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Hoe is het nu met...
WONEN  IN DE WIJK  5

Het is donderdag, 19 januari. In Den Haag schijnt deze middag de 
zon, het is 4 tot 5 graden. Op het Regentesseplein een paar dappere, 
dik ingepakte bezoekers op de bankjes. Maar bij de plantenafdeling 
van Firat in de Weimarstaat lijkt de zomer alvast begonnen: Citrus-

sen Calamondin, Limetta Rossa en Canaliculata met volle kleurrijke 
vruchten. Witte en roze Camellia Japonica in knop en bloei. Je zou 
bijna vergeten dat het januari is. 
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Dubbele deuren
ARCHITECTUUR IN DE WIJK 8

Het Regentesseplein
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Droomlampen

Zomer lijkt begonnen

Onrendabel of een kans?  
tekst: marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

Het viel op, het grote bord op de hoek 
van de Beeklaan en de Daguerrestraat: 
‘Nu te koop, 20 duurzame appartemen-
ten in voormalig schoolgebouw’. De 
voormalige basisschool De Elout in de Da-
guerrestraat zou verbouwd worden tot – 
redelijk betaalbare - huurappartementen, 
waarvan één in de sociale huursector. 

“Verhuur onrendabel”
Martijn Lentze van 070 Vastgoed vertelt 

dat het plan inderdaad was om de appar-
tementen te verhuren, maar dat er in de af-
gelopen maanden veel veranderd is in hun 
branche: “Zo is er de vaststelling door het 
ministerie van een huurprijsregulering, 
waardoor alle huurprijzen in de vrije huur-
sector lager worden vanaf 2024. Verder is 
er een nieuwe fiscale regeling die de ver-
huur van vastgoed veel hoger gaat belas-
ten. En tot slot steeg de rente het afgelopen 
jaar meer dan 150% en pakten de bouw-
kosten veel hoger uit. Het gevolg is dat 
deze appartementen, die gemiddeld zo’n 
€ 1.100 huur zouden opleveren, straks nog 
maar € 850 mogen kosten en het verhuren 
van deze woningen vanaf 2024 onrendabel 
zou worden.” 

 Verkoop
Daarom besloten 070 Vastgoed en 

partners in oktober om de woningen 

te verkopen. De prijzen van de 20 
appartementen liggen tussen € 225.000 
voor 42 m2 en € 599.000 voor 103 m2. 
Over de verkoop van de appartementen 
maken zij zich geen zorgen. “Wonen in een 
duurzaam appartement in een voormalig 
schoolgebouw is natuurlijk heel bijzonder.” 

Averechts 
Volgens de vastgoedbranche hebben 

de maatregelen van de overheid een ave-
rechts effect. Martijn: “Het doel is om het 
middensegment uit te breiden, maar door 
de maximalisering van de huren is de 
branche gedwongen vastgoed te verko-
pen en niet te verhuren. Hierdoor wordt 
de particuliere sector kleiner, en hebben 
huurders minder keuze. De politieagent, 
verpleger, docent kan geen hypotheek krij-
gen voor de koopsom van diezelfde huur-
woning. Geen prettig vooruitzicht voor de 
woningmarkt.”

De Woonbond ziet het anders
Mathijs ten Broeke, de woordvoerder 

van de Woonbond, stelt dat het voor vast-
goedontwikkelaars altijd aantrekkelijker 
blijft om dure woningen te laten bouwen 

in plaats van betaalbare woningen, terwijl 
dat laatste nu juist noodzakelijk is. “Vast-
goedondernemers zijn door de jaren heen 
heel veel vrijheid gewend en nu stelt het 
kabinet strengere regels om te voorko-
men dat huren onbetaalbaar worden. Dit 
gebeurt door huurregulering en maximali-
sering van huren. Huurprijzen en kwaliteit 
worden nu aan elkaar gekoppeld. Het kan 
zijn dat vastgoedontwikkelaars hierdoor 
afhaken, maar dat is geen probleem. Des 
te meer ruimte is er voor woningcorpora-
ties en wooncoöperaties om in dat gat te 
springen.” Volgens de vastgoedbranche ko-
men er zo minder woningen beschikbaar 
en dan vooral koopwoningen. Is dat zo? 
De woonbond stelt dat de vrije huursector 
helemaal niet populair is. Mensen huren 
noodgedwongen tegen hoge huurprijzen, 

omdat ze niet in aanmerking komen voor 
een sociale huurwoning, of omdat ze niet 
kunnen kopen. 

Meer sociale huurwoningen  
bouwen

Het is niet erg dat de vrije huursector 
kleiner wordt, vindt de Woonbond. Mathijs 
ten Broeke: “Want het kan ook anders. Er 
is een enorm tekort aan sociale huurwo-
ningen. Er kan voor gekozen worden om 
hier meer van te bouwen. Als er daar meer 
van zijn, neemt de druk op de duurdere 
woningen af. Vastgoedondernemers doen 
dat niet. Woningcorporaties hebben geen 
winstoogmerk, en zij zijn wel in staat om 
te bouwen in het belang van woningzoe-
kenden in plaats van het belang van inves-
teerders.”  

 Links de appartementen in aanbouw

“Het is niet erg dat 
de vrije huursector 

kleiner wordt” 
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tekst: AAd vAn schie

Geschiedenis van de wijk 
We hebben iets gevonden over de Indi-

sche historie van een van die mooie pan-
den aan de Regentesselaan: huize Emma 
op nummer 26. Hetzelfde ‘taartpunt’- 
hoekpand Regentesselaan/Franklinstraat, 
waar we al eens eerder over schreven. Nog 
steeds heel jammer dat de spits van het 
torentje ooit sneuvelde. Ook een uitstapje 
naar de overkant van de Laan van Meer-
dervoort: het Corner House, zoals het later 
ging heten. En dan het verhaal en de foto’s 
over deuren in de wijk, waarmee redac-
teur/fotograaf Piet Vernimmen uitpakt. 
Een goede tip om daar tijdens een wande-
ling door de wijk eens op te letten. 

Kwaliteit van wonen in de wijk
De nieuwe appartementen in de oude 

school aan de Daguerrestraat naderen 
hun voltooiing en warempel, het blij-
ken nu koopwoningen tegen tamelijk 
riante prijzen te zijn geworden. Redac-
teur Marieke Bauwens gaat hierover een 

gesprek aan met de directeur van 070 
Vastgoed en vraagt ook de Woonbond 
om commentaar. En passant neemt ze 
nog een keer het speelplaatsje aan die-
zelfde straat onder de loep, dat lang niet 
zo mooi is geworden als was bedoeld.  

Wie is wie in de wijk en pilot  
Weimarstraat/Beeklaan

Het werd tijd om een keer aandacht te 
besteden aan een aantal spelers in het veld 
van de verbetering van de wijk, met name 
rond de Weimarstraat. Ze staan in deze 
editie op een rijtje. Tot verdriet van velen 
is onze gebiedsmanager Henri Weber plot-
seling overleden; zijn opvolging is nog niet 
zo snel geregeld. 

We krijgen per 1 april een nieuwe stads-
deeldirecteur: Daniel van Nunen. Hem 
gaan we dit jaar zeker interviewen. Wat ge-
lukkig ook doorgaat, is de pilot Weimars-
traat/Beeklaan, samen met enkele andere 
‘prioritaire gebieden’ in de stad. Het wijk-
overleg dat aan het budget gekoppeld is, 
gaat zich met het stadsdeel buigen over de 
inzet van het geld. Verder is de wijkwinkel 

van Wij Weimar onder handen genomen, 
zodat het daar wat aangenamer toeven is. 
En nee, in de vernieuwing van het Regen-
tesseplein lijkt nog niet veel schot te zitten. 
Ondertussen loopt er wel een verkeers-
kundig onderzoek naar de inrichting van 
de Weimarstraat tussen Valkenboslaan en 
Beeklaan. In de Klankbordgroep hiervoor 
participeert een groot aantal bewoners en 
er is in de directe omgeving een enquête 
uitgevoerd. De redactie zal in de komende 
edities de handen weer vol hebben aan al 
deze zaken.

VAN DE REDACTIECOLOFON

Het is in januari toch nog een beetje winter geworden, gezellig om dan eens 
binnen te stappen in een van de horecagelegenheden en nieuwe winkels 
in de wijk. Birdflower is een gastvrije lunchroom die inmiddels druk wordt 

bezocht. En dan die leuke nieuwe winkels, zoals Limonada en Old Pine+Heli’s. 
We spraken verder ook met de betrokken uitbater van Julia Indo Sweets & Treats, 
opvolger van de firma Buis. De Weimarstraat gaat echt vooruit met zulke aardige 
ondernemers. 

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 12 april, 
28 juni, 23 augustus, 18 oktober, 13 december

Dit afscheidswoord is door Aad van Schie 
namens het wijkoverleg uitgesproken op de 
crematiebijeenkomst op 31 december 2022.

“Op 23 december kregen wij een mail van 
Henri over een te plannen wijkoverleg 
in januari. Ik dacht spontaan: laat ik hem 
een whatsapp sturen om hem te laten 
weten dat hij in de afgelopen periode de 
juiste man op de juiste plaats was, om 
hem te bedanken voor zijn tomeloze in-
zet voor de pilot Weimarstraat/Beeklaan. 

Ik zie hem nog ‘binnenkomen’ in de wijk 
met als uitgangspunt: ik ga hier mijn laat-
ste grote klus doen voor de gemeente, 
in de wijk die ik zo goed ken vanuit mijn 
verleden. Nou, hij heeft hier uitermate 
zijn best voor gedaan; hij was vanaf 
het moment van die belofte niet weg 
te slaan uit de wijk. En hij wist donders 
goed dat het niet eenvoudig was om 
de wijkactivisten rond de Weimarstraat 
tevreden te stellen. Hij heeft dan ook 
heel wat over zich heen gekregen aan 
reacties van bewoners, die het allemaal 
veel te langzaam vonden gaan. Dat is 

de eeuwige spanning tussen terecht 
ongeduldige wijkbewoners en goedwil-
lende ambtenaren, die zo veel mogelijk 
voor elkaar willen krijgen, maar die ook 
goed weten dat ambtelijke molens niet 
altijd op topsnelheid draaien. En ik moet 
zeggen dat hij onvermoeibaar doorging, 
maar ook regelmatig aangaf dat hij geen 
ijzer met handen kon breken, al zou hij 
dat soms best willen. 

Ik durf rustig te stellen dat Henri met zijn 
inzet het vertrouwen van velen heeft 
gewonnen in de drie jaar dat hij hier 
rondliep. Hij was blij met de verlenging 
van de pilot, zodat hij zijn werk kon 
voortzetten. 

En nu plots dit abrupte einde. We weten 
ook dat hij, naast de intensieve wijze 
waarop hij aan de slag was in zijn werk, 
een intense levenslust had. Ik kwam 
hem regelmatig tegen bij concerten of 
wandelingen door de stad. Henri heeft 
van het leven genoten en zeker ook van 
zijn geliefden, die hem nu plots moeten 
missen. Hij is in het harnas gestorven, dat 
is zeker. Dank namens een aantal actieve 
wijkbewoners.” 

In memoriam 
wijkmanager  
Henri Weber

tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen 

Deze keer geen signalering van een 
hopeloos uitziend pand. Integendeel 
eigenlijk. De voormalige postzegelwinkel 
op het adres Galileistraat 58, hoek 
Edisonstraat, is keurig opgeknapt en 
tamelijk chique ingericht met exotische 
planten en ruim zittend meubilair. Heel 
transparant ook, zeker in vergelijking tot 
het hermetisch met luxaflex afgesloten 
filateliepand van weleer. 
Maar ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Niets 
dus! Er is hier nooit iemand te bekennen. 
Ooit spraken we de nieuwe huurder of 
eigenaar en die zei enthousiast: “Ik ga 
hier een prachtig administratiekantoor 

vestigen.” Enig speurwerk leverde op, 
dat op dit adres geen onderneming 
gevestigd is. Het pand is eigendom van de 
vastgoedonderneming BRS Vastgoed en 
Advies op het adres Galileistraat 62, twee 
panden verderop. Dit bedrijf is tijdelijk 
gesloten conform een mededeling op hun 
verder lege website. Het moet niet gekker 
worden. 
Vlak voor de Kerst bleek er feestverlichting 
opgehangen te zijn. Ooit was er een 
teken van leven van een goudvis in een 
kommetje, maar ook die is inmiddels 
verdwenen. Ja, zoals onze dode dichter K. 
Schippers zo treffend zei: “Als je goed om je 
heen kijkt zie je dat alles gekleurd is.” 

Kan vast beter!

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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tekst: mArieke BAuwens foto: Piet vernimmen

 
Wie herinnert zich de stenen kip en de 
beer op het speelplaatsje tegenover de 
voormalige basisschool De Elout in de – 
korte - Daguerrestraat nog? Er was ook een 
schommel en een glijbaan en menig kind uit 
de buurt heeft daar gespeeld. Het speelplekje 
was toe aan een opknapbeurt en daar werden 

in 2018 samen met bewoners plannen voor 
gemaakt: het zou wild, ruig en groen worden, 
met uitgeholde boomstammen rondom. Maar 
dat werd het niet. Het werd een beetje beter, 

maar eigenlijk niet zo anders en niet veiliger. 

Weer afspraken
Zomer 2021 spraken bewoners opnieuw 
met de gemeente. Over het speelplaatsje, 
het groen dat een uitlaatplek werd, en over 
de fietsnietjes die pal tegen de speelplek 
geplaatst zijn. Voorheen waren die er niet, 
toen stond er een bank. Met een paar simpele 
aanpassingen kan het een stuk aantrekkelijker 
en veiliger worden, zo stelde een betrokken 
vader van twee peutertjes. En daar werden uit-
eindelijk de eerste afspraken over gemaakt: er 
zouden bankjes komen, geen boomstammen 
en ook niet helemaal rondom, maar wel leuker 
en veiliger dan nu. 

Teleurstellend en bevreemdend
Maar de gemeente – het stadsdeel, politie 
en handhaving - kwam eind november ’22 
terug op deze afspraken. De banken zouden 
er niet komen, omdat er klachten waren over 
rondhangende jongeren. Met extra zitplek-

ken zou de speelplek aantrekkelijker worden 
als hangplek. Dezelfde vader uitte hierover 
zijn twijfels en stelde dat er zo weinig opties 
overblijven voor een speelplaatsje; jongeren 
zijn immers – begrijpelijk – overal. 
Het is teleurstellend maar ook bevreemdend. 
In de brochure van de gemeente die in januari 
in de bus lag, staat juist dat er plannen zijn 
voor meer speel- en ontmoetingsplekken in 
ReVa én om de wijk te vergroenen. En bewo-
ners, gemeente en ondernemers verwoordden 
het in de Wijkvisie die in het najaar gepresen-

teerd werd: een groene wijk biedt ruimte voor 
ontmoeten en spelen.

Naar een echt leuke, groene en 
veilige plek 
De betreffende bewoners hebben voorgesteld 
dat er in het voorjaar opnieuw gepraat wordt 
als de voormalige school bewoond is. Over de 
speelplaats, en over de rest: de fietsnietjes en 
het groen. Voor de kleintjes in de buurt, hun 
(groot)ouders, bewoners en voor het aanzien 
van de buurt. 

“Groen, wild, ruig 
en veilig? ”

Speelplaatsje in de 
Daguerrestraat 
Nog steeds niet echt verbeterd

tekst: AAd vAn schie foto: JAcques riJnsBurger 

Op vrijdag 16 december ontving Michiel 
de wisselbeker en een fraai beeldje van de 
lokale kunstenares Kiki Demelline, vanwe-
ge zijn onvermoeibare inspanningen voor 
een groenere wijk. Uit het juryrapport: “Hij is 
klimaatwaker, plastic ridder, imker, medeorga-
nisator van de fietslichtjesparade, schreef een 
vegetarisch kookboek, houdt met anderen de 
Regentesselaan schoon en vergroent ‘m.” 

Vlees
We praten met hem in het Libanese vegetarisch 
restaurant Ali’s aan het Regentesseplein, zijn 
favoriete eet- en afhaalplek. Michiel groeide 
op in Oss in een gezin met drie broers. Hij zag 
de varkens op weg naar de slacht langskomen 
en rook de doordringende fabriekslucht van 
de plaatselijke industrie. “Op mijn achttiende 
stopte ik met het eten van vlees. Ik wilde dit al 
eerder, maar mijn moeder vond dat lastig. ‘Ik 
ga niet apart voor jou koken, daar begin ik niet 
aan,’ zei ze.” 

Theater
Na zijn studie aan de Toneelacademie in Maas-
tricht begon hij een carrière in de educatieve 
sector van de theaterwereld. Zo kwam hij uit-
eindelijk in 2015 in Den Haag bij De Appel te-
recht, het theatergezelschap dat helaas in 2017 
ten onder ging. Momenteel is hij werkzaam als 
medewerker pr en educatie bij Hotel Modern 
Theatre in Rotterdam. Hij was onder meer be-
trokken bij het stuk Garnalenverhalen, dat ook 
in theater Dakota is opgevoerd.

Groene carrière
Al gauw raakte Michiel betrokken bij de Groene 
Regentes. Hij nam deel aan het zonnepane-
len-project op het dak van theater De Nieuwe 
Regentes en werd actief bij het groene-ge-

velproject en bij de Plastic Ridders met hun 
maandelijkse schoonmaakbeurt van wijkpark 
De Verademing. Kleine behapbare stappen 
zetten, leerde hij van medeactivisten als Piet 
Driest. “Er is zoveel mogelijk, bijvoorbeeld via 
het beplanten van boomspiegels en geveltui-
nen met vruchtenstruiken en kruiden. En die 
kun je weer gebruiken voor het maken van de 
buurtsoep als er voor de buurt gekookt wordt. 
Een zaadje in de grond op het juiste moment, 
levert in het oogstseizoen haar vruchten op.” Hij 
gebruikt hiervoor een van de plantenbakken 
aan de Regentesselaan: ‘Meer frambozen en 
bessen op de Regentesse’. Fruit onder de linden 
dus. Hij is ook actief betrokken bij het minibos 

van Sara Vrugt op De Verademing. 

Toekomstplannen
Michiel voert een pleidooi voor groene (tuin)
wandelingen in de wijk en hij denkt na over een 
grote, groene debatbijeenkomst in De Nieuwe 
Regentes dit voorjaar. “De kunst is om al die ac-
tieve groepen en individuen bij elkaar te bren-
gen en dan de groene golf een flinke impuls te 
geven. Ik ga me daar zeker voor inzetten.” Hij 
kookt vegetarisch voor groepen in de buurt en 
werkt daarbij ook samen met de kok van Buurt-
en-Kerkhuis Bethel. Meer bomen in de wijk is 
een ander speerpunt. Kortom, Michiel kan nog 
lang vooruit.

tekst: AAd vAn schie foto: John mArtienus

 
Mala Wallage, actief vrijwilliger taal-
lessen en organisator maaltijden in 
de omgeving van het Newtonplein, 
organiseerde met vele vrijwilligers uit 
de buurt op 19 december een groot 
kerstmaal in de kerk aan de Beeklaan. 
Een keur aan Poolse, Hindoestaanse, 
Turkse en Hongaarse maaltijden stond 
klaar in de kerk. Ruim 250 bewoners van 
allerlei afkomst uit de buurt maakten er 
een prachtige bijeenkomst van. Er werd 
gezongen door het buurtkoor en er werd 
gegeten en gepraat door al die enthou-
siaste aanwezigen. Wat een happening! 
Met dank aan al die vrijwilligers. Is voor 
herhaling vatbaar.

Kerstmaaltijd in de 
Agneskerk aan de 
BeeklaanMichiel van Zuijlen winnaar 

Hans Pronkprijs 2022
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tekst en foto: AAd vAn schies

Op woensdagavond 16 januari was er 
een informatiebijeenkomst in Brouwe-
rij De Prael voor de bewoners van het 
Energiekwartier. Er waren om en nabij 
30 bewoners aanwezig en er kwam heel 
veel aan de orde. We pikken er enkele on-
derwerpen uit. 

De Joulebrug bij de energiecentrale
Deze brug, die een belangrijke rol toe-

bedeeld was voor de ontsluiting van dit 
deel van de wijk en naar het centrum als 
onderdeel van een Netwerk Sterfietsroute, 
zou allang open moeten zijn. Maar er is 
een dispuut gaande tussen de gemeente en 
Uniper over de condities waaronder Uni-
per de brug wil openen. Dit gaat over het 
nog te betalen erfpacht bij het te vestigen 
erfpachtrecht op de Uniperlocatie. Er is nu 

een rechtszaak gestart door Uniper, en dat 
kan zomaar een jaar duren. De gemeente 
onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om 
eerder een doorbraak te bereiken.

Regent 2, Kavel A 
Zoals het er nu voorstaat, zal de woon-
toren Regent 2 in de periode juni/
juli opgeleverd worden. In aansluiting 
daarop kunnen het fietspad en voetpad 
langs de kade weer gewoon openbare 
weg worden. 

Wat betreft de beoogde bebouwing op 
Kavel A naast De Prael zijn er nog veel 
beren op de weg: kabels in de grond, een 
in de weg staande container, deel van de 
grond eigendom van Uniper, eisen Stedin 
en de nog te arriveren Warmtelinq van-
uit Rotterdam. De vergunningaanvraag is 
aangehouden. De tijdelijke parkeerfunc-
tie moet daar dus nog blijven. 

Groengebied Esperantoplein
Daarmee kan onder meer ook het 

Esperantoplein niet afgebouwd worden. Op 
het deel dat klaar is, komen nu de toegezegde 
prachtige banken en nog aanvullend 
groen. In de zaal ging de verzuchting 
om dat hele kavel A op te geven en daar 
gewoon parkeerplaatsen van te maken. De 
vertegenwoordiger van Heijmans geeft aan 
dat men de bouw wil doorzetten en zoekt 
naar een optie daarvoor. Voor de zomer zal 

Heijmans een bijgestelde, haalbare versie 
van het oorspronkelijke plan voorleggen. 

Alles wacht dus weer eens op alles en dat 
is vooral voor bewoners die al heel lang 
overlast van de bouw hebben, bijna onaan-
vaardbaar. Zij willen nu wel eens afronding 
van zaken en gewoon een fijne woonplek 
hebben. 

De projectorganisatie doet de toezegging 
overlast zoveel mogelijk te voorkomen dan 
wel te verhelpen. 

Energiekwartier 
Nog heel wat te doen en 
Joulebrug voorlopig niet open

tekst: Anneke de grAAf foto: Piet vernimmen

 
In het juni-nummer van vorig jaar 
berichtten wij over de plannen voor het 
voormalig buurthuis (het ‘Buuthuis’) aan 
de rand van De Verademing. Het sinds 
2011 grotendeels leegstaande gebouw aan de 
Gaslaan 175 zal worden getransformeerd naar 
Villa de Verademing, zoals het dan gaat heten, 
een “kleinschalig groen, duurzaam en ener-
gieneutraal appartementencomplex van 18 
compacte appartementen en een stadswoning 
voor een dynamische stedelijke doelgroep”, 
aldus de gesprekspartners van Korrekt Bouw 
Pieter van den Eyk en Rob van der Ent tijdens 
het interview destijds. 

Problemen overwonnen
We informeerden naar de voortgang van het 
project, met de vraag of alle tegenslagen in de 
aanloopfase nu zijn opgelost. Zoals de mogelij-
ke aanwezigheid van vleermuizen en mussen in 
en rond het pand, waardoor de werkzaamheden 
tijdelijk stilgelegd moesten worden. 
Het antwoord van Korrekt Bouw kon werkelijk 
niet korter: ja, de problemen zijn opgelost en de 
werkzaamheden gaan in het voorjaar van start. 

tekst: froukJe diekstrA foto: sArA vAn der Borg

In het markante hoekpand aan de Wei-
marstraat en Suezkade is de tweede-
hands- en vintagewinkel Old Pine + He-
li’s gevestigd. Kandelaars, allerlei vaasjes en 
keramiek, kleding, kaarten en cadeautjes zijn 
met veel gevoel voor kleur en sfeer uitgestald. 
De winkel is een samenwerking tussen twee 
verwoede verzamelaars: Zoë en Helianthe.

Samenwerking
Deze twee vriendinnen leerden elkaar kennen 
op de kunstacademie in Rotterdam, waar 
ze allebei interieurarchitectuur studeerden. 
Na hun studie bleven ze vriendinnen, maar 
professioneel scheidden hun wegen zich: 
Helianthe werd grafisch vormgeefster en 
Zoë opende samen met haar vriend zeven 

jaar geleden de Little Green Shop in de Prins 
Hendrikstraat, waar ze vooral planten en 
(gebruikte) potten verkopen. Om daarnaast 
een meer eigen koers te varen, begon ze aan 
de Suezkade een winkel in tweedehands 
en vintage spullen. In november is de 
samenwerking met Helianthe ontstaan.

Persoonlijk
Zoë: “We brengen ieder onze eigen spullen in. 
We houden twee administraties bij en hebben 
twee pinapparaten. Een nieuw soort onderne-
men.” Helianthe: “We hanteren drie basiscate-
gorieën: huishoudelijk, interieur en kleding. 
Het uitgangspunt bij de inkoop is persoonlijk, 
we volgen elk onze eigen smaak. Allebei ha-
len we onze inspiratie uit de natuur. We willen 
een bewuste en duurzame lifestyle stimuleren. 

Bij ons vind je spullen om je huis meer eigen te 
maken.”

Verzamelen
Ze struinen eindeloos marktjes, kringloopwin-
kels, beurzen, opkopers en online-aanbieders 
af en pikken de krenten uit de pap. Wie geen 
tijd heeft om uitgebreid op zoek te gaan naar 
tweedehands en vintage spullen vindt bij Old 
Pine + Heli’s een uitgelezen selectie. Daarnaast 
zijn er ook nieuwe producten te vinden. Zoals 
keramiek van lokale kunstenaars, kaarsen, 
droogbloemen en Helianthe’s specialisatie: 
edelstenen en wierook.
Suezkade 48 (hoek Weimarstraat). 
Open: di t/m zo 12-17 uur
instagram @oldpine.shop
instagram @helis.shop.thehague

Old Pine + Heli’s

“Alles wacht dus 
weer eens op alles 

”

Verbouwing Villa 
de Verademing in 
het voorjaar

 Zoë en Helianthe De winkel is een 
samenwerking tussen twee 

verwoede verzamelaars
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tekst: cor sPeksniJder AfBeelding: oAse stedenBouw-lAndschAP

Op een zonnige dag in de zomer van 2021 
ontving stadsdeelwethouder Robert van 
Asten uit handen van de initiatiefgroep 
Ons Regentesseplein een ‘programma 
van wensen’ voor een nieuwe inrichting 
van het Regentesseplein. Het boekje bevat 
vier scenario’s die tot stand zijn gekomen na 
het peilen van de wensen van buurtbewoners 
en ondernemers. ‘Een mooi keuzemenu om 

dit plein om te toveren tot een toegankelijker, 
groener en vriendelijker verblijfplaats in het 
hart van de wijk’, schreef KonkreetNieuws vol 
goede moed. Het is nu anderhalf jaar later. Hoe 
staat het ermee? 

Beperking maximumsnelheid
Een van de initiatiefnemers, stedenbouwkun-
dige en landschapsontwerper Eline Keus, laat 
weten geruime tijd niets meer te hebben ver-
nomen over de herinrichting. Van de Dienst Ste-

delijke Ontwikkeling (DSO) heeft ze ooit begre-
pen dat aanpassing van het plein onder meer 
afhankelijk is van de vraag of de maximumsnel-
heid er kan worden beperkt tot 30 km per uur. 
Die vraag is nog onbeantwoord. 
Een snelheidsbeperking zou gepaard gaan 
met de aanleg van verkeersdrempels en dat 
heeft gevolgen voor de nood- en hulpdien-
sten. De Regentesselaan is een belangrijke 
verbinding tussen Laan van Meerdervoort en 
Loosduinseweg.

Werkzaamheden Zevensprong
Bas de Bruijn, medewerker van stadsdeel Seg-
broek, laat per mail weten te hopen dat dit jaar 
en volgend jaar ‘wat kleine ingrepen’ kunnen 
worden gedaan. Maar hij onderstreept dat nog 
veel onzeker is. Herinrichting van het plein zou 
volgens hem ‘enorme’ vertraging kunnen oplo-
pen door werkzaamheden aan de Zevensprong. 
Dat wordt een complexe operatie die gevolgen 
kan krijgen voor de Regentesselaan en dus ook 
voor het plein. Als we De Bruijn benaderen 
voor een toelichting reageert hij afhoudend. 
Hij maakt bezwaar tegen publiciteit op dit mo-
ment. 

Andere prioriteiten
Een buurtbewoner die goed is ingevoerd in de 
gemeentepolitiek en anoniem wenst te blijven, 
voorspelt dat er tijdens deze coalitieperiode, 
dus tot het jaar 2026, geen geld zal zijn voor 
herinrichting van het plein. De stad staat de 
komende jaren voor forse uitgaven, onder meer 
voor aanpassingen aan de infrastructuur voor 
nieuwe trams en achterstallig onderhoud van 
kades en bruggen. Er zijn andere prioriteiten. 

Leilindes laten staan
Overigens vraagt deze bewoner zich af waarom 
het plein zo ingrijpend moet worden aange-
past. “Het is een mooi plein. Je hoeft het perk 
met struiken in het midden alleen maar te ver-
harden en er een paar banken en bomen voor 
de schaduw te plaatsen en je bent klaar. In de 
voorgestelde scenario’s verdwijnen de leilindes 
langs de gevels. Die zou je toch echt moeten 
laten staan.”

Herinrichting Regentesseplein  
lijkt nog ver weg

“Het is nu anderhalf 
jaar later. Hoe staat 

het ermee?”

tekst en foto: Arne westerhof 

 
Eigenlijk zou er donderdag voor Kerst 
‘pannenbier’ zijn. Dan zou de verbouwing van 
het oude postkantoor aan de Fahrenheitstraat het 
hoogste punt bereiken. Maar het ijzelde die dag 
en het terugplaatsen van het torentje op de gevel 
was te gevaarlijk. Voor de rest ligt de verbouwing 
van het complex tot 43 woningen voor mensen 
die werken in de zorg, het onderwijs of de politie 
aardig op schema. Er wordt hard gewerkt aan de 
laatste fase, die van de afbouw. 

Inschrijven kan nog
Inmiddels hebben zich al 70 mensen inge-
schreven en de inschrijving (á € 25) blijft nog 
even open. Mirjam del Canho, directeur van 

de Haagse Woningvereniging 1854: “Meer 
inschrijvers dan woningen is normaal. Er zijn 
altijd kandidaten die in de tussentijd al een 
andere woning hebben gevonden of die juist 
niet op korte termijn over kunnen. En vaak is er 
heel veel belangstelling voor enkele woningen 
en voor de rest veel minder.”

Schuttingrenovatie
Wat nog op de rol staat, is de renovatie van 
de schutting van de achtertuinen aan de 
Ampèrestraat. Die bestaat uit betonnen en 
houten delen. Waarschijnlijk worden de scheve 
staanders en kapotte liggende delen vervan-
gen. Volgens Del Canho gaat de aannemer pas 
aan de slag ná overleg met de bewoners van 
de Ampèrestraat.

Verbouwing postkantoor 
in afrondende fase

WONEN IN DE WIJK

 De keukenbladen worden uitgeladen

Hoe is het ondertussen met …

Weimarstraat links richting Beeklaan, rechts richting 
Suezkade; Regentesselaan linksonder richting 
Loosduinseweg en rechtsboven richting Laan van 
Meerdervoort
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www.sunblock.nl  070 82 00 355www

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

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

 

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

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

 
 
 
 
 
 

  

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!

tekst: Anneke de grAAf foto: John mArtienus

 
“Môge mannen!” Mink de Bruin stapt 
de ruimte aan de Beeklaan binnen, 
waar hij en zijn broer Rob op 29 mei 
vorig jaar tot verdriet van de buurt 
voorgoed hun zaak sloten. Vele wijk-
genoten hadden daar door de jaren heen 
hun koelkasten, wasmachines, stofzuigers 
of tv’s gekocht. 

Groot gapend gat
Nu wordt er al een tijd verbouwd en is 
van de oude zaak niets meer te zien. Hier 
komen twee 3-kamerappartementen, die 
waarschijnlijk eind van het jaar klaar zijn. 
In december vorig jaar konden voorbijgan-
gers in plaats van een vloer een groot ga-
pend gat zien - een raar gezicht. Inmiddels 
zit de vloer erin en zijn ze aan het plafond 
en de isolatie bezig. De sfeer tussen de 
broers en de ‘mannen’ is zo te zien prima. 
Mink krijgt meteen koffie als hij aankomt. 
Ze zijn er bijna elke dag wel een paar uur. 

Onbekend drama
Bij het slopen vonden ze een paar vreemde 

spullen, ze denken uit de Tweede We-
reldoorlog. Een matras, damesschoenen, 
mentholsigaretten, kookgerei, boeken over 
opvoedkunde en meer, alles bijna vergaan. 
“We denken dat hier een vrouw onderge-
doken zat die via de togen onder de huizen 
hier terecht kon komen.” Misschien de 
schamele resten van een onbekend drama. 
We weten het niet, misschien kan iemand 
anders er iets over zeggen ...

Goeie aannemer
Maar goed, ze waren toch gestopt met de 
zaak om het een beetje rustiger te krijgen? 
Zo te zien is dat niet helemaal gelukt. Mink: 
“Ach, je moet toch wat. En we helpen een 
beetje met wat hand-en-spandiensten. We 
hebben het prima naar ons zin en het gaat 
allemaal heel goed. Het is een leuk project 
en ‘t is weer eens wat anders. Bovendien 
hebben we een goeie aannemer.” De 
broers zijn nog even goedlachs. “Nee, nog 
geen tegenvallers gehad, maar die zullen 
misschien best wel komen.” Ze laten zich 
in ieder geval niet gek maken, het komt 
allemaal goed. 

De gebroeders De Bruin - 
toch weer druk

 Mink en Rob de Bruin
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BESTUUR IN DE WIJK

tekst: Anneke de grAAf

 
Er zijn de laatste tijd nogal wat namen 
van personen en groepen voorbijgeko-
men die zich op de een of andere ma-
nier bezighouden met verbetering van 
het Regentesse-Valkenboskwartier, of 
een gedeelte hiervan, zoals het gebied 
Weimarstraat-Beeklaan. Mooi dat er nu 
zoveel energie in wordt gestoken om onze 
wijk prettiger, veiliger en mooier te maken. 
Maar misschien duizelt het inmiddels ook 
wel: wie doet nu precies wat? Een – niet 
uitputtend - overzicht. 

Gebied Weimarstraat en Beeklaan
Henri Weber † (in december overleden, 

zie elders in deze krant), was wijkmanager 
Segbroek verantwoordelijk voor prioritair 
gebied Weimarstraat/Beeklaan. De 
gebiedsmanager regisseert de verbetering 
van de leefbaarheid en veiligheid in een 
prioritair gebied, kijkt naar de problemen 
en kansen voor de buurt. Hij/zij doet dat 
samen met bewoners en ondernemers in 
het Wijkoverleg. Zo kwam ook de huis-
aan-huis verspreide Wijkvisie, met de 
karakteristieken van de wijk, tot stand. 
Zijn taken worden tijdelijk binnen het 
stadsdeelkantoor verdeeld. De opvolger 
van Henri Weber wordt per 1 maart Hakim 
Ahbarough (zie ook verderop)

Zie ook www.weimarstraat-beeklaan.nl; 
e-mail: segbroek@denhaag.nl om mee te 
denken en voor de nieuwsbrief.

Abdel Bouchibti is sinds 1 novem-
ber 2020 in opdracht van de gemeente 
transformatiemanager voor het gebied 
Weimarstraat-Beeklaan. Dat houdt in dat 
hij alle ondernemers in dit gebied heeft 
gescreend en verplicht een vergunning 
aan te vragen. Malafide ondernemers zijn  
verdwenen. 

Met andere ondernemers voert hij ge-
sprekken over de presentatie van hun za-
ken voor het publiek, zodat dit bijdraagt 
aan een betere uitstraling in de buurt. Bij 
vertrek van ondernemers bewaakt hij de 
vestiging van betrouwbare en voor de 
buurt gewenste ondernemingen. Abdel zal 
naar verwachting nog een half jaar aange-
steld blijven. 

E-mail: abdel@zakenexpert.nl.
(Foto Piet Vernimmen)

In het verlengde van het werk van Ab-
del Bouchibti heeft de gemeente eind 
2021 ondernemerscoach Bianca Moe 
ingeschakeld om tien ondernemers in de 
Weimarstraat en op de Beeklaan te onder-
steunen en te begeleiden bij de verbetering 
van hun bedrijfsvoering en winkelformule 
en de organisatie van promotie en marke-
ting. Dat wil zeggen dat zij ondernemingen 
helpt een open, juiste en aantrekkelijke 
uitstraling van hun winkel te creëren. Haar 
werk is inmiddels afgerond.

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 nieu-
we woningen te bouwen, wil de gemeente 
ook de leegstand in de wijken aanpakken, 
de kwaliteit van woningen verbeteren en 
de leefbaarheid versterken. Hans Noor-
dermeer probeert inzicht te krijgen in de 
problematiek die er speelt in dit deel van 
de wijk, zodat de gemeente hiermee aan de 
slag kan gaan. In een volgende editie gaan 
wij met hem in gesprek over deze klus.

(Foto: Gemeente Den Haag)

Regentesse-Valkenbos/Segbroek
Annette de Graaf is vanaf 1 december 

2016 Stadsdeeldirecteur van Segbroek 
en in die hoedanigheid verantwoorde-
lijk voor het goed functioneren van het 
hele stadsdeel, waar het Regentesse- en 
Valkenboskwartier onder valt. Zij stopt 
per 1 april aanstaande met deze functie 
en maakt de overstap naar integraal ge-
biedsgericht werken. De nieuwe Stads-
deeldirecteur is per die datum Daniel 
van Drunen. 

De gemeente wil samen met de bewo-
ners, ondernemers en organisaties uit 
iedere wijk een wijkagenda opstellen, 
dus ook in ReVa. Projectleider voor de 
ReVa-wijkagenda is Hakim Ahbarouch. 
In de wijkagenda staan de belangrijkste 
verbeterpunten waaraan in de komende 
vier jaar in de wijk gewerkt gaat wor-
den. Hakim zoekt bewoners (met name 
ook jongeren), ondernemers en organi-
saties om hieraan een bijdrage te leve-
ren. E-mail: wijkagendareva@denhaag.nl. 
(Foto Gemeente Den Haag)

Voor deze wijkagenda wil ook de Initia-
tiefgroep wijkagenda bestaande uit een 
aantal wijkbewoners, samen met andere 
bewoners nadenken over de toekomst van 
Regentesse-Valkenbos. De initiatiefgroep 
stelt voor om hiervoor een aantal prikke-
lende, uitdagende activiteiten te organise-
ren, waar zo veel mogelijk bewoners en on-
dernemers bij betrokken zijn. Het motto: 
“Nadenken over de wijk als culturele acti-
viteit”. E-mail: ToekomstReVa@gmail.com. 

Vanaf begin vorig jaar loopt in het Regen-
tesse- en Valkenboskwartier ‘community 
builder’ Rachid Baghat rond. Community 
builders zijn een nieuw instrumentarium 
waarmee de gemeente probeert de leef-
baarheid en de betrokkenheid in Haagse 
wijken te bevorderen. Door met bewoners 
in gesprek te gaan, wil Rachid erachter 
komen wat er in hun omgeving speelt en 
hoe men kan worden geholpen als dat no-
dig is. Dat kan om de meest uiteenlopende 
zaken gaan: van opvoedingsvraagstukken 
tot schuldenproblematiek, van verduur-
zaming van een woning tot burenoverlast. 
Hij richt zijn aandacht voornamelijk op 

het gebied tussen Weimarstraat en Loos-
duinseweg. 

(Foto Jacques Rijnsburger)

Het Programmateam Wij Weimar richt 
zich vooral op de kansen in de wijk. Het 
team heeft nu een stuk of acht meedenkers 
en vooral doeners uit de wijk. Een idee uit 
de koker van het Programmateam was de 
vrolijke lawaai-fietstocht op 5 september 
2021, een actie tegen de verkeersintimida-
tie van het drugstoerisme. Een ander idee 
was het creëren van een plek voor acties, 
ontmoeting & groen voor het Wijklabo-
ratorium. Via het Wijkoverleg levert het 
team inbreng over de uitvoering van de pi-
lot Weimarstraat/Beeklaan. In het Wijkla-
boratorium heeft ook Kleurrijk Segbroek 
(opvolger van het Interreligieus Beraad 
Segbroek) een onderkomen gevonden. 

(Foto Henriëtte Guest)

Tot voor kort hadden wij hier gebieds-
regisseur voor Segbroek en Loosduinen 
Francien de Hoop. Taak van de gebiedsre-
gisseur: bouwprojecten begeleiden waar 
het gaat om participatie van de buurt en 
verbindingen leggen tussen de afdeling 
van haar/zijn dienst, de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling. Verder Omgevingswetza-
ken, vergunningen, Pandbrigade ergens op 
afsturen bij ongewenste zaken. 

Wie doet wat in de wijk 
“Naast de ambitie 

om nieuwe woningen 
te bouwen, wil de 
gemeente ook de 

leegstand in de 
wijken aanpakken”

“Via het 
Wijkoverleg levert 

het Programmateam 
Wij Weimar 

inbreng over de 
uitvoering van de 

pilot Weimarstraat/
Beeklaan ”
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Dubbele deuren
tekst en foto’s: Piet vernimmen 

In de juni-editie van 2022 besteedde de 
dubbele KN-fotopagina aandacht aan de 
portieken in het Valkenboskwartier. Dit-
maal vragen we aandacht voor de dubbele deu-
ren in (voornamelijk) het Regentessekwartier. 
Architecten en aannemers van het Regentesse-
kwartier hebben het eind 19e, begin 20e eeuw 
makkelijk wat betreft de gevelindeling van hun 
panden. In totaal negen gaten in de voorgevel 
waarvan drie gelijkvloers: twee ramen en een 
stevig gat voor twee pal naast elkaar gelegen 
deuren. Eén deur voor de bewoners gelijkvloers 
en één deur voor de bewoners van de boven-
verdieping. De deurknoppen altijd bij elkaar, 
zodat de ene deur naar rechts zwenkt en de an-
dere naar links. Als het pand ernaast gespiegeld 
is, krijg je een serie van vier deuren naast elkaar. 
Aan de Emmakade zien we een serietje van zes 
deuren naast elkaar, maar dat is een uitzonde-
ring. Vier of twee is de regel in het Regentesse-
kwartier. 
De deur is een van de visitekaartjes van de 
aannemer/architect uit 1895 en hij zal dan 
ook bij zijn pand twee identieke fraaie deuren 
plaatsen, uitgevoerd in Oud-Hollands groen of 
blauw. Hoe stijlvoller en duurder de straat, hoe 
stijlvoller de deur (of andersom). 
De meeste huizen zijn nu 120 jaar oud, dus 
grote kans dat (eerdere) bewoners hun deur 
aangepast hebben: een ander kleurtje, het 
veranderen of zelfs dichtmaken van raampjes, 
het verplaatsen van brievenbussen, of zelfs een 
geheel ander model deur. Soms ging of gaat 
dat in samenspraak met de andere bewoners. 
Vaak ook niet. Het valt blijkbaar buiten VVE-
afspraken. 
Een compleet dichte deur zorgt voor een donke-
re gang, maar gelukkig maakt ook het bovenlicht 
deel uit van dat gat in de muur. Dat bovenlicht 
is soms verdeeld in spijltjes, in een enkel geval 
zie je glas in lood. Extra licht in de gang krijg je 
door glas in het houtwerk: het staat vriendelijker, 
maar is tegelijk inbraakgevoeliger. Vandaar het 
vaak sierlijke ijzerwerk als bescherming. Zowel 
(de vorm van) het glas als het siersmeedwerk 
kent talloze variaties.
De deuren zijn in negen van de tien gevallen 
gescheiden door een verticale, meestal wit ge-
lakte balk. Als de balk tot het bovenlicht loopt, 
vormen de witte deuromlijstingen een T en krijgt 
het gezamenlijke horizontale bovenlicht meer 
eenheid. De meeste staande balken kennen een 
bescheiden variatie in houtbewerking, waarbij 
de spiraalvorm wel een van de aardigste is.

Niks mooier dan een paar uur door het Regen-
tessekwartier te lopen en te letten op alle de-
tails van dubbele deuren. En ja, ook over smaak 
valt te twisten. 

Daguerestraat Daguerestraat Emmakade Franklinstraat Gallileistraat

Gallileistraat Gallileistraat Gallileistraat Gallileistraat Gallileistraat

Newtonstraat Newtonstraat Newtonstraat Stephensonstraat Stephensonstraat

Stephensonstraat Stephensonstraat Stephensonstraat Stephensonstraat Suezkade

Suezkade Suezkade Suezkade Suezkade Van Bylandstraat

Van Bylandstraat Van Bylandstraat Van Bylandstraat Van Bylandstraat Van Swietenstraat

ARCHITECTUUR IN DE WIJK
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tekst: cor sPeksniJder foto: Piet vernimmen  

Regentesselaan 26. Een kleine eeuw 
geleden verbleef hier de beste voetbal-
scheidsrechter van Nederlands-Indië. 

Althans, zo werd Max Foltynski jr. door de 
kranten genoemd toen hij in 1928 samen 
met zijn echtgenote en twee dochters vanuit 
Bandoeng voor verlof naar Nederland kwam. 

Tijdens dat verlof trad hij op als scheids-

rechter bij de Olympische Zomerspelen van 
1928. Hij floot een wedstrijd van het Neder-
lands elftal tegen het nationale team van 
Egypte, dat overigens won. En hij dineerde 
op de Regentesselaan. Een foto van de fami-
lie Foltynski, gemaakt tijdens de verlofpe-
riode, toont een groot gezelschap rond een 
tafel vol wijnglazen. ‘Een diner in het res-
taurant van een pension aan de Regentes-
selaan in Den Haag’, luidt het bijschrift bij de 
foto, die te vinden is in het archief van de 
Leidse Universiteit. Tweemaal maakte een 
familielid een foto van het pand op nummer 
26, op de hoek van de Franklinstraat. Dat 
maakt het aannemelijk dat het diner heeft 
plaatsgevonden op dit adres.

Restaurant-pension
In het boek Sporen van Smaragd van An-

dréa Kroon en Audrey Wagtberg Hansen 
staat dat Max Foltynski jr. en zijn echtgeno-
te Petronella Peeters een Hollands-Indisch 
restaurant-pension hebben ‘opgericht’ in 
het Torentje, zoals het pand destijds werd 
genoemd. 

Hoe dat initiatief zich verhoudt tot de te-
rugkeer van Foltynski jr. naar Nederlands-
Indië in 1929 is onduidelijk. Kranten in de 
kolonie berichtten in de jaren dertig tal-
loze malen over het fluiten van de gewaar-
deerde scheidsrechter bij wedstrijden op 

Java. Heeft het echtpaar het restaurant-
pension laten exploiteren door iemand 
anders? Is Peeters in Den Haag gebleven? 
Misschien zijn er lezers die hier meer 
over weten (reacties kunnen naar spek-
snijder2@gmail.com). 

Verdwenen spits
Lang heeft het restaurant-pension niet 

bestaan - Regentesselaan 26 werd in 1933 
verkocht aan een makelaarskantoor. Het 
pand met zijn opvallende ronde erker over 
drie woonlagen is gebouwd in 1896. Het 
heette aanvankelijk Villa Emma. Later ver-
anderde de naam in ‘t Torentje, vanwege 
de spits boven de erker. Die is inmiddels 
verdwenen.

Het Indische verleden 
van het Torentje

 Foto: Haags Gemeentearchief, ca. 1895

HISTORIE IN DE WIJK

tekst: AAd vAn schie foto: JAcques riJnsBurgeri

 
We praten met Ed Groven (58) over zijn 
bedrijf ODA Gym, sinds enkele maan-
den gevestigd in een eigen home op 
de eerste etage van de sporthal aan 
de Gaslaan. Ed heeft een buitengewoon 
gevarieerde carrière achter de rug, onder meer 
in de evenementenbranche. Hij was vanaf 
zijn vroege jeugd dj, was consulent bij de 
Arbeidsvoorziening voor artiesten, reviseerde 
jukeboxen, renoveerde liften en was professio-
neel kickbokser op weg naar de top. 

Persoonlijke aandacht
Vanwege een heupblessure moest hij helaas 
stoppen met de actieve wedstrijdsport. Daarna 
bouwde hij zijn huidige gymbedrijf langzaam 
op. Hij leerde het vak van kickbokstrainer bij 
Kamakura aan de De Gheijnstraat. Daar ont-
dekte hij hoe belangrijk persoonlijke aandacht 
voor de klant is. Hij liep stage bij de toenma-
lige coach van ADO Maurice Steijn en werkte 
acht jaar met de A-selectie van ADO Den Haag. 

Zo leerde hij het vak van personal trainer voor 
professionele sporters. Uit die tijd hield hij veel 
contacten over, die hem nu nog steeds van pas 
komen.

Ook buiten 
Elk klantcontact begint met een kennis-
makingsgesprek, dat is de basis voor een 
trainingstraject. Je kunt bij hem kickboksen, 
een persoonlijk trainingsproject volgen, 
werken aan gewichtsvermindering of in kleine 
groepen aan de slag. “Ik heb een heel geva-
rieerd klantenbestand: expats uit Litouwen, 
Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, en nu 
werk ik ook met Oekraïners. En natuurlijk Ne-
derlandse klanten die ik al heel lang ken. Het 
gaat vaak van mond tot mond, maar soms ook 
gewoon via de website. Veel mensen komen 
uit deze wijk. 
Sinds corona doen we ook veel buiten in park 
De Verademing: de cederboom achter de 
oude witte directiewoning is mijn buitenplek. 
We maken soms ook gebruik van het Richard 
Krajicek Court aan de Hondiusstraat. Muziek 

blijft altijd heel belangrijk bij de training. Zo 
werkt mijn jeugdpassie als dj nog steeds door 
in het werk.” 

Geen haantjesgedrag
“Met mijn bedrijf onderscheid ik me van veel 
fitnessbedrijven, waar mensen bijna anoniem 
hun oefeningen komen doen. Er komen hier 
zo’n 60 tot 80 klanten per week. En op maan-
dag en donderdag is er de Ladies Only groep 

kickboksen.” Nog een paar belangrijke uit-
gangspunten: veiligheid, geen haantjesgedrag, 
en aandacht voor het gecontroleerd uitvoeren 
van de oefeningen om blessures te voorko-
men. Ook aardig dat de kantine in de sporthal 
een nieuwe, enthousiaste exploitant heeft, die 
in het verleden bij restaurant Drieluik werkte. 
Binnenkort kun je er een goede daghap krij-
gen. Zo wordt het aan de Gaslaan steeds beter 
toeven voor de sportliefhebbers. 
www.odagym.nl 

ODA Gym in Sporthal Gaslaan

 Ed Groven in actie

Kickboksen, personal training en gewichtsbeheersing

“Hij floot een wedstrijd 
van het Nederlands elftal 
tegen het nationale team 

van Egypte ”
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tekst: Just de leeuwe foto’s: hAAgs gemeenteArchief 

Generaties wijkgenoten kennen het mar-
kante gebouw op de hoek van de Laan 
van Meerdervoort, Reinkenstraat en 
Conradkade dat in 1930 gedoopt werd 
als de Reinkenflat. Bij de bouw had het ge-
meentebestuur een stevige vinger in de pap. In 
1926 werd de stoomtram Hollands Spoor-Sche-
veningen, de huidige lijn 11, geëlektrificeerd. 
Hierdoor werd het oude stationnetje aan de 
achterzijde van de Reinkenstraat, toen Kranen-
burgweg, opgeruimd. 

Op dit opengevallen terrein wilde B&W een 
passend bouwwerk neerzetten dat een orga-
nisch sluitstuk moest vormen van de Reinken-
straat. De gemeente besloot in mei 1927 tot het 
uitschrijven van een prijsvraag die maar liefst 
73 inzendingen opleverde. De jury kende geen 
eerste prijs toe, maar de de inzendingen ‘Kop 
op’ en ‘Evolutie’ wonnen elk de tweede prijs 
met een geldbedrag van fl 900 (omgerekend 
€ 16.800). Het ontwerp ‘Kop op’, van de onbe-
kende architect Jan Grijpma kwam in aanmer-
king om in uitvoering te brengen. De 27-jarige 
Grijpma was tekenaar van Gemeentewerken in 
Groningen en had nog maar een enkel eigen 
ontwerp op zijn naam staan. Het winnen van de 
prijsvraag opende vele deuren voor hem. 

De inzendingen werden eind 1927 tentoonge-
steld waarbij de geldprijzen werden uitgereikt 
door wethouder Machiel Vrijenhoek, die de 
jonge architecten persoonlijk feliciteerde. Niet 
iedereen was enthousiast. In Het Vaderland 
stond dat de winkels in de plint ‘een dwaasheid’ 
waren die gedoemd waren om te verpauperen. 
Het ontwerp ‘Kop op’ zou een gebouw zijn met 
vele gebreken en zou een ‘schijnmonumentali-
teit’ kennen.

De gemeente gaf in april 1928 de lap grond in 
erfpacht af aan Dirk Hageraats, bouwonderne-
mer en directeur van Bouwmaatschappij Rein-
kenstraat. De kosten voor de grond bedroegen 
fl 10 per m2, wat een totale koopsom betekende 
van fl 20.000. Die prijs lag een stuk lager dan 
elders in de stad, maar Vrijenhoek betoogde 
dat de vergrote esthetische waarde voor het 
stadsbeeld best wat waard was. Hageraats had 
de vrijheid om met Grijpma te gaan praten over 
de nodige aanpassingen, zodat hij het gebouw 
succesvol kon exploiteren. In de aangepaste 
tekeningen uit 1929 was er plaats voor 12 win-
kels, 2 vergaderzalen en 21 woningen. De wo-
ninghuur varieerde van fl 800-1.500 per jaar. 

Het was er luxe wonen, met een 
portier, boodschappenlift voor de 
flats, centrale verwarming en par-
keergarage.

Het winkelgedeelte werd volledig ingenomen 
door het warenhuis Grand Bazar au Printemps 
dat de deuren opende op 1 september 1930. 
Het assortiment bestond uit luxe kleding, tapij-
ten en meubilair. Ondanks een reclameoffensief 
was het warenhuis geen lang leven beschoren. 
Al snel deed café-restaurant Corner House haar 
intrede. Winkels zouden er niet meer terugko-
men. Decennialang zou het Corner House er 
horeca, biljartzalen en zalen uitbaten. Bridge-
club West End was een vaste afnemer van de 
zalen naast het café, dat in 1935 doordeweeks 
tot 1 uur ‘s nachts open was. 

In 1939 werd het gebouw aangewezen als een 
van de plekken in Den Haag waar een schuil-
kelder werd ingericht voor burgers bij een 
calamiteit. De kelders liggen er waarschijnlijk 
nog. Na de oorlog hebben vele duizenden 
buurtgenoten een genoeglijke avond doorge-
bracht in een van de wisselende restaurants. 
Het Thaise restaurant de Sissende Sampan, 
bekend om zijn betaalbare dagmenu, is helaas 
afgelopen najaar failliet gegaan. 
justdeleeuwe@yahoo.com
Een uitgebreide versie van dit artikel is te vin-
den op onze website: www.konkreetnieuws.
nl/category/weimarchief/

HISTORIE IN DE WIJK

“De kosten voor 
de grond bedroegen 

fl 10 per m2 ”

De Reinkenflat

 
Dagboek
Ik had me voorgenomen niet meer over 
oorlog te schrijven, maar ik ontkom er niet 
aan.

In mijn vorige stukje schreef ik over duister-
nis; het natuurlijk fenomeen, maar ook 
de figuurlijke duisternis van de oorlog in 
Europa. Tijdens een toevallige ontmoeting 
met een journalist die zojuist was terugge-
keerd van een reis door Oekraïne, vertelde 
hij me dat die duisternis in beide vormen 
zeer aanwezig is in de Oekraïense steden. 
Daar gaat ‘s avonds het licht uit, waardoor 
het zo donker wordt dat men letterlijk geen 
hand voor ogen ziet.
Ik probeerde me voor te stellen hoe ik me 
zou voelen, ‘s avonds in een donkere stad 
met een luchtalarm dat zo vaak af gaat dat 
het aan urgentie heeft ingeboet; het hoort 
bij het leven van alledag, het ís het leven in 
een nieuwe vorm.
Ik verbaas me elke dag nog over die nieuwe 
vorm van leven, een leven dat door de Oe-
kraïense en Russische bevolking ook daad-
werkelijk opnieuw wordt vormgegeven: 
de Russen die Oekraïense kinderen naar 
Rusland halen en een nieuwe, Russische 
identiteit inprenten; de Oekraïners die op 
hun beurt alles wat Russisch is uit de sa-
menleving willen verwijderen. Boekhandels 
in Odessa die met pijn in het hart de Rus-
sische klassieke literatuur uit de schappen 
halen, terwijl ze weten en voelen hoe zeer 
de stad ook een Russische identiteit heeft. 
Maar ja, de oorlog vergroot alle tegenstel-
lingen uit tot overspannen proporties.

In de boekhandels en antiquariaten in onze 
stad vind ik op mijn zoektochten de meest 
bijzondere uitgaven en drukken, zoals het 
dagboek van schrijver Menno ter Braak uit 
1939, een paar maanden voor zijn dood. Hij 
pleegde zelfmoord, vier dagen na de Duitse 
bezetting en ligt begraven op Oud Eik en 
Duinen. Hij schrijft op 15 september: ‘De 
enige reden, waarom oorlog oorlog is, is te 
zoeken in het drama van het individu, dat 
voor de toekomst vecht zonder te weten 
of het toekomst heeft; de rest is schaak-
probleem, anecdote… zij het dan ook, dat 
deze schaakproblemen en anecdoten over 
onze toekomst zullen beslissen, als wij er 
een hebben.’

Het verleden en het heden, dichter bij 
elkaar dan we zouden willen.
Eerdergenoemde journalist vertelde me tot 
besluit, dat de enige winkel die in Charkov 
‘s avonds de lichten aan durft te houden, de 
boekhandel is.

George den Dulk

C
olu

mn

 Het oude stationnetje in 1905; gesloopt in 1927
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tekst en foto: Piet vernimmenr

Sinds 2021 runnen Michael en San-
dra Surjokusumo ‘JULIA Indo Sweets & 
Treats’ aan de Weimarstraat 169A. Beiden 
hebben Indische roots. In de winkel is een apart 
Noah-hoekje, genoemd naar hun zoon, met 
angklungs, kookboeken en rantangs. De zaak is 
genoemd naar hun dochter Julia. Jarenlang zat 
hier de bekende ‘Vishandel Buis’, die later verder 
ging onder de naam ‘Buis Home of Kwee Lapis’.

Gateau Africane
Michael: ”Ik kwam als klein kotertje al bij Buis 
toen ze nog aan de Leyweg zaten. Een paar jaar 
geleden wilde ik onze dochter verrassen met 
‘Gateau Africane’ en kwam ik weer bij Buis, die 
inmiddels aan de Weimarstraat zat. 
Het kwam ter sprake dat zij zich geleidelijk aan 
uit de zaak wilden terugtrekken. Sandra en ik 
hebben toen besloten de zaak over te nemen. 
De heer en mevrouw Buis werken hier nog 

steeds in de keuken en we konden ook hun re-
cepten overnemen.”

De smaak van vroeger
Sandra: ”Het zijn wel onzekere tijden om een 
nieuwe zaak te beginnen. De opening was net 
achter de rug toen corona uitbrak, toen kwam 
de oorlog, even later gevolgd door de ener-
giecrisis. Maar het gaat goed. Dankzij onze 
recepten en authentieke smaken hebben we 
veel vaste klanten, zowel binnen als buiten de 
stad. Ook steeds meer mensen uit de buurt we-
ten ons te vinden. Het gros van onze klanten is 
‘Nederlands’ als we dat zo mogen noemen. Na-
tuurlijk ook veel mensen met Indische achter-
grond, die nog wel de smaak van de gerechten 
kennen, maar ze nergens meer kunnen vinden.”

Kleine snacks
Michael: “We zijn gespecialiseerd in de kleine 
snacks. Zo vinden onze klanten de Gateau Af-
ricane, de pastei, de Pastel Tutup en niet te ver-

geten onze makreel (met het vaste Buis-recept) 
heel bijzonder”. Sandra: ”Regelmatig wisselen 
we onze specials en die vliegen dan ook de deur 
uit, zoals laatst onze Ketan Hitam en de pang-
sits. Vaak komen klanten ook met suggesties: 
Ken je dit of dat en wanneer maak je dat eens?”

Kijkje in de keuken
Michael: “Hoewel ik altijd wel wat met Indisch 
koken heb gehad - ik ben ermee opgegroeid - 
was het toch een hele stap om mijn kantoorbaan 
in te ruilen voor deze toekomst. Maar je moet 
doen waar je gelukkig van wordt. Daarover 

nadenken begint al in je jeugd en daar wil ik 
voor de huidige jeugd actief aan meewerken. 
Samen met iemand van de gemeente en met 
een aantal colleges hier in de buurt gaan we 
kijken of we hier in de Weimarstraat binnenkort 
‘Een kijkje in de keuken’ kunnen opzetten. Ik 
hoop andere ondernemers in de Weimarstraat 
ook warm te krijgen voor dat idee. Lokale 
jongeren een goed gevoel meegeven aan de 
buurt, dat is belangrijk. Ik wil iets betekenen 
voor de gemeenschap.”
Julia Indo Sweets & Treats, Weimarstraat 169A, 
www.julia-indotreats.nl

JULIA Indo Sweets & Treats
“Doen waar je gelukkig van wordt”

ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de grAAf foto: Piet vernimmen

In september vorig jaar begon Ysabel 
Keuls op de hoek van de Franklinstraat 
en de Weimarstraat haar zaak in hand-
gemaakte lampen en lampenkappen. 
Ze is heel gelukkig met deze plek; de winkel 
is licht en ruim en de Weimarstraat vindt ze 
fantastisch. Hopelijk mag ze nog lang blijven, 
want een bezoek aan de winkel is beslist een 
vrolijke en kleurrijke ervaring.

Droomkap
Het concept van haar winkel legt ze graag 
uit. “Alles wat ik maak, kan groter of kleiner, 
de buitenkant en de binnenkant kan naar je 
eigen wensen worden gemaakt, kortom je 
kunt je eigen droomkap samenstellen. Alles 
is maatwerk en heel persoonlijk.” Ze is altijd 
al erg verliefd geweest op mooie stoffen. De 
stoffen waarvan de kappen in de winkel zijn 
gemaakt, zijn van bijzondere ontwerpers en 
soms zelfs handgeborduurd. Elke lamp vertelt 
een verhaal. Ook de lampvoeten kan Ysabel 
- zo mogelijk – naar de wensen van de klant 
maken van bijvoorbeeld een mooie vaas. 

Helende creativiteit
“Zeven jaar geleden kreeg ik een zwaar auto-

ongeluk. Ik heb heel lang moeten revalide-
ren, moest alles opnieuw leren. Toen ik na 
jaren een stage vond bij een mediabedrijf, 
bleek dat te zwaar voor me te zijn. Maar ik 
merkte ook dat als ik creatief bezig was, ik 
veel meer aankon. Daarom ben ik een cursus 
‘kappen maken’ gaan volgen. In het begin 
lukte het me om één kap per dag te maken. 
In eerste instantie maakte ik ze voor familie 
en vrienden, tot een vriendin me aanraadde 
om een bedrijfje te starten. Ik begon daar-
mee in een anti-kraakpand, later bij mijn 
oma op zolder en na 2,5 jaar kon ik deze win-
kel tijdelijk huren.”

‘When life gives you lemons …’
Wat de winkel betreft: in principe loopt haar 
huurcontract tot en met juli van dit jaar, want 
dan wil de eigenaar het pand zelf gaan ge-
bruiken. “Maar met een beetje geluk mag ik 
misschien langer blijven.” Dat hopen wij ook, 
want we willen deze leuke zaak eigenlijk niet 
meer kwijt uit de buurt. En de naam ‘Limona-
da’ staat behalve voor kleur en frisheid, voor 
Ysabel ook voor een mooie symboliek: ‘When 
life gives you lemons, make lemonade!’

Studio Limonada, Franklinstraat 95
www.studiolimonada.nl 

Studio Limonada maakt je vrolijk

 Sandra en Michael



WWW.KONKREETNIEUWS.NL 13FEBRUARI 2023

tekst en foto: Piet vernimmen

Wijkbewoners Nellie Ehren en Mieke 
Vischer zijn als vrijwilliger nauw ver-
bonden met de Zonnebloem. De Zonne-
bloem is een organisatie die vrijwel ieder-
een van naam kent, maar lang niet iedereen 
is op de hoogte van haar werkzaamheden.

Nellie en Mieke
Nellie Ehren, woont sinds 1980 in onze 

wijk. “Tijdens mijn werk in de Rotterdamse 
gezondheidszorg kwam ik in contact met 
mensen die wel wat steun konden gebruiken. 
Sinds ik gepensioneerd ben, besteed ik veel 
tijd in Roda aan de Piet Heinstraat, de boek-
winkel van mijn zoon. Maar ik miste mijn 
vroegere werk eerder dan ik had verwacht 
en zodoende kwam ik bij De Zonnebloem te-
recht. Ik zit nu inmiddels in het bestuur van 
Zonnebloem Segbroek, coördineer de bezoe-
ken en zit in de activiteitencommissie.”

Mieke Vischer woont sinds 1976 in de 
wijk. Ze is lid van verschillende verenigin-
gen op het gebied van natuur en cultuur en 
organiseert wandelingen en fietstochten 
voor 60+. Mieke: ”Enkele jaren was ik lid 
van de activiteitencommissie van de Zonne-
bloem, maar nu doe ik het wat rustiger aan 
en als vrijwilliger bezoek ik een van onze 
deelnemers thuis en doe soms met haar 
‘iets leuks’.”

Giften
Zonnebloem Den Haag telt ongeveer 300 

vrijwilligers en heeft meerdere afdelingen. 
Nellie: ”Onze afdeling Segbroek heeft ruim 
60 vrijwilligers en we hebben 93 deelne-
mers. Velen van hen ervaren hun lichame-
lijke beperking als ‘verminderde mobiliteit’. 

De meesten wonen nog thuis. Het lidmaat-
schap is gratis: we zijn een gesubsidieerde 
vereniging en deelnemers kunnen een do-
natie doen aan de Zonnebloem. Verder ver-
kopen we loten. Een deel van de opbrengst 
gaat naar onze eigen afdeling.”

Koffie, een advocaatje en Amare
Nellie: ”Als een van de drie coördinatoren 

ga ik op kennismakingsbezoek bij nieuwe 
vrijwilligers en deelnemers. We bespreken 
de verwachtingen en de wensen en kijken 
of we de vrijwilliger aan een deelnemer 
kunnen koppelen. We stellen geen speciale 
eisen aan onze vrijwilligers, maar betrouw-
baarheid en sociale vaardigheden zijn van-
zelfsprekend cruciaal. Als er een match is, 
gaat de vrijwilliger bij ‘zijn’ deelnemer op 
bezoek, belt regelmatig en neemt hem/haar 
mee de deur uit.

We hebben ons vaste inloopmoment met 
koffie en elke maand organiseren we een 
speciale activiteit. Gemiddeld hebben we 
20 tot 30 deelnemers en samen met de 

vrijwilliger bezoeken ze dan een musical, 
gaan naar het Zeeheldentheater, met de bus 
naar de Keukenhof of luisteren naar een 
muziekuitvoering in Amare.”

Mieke: ”Tijdens de corona-periode belden 
we vooral en kregen alle deelnemers een 
mandje met plantjes. Ook deelden we een 
‘Advocaatje-pakket’ uit. Zo’n periode met al 
die maatregelen zorgt dat onze deelnemers 
extra eenzaam zijn en na corona realiseer 
je je dan ook meteen weer hoe belangrijk je 
werk bij de Zonnebloem is.”

Mannen en vrouwen
Mieke: “Het is dankbaar werk en als je er 

samen met de deelnemer plezier aan be-
leeft, dan hou je het erg lang vol. De laatste 
jaren groeit ook het aantal mannen in onze 
afdeling, zowel bij de deelnemers als bij de 
vrijwilligers. Maar we kunnen nog veel vrij-
willigers gebruiken.” 

Vrijwilliger worden? Aanmelden bij 
Nellie Ehren: ehren8@hotmail.com of  
06 40 89 98 04.

De Zonnebloem 

VRIJWILLGERS IN DE WIJK
 Nellie Ehren en Mieke Vischer

tekst: froukJe diekstrA foto: sArA vAn der Borg

 
Op de hoek van de Weimarstraat en 
Prof. Kaiserstraat openden Clo Darras 
en Ziggy Douw ruim een half jaar gele-
den Birdflower. De naam verwijst naar een 
onopvallende woestijnplant in Australië, het 
land waar Clo en Ziggy elkaar ontmoet heb-
ben. Clo: “Alleen als je goed en met aandacht 
kijkt, zie je die kleine prachtige vogelachtige 
bloemetjes van de plant.” 

Alles mogelijk
Op de vraag hoe het stel hun zaak zou om-
schrijven, zegt de uit Frankrijk afkomstige Clo: 
“We zijn geen boulangerie, maar we bakken 
wel brood en patisserie, je kunt hier lunchen 
en brunchen, het is een restaurant en een 
buurtcafé. Eigenlijk zijn we niet in een hokje 
te plaatsen en dat hoeft voor ons ook niet. We 
houden van een open sfeer waarin van alles 
mogelijk is.”

Internationaal
Ziggy is opgeleid als kok en Clo heeft een 
achtergrond in mode en kunst. De laatste tien 
jaar hebben ze veel gereisd: Australië, Nieuw-
Zeeland en Canada. Clo: “We werkten op drie 
verschillende continenten in de horeca en 

maakten zo kennis met verschillende keukens 
en eetculturen.” 

Vers, seizoensgebonden en  
duurzaam
Samen stellen ze met veel zorg en aandacht 
het menu voor Birdflower samen; dat wisselt 
om de drie maanden. Clo: “We maken alles 
zelf met alleen maar verse ingrediënten. Er 
zijn vegetarische gerechten en veganistische 
variaties. Ziggy: “Er staat ook vlees en vis op 
het menu, maar alleen als dat verantwoord 
en duurzaam kan. We gaan voor kwaliteit 
en duurzaamheid, maar niet zo dat het 
onbetaalbaar wordt.” Bij Birdflower worden 
seizoensgebonden en lokaal geproduceerde 
producten gebruikt. Ziggy: “Dat levert een 
beperkte keus aan ingrediënten op en juist 
die beperking triggert onze creativiteit.” 
Clo: “We kopen onze wijn bij Wijnklas in 
de Weimarstraat en Rechtstreex levert 
fruit en groenten. In Rotterdam hebben 
we heel goede leveranciers ontdekt van 
gefermenteerde producten als kimchi en 
miso.”

Goed uitgepakt
Ziggy: “We vonden het spannend in het 
begin: slaat ons idee in dit stuk Weimarstraat 

wel aan? De buurtcoördinator trok ons 
uiteindelijk over de streep. Het heeft goed 
uitgepakt. We hebben veel klanten uit deze 
wijk en uit de directe buurten eromheen, en 
ook van buiten Den Haag. Meer dan de helft 
van onze bezoekers komt hier dagelijks of een 
paar keer per week.” Clo: “Heel leuk vind ik om 

te zien dat mensen elkaar hier leren kennen 
terwijl ze genieten van ons eten.”
Open: maandag-donderdag-zondag: 10 tot 17 
uur, vrijdag en zaterdag 10 tot 19 uur.
Prof. Kaiserstraat 55
Email: contact.birdflower@gmail.com; Insta-
gram @_bird.flower_

Birdflower

VAUGEL Door Erik van Schaaik

 Clo en Ziggy
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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

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

geeft drukwerk weer kleur!

Hoe duurzaam is drukwerk?
Misschien wel duurzamer dan je denkt!

Papier is een circulair materiaal dat 5 
tot 6 keer hergebruikt kan worden.

Smiet Grafisch Totaal kan verschillende
 gerecyclede producten leveren,

waterpakjes van Earth Water,
diverse verpakkings materialen,

papier, luchtkussenenveloppen en
verzendzakken.

Ben je op zoek naar meer?
Neem gerust eens contact met ons op!

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

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 

           

IS OP ZOEK NAAR EEN 
NIEUWE WERKRUIMTE

VOOR
WORKSHOPS
CURSUSSEN

MASTERCLASSES
WOLVILTEN 

EN OM ZELF KUNST
EN DESIGN-OBJECTEN

TE MAKEN
KAN JIJ ME 

DAARAAN HELPEN?
 

Viltflexplek.nl/contact
beloning > workshop wolvilten  

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

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)
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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

ZAAL 3 –  
HAMLET VERSUS DON QUIXOTE

Theater – zaterdag 25 maart. We zijn alle-
maal veel met onszelf bezig. We zijn on-
zeker, twijfelen aan de wereld, onszelf en 
aan goed en kwaad. Ondertussen branden 
de bossen af, stijgt de zeespiegel, groeit de 
ongelijkheid. Om wat voor helden vraagt 
deze wereld? Hamlet versus Don Quixote 
is een duel tussen twee grootheden uit de 
westerse literatuur. De één verdwijnt in 
eindeloze twijfel en onzekerheid, de ander 
verliest zich in zijn rotsvaste overtuigin-
gen. Wie wint? Maak het mee op zaterdag 
25 maart in Zaal 3. Tickets via hnt.nl/zaal3. 
De Constant Rebecqueplein 20 A. 

NEST –  
THE GRAND PALACE OF EVERYONE

Expositie van 3 maart t/m 7 mei – The 
Grand Palace of Everyone is een plek 
waarin samenwerking het hoogst gehe-
sen vaandel is en grenzen niet bestaan. 
De tentoonstelling is een samenwerking 
met ‘No Limits! Art Castle’, een organisa-
tie die samenwerkingen stimuleert tussen 
talentvolle ‘outsider’-kunstenaars, die nu 
niet mee mogen doen met het officiële 
kunstcircuit, en kunstenaars die buiten 
de gebaande paden denken. In deze ten-
toonstelling wordt het werk van 61 kun-
stenaars in 24 samenwerkingen getoond. 
Wees welkom op de feestelijke opening op 
3 maart, om 20.00 uur. 

PAPER ART & DESIGN –  
PLANTENKOORTS 

Expositie t/m 25 maart 2023. De laatste ja-
ren is Loes Schepens (weer) meer kunst gaan 
maken van inheemse Nederlandse planten. De 
koorts naar het gebruik van puur natuurlijke 
materialen is als het ware opgelaaid. Haar ge-
kozen materialen zoals vlas of teunisbloem 
zijn een bron van onderzoek en verhalen. Zo 
heeft vlas een enorme historie in de linnenin-
dustrie en teunisbloem heeft een medicinale 
werking. Twee verschillende uitgangspunten 
die tot verschillende werken leiden. Deze zijn, 
met diverse andere werken met planten, te 
zien in de expositie ‘Plantenkoorts’. 
Meer info op www.paperartanddesign.nl
Weimarstraat 56.

DIENSTENCENTRUM COPERNICUS -  
SNUFFELMARKT

Op zaterdag 25 februari en zaterdag 25 
maart 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. 

tekst: cor sPeksniJder foto: JAcques riJnsBurger

 
“Zie het als een ode aan de sulligheid.” 
Piek Kock en Lisa Koolhoven wilden 
geen verhaaltje over een zielig kind of 
beestje dat zich na tegenslag ontpopt 
als held of winnaar. In hun kinderboek Vis 
met Voeten gaat de hoofdfiguur zonder na te 
denken op pad en laat zich meevoeren door de 
gebeurtenissen. “We wilden het niet heroïsch 
maken. De vis is een beetje een sul, maar we 
zijn wel trots op haar.”

Luwte van de coronacrisis
Fotograaf, tekenaar en ReVa-bewoner Piek 
Kock en tekstschrijver Lisa Koolhoven gebruik-
ten de luwte van de coronacrisis om zich te 
wijden aan een project waarvoor ze anders 
geen tijd zouden hebben gehad. Ze stelden 
een vrolijk boekje samen voor jonge kinderen. 
Om peuters uit voor te lezen en voor begin-

nende lezertjes. Piek maakte de tekeningen, 
Lisa verzorgde de teksten. 

Aanmoediging
Vis met Voeten is het verhaal van een lopende 
vis die de sloot verlaat omdat zij wordt uitge-
lachen door vissen zonder voeten. Ze komt 
andere dieren tegen die uiteindelijk samen 
met de vis in de sloot belanden. Een duidelijke 
plot ontbreekt, maar het komt goed met de 
vis. Piek: “Het overkomt de vis allemaal. Ze pro-
beert iets en soms pakt het goed uit, soms niet. 
Je kunt het beschouwen als een aanmoediging 
om iets te proberen, ook al weet je van tevoren 
niet hoe het afloopt.” 

Gelukkig in twee werelden
“Het kan wellicht troostend zijn voor kinde-
ren om te weten dat je gelukkig kunt zijn in 
twee werelden”, zegt Lisa. “Bijvoorbeeld voor 
kinderen van ouders die apart wonen of voor 

kinderen met wortels in verschillende landen.” 
De vis met voeten geeft het voorbeeld: zij voelt 
zich thuis in de sloot en op het land. 

Geloof in het boek
Piek en Lisa gaven het boekje uit in eigen 
beheer, met behulp van crowdfunding. Het 
benodigde bedrag hadden ze snel binnen. 
“Gevestigde uitgeverijen zitten niet op je te 
wachten als je geen bekende Nederlander 
bent. We hebben het zelf uitgegeven omdat 
we geloven in dit boek. We hebben het laten 
lezen aan kinderen, ouders en leerkrachten 
uit het basisonderwijs. De reacties zijn heel 
positief.”

Vis met Voeten is te koop bij de kinderboek-
winkel Alice in Wonderland in de Piet Hein-
straat. Meer informatie is te vinden op www.
vismetvoeten.nl. Prijs: 12,95. 

Vis met Voeten
Vrolijk kinderboek zonder held of winnaar 

 Lisa Koolhoven en Piek Kock
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www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt 

ANTIFONA.. TUSSEN 
INDIË EN ANDALUSIË

24 FEB

SVEN  
RATZKE

31 MRT

JE MOEDER
5 MRT

NEMESIS
10/11 MRT

Sounds  
of Silence

17/18 MRT

FESTIVAL 
KROKUSKABAAL

26 FEB/3 MRT


