de opleiding
We voeren een levendig gesprek met stagedo-
cent Erik Fransen en twee eindejaars mavo-leer-
lingen Jasper van Schaik en Gerard van Dom-
burg, die op dit moment beiden een jaarstage 
doen. Erik: “Met de stage willen we de leerlin-
gen in een andere omgeving, die van de arbeid, 
brengen. Die omgeving vraagt van de leerling 
een andere opstelling en het leren omgaan met 
andere omgangsregels. Van de stage-instellin-
gen vragen we extra oog voor onze stagiaires, 
maar ze kunnen er ook veel voor terugkrijgen: 
een grote inzet en nauwkeurig werk.” De leer-
lingen van mavo 3 hebben een snuffelstage van 
10 dagen. Gerard deed deze stage bij een scoo-
terwinkel in de Harderwijkstraat en Jasper bij 
een licht en geluid verhuurbedrijf in Nootdorp. 
Andere stages vonden plaats bij brouwerij De 
Prael en bij de Gameshop in de Weimarstraat. 

Timmeren en Veiligheid
Gerard doet dit jaar de jaarstage van een dag 
per week bij een bouwbedrijf in Scheveningen 
dat bezig is appartementen te maken in een 
voormalige kerk. “Ik wilde eerst gitaarbouwer 
worden, maar dat is toch meer iets als hobby. 

Nu wil ik na de mavo naar een bbl-opleiding 
timmeren. Ik ben een doordouwer en ga recht 
op mijn doel af, soms wat te snel. Ik moet leren 
schakelen,” zegt hij. Jasper: “Ik ben heel precies 
en wil alles zo veel mogelijk sorteren. Daar ga ik 
soms iets te ver in, maar ik heb op mijn stage bij 
R.F. Shows, een bedrijf voor licht en geluid bij 
evenementen, ook een goede inbreng gehad 
met het labelen van allerlei licht- en geluidsar-
tikelen. Ik moet alles in mijn hoofd altijd goed 
op een rijtje krijgen. En ik ben ook verlegen. Ik 
wil later, na de mavo, naar een hbo-opleiding 

Veiligheid. Zaken in de gaten houden en zo no-
dig boeven pakken,” grijnst hij. 

Op zoek naar meer stageplekken
“We zijn altijd op zoek naar goede stageplaat-
sen voor onze talentvolle leerlingen. Daar leren 
onze jongens en meiden wat ze te bieden heb-
ben. Ze leren met grenzen omgaan. En vanuit 
de school zorgen we voor een gedegen bege-
leiding. Mooi werk om te doen!” 
Voor contact: e.fransen@pleysier.nl

Westerbeekcollege bij 
De Verademing 
Met arbeidsstages werken aan je toekomst

ONDERWIJS IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf foto: john MArtienus

Ineens hing er aan alle lantaarnpalen in 
het tweede deel van de Columbusstraat de 
aankondiging Soep op de stoep van ‘Co-
lumbusgroen’. Een wat raadselachtige mede-
deling, maar die wel gezelligheid, lekker eten en 
positieve actie voor groen in de straat beloofde. 

Groen en fietsrekken
En inderdaad, Paula Soullié, een van de zeven 
initiatiefnemers van deze actie, kon uitleggen 
wat Soep op de stoep van ‘Columbusgroen’ in-
houdt: “Een aantal bewoners van dit deel van 
de Columbusstraat – tussen de Regentesselaan 
en de Beeklaan – heeft het initiatief genomen 
om de straat te vergroenen en iets te doen aan 
al die fietsen die hier staan. Dat wil zeggen dat 
we zoveel mogelijk geveltuintjes willen, tuintjes 
om de bomen (in de boomspiegels), tuintjes om 
de ondergrondse afvalcontainers (oracs) die bin-

nenkort in de straat worden geplaatst én we wil-
len meer fietsrekken.”

Heel gezellig
De initiatiefnemers nodigden de andere bewo-
ners op zondag 30 oktober op de hoek met de 
Wattstraat uit om hen te informeren over de 
plannen. Met financiële steun van de Stichting 
‘Lief en Leed Samen in de Straat’ zorgden ze voor 
vijf soorten soep en brood met smeersels. Ruim 
50 bewoners waren gekomen en het werd erg 
gezellig. Er werden ideeën uitgewisseld over de 
aanpak van de plannen en de bewoners waren 
enthousiast. 
Een aardige bijvangst van de bijeenkomst was 
dat de aanwezigen het zo plezierig vonden, dat 
ze voorstelden om dit vaker te doen. De initiatief-
groep gaat nu met de gemeente praten hoe een 
en ander aan te pakken en houden de andere 
bewoners op de hoogte. 

Soep op de stoep van Columbusgroen

 Erik en Gerard
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Blijde boodschappen
De banier aan de lantaarnpaal is er stellig 
over: “DRIE KEER WINKELEN EN ZE KENNEN 
HIER JE NAAM”. “Nog tompoezen Bert? Ze 
zijn in de aanbieding!” Het is mij nooit ge-
vraagd. Eigen schuld natuurlijk. Dan had ik 
me bij de eerste aanschaf van twee halfjes 
volkoren maar netjes moeten voorstellen. 
“HET IS HIER EEN GROTE FAMILIE”, juicht 
het volgende vaandel. Wrijf het er maar 
in! Als naamloze klant van de kouwe kant 
mag ik blij zijn dat ik in dit gepavoiseerde 
winkelparadijs aan de beurt kom. En het 
jubelt maar door: “NA HET ZWEMMEN IETS 
LEKKERS HALEN BIJ DE BAKKER”.

Kijk, dat treft een open zenuw. Zwemles 
kreeg ik niet in De Regentes, (“WAT LATER 
KWAM ER ZELFS EEN THEATER”), maar in 
het onverwarmde openluchtbad in het 
Zuiderpark. Daar nam ik wekelijks bij het 
ochtendgloren afscheid van het leven. 
Dit keer zou ik vast de verdrinkingsdood 
sterven waaraan ik zeven dagen eerder nog 
was ontkomen. Tussen vrolijk snaterende 
klasgenoten ontdeed ik me zwijgend van 
mijn kleding. Over ‘n uur zou een agent 
van politie het bundeltje aan mijn radeloze 
moeder overhandigen. Vooralsnog ging ik 
klappertandend in de kille ochtendnevel 
het fatum tegemoet. Zodra mijn voeten 
in het arctische water geen bodem meer 
vonden sloeg de paniek toe en spartelen 
in doodsnood draagt niet bij aan het drijf-
vermogen. Onderwijl had Frater Everardo 
zijn habijt verwisseld voor een lubberende 
klerikale zwembroek om solidair met zijn 
leerlingen te water te gaan. De man Gods 
redde mij echter niet, maar hield het bij 
nuttige aanwijzingen omtrent spreiden en 
sluiten. De verbittering over de wreedheid 
van het lot werd er niet minder om. Als 
de Voorzienigheid had gewild dat ik zou 
zwemmen had Hij mij voorzien van vinnen 
en kieuwen. Quod non. “NA HET ZWEMMEN 
IETS LEKKERS HALEN” was er trouwens ook 
niet bij want in het Zuiderpark is “GEEN 
BAKKER”.

Terug naar de blije fladderlappen: “BOOD-
SCHAPPEN DOEN IS HIER ALTIJD EEN 
FEESTJE”. Al mijn opgerakeld kinderverdriet 
in een keer weggewimpeld. Het schrij-
nendste moet nog komen: “ALS LAATSTE 
BOODSCHAP MOCHT IK EEN IJSJE VOOR 
MEZELF KOPEN.” Allemaal gelukspoepers op 
’n kluitje hier.

Bert de Croon

C
olu

mn

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

tekst en foto: piet verniMMen

Ingrid Bleeker, bewoner van onze 
wijk, was tot 2019 werkzaam in de 
zorg als psychiatrisch verpleegkundige. 
Sinds een jaar is ze vrijwilliger bij Museum 
Beelden aan Zee. “Een prachtig gebouw, 
met een schitterende collectie en een fan-
tastisch team vrijwilligers.”

Blijft je bij
Vanuit de dagbesteding van een zorgcen-

trum in Transvaal kwam Ingrid hier eerder 
regelmatig met de deelnemers die veelal te 
maken hadden met een lichte vorm van de-
mentie. Alzheimer of andere vormen van 
dementie. “Ze namen dan deel aan het pro-
gramma ‘Blijft je bij’. Weken later hadden 
ze het er nog over.”

Educatie
Ingrid: “Als vrijwilliger werk je hier een 

halve dag in de week en het mooie is dat je 
niet de hele dag achter de kassa staat of in 
de zaal loopt, maar dat je je werk kunt af-
wisselen. Bijvoorbeeld de eerste twee uur 
in de zaal en de volgende twee uur in de 
winkel. Zelf vind ik het werk in ‘Studio aan 
Zee’ erg interessant. Met het educatieve 
team laten we daar leerlingen van het ba-

sis- of voortgezet onderwijs kennismaken 
met beeldhouwkunst en ondersteunen we 
hen als zij zelf aan het werk zijn. Het is al-
tijd bijzonder te zien hoe ze zich verwon-
deren als ze naar beelden kijken en even 
later om wat ze zelf hebben gemaakt. En 
hoe trots ze daar op zijn. Het lijkt dan alsof 
een soort buitenste schil van hen afvalt tij-
dens het kijken naar, het praten over en het 
zelf maken van een beeld.” 

140 vrijwilligers 
Jacquelien van Schaik is hoofd bedrijfs-

voering en vrijwilligers-coördinator bij 
Beelden aan Zee: “Ons gebouw achter 
de Scheveningse boulevard herbergt een 
enorme collectie beelden. Daarnaast ver-
zorgen we wisselende tentoonstellingen. 
Zo komt voorjaar 2023 werk van Henri 
Moore naar het museum. We ontvangen 
honderden bezoekers per dag. Vooral in de 
zomermaanden is het erg druk. Ons muse-
um heeft 140 vrijwilligers en zij zorgen dat 
alles elke dag vlekkeloos verloopt.“

Afwisselend werk
Jacquelien: “Als je vrijwilliger bent in ons 

museum heb je geen vaste taak, maar we 
maken het werk zo afwisselend mogelijk. Je 
verwelkomt de bezoekers, je werkt in onze 

museumwinkel, achter de kassa, in het mu-
seumcafé of je bent suppoost in een van de 
zalen. Vanzelfsprekend maken we gebruik 
van de sterke punten van iedere vrijwilliger. 
Met zijn allen runnen we het museum. Naast 
de reguliere taken kunnen vrijwilligers wer-
ken bij de afdeling educatie, in de bibliotheek 
of bij het digitaliseren van de collectie.”

Verrijking in het leven
Jacquelien: “Onze vrijwilligers komen 

veelal uit de zorg, uit het onderwijs en 
een groot aantal heeft in het buitenland 
gewoond. We hebben zowel mannen als 
vrouwen. Wij kennen geen financiële vrij-
willigersvergoeding, maar wel hebben we 
elk jaar een vrijwilligers-feestdag, je kunt 
deelnemen aan excursies en lezingen, je 
krijgt dikwijls de catalogus die bij een 
tentoonstelling hoort. Kortom, we laten 
onze waardering blijken ín natura.” Ingrid: 
”Maar het belangrijkste is dat je hier als 
vrijwilliger gezien wordt, ook door elkaar. 
De sfeer is erg positief en elke vrijwilliger 
ervaart het werken in Beelden aan Zee als 
een verrijking in het leven.”

Ook vrijwilliger worden bij Beelden aan 
Zee? Neem contact op met Jacquelien van 
Schaik: vanschaik@beeldenaanzee.nl

Vrijwilliger bij Beelden aan Zee VRIJWILLGERS IN DE WIJK

 Ingrid en Jacquelien

“Mooi om te zien: 
kunst doet écht 
wat met mensen”
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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
in het Regentessekwartier

Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700WWW.HOUTWINKELZAAG.NL |

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 –  
‘THE ROUTINE’ DOOR JEMIMA DE JONGE

Straatgalerie De Spelonk toont t/m 10 febru-
ari 2023 ‘The Routine’, gemaakt door Jemima 
de Jonge (21). Terwijl schaduwen van meubels 
en planten aan haar voorbij trekken, luistert 
een jonge vrouw een gesprek af. Waarom rea-
geert ze zo heftig op wat ze hoort, dwars door 
de muur heen? Waarom gaat ze toch steeds 
opnieuw luisteren? The Routine is een be-
vreemdende ervaring op de grens van realiteit 
en fantasie.  De installatie is zeven dagen per 
week te zien vanaf de stoep, in de vroege och-
tend en vanaf de schemering tot laat in de 
avond. despelonk.nl, Valkenboslaan 74.

SNUFFELMARKT IN DIENSTENCENTRUM 
COPERNICUS

Op zaterdag 17 december en zaterdag 28 
januari is er weer een snuffelmarkt in Dien-
stencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16. 
De entree is gratis, evenals het parkeren 
in de wijk. De markt is open van 8.30 tot 
circa 14.00 uur. De tafels staan weer vol met 
kleding, sieraden, huishoudelijke artikelen, 
boeken en stripboeken, dvd’s en cd’s, snuis-
terijen en wat er verder die dag nog wordt 
binnengebracht. Ook het buffet is geopend 
voor koffie, thee en verse soep, broodjes en 
meer. Info bij Simon 06 4076 6915. 

NEST – TELEPHONE VAN PHILIP AKKER-
MAN EN JAMESZOO 

Duotentoonstelling t/m 27 januari – Op 25 
november opende Nest de duotentoonstel-
ling Telephone met het werk van schilder 
Philip Akkerman en muzikant Jameszoo 
(Mitchel van Dinther) in een surrealistische 
choreografie. Meer dan 350 zelfportretten 
van Akkerman zoeken de verbinding met de 
zelfspelende piano’s, synthesizers en mu-
ziekcomposities van Jameszoo. De tentoon-
stelling laat een bijzondere samenwerking 
en vriendschap zien tussen twee kunste-
naars die hun medium tot in de kern heb-
ben doorgrond.

Op 22 oktober vond Republiek Elektriek voor de tweede keer op diverse  
locaties hier in de buurt plaats. Het was een dag vol creatieve ontdekkingen 
voor jong en oud. Met onder andere proeverijen, workshops en optredens 
voor en door buurtbewoners van Segbroek. Piet Vernimmen van
onze redactie maakte van die dag een foto-impressie. 

Tweede editie Republiek Elektriek 



WWW.KONKREETNIEUWS.NLKONKREETNIEUWS

Zij van het Noorden

Together#6 
wandeling

Marlous Lazal & Kwartet 
Meeslepende 

muzikale herinneringen  
aan argentinie en andalusie

4 FEB

5 FEB

Een kijkje achter 
de deuren van 
gebedshuizen!

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

Wild Port  
of Europe
Eric Vloeimans

Muzikale reis naar 
havenstad Rottterdam

27 JAN

WONDERFUL 
TONIGHT 
Ocobar speelt  
Eric Clapton

19 FEB

Amsterdams 
Andalusisch Orkest

Avond van de  
Arabische filmmuziek

10 FEB

EEN VREDIG  
& VROLIJK  
2023!

ANTIFONA  
tussen Indië  
en Andalusië

Een muzikaal eerbetoon 
aan het vrouwelijke

24 FEB


