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Door het ontbreken van drempels, 
zichtlijnen, politie controles  of enige 
andere snelheidsbelemmeringen is 
dit deel van de Beeklaan, vooral in de 
avond, een geliefd race-
circuit. Vooral automobi-
listen die de snelheid van 
hun auto én het aantal 
decibels van hun over-
sized geluidsinstallatie 
goed willen testen, leven 
zich hier uit. En.. dat kàn 
ook volledig ongehinderd, 
want vanaf de Laan van 
Meerdervoort tot aan de 
stoplichten bij de Weimarstraat ont-
breekt iedere belemmering (zebrapad, 
drempel of versmalling). 

Andersom, gezien vanaf de Weimar-
straat, geldt hetzelfde. Bovendien lijkt 
te gelden, dat hoe hoger de snelheid, 
hoe kleiner de kans dat je wordt gehin-
derd door voorrangsverkeer uit de zij-

straten. Heel af en toe wordt het race-
plezier onderbroken door tram 12 die 
voorrang neemt. Piepende remmen en 
hard gebel van de tram zijn dan het ge-

volg. Wijkbewoners heb-
ben nog nooit verkeers- of 
snelheidscontroles waar-
genomen, terwijl er vrijwel 
dagelijks  meerdere  forse 
snelheidsoverschrijdingen 
plaatsvinden. Matrixbor-
den om automobilisten 
bewust te maken van hun 
snelheid staan overal be-
halve hier. Het mag een 

wonder heten dat ernstige ongeluk-
ken tot nu toe schaars zijn, maar het 
is wachten op die fatale klap, zoals een 
paar jaar geleden in de “Kleine” Wei-
marstraat. 

Kortom, het wordt tijd dat de Gemeen-
te deze situatie serieus neemt en maat-
regelen treft voordat het echt mis gaat.

Verkeerssituatie Beeklaan geen  
prioriteit bij gemeente
Vooral in de avond een geliefd racecircuit
Door: Perry Lehmann

Ondanks diverse toezeggingen en zelfs con-
crete plannen van de gemeente om de erg 
gevaarlijke verkeerssituatie in het deel van de 
Beeklaan tussen de Laan van Meerdervoort 
en de Weimarstraat te verbeteren, gebeurt er 
nog steeds niets. 

Wel de lusten, niet de lasten
De Groene Regentes is een initiatief van acht bewoners van het 
Regentessekwartier die de wijk willen vergroenen en verduurza-
men. Zij hebben een droom: veel zonnepanelen op geschikte da-

ken. Omdat niet iedereen een eigen dak heeft, hebben zij gezocht 
naar een geschikt dak in de wijk waar voor iedereen zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden.

06 19 25 80 11 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws
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Af en toe 
wordt het 
raceplezier 
onderbroken 
door tram 12 
die voorrang 
neemt.

Foto: Piet Vernimmen

Zonnepanelen in de wijk
  De initiatiefnemers van Zon der Gaslaan. Vlnr : Wim Schutten, Conny Voordendag, Bastiaan de Jong, Charlotte van Slagmaat, Guido Beauchez en 

Sonja van der Eijk. Op de foto ontbreken : Jeroen Boon en Gerald van Es.

De Weimarstraat pakt uit! 
Doe mee en geef je op

De BIZ-Weimarstraat, Eigenwijs Weimar, 
Theater De Nieuwe Regentes brengen 
naast de bekende Zomerfestivals (9 mei 
en 28 augustus) en Eigenwijs Weimar (14 
juni en 13 dcember) dit jaar Zinderende 
Zaterdagen (1e en 3e zaterdag van mei 
t/m oktober) .
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Bethel: een sociale 
en culturele 
broedplaats

Foto: De Groene reGentes
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IETS GEZIEN OF GEHOORD?
Heb je een leuk nieuwtje of iets anders dat interessant 
is voor KonkreetNieuws? Stuur het ons! 

REDACTIE@KONKREETNIEUWS.NL

POSTADRES
Columbusstraat 138
2561 AS Den Haag
06 19 25 80 11
ONLINE
www.konkreetnieuws.nl
www.facebook.com/konkreetnieuws
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redactie@konkreetnieuws.nl
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Aad van Schie
Mieke Vischer
Perry Lehmann
Piet Vernimmen
Ed Vervoorn
OPLAGE
10.500 stuks 
Verschijnt 5x per jaar
ADVERTEREN
adverteren@konkreetnieuws.nl
DRUK
Smiet Offset, Den Haag
GRAFISCHE VORMGEVING & DTP
Lowtone, Den Haag

reDactie KonKreetnieuws 

We hebben de ambitie om jong en oud, 
de verschillende inkomensgroepen en de 
veelkleurige bevolkingsgroepen van onze 
mooie wijk te bereiken en liefst ook te la-
ten meedoen met onze krant.

Positieve en eventueel minder positieve 
ontwikkelingen op het gebied van wonen, 
cultuur en zorg in de wijk hebben onze 
aandacht. We zullen het beleid van het 
stadsdeel Segbroek kritisch en op de voet 
volgen. 

Wij zijn blij met de financiële en inhou-
delijke steun voor ons initiatief vanuit het 
stadsdeel Segbroek én met het feit dat de 
gemeente de onafhankelijke positie van 

de wijkkrant van groot belang vindt.
We lanceren tegelijkertijd ook een web-

site KonkreetNieuws (www.konkreet-
nieuws.nl) en die willen we gaan benutten 
om ook in de periode tussen twee edities 
actueel nieuws te brengen en ook daar-
voor hebben we u als bewoners hard no-
dig. 

Zoals u van de oude Konkreet gewend 
was, zullen wij ook aandacht besteden 
aan de ondernemers in onze wijk en aan 
allerhande activiteiten van straatgroepen. 
Samen met de bewoners willen we een 
levendige krant en website realiseren. 
Reageer dus vooral massaal op dit eerste 
nummer, zodat wij kunnen werken aan 
verbeteringen.

Van de redactieCOLOFON

“Samen met 
de bewoners 
willen we een 
levendige krant 
én website rea-
liseren ”

WWW.FACEBOOK.COM/KONKREETNIEUWS WWW.KONKREETNIEUWS.NL

ADVERTEREN IN KONKREETNIEUWS? ADVERTEREN@KONKREETNIEUWS.NL Meer dan 10.000 lezers!

Vind jij het leuk om mensen te ontmoeten, ar-
tikelen te schrijven, te fotograferen of werken 
op een redactie en heb je affiniteit met de wijk 
Regentesse-en Valkenboskwartier? Neem dan 
contact op en versterk onze redactie! 
Wij zoeken op korte termijn:

•	 Algemeen redacteur
•	 Jongerenredacteur
•	 Fotograaf
•	 Videofilmer
•	 Bezorgers

Neem contact op via redactie@konkreet-
nieuws.nl of bel 06 19 25 80 11 voor meer in-
formatie.

M/V GeZOcHt

V oor u ligt het eerste nummer van KonkreetNieuws, de opvolger van 
de oude Konkreet. Een kleine groep oud-redactieleden van de Kon-
kreet, aangevuld met nieuw bloed, heeft de stoute schoenen aange-

trokken om met een vernieuwde wijkkrant te komen. We zijn een onafhankelijke 
redactie en we zijn van plan van KonkreetNieuws een orgaan van en voor de be-
woners van ReVa (Regentesse-en Valkenboskwartier) te maken met ruimte voor 
wijkgebonden nieuws van allerlei aard. 

www.konkreetnieuws.nl
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Door: eD VerVoorn

 
Sinds januari 2014 is Ron Fresen de politiek 
duider van het NOS achtuurjournaal. Hij 
geeft uitleg over de meest ingewikkelde po-
litieke onderwerpen en doet dat volgens ve-
len op een toegankelijke manier, soms met 
een kwinkslag. ‘Dat is hoe ik het wil doen. 
Als ook mensen die de politiek wat minder 
goed kunnen volgen, zeggen: “Zo, ik ben 
weer even bijgepraat door Ron”, dan ben ik 
op de goede weg.’ Dicht bij 
jezelf blijven, dat is Reva-
jongen Ron Fresen ten voe-
ten uit.

‘Mensen zeggen wel 
eens dat ik nog steeds 
een echte Haagse straat-
jongen ben. Klopt wel een beetje. Ik kwam 
niet rechtstreeks uit de studiebanken 
naar de NOS. Ik was zelfs straatverslagge-
ver. En als jongen ging ik met vrienden op 
kerstbomenjacht.’ Een studeerkamertype 
is Ron dan ook niet. Een glimlach ver-
schijnt: ‘Mijn vrouw zei laatst tegen colle-
ga’s: “Ron? In de studeerkamer? Welnee! 
En trouwens, ik moet nu naar huis want 
we gaan zo meteen lekker met z’n tweeën 
naar Boer Zoekt Vrouw kijken.” ‘

Topsport
Toch is het politiek duiden voor een mil-

joenenpubliek topsport. De scheidslijn 
tussen werk en privé is lastig. ‘Ik ben er 
nooit helemaal niet mee bezig. Nieuws, 
debatten, uitwisseling van opvattingen, 
kennis vergaren. Het is nodig en het is 
leuk, maar het gaat wel altijd door.’ Op 
elk moment moet Ron Fresen een actu-
eel, kloppend verhaal kunnen vertellen. 
Kennis vergaart hij ook in lange achter-
grondgesprekken met politici. Absorbe-
ren noemt hij dat. Hoe denken de politici, 

wat zijn hun overwegin-
gen? Hij maakt aanteke-
ningen, ordent ingewik-
kelde informatie. Later 
vallen de dingen op hun 
plek.

Tegen de machine praten
De spanning om voor een groot publiek 

te staan is minder geworden. Hoe werkt 
hij daaraan? Ron Fresen: ‘Ik ben natuur-
lijk getraind en meer ervaren nu. Hoe ik 
me voorbereid? Eerst ga ik inhoudelijk 
aan de slag. Ik spreek de vragen door met 
de presentator. Ik kruip achter de pc en 
tik dat in. Dan ga ik tegen die machine 
praten. Er komt een structuur en ik focus 
me op het verhaal dat ik ga vertellen. De 
eerste woorden, die zijn belangrijk. Want 
je gaat direct live knallen! Ik schaaf nog 
wat bij, soms samen met anderen. Uitein-

delijk, als ik voor de camera sta, vertrouw 
ik er op dat ik het kan vertellen zoals ik 
heb bedacht.’ Als zijn verbeterde mimiek 
ter sprake komt, is hij opgetogen. ‘Door de 
ervaring kan ik mijn enthousiasme voor 
het vak beter overbrengen. De mimiek 
komt dan vanzelf tevoorschijn.’

Voor de camera willen
‘Praat ik niet teveel?’ vraagt Ron zo nu 

en dan. De gedrevenheid en de betrok-
kenheid zijn voelbaar. En hoe zit het met 
de ijdelheid? Hier is hij duidelijk over: ‘Als 
je op tv wilt, zijn twee dingen belangrijk: 
je moet het echt willen en je moet ijdel 
zijn. Je moet voor die camera willen, in de 
belangstelling willen staan. Anders doe je 
de kijker tekort, die voelt dat feilloos aan. 

Gevolg is dat je 
boodschap niet 
overkomt.’ Die 
ijdelheid zorgt er 
ook voor dat hij 
direct na de uit-
zending slecht 

tegen kritiek kan. Later relativeert hij dat 
wel. Maar als iemand zegt: ‘Ik begreep je 
niet’, kan hij dat maar moeilijk verwerken. 
‘Dat is het ergste wat ze tegen me kunnen 
zeggen.’ Dan is hij, de Haagse straatjongen 
Ron Fresen, toch even niet dicht genoeg 
bij zichzelf gebleven.

‘Zo, weer even bijgepraat door Ron’

 ´Reva heeft de tijd van de verpaupering achter zich gelaten. Er zit nu een mooie ontwikkeling in. Wat zou het mooi zijn als we de Prins Hendrikstraat en de 
Weimarstraat aan elkaar kunnen verbinden. Dat er een lange looproute komt met mooie eethuisjes, cafés, terrasjes, kunstwinkels, wijnwinkels, een theater. 
Dat we zeggen: “We gaan even the Village in. Zoals in New York.” ‘

Goed initiatief: één 
voor voedsel
Wie in de buurt een avondje buiten de deur 
wil eten kan terecht bij Ristorante Da Braccini 
op de Regentesselaan. Dit is in onze wijk een 
van de Haagse restaurants die meedoet aan de 
actie ‘één voor voedsel’.
Aan bezoekers wordt bij de rekening een 
kaartje overhandigd met de vraag om een euro 
extra af te rekenen. Die ene euro gaat volledig 
naar de voedselbank. Wie meer wil weten kan 
de website bezoeken: www.1vv.nl, daarop 
zijn ook de andere Haagse restaurants die 
meedoen te vinden.

KORT

Vivánt sluit 
postagentschap 
Weimarstraat
Het was allemaal zo gemakkelijk: pak-
ketje afwegen en afgeven of ophalen 
bij Vivánt in de Weimarstraat, volgens 
eigen zeggen dé tabaks- en gemaks-
winkel. 
Maar ergens in januari van dit jaar heeft 
PostNL besloten om abrupt met de pak-
ketservice te stoppen. Vervelend, lastig 
en een verschraling van het dienstver-
leningsaanbod. Voor pakjes is nu de 
Primerawinkel aan de Reinkenstraat 93 
of Sigarenmagazijn van den Brink, Fah-
renheitstraat 541 het dichtstbijzijnde 
adres. Het is not-done om te beweren 
dat alles vroeger beter was, los van de 
vraag wanneer ‘vroeger’ precies was. 
Maar een ding was, pak hem beet, 10 
jaar geleden echt beter geregeld: het 
postkantoor. Daar kon je zonder na te 
hoeven denken terecht voor alle post- 
en geldzaken en achter de balie stond 
overwegend personeel dat zichtbaar 
plezier had in het werk. 
Het is vreemd dat in een tijd waarin 
steeds meer mensen online inkopen 
doen via Marktplaats, Zalando en bol.
com, er geen fatsoenlijke pakketdienst 
meer is in de Weimarstraat.

Politiek duider Achtuurjournaal wil voor iedereen duidelijk zijn

“Je gaat 
direct live 
knallen!”

Marconistraat
Ron Fresen woont al 17 
jaar aan de rand van 
Regentesse-/Valkenbos-
kwartier. Zo is het cirkeltje 
voorlopig rond, want hij 
werd ook in de wijk ge-
boren. ‘Kijk, hier staat het 
op mijn geboortekaartje: 
geboren 22 oktober 1958, 
in de Marconistraat 38. In 
de kraamkliniek.’

Foto: eD VerVoorn

“Ron? In de 
studeerkamer? 

Welnee!”

TEN VOETEN UIT
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PC LOOPT
NIET LEKKER?

Tijd voor PC Refresh!

070 220 00 01
www.pcrefresh.com

Pc + laptop reparatiePc + laptop reparatie

ComputerverkoopComputerverkoop

Apple reparatieApple reparatie

Hulp op locatieHulp op locatie

Gratis
diagnose!

Voor elke pc of laptop een oplossing, 
particulier, ZZP óf MKB!

- SINDS 1974 - Indonesisch
Specialiteiten

Restaurant
Dewata

Een vertrouwd adres voor 

al uw Indonesische gerechten 

en vegetarische schotels

Beeklaan 269 
(nabij hoek weimarstraat)
070 - 3467697
www.dewata.nl

A�halen mogelijk
Reservering gewenst

Dagelijks geopend van 16:00 - 22:00
Dinsdag en Woensdag Gesloten

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog 

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

IN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
Ik kan uw huis kopen binnen

24
C. van ZANTEN VASTGOED
Copernicusplein 12
2561 VN DEN HAAG
06 14 10 41 72 / 070 362 95 50
cvanzanten-vastgoed.nl 

uur

arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, 
huurrecht, personen- en familierecht en mediation

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

 
t. 070 311 48 00          www.kootadvocatuur.nl
f. 070 311 48 08          mail@kootadvocatuur.nl

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

24/7 afhaalautomaat 
Regentesse Apotheek
• Haal uw pakje medicijnen op wanneer 

het u uitkomt.
• De automaat staat op de hoek van de 

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

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

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

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

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl
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Door: aaD Van schie 

Precies om tien uur ‘s morgens ontmoeten 
Rizlen en ik elkaar op de drempel van lunch-
room Lolapalooza. Een bekende plek in de 
wijk voor ons beiden, zo blijkt al snel.

Rizlen is één van de 18 Haagse Jonge-
renambassadeurs en zij werkt vanuit de 
wijk Reva. Zij komt uit een groot Neder-
lands/Marokkaans gezin, waar zij 24 jaar 
geleden als derde kind na een tweeling ter 
wereld kwam. Zij is vanaf haar eerste le-
vensjaar bewoonster van de Kepplerstraat. 
Zij beschrijft haar directe woonomgeving 
als zeer divers (Hollanders, Turken, Ma-
rokkanen, Surinamers enz.) en heel warm. 
Toen twee jaar geleden haar jongste broer-
tje geboren werd, kreeg haar moeder hulp 
van diverse buren bij het koken en oppas-
sen. Door het jaarlijkse straatfeest hebben 
de bewoners elkaar beter leren kennen en 
is de sfeer sterk verbeterd.

Rizlen karakteriseert zichzelf als rustig, 
flexibel en sociaal bewogen. Al op jonge 
leeftijd werd zij op een festival in de wijk 
gespot als jong ReVa-talent. Zij herinnert 
zich heel scherp de dag dat zij in een kin-
dergroep mee mocht op een excursie door 
diverse wijken om speeltuinen te testen en 
de maquette van de ideale speel-
tuin samen te stellen. 

Jongerenambassadeur
Later, rond 2007, op het 

1001-nachten festival, trad 
zij op als verteller en zo 
werd zij door een jon-
gerenwerker van Boog 
gespot als kandidaat 
voor het Jongerenam-

bassadeurschap. “Ik was toen nog heel 
verlegen en toch deed ik het!”, zegt Rizlen. 
Het Haagse Jongeren Ambassadeursschap 
was net een jaar actief, maar het was een te 
‘wit’ gezelschap. Haar sollicitatie werd een 
succes en sinds die tijd vervult zij haar rol 
als ambassadeur met verve. 

Saaie bedoening
De Haagse Jongerenambassadeurs bren-

gen gevraagd en ongevraagd minimaal 
tien adviezen per jaar uit aan het gemeen-
tebestuur. Rizlen hield zich onder meer 
bezig met een onderzoek 
naar de daadwerkelijk 
uitgevoerde activi-
teiten voor jonge-
ren in de diverse 
buurthuizen in 
de stad. Vaak 
bleken die he-
lemaal niet 
uitgevoerd 
te worden 
en ston-
den jon-
geren re-
gelmatig 

voor een dichte deur. Haar advies had ge-
volgen voor de gesubsidieerde activiteiten.

Op dit moment heeft zij de portefeuille 
integratie. Dat is een uitdagende, maar 
lastige klus. Zij probeert meer inhoud te 
geven aan de stadsbijeenkomst rond het 
uitreiken van het Nederlandse paspoort 
met name aan jongeren. Dit is nu een saaie 
bedoening en dat voor zo’ n belangrijk mo-
ment voor nieuwe Nederlanders!

Ook is zij bezig met een maatjesproject 
voor inburgerende jongeren met als voer-
taal Engels. Zij geniet na al die jaren nog 
volop van haar rol in deze club. De Jonge-

renambassadeurs komen elke don-
derdag bijeen en het is iedere keer 

weer een feest. Haar familie is 
heel trots op deze rol van Rizlen 
in de stad.

Daarnaast is Rizlen lid van 
de bewonersgroep Keppler-
plein. Deze bewonersgroep 
heeft zich sterk gemaakt voor 
een leuke en veilige inrichting 
van het Kepplerplein. Komend 
voorjaar zijn de werkzaamhe-
den afgerond en volgt er een 

pleinfeestje. 

Rizlen Ebnoulfakir: 
actieve jongeren- 
ambassadeur en  
wijkbewoner

MAAK KENNIS MET

Ook is zij 
bezig met een 
maatjesproject 
voor 
inburgerende 
jongeren met als 
voertaal Engels 

Foto: aaD Van schie

Bibliotheek 
Segbroek
Natuurlijk kun je in bibliotheek Segbroek, 
Weimarstraat 353, boeken en cd’s lenen, 
maar is nog zoveel méér. Een kort over-
zicht.

Op 4 mei en 1 juni van 10.00 tot 10.45 uur 
organiseert de bibliotheek het Babycafé. 
Voorlezen, vertellen, praten en zingen bij 
plaatjes. Speellezen met een baby blijkt heel 
goed te zijn voor de taalontwikkeling.

Elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur 
hebben peuters, kleuters en andere liefheb-
bers in de bibliotheek ‘Voorleespret’. Verhalen 

prikkelen de fantasie en ontwikkelen het 
taalgevoel van jonge kinderen. Op 24 april, 
29 mei en 26 juni van 10.00 tot 11.00 is er 
Peutertijd (graag reserveren).

Wil je handiger worden op het gebied van 
computers en internet? Volg dan maandag, 
donderdag en vrijdag telkens van 14.00 tot 
16.00 uur in een veilige omgeving korte lesmo-
dules Internet. Maar ook als je je bankzaken di-
gitaal wilt leren regelen of DIGID wilt gebruiken 
of zelfs als je je vakantie voortaan on line wilt 
kunnen boeken, staat bij Bibliotheek Segbroek 
het Klik & Tik lesprogramma voor je klaar.
Alle informatie over de activiteiten hier-
boven kun je vinden op www.biblio-
theekdenhaag.nl. Je kunt ook contact 
opnemen met bibliotheek Segbroek seg-
broek@bibliotheekdenhaag.nl of 070-
353 55 11.
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Woonzorgcentrum en Buurthuis van de Toe-
komst Jonker Frans is zich steeds breder aan 
het oriënteren in de wijk. Zo werkt Jonker 
Frans al samen met de organisaties Welzijn, 
Parnassia, Middin en Anton Constandse 
om gezamenlijk activiteiten aan te bieden. 

Cliënten van Middin zijn dan ook wekelijks 
aanwezig bij de spelletjesmiddagen, de 
bingo en de hobbyclub. En de bewoners 
van Jonker Frans sluiten zich graag aan bij 
het muziekcafé. Zo worden op natuurlijke 
wijze contacten gelegd tussen verschillende 

doelgroepen en blijken er al spontaan vrij-
willigers en maatjes te ontstaan! Ook zijn er 
al vrijwilligers van de Stichting Anton Con-
standse actief: zij helpen wekelijks mee met 
een activiteit. Binnenkort starten we met 
een nieuw, gezamenlijk project.

Jonker Frans
de wijk in

WORD MAATJE
In het kader van de cultuurparticipatie, 
daarmee bedoelen we enthousiaste 
wijkbewoners/’amateur’ kunstenaars die 
onze ouderen willen begeleiden op creaa
tief gebied, zijn we nu nog op zoek naar 
mensen die dit op vrijwillige basis willen 
doen. Je kunt denken aan het begeleiden 
in tekenen, schilderen, mozaïeken, het 
werken aan een gezamenlijk kunstwerka
je of aan het maken van fotoboeken, 
muziek, performance e.d.  Zo kunnen er 
mooie interacties ontstaan.
Wij willen op deze wijze mensen in de 
wijk bij elkaar brengen als ‘creatief’ maa
tje. Zo hopen wij ook de kunstenaars in 
de wijk te stimuleren om hun creativiteit 
en inventiviteit met andere doelgroepen 
te delen.

Uiteraard staan wij open voor suggesties 
en wij hopen op positieve reacties. Voor 
vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij 
de Coördinator Vrijwilligers: 
Milene.Boutkan@florence.nl of via de 
receptie van Jonker Frans: 070 7754 11 11.

Samenwerking met 
Welzijn, Parnassia, 
Middin en Anton 
Constandse

teKst en Foto: mieKe Vischer 

Het begint te regenen en je staat op de bus 
te wachten… snel het 
bushokje in. Hé, er is iets 
veranderd aan de abri’s! 
Waarom weet je niet, 
maar ineens kijk je naar 
boven en zie je geen 
grijs dak meer, maar 
transparante ooievaars. 
Ook de glazen zijkant 
is anders. Geen letters 
HTM meer te zien, maar 
kriskras door elkaar 
lopende afbeeldingen 
van bussen. 

Het bewuste hokje bevindt zich op de Valken-
boslaan, net over de grens van de wijk Regentes 
in stadsdeel Scheveningen. Zouden ze ook in de 
wijk zelf staan? Ja hoor, alle haltes van bus 21 

aan de Valkenboslaan zien er nu zo uit. Als de 
zon schijnt, zijn de ooievaars tegen de blauwe 
hemel nog mooier. 

Op internet is te lezen 
dat Stadsgewest Haag-
landen er maar liefst 
1100 laat plaatsen in 
o.a. Den Haag, Delft en 
het Westland. Onze stad 
krijgt “Haagse Reigahrs” 
en Delft krijgt “Delftse 
Oude Jannetjes”. De 
nieuwe abri’s zijn ont-
wikkeld door ontwerp-
bureau Fabrique. Ze zijn 
voorzien van een extra 

groot glasoppervlak. Door deze transparantie 
dragen ze bij aan de veiligheid en gaan ze op in 
de openbare ruimte. 

In oktober 2014 is men begonnen met het plaat-
sen en eind 2015 moet deze klus geklaard zijn.

Nieuwe haltevoorzieningen
Als de zon schijnt zijn de ooievaars  
tegen de blauwe hemel nog mooier

Foto: eD VerVoorn
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Jonker Frans
de wijk in

Door: aaD Van schie 

In de Thomas Schwenckestraat, het vrien-
delijke zijstraatje van de Copernicuslaan, 
bevindt zich het voormalige christelijke 
kerkgebouw Bethel. Het gebouw is bekend 
als trouwlocatie van de hoofdpersoon uit de 
Haagse roman ‘Vera’ van Jan Siebelink.

Het buurtproject Bethel wordt vanaf 
2012 geleid door Klaas Bruins, diaconaal 

opbouwwerker in dienst van de organisa-
tie Stek (voor Stad en Kerk). Klaas heeft 
een achtergrond als cultureel werker en is 
ook theologisch geschoold. Na een aantal 
jaren als adviseur bij Stek heeft hij ervoor 
gekozen om via buurt- en kerkhuis Bethel 
weer met de voeten in de klei te gaan 
staan. Hij wil van Bethel een plaats maken 
waar allerlei sociale en culturele ideeën in 
praktijk gebracht kunnen worden.

Activiteiten
Bethel wil er aan bij dragen dat mensen 

zich thuis voelen in de buurt en dat kan 
via allerlei losse en vaste activiteiten zoals 
de Buurtkoffie-inloop, het internetcafé, 
het juridisch spreekuur, het verhalencafé 
en de maaltijden op dinsdag- en donder-
dagavond. 

Er zijn activiteiten voor speciale doel-

groepen zoals het vrouwencafé, de crea-
club voor ouderen en de tieneravonden 
en kidstimemiddagen. Ook kerkgenoot-
schappen zoals de Haagse Dominicus 
houden er regelmatig hun vieringen.

Aanmelden
Wil je iets praktisch doen in de buurt? 

Heb je een idee voor een nieuw initiatief? 
Meld je dan bij Klaas om te kijken wat 
past. Je kunt ook een ruimte huren en in 
geval van een klein budget kan er altijd 
gekeken worden naar mogelijkheden die 
voor beide partijen iets opleveren. Klaas 
ziet voor Bethel een rol in het verbete-
ren van de contacten tussen bewoners in 
een straat. Weer wat cement aanbrengen 
in de soms kille muren van de samenle-
ving: hoe kan je op een simpele manier 
een buurtgenoot helpen? Via het organi-
seren van straatbijeenkomsten wil hij op 

het spoor komen van de mogelijkheden 
van mensen om elkaar te ontmoeten en 
waar nodig te helpen. Juist in een tijd van 
grote veranderingen in zorg en welzijn 
kan Bethel goed inspelen op de gaten 
die er vallen. Kwetsbare mensen die met 
psychische problemen worstelen, alleen-
staanden en ouderen kunnen veel baat 
hebben bij juist dat beetje aandacht en 
hulp vanuit de buurt of straat.

Het gebouw is het afgelopen jaar flink 
opgeknapt: de grote zaal is prachtig ge-
worden en dus een mooi podium voor 
culturele optredens. Maar ook de klei-
nere ruimtes zoals de huiskamer en de 
diverse gespreksruimtes ademen een 
plezierige open sfeer uit.
Kijk op de website www.betheldenhaag.nl 
of loop eens naar binnen op een dinsdag-
middag tussen 14.00 en 16.00 of op don-
derdagen tussen 09.30 en 12.00.

Bethel: een sociale en culturele 
broedplaats voor de buurt

 “Weer wat cement aanbrengen in de soms kille 
muren van de samenleving”

Foto: aaD Van schie (LinKs) Foto: Piet Vernimmen (rechts)

KORT

Een mooi podium voor culturele optredens

Kaboutertuintje: 
bestolen of door 
een natuurramp 
getroffen?

Door: mieKe Vischer 

Meer dan een jaar geleden ontdekten 
bewoners een soort kabouterhuisje aan 
de voet van een boom. Informatie op in-
ternet gaf aan, dat het ging om ‘Pothole 
garden nr. 5’, geplaatst door bewoners 
van de Uitvinderswijk. ‘Pothole Garden nr 
5’ werd bewoond door smurfen en op de 
gevel waren de woorden ‘Laat ons hier 
wonen’ te zien. Langslopende bewoners 
kregen er telkens een blij gevoel van. 
Maar in december was de boom ineens 
verlaten. Waren de bewoners vertrokken? 
Was het huisje afgebroken? 

Ze zijn terug
Gelukkig, in januari van dit jaar stond er 
weer een huisje en in het tuintje waren 
weer behoorlijk wat figuurtjes te zien en 
binnen de kortste keren had iedereen het 
er over: “Heb je het gezien? De kabouters 
zijn terug”. Maar binnen een paar weken 
zag Pothole Garden nr 5 er weer niet best 
uit. Het mannetje lag ondersteboven en 
er was nog slechts één schaapje te zien. 
Zijn ze bestolen? Heeft een natuurramp 
hen getroffen? Hebben regen en flinke 
wind vat op hen gekregen? Wie zorgt er 
eigenlijk voor ze?

Nieuwe haltevoorzieningen

Kepplerplein
Het Kepplerplein is dankzij de inspanningen 
van een aantal actieve buurtbewoners een 
groene speelplek annex zithoek rijker. Een 
medewerker van VÓÓRWelzijn begeleidde 
dit project en via Jantje Beton kwam er geld. 
Als de gemeente zorg draagt voor een mooie 
afscheiding, is ook het probleem van de fiet-
sende jeugd over dit plein opgelost.

Het is nog maar een jaar geleden dat wet-
houder Ingrid van Engelshoven de tuin ‘t 
Gras van de Buren officieel opende. De tuin 
is een initiatief van wijkbewoners en ligt 
tussen het De Constant Rebecqueplein en 
de Joseph Ledelstraat. De moestuin voor 
buurtbewoners is inmiddels een succesvol-
le ontmoetingsplaats voor de bewoners. 

In december kreeg ’t Gras van de Buren al 

een nominatie voor de Gouden Klinker. Die 
klinker reikt de gemeente uit aan mensen 
die samen actie ondernemen om hun 
omgeving prettiger en veiliger te maken. 
En op vrijdag 1 mei is het zover. Om 15.00 
uur komt Joris Wijsmuller de Gouden Klinker 
instraten bij ‘t Gras van de Buren. Het wordt 
een gezellige middag daar aan het De 
Contstant Rebecqueplein.

Gulden Klinker bij ‘t Gras van de Buren
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teKst en Foto: mieKe Vischer

Lonie van Boheemen, inmiddels ver in de 
80, woont al haar hele leven in onze wijk, 
werd geboren in de Xaverystraat en woont 
nu in de Newtonstraat. Ze was tiener in de 
Tweede Wereldoorlog en herinnert zich het 
jaar van de bevrijding, nu 70 jaar geleden, 
nog goed. 

Ze vertelt: “Ik woonde toen in de Xave-
rystraat, een van de straatjes in de ‘Blau-
we pannenbuurt’, een rustige arbeiders-
buurt. We waren met z’n vijven, vader was 
bij de politie, moeder huisvrouw, ik had 
één broer en één zus. Ik zat op school op 
de Beeklaan, de Heilig Hart school en we 
gingen iedere zondag naar de Agneskerk, 
dat ging gewoon door. 

Het laatste oorlogsjaar was grauw en 
koud. Vooral die kou kan ik me nog goed 
herinneren en ook de Hongerwinter. Er 
was vrijwel niets. Er waren mensen die 
onder de huizen door kropen om bij de 
gasfabriek kolen te verzamelen. Die cokes 

kon niet in de gewone haard, daar hadden 
we een speciaal klein kacheltje voor. 

Vader ging op de fiets naar Nijkerk en 
kwam thuis met een zak rotte aardappe-
len. Met de kerst waren er echte rode bie-
ten. Het had een traktatie moeten worden, 
maar al bij het koken zagen we dat het niet 
klopte. Er stond schuim op en toen we ze 
gingen opeten, waren ze zuur. Het werd 
een vreselijke teleurstelling. We aten ook 
bloembollen. In de broederschool van de 
De Gheijnstraat was de uitdeelpost van 
de gaarkeuken. Eten werd in grote gamel-
len aangevoerd, maar volgens mij werd 
daar niet gekookt. Die honger was zo ver-
schrikkelijk, dat hoop je nooit meer mee 
te maken, dat wens je niemand toe.

Grote opluchting toen vliegtuigen voed-
sel kwamen droppen. Vader moest het 
gaan oprapen en helpen met verdelen. De 
bevrijding betekende feest. Nee, ik heb 
niet op zo’n Canadese tank gezeten, maar 
ik heb wel iedere avond gedanst, mid-
den op de weg tegenover de Van Grieken 

melkfabriek”
Na de oorlog ontmoette ze haar man, 

emigreerde naar Australië, maar kreeg 
vreselijke heimwee naar haar oude 
wijk. Ze keerden snel terug en 
hebben daarna samen 30 jaar 
een buurtwinkel in de De 
Gheijnstraat gehad. 

Ondanks haar leeftijd is 
Lonie nog steeds actief, 
ze is iedere donderdag 
aanwezig bij de Agnes-
parochie om als vrijwil-
liger de administratie bij 
te houden. Ze houdt van de 
buurt en is blij dat ze hier haar 
hele leven heeft kunnen wo-
nen. 

WIJ IN DE WIJK

‘Die honger wens je niemand toe’
Lonie van Boheemen kijkt terug op 1945

“In de broe-
derschool van de 
De Gheijnstraat 
was de uitdeel-
post van de gaar-
keuken ”

Aan de Noorderbeekdwarsstraat 200A ligt 
de Vlinderhof. De Vlinderhof is een speel-
tuin, met de nadruk op tuin, in het hart van 
het Valkenboskwartier. Omdat de tuin tussen 
woningen in ligt en de ingang wordt afge-
sloten door een hek, is er geen verkeer in de 
buurt en kunnen kinderen veilig spelen. Een 
glijbaan, een schommel, een loopbrug, een 
zandbak en een speelhuisje maken de speel-
tuin extra aantrekkelijk. Een van de grootste 
attracties in de tuin is de waterpomp. Er is 
ook een Haags Hopje aanwezig, waar kinde-
ren speelgoed kunnen lenen om mee in de 
tuin te spelen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s 
en buurtbewoners kunnen vanuit de Sprook-
jesstoel verhalen vertellen of voorlezen. 

Naast borders die vol staan met bloemen, 
heesters, bessenstruiken en appelbomen 
is ook een gedeelte van de tuin speciaal 
ingericht om als moestuin te gebruiken. 
Een van de buurtbewoners is, samen met 
kinderen van de Christelijke basisschool De 
Elout, groente aan het voorzaaien, zodat de 
moestuin tegen de tijd dat deze Konkreet 

uitkomt, helemaal vol staat met jonge plant-
jes. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
eens langs te komen! Dat kan op woensdag- 
en zaterdagmiddag tussen 13.00-17.00 uur 
aan de Noorderbeekstraat 200A. 

Informatie
Wil je meer informatie? Kijk dan eens op 

www.devlinderhofsegbroek.nl of like ons 
op Facebook: www.facebook.com/Devlin-
derhofVoor. Je kunt ook altijd even bellen 
met Frances Tuppert van VÓÓRWelzijn op 
06-33319301.

Op zoek naar jou!
De Vlinderhof is ook voor dit seizoen weer 

hard op zoek naar enthousiaste buurtbe-
woners (jong en oud) die het leuk vinden 
om iets te doen voor of in de tuin. Je kunt 
hierbij denken aan tuinieren, activiteiten 
voor de buurt organiseren of het Hopje 
beheren. Natuurlijk is er ook ruimte voor 
andere ideeën. Tot snel!

Tuinen in REVA

De Vlinderhof

De wijk Regentesa
Valkenbos is behoorlijk 
dichtbevolkt er is mina
der groen dan in, om 
maar wat te noemen, 
Den Haag ZuidaWest. 
Toch kent onze wijk vier 
juweeltjes van tuinen: 
Emma’s Hof, ’t Gras van 
de Buren, Swindenhof 
en De Vlinderhof. In 
deze eerste Konkreet 
besteden we aandacht 
aan de Vlinderhof.

Struinen in Haagse Tuinen
Op 13 en 14 juni kunnen Hagenaars weer 
Struinen in Haagse Tuinen. We vragen 
speciaal aandacht voor Swindenhof aan 
de Van Swindenstraat, tussen de nrs 30 
en 34. Op 13 en 14 juni van 11.00 tot 
17.00 uur is deze hobbytuin open voor 
het publiek. Ontdek dit weekend een van 
de best bewaarde geheimen van ReVa.

Foto: Piet Vernimmen
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ZONNEPANELEN VOOR 
DE WIJK - Wel de lusten, 
niet de lasten

Door mieKe Vischer

De initiatiefnemers van Zon der Gaslaan 
denken dat de panelen in juni 2015 op de ge-
meentelijke sporthal aan de Gaslaan kunnen 
liggen.

“Als bewoners willen we graag dat 
energie duurzaam wordt opgewekt en 
dat we daar spaarzaam mee omgaan. Dat 
drijft ons om hiermee aan de slag te gaan. 
Wat ons betreft kan die ontwikkeling 
niet snel genoeg gaan. Een windmolen in 
de wijk is geen optie, maar zonnepane-
len wel. Twee jaar geleden zijn we gaan 
rondkijken op Google en rondfietsen in 
de wijk. Het geschikte dak was snel ge-
vonden. De sporthal aan de Gaslaan met 
zijn 1440 vierkante meter heeft een zon-
nig en nieuw dak. En er is ruimte voor 
maar liefst 400 panelen. De Gemeente is 
de eigenaar van dit dak en vindt ons bur-
gerinitiatief zo interessant dat zij het dak 
graag beschikbaar stellen.

Vol gas vooruit
Zo heel eenvoudig bleek het niet te zijn. 

Gaandeweg stuitten wij op regels, voor-
schriften, financiële, juridische en tech-

nische aspecten die het allemaal lastig 
maken om een aantrekkelijk voorstel uit 
te werken. Het zogenaamde ‘postcode-
roosmodel’ dat sinds 2014 door de over-
heid in het leven is geroepen om dit soort 
initiatieven mogelijk te maken, blijkt in 
de praktijk niet goed te werken. Dit mo-
tiveerde ons achten vooral om er nog ste-
viger tegenaan te gaan en het plan te re-
aliseren. We zochten contact met andere 
pioniers in Nederland, zoals het initiatief 
in de Vogelwijk in onze eigen stad. 

Inmiddels zijn we een aantal stappen 
verder. In september organiseerden we 
een informatiebijeenkomst waar 60 be-
langstellenden kwamen. Sindsdien zijn 
er 120 mensen die belangstelling hebben 

om mee te 
doen. De co-
operatie ‘Zon 
der Gaslaan’ 
is opgericht, 
offertes voor 
plaatsing zijn 
opgevraagd, 
de bereke-
ningen zijn 
gemaakt.

Vanaf 26 
maart kunnen mensen inschrijven. We 
organiseren een inloopbijeenkomst in 
De Nieuwe Regentes. We kunnen vol gas 
vooruit en het plan realiseren. 

Hoe het werkt 
Iedereen in de wijk die geïnteresseerd 

is, kan meedoen door de eenmalige aan-
schaf van één of meer zogenaamde zon-
nepaneel aandelen. Die kosten € 375,-- 
per stuk. Na inschrijving ben je lid van 
de coöperatie en krijg je jaarlijks een 
deel van de opbrengst van de zonnepa-
nelen gestort op je rekening. We schat-
ten in dat de investering in circa 13 jaar 
is terugverdiend. De zonnepanelen gaan 
ongeveer 25 jaar mee. Dus het is naast 
een goede investering voor de duur-
zaamheid in de wijk, ook financieel een 
prima keuze mee te doen, want nadat de 
investering is terugverdiend, leveren de 
panelen nog ruim 10 jaar stroom. Als je 
zelf panelen op je dak kunt leggen, heb 
je de investering sneller terugverdiend. 
Dat moet je zeker doen. Dit project is 
bedoeld voor mensen die de rompslomp 
niet willen, geen (geschikt) dak hebben, 
het gewoon leuk vinden of andere mo-
tieven hebben om onze wijk te helpen 
verduurzamen.”

Meedoen?!
Iedereen in de buurt kan meedoen! De 

grens is de zogenaamde ‘postcoderoos’. 
Woont u één van de volgende postcodes: 
2517, 2518, 2561, 2562, 2563, 2565, 
2566, 2571, dan kunt u meedoen en pro-
fiteren van de energie die we samen gaan 
opwekken. 

Meer informatie en inschrijven kan via  
www.groeneregentes.nl.

U wandelt of fietst regelmatig door Regentesse-Valkenboskwartier en kent 
de wijk ongetwijfeld goed. We hopen dan ook dat u massaal deelneemt aan 
onze prijsvraag “Ontdek de wijk”. Stuur voor 15 mei 2015 een mailtje naar 
prijsvraag@konkreetnieuws.nl waarin u zo precies mogelijk omschrijft 
waar deze foto is gemaakt. Vermeld uw naam en adres en maak kans op 
een culturele waardebon van 25,-. De naam van de winnaar publiceren we 
in het volgende nummer van KonkreetNieuws.

ONTDEK DE WIJK

Emma’s Hof: de poort staat 
iedere dag open

We kunnen ons nauwelijks voorstellen 
dat er buurtbewoners zijn die de poort 
van Emma’s Hof nog niet hebben gevon-
den. Sinds juni 2011 staat de tuin iedere 
dag om 10.00 uur open voor publiek. 
De ingang is in de Galileïstraat, nummer 

36. Een trouwe club van straatbewoners 
opent en sluit de tuin en loopt een rondje 
om te kijken of de bakken geleegd moe-
ten worden. De tuin draait inmiddels al 
bijna vier jaar lang uitsluitend op vrijwil-
ligers en ziet er picobello uit.

Sinds 
september 
vorig jaar 
zijn er 120 
mensen die 
belangstelling 
hebben om 
mee te doen 

Verder op pagina 12 Ê

Foto: Piet Vernimmen
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De Weimarstraat pakt uit! 
Doe mee en geef je op voor Eigenwijze 
Dichters of Zinderende Zaterdagen!

Het gaat goed met de Weimarstraat, 
maar het kan nog beter. We willen de 
leukste winkelstraat van Den Haag wor-
den. De BIZ-Weimarstraat, Eigenwijs 
Weimar, Theater De Nieuwe Regentes 
brengen daarom naast de bekende Zo-
merfestivals (9 mei en 28 augustus) en 
Eigenwijs Weimar (14 juni en 13 decem-
ber) dit jaar Zinderende Zaterdagen (1e 
en 3e zaterdag van mei t/m oktober) en 
jij kunt meedoen! Voor de Zinderende 
Zaterdagen zijn we op zoek naar aller-
lei acts van circus tot orkest van singer-
songwriters tot living statues, alles kan! 
Voorwaarde is wel dat je je act op de 
stoep of in een winkel kunt tonen. Geef 
je op via info@weimarstraat.nl o.v.v. 
Zinderende Zaterdagen. 

Voor Eigenwijs Weimar zijn we op 
zoek naar dichters, van debutant tot 
professional. Via een kort workshoptra-
ject onder leiding van Huis van Gedich-
ten word je klaargestoomd om je zelf-
geschreven gedicht(en) voor te dragen 
tijdens Eigenwijs Weimar, op straat of 
in een intieme entourage. Geef je op via 
educatie@denieuweregentes.nl o.v.v. 
Eigenwijze Dichters.

Interview met 
Natasja Sinkeldam

Door: aaD Van schie en Piet Vernimmen

Natasja Sinkeldam werkt sinds twee jaar op 
Stadsdeelkantoor Segbroek. “Sinds twee jaar 
probeer ik mensen aan elkaar te koppelen 
om zo samenwerkingsverbanden te creëren. 
Omdat ik weet wat er gaande is, zorg ik dat 
groepjes met elkaar in contact komen. In mijn 
werk is het belangrijk om met mensen te pra-
ten, om ideeën aan te dragen, om te vragen: 
‘Wat ben je aan het doen?’, en dan probeer ik 
te kijken op welke manier groepen met elkaar 
in contact kunnen komen, hoe ze samen kun-
nen werken. Want het gaat er om dat mensen 
zelf activiteiten ondernemen.

Samen met Florence kijk ik bijvoorbeeld 
hoe ze samenwerkingsverbanden aan kun-
nen gaan met de wijk. Met De Nieuwe Re-
gentes ga ik om de tafel zitten als ze hun 
buurtfunctie sterker willen maken. En als 
bewoners van ReVa de wijkkrant nieuw le-

ven in willen blazen, zoals in dit geval Kon-
kreetNieuws, dan kijken wij hoe we kun-
nen helpen, want een wijkkrant helpt om 
de onderlinge betrokkenheid te vergroten. 
Dus daar stap ik dan enthousiast in. 

Binnen mijn takenpakket ligt ook Wel-
zijn. Het Stadsdeelkantoor steunt zoveel 
mogelijk initiatieven om het welzijn van 
onder andere oudere bewoners te verbete-
ren, om te zorgen dat ze betrokken blijven 
bij hun buren en bij de wijk. Daarin zijn 
keukentafelgesprekken, buurtmaaltijden, 
Resto van Harte, koffie-uurtjes, maar ook 
burenhulp en mantelzorgers heel erg be-
langrijk. En wat dacht je van de zorg vanuit 
de Bethelkerk en van alle initiatieven van-
uit de Agneskerk. Juist die laagdrempelig-
heid is zo essentieel. 

Samen met ‘onze’ jongerenwerkers van 
stichting VÓÓRwelzijn kijken we hoe de 
jeugd uit de wijk hun stem meer kan laten 
horen. De jeugd is erg betrokken bij wat er 
gebeurt, maar vindt de weg naar het stads-
deelkantoor nog niet altijd. 

Ik heb ook contacten met de Hindoe-

staanse groepen zoals de federatie Eekta 
aan de Boylestraat 20, waarvan de heer 
Goerdin, de directeur, heel open staat voor 
contacten met buurtgenoten en allerlei 
groepen uit de wijk

Dit is natuurlijk wel een heel erg leuke 
wijk om te werken. De wijk heeft iets oud-
stedelijks. Ik hoop niet dat de lezers het 
erg vinden als ik het zeg, maar Regentesse-
kwartier-Valkenbos heeft wel iets van Am-
sterdam. ReVa barst van de creativiteit, de 
bewoners hebben zorg voor de omgeving, 
de wijk is divers en heeft een warme, ge-
zellige uitstraling, mensen kennen elkaar, 
het is toegankelijk, sfeervol en ik merk bij 
mezelf dat ik blij word als ik hier door de 
straten fiets.”

We eindigen met een wandeling naar het 
Newtonplein voor een kleurrijke foto en 
Natasja zegt: “Kijk, het gaat soms ook om 
kleine praktische zaken. We hebben samen 
met Jonker Frans nagedacht hoe we de 
ingang van het huis en het park beter op 
elkaar aan konden laten sluiten. En dat is 
aardig gelukt, toch….?” 

“Een wijkkrant 
helpt om de 
onderlinge 
betrokkenheid 
te vergroten” 

We laten in de komende edities 
verschillende medewerkers van 
de Gemeente Den Haag aan het 
woord. We starten de serie met 
Natasja Sinkeldam, senior stads-
deelmedewerker, die welzijn, 
jeugd en participatie in haar 
portefeuille heeft. 

Foto: Piet Vernimmen

Vreemde taal leren?  
Leren schilderen?

Kijk op www.volksuniversiteitdenhaag.nl

300
MEER DAN

CURSUSSEN!

aDVertentie
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer 112
(politie, brandweer, ambulance)
Niet spoed
tel: 0900 - 8844
Politiebureau Segbroek
Fahrenheitstraat 192
Wijkagenten
Bert Feenstra, Paul Oudshoorn, Fabian 
Roso, Cindy van Leeuwen.
Handhavingsteam
Fahrenheitstraat 192 
Tel: 353 30 00
Gezondheid
Nachtdokter 19.00 -7.00 uur
Tel: 346 96 69
Spoedeisende apotheek buiten werkuren
Tel: 324 60 85 / 359 85 60
GG & GD
Tel: 353 71 85 / 14070
Thuiszorg
Acaciastraat 178
Tel: 379 54 45
Ouderenadviseur Segbroek
Tel: 346 95 43
Algemeen Maatschappelijk Werk
Tel: 365 68 18
Stichting Mantelzorg Den Haag
Tel: 346 87 01
Consultatiebureau 
Hanenburglaan 339
Tel: 360 09 66
Opvoed Steunpunt centrum jeugd en gezin
Tel: 0800 - 2854070
Meldpunt Kindermishandeling
Tel: 0900 - 123 12 30
Buurt- en clubhuizen
Buurthuis Gaslaan
Gaslaan 175
Tel: 346 70 27
De Westhoek
Thomas Schenckestraat 28
Tel: 345 93 42
Dienstencentrum Copernicus
Daguerrestraat 16
Tel: 360 32 32
Wijk en Dienstencentrum de Regenvalk
Weimarstraat 69
Tel: 346 95 43
Stichting Paard Klep & Co
Tel: 345 05 02
Meldpunten
Contact centrum
tel: 14070 
e-mail: contactcentrumdsb.denhaag.nl
(Voor meldingen over milieu, geluid, 
stank, ongedierte, openbare ruimte)
Stadsdeelkantoor Segbroek
Tel: 353 57 00
Grofvuil
Tel: 366 08 08
Meldpunt woonoverlast
Tel: 14070
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Tel: 353 57 00
Huursubsidie
Tel: 0800 - 488 77 82
Eneco storingen: 0800 - 0072
Dunea: 088 - 347 47 47

Regentes-Valkenbos is bovengemiddeld 
cultureel. We hebben Theater De Nieuwe 
Regentes, Nest en de Electriciteitsfabriek, 
maar er is meer op cultureel gebied. Een 
eerste kennismaking.

DE ElEcTRiciTEiTSfabRiEk

De Electriciteitsfabriek heeft voor de ko-
mende periode drie prachtige projecten 
op het programma staan. 
18 april: kamerkoor kwintessens speelt Ka-
non Pokajanen van Arvo Pärt.
De spirituele muziek, met als basis de tekst 
van een oude boetedoening (uit de 6e eeuw 
na Chr) past goed in de Paastijd. Binnenkort 
is er meer informatie te vinden op de web-
site van het Kamerkoor Kwintessens. 
1 & 2 Mei: Rewire festival 2015
In mei keert het Rewire Festival weer terug 
in de hal van de fabriek met bijzondere con-
certen. Binnenkort maakt de organisatie de 
namen bekend van deze concerten, de kaart-
verkoop voor het festival is reeds begonnen. 
Kaarten kunnen worden gekocht via de web-
site van het festival.
17 Mei: Tales of the Wind door Michael Va-
rekamp + björn aris. De trompettist, de sa-
murai en de energiehal zijn drie personages 
die elkaar aftasten, bespringen, uitdagen en 
bovenal koesteren als gelijkwaardige part-
ners in een al even wonderlijk alchemistisch 
proces. Immers, staal wordt zacht, maakt 
geluid, raakt aan de kern van de ruimte en 
wordt bovenal meegevoerd op de wind van 
de verbeeldingskracht. Part I Sunrise, Part II 
Noon en Part III Midnight zullen ook daad-
werkelijk bij zonsopgang, middag en zons-
ondergang worden uitgevoerd op een dag, 
zodat de voorstelling steeds een ander per-
spectief krijgt.
Bekijk ook www.electriciteitsfabriek.nl

DE NiEuWE REgENTES

in de maanden april, mei en juni viert 
DNR het voorjaar met vrolijke, spannende 
én bijzondere voorstellingen. 
De Nieuwe Regentes heeft in de foyer en de 
Tearoom wisselende tentoonstellingen. Tot 
10 april exposeerde gabrielle de kok met 
o.a. haar serie “Vrouwenbad”, foto’s van 
verschillende vrouwen in de ruimtes van 
het theater, die refereren aan de voormalige 
zwembadfunctie van het pand. 
Maandelijks
Elke woensdag om 10:00 uur zijn er de 
Ukkieconcerten, elke dinsdag om 20:15 uur 
de DNR film club en eens per maand de 
DNR blues club.
Tot en met juni kun je elke maand meedoen 
of kijken naar de beste acts uit de buurt, 
met het DNR Open Podium. Music Pool is 
een concertserie, die te zien is tot en met 
juni, in samenwerking met het Matangi 
Quartet. Het couperus kwartet speelt op 
donderdag 16 april cellomuziek uit alle 
tijden. Choreografe lonneke van leth is 
te zien op donderdag 14 mei, zij heeft dit 

concert carte blanche onder begeleiding van 
Matangi en Wolfert brederode. Altviolist 
Emlyn Stam en cellist Willem Stam spelen 
op donderdag 11 juni samen met Matangi 
het beroemde sextet ‘Souvenir de Florence’ 
van Tschaikovski.
april
Op woensdag 1 april tovert lejo met tien 
vingers en een voorraad houten ogen wel 
heel vreemde wezens tevoorschijn. 
Op woensdag 1 april tot en met vrijdag 3 
april hebben we een avontuurlijk festival 
voor de allerkleinsten. Met 2 Turven Hoog 
op locatie kun je mee knutselen aan een 
Magische Onderwaterwereld of kijken naar 
voorstellingen. In Tik Tak Slaap wordt een 
ladekast omgetoverd tot een huis vol ver-
assende kamers en verdiepingen en tijdens 
Wonderzoekers ga je samen op zoek naar 
‘wonderlijke’ momenten. 

Op vrijdag 17 april kun je genieten van de 
mooiste op- en onderwatermomenten tij-
dens de international Ocean film Tour. De 
allerbeste watersport- en milieufilms, ver-
toond op groot scherm. 
Mei
Op maandag 4 mei, Dodenherdenking, speelt 
Polen in Plan Zuid, een bijzondere opera 
over de zesjarige Daniël die een cultuurschok 
ondergaat wanneer hij vanuit zijn onder-
duikadres terugkeert bij zijn familie. Tijdens 
Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, besteden we 
met het klezmerconcert muzikale aandacht 
aan het feit dat de Tweede Wereldoorlog 70 
jaar geleden is beëindigd: bevrijdingsliede-
ren én ontroerende Jiddische liederen. 
Laat je cultureel verwennen tijdens My 
name is: WOMaN, op vrijdag 15, zaterdag 
16 en zondag 17 mei. In een intieme en 
kleinschalige setting neemt Violetta lazin 
je mee op een muzikale en persoonlijke reis. 
Geniet van opera, chanson, flamenco, Ser-
visch lied, jazz en musical. 
galerie Rehorst
Galerie Rehorst aan de Regentesselaan 10 
viert haar 10-jarig bestaan. Op moment van 
schrijven (13 maart) hangen er schilderijen 
van benita Mylius en fotografisch werk van 
Thomas Hillig, met o.a. de schitterende foto 
“Akropolis” uit Berlijn Marzahn. Galerie Re-
horst is open op donderdag t/m zaterdag 
van 12.00 – 17.00 uur.

galERiE WHiSPERiNg Wall

Galerie Whispering Wall, Weimarstraat 56A, 
is tentoonstellingsruimte èn werkplaats van 
Mark de Weijer. Mark maakt wandbekleding 
met papier als basismateriaal. Als onder-

grond van zijn aquarellen gebruikt hij zuiver 
geschept papier. Galerie Whispering Wall is 
ook een bezoek waard vanwege de bijzon-
dere handgemaakte lampen waarbij hij sa-
menwerkt met Galerie “Vilt aan Zee”. 

JONkER fRaNS

De opening van de eerste expositie in het 
gebouw van Jonker Frans aan het Newton-
plein van het schildergenootschap MATUVU 
was 28 maart. Elly van Meijgaard, voorzit-
ter van Matuvu vertelt: “De naam Matuvu is 
afgeleid van het Frans. “M’as tu vu?”, “Heb 
je mij gezien?” Op z’n Haags Kek mej nou!” 
Matuvu is een schildergenootschap, een 
amateurvereniging die werkt met een ballo-
tagecommissie. Vier keer per jaar komen ze 
bij elkaar. Ze hopen dat ook u plezier beleeft 
aan het bekijken van ons werk”. 

WiJN EN kuNST

 “Wijn en Kunst”, Weimarstraat 24A, orga-
niseert wisselende tentoonstellingen. Eerder 
was er werk te zien van Jeroen Passchier, 
Martje Zandboer, bima Engels en Paul van 
der Donk. Tot 15 mei exposeren Maarten 
de Mink en Bima Engels in “Wijn en Kunst”. 
Maarten met tekeningen en Bima met schil-
derijen.

NEST

Aan het De Constant Rebecqueplein 20b zit 
Nest. Tot 10 mei is daar de groepsexpositie 
The Secret Self, met oa. werk van Emma 
van der Put, Niels Post en David Shrigley. 
Op 16 april een interview met “Hollandse 
Meester” Joost conijn en op 23 april een 
lezing door Rob Wijnberg. 

Zaal3

Sinds vorig jaar heeft Theater aan het Spui 
met Zaal 3 een dependance aan het De Con-
stant Rebecqueplein. Alvast wat highlights 
voor de komende weken: vrijdag en zater-
dag 17 en 18 april De Theatergroep “En nuit 
Russen”, dinsdag 21 april ‘Papilledril’ door 
Verhoeven Doet buurtonderzoek en op 3 
mei “The Leonids” door Sonja van Hamel en 
anderen.

SOciETEiT ENgElS

Bij Sociëteit Engels aan de Koningin Em-
makade staan vaak verrassende optredens 
op het programma. Op zondag 26 april kun 
je genieten van jazz muziek, op maandag 27 
april (Koningsdag) is er vanaf 16.00 uur een 
caribbean Matinee, op zondag 3 mei organi-
seert Sociëteit Engels een caribbean come-
backparty van gies en Morris. Op donderdag 
14 mei 2015 Eliza gilkyson met Jim Henry 
op gitaar en op donderdag 4 juni 2015 chris 
Smither.
Zie verder de websites www.societeitengels.
nl en www.musemix.com

Cultuur in onze wijk Muziek & theater
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Door: Perry Lehmann

Als student kreeg Rembrandt Frerichs 
van het Fonds voor Excellerende Jon-

ge Musici een studiebeurs voor het 
conservatorium van New York. Hij 

studeerde cum laude af aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. 

Op 22-jarige leeftijd debu-
teerde hij op het North Sea Jazz 
Festival. “This guy sounds gre-
at”, zei saxofonist Michael Brec-
ker, met wie Rembrandt samen-

werkte. Rembrandt (1977) laat 
zich in zijn spel naast de Ameri-

kaanse jazztraditie, ook beïnvloe-
den door Arabische muziekstijlen 

en filosofie.
In 2007 werd zijn debuutalbum 

“Selfportrait” genomineerd voor de 
Nederlandse Edison Prijs. Deze zomer 

staat een tour gepland waarbij hij met 
zijn trio Iran, Noorwegen, Duitsland en 

waarschijnlijk India aan zal doen.

Bewuste bewoner
Rembrandt: “Ik ben in 2006 in 

deze wijk gaan wonen. Ik kende 
de wijk al door mijn wekelijkse 

fietstocht naar mijn pianodo-
cent, de vermaarde Frans 

Elsen, die destijds aan de 
Weimarstraat woonde. 
De keuze voor deze wijk 
maakte ik heel bewust. Ik 
ben nog steeds onder de 
indruk van de prachtige 
en eigenzinnige architec-
tuur van de wijk. Tijdens 
de bouw, begin van de 
vorige eeuw, mochten 
bewoners zelf kiezen 
hoe ze het huis wilden 

indelen. Wel of niet een erker, extra zijka-
mertje, ornamenten, geweldig! Die eigen 
inbreng en afwisseling in de bouw spreekt 
mij als muzikant erg aan. Ik ben uiteindelijk 
terecht gekomen in de Newtonstraat, een 
straat met ruime woningen en ook nog eens 
betaalbaar”. 

Newtonstraat Pianistenstraat
Rembrandt: “Wist je dat er in de New-

tonstraat iets van 12 pianisten wonen? 
Niet alleen jazz, maar ook klassieke pianis-
ten van hoog niveau. Allemaal muzikanten 
met een internationale carrière zoals mijn 
buurman pianist Wolfert Brederode of Juraj 
Stanik die verderop in de straat woont en 
net terugkomt uit Afrika. Daar moeten wij 
eigenlijk een keer iets mee doen, een New-
tonstraat huiskamer zomertour of zo.”

Paradijs
Rembrandt: “Voor ons als muzikanten 

is deze wijk een ideale omgeving. Met De 
Nieuwe Regentes is er zelfs een volwaardig 
theater om de hoek. Werken en afspreken 
doe ik vaak in lunchroom Lolapalooza of café 
Emma. Ik heb nog geen concert in de wijk 
gepland, maar ben wel op 15 mei te horen in 
de Nieuwe Kerk aan het Spui met Hermine 
Deurloo (chromatische harmonica red.). Ik 
ben ook erg blij met de concerten die ik in juli 
mag geven in het kader van het Rembrandt 
van Rijn jaar in de grote Nederlandse musea.

Elan voor de wijk
Of ik nog verbeterpunten heb voor de wijk? 

Wat zou het mooi zijn als de torenspitsen aan 
het begin van de Weimarstraat (brug Suez-
kade) weer terug zouden komen. Dan wordt 
het weer een echte toegangspoort. Daar-
naast luifels voor de winkels, een broquante 
markt zoals vorig jaar, een biologische markt 
en een sushi bar. Zo maak je de wijk nog aan-
trekkelijker.” 

“Naast muzi-
kant ben ik voor-
al een fan van 
deze wijk en dat 
laat ik iedereen 
weten! ”

Newtonstraat, muzikantenparadijs!

Ovonde
Van de week moest ik ineens aan Martin 
Bril denken. “Rokjesdag” schoot er door m’n 
hoofd, maar toen ik de hoek om kwam was 
die gedachte evenzo snel weer weg als hij 
bij mij was opgekomen. 

Uit de zon en in de wind bleek het zoals 
gewoonlijk een stuk onaangenamer te zijn 
dan het in eerste instantie leek. En het weer 
was niet de enige teleurstelling van die dag, 
want in de middenberm op de kruising 
Valkenboslaan, Weimarstraat en Fahrenheits-
traat werden met vakkundig geweld de nog 
niet zo gek lang geleden aangeplante bomen 
weer uit de grond gerukt. Ik keek eens goed 
om me heen, want dan verwacht je toch 
zeker Tournooiveld-achtige taferelen. Maar 
nee hoor, nergens was er een protesterende 
politicus te bespeuren, geen spandoek aan de 
gevel, geen persmuskiet te bekennen en geen 
milieuactivist te zien die zich had vastgeke-
tend aan de te rooien bomen. Het moest zelfs 
Julius Pasgeld zijn ontgaan!

Wat was hier aan de hand en waarvoor moes-
ten die groene longen dan zo nodig verdwij-
nen? Daar kwam ik pas achter toen ik eenmaal 
weer thuis was die dag. Op de deurmat lag 
een brief van het stadsdeelkantoor waarin een 
informatieavond werd aangekondigd over een, 
in verband met de verkeersveiligheid, op het 
kruispunt aan te leggen ovonde. Een ovonde? 
Wat moet ik me daar bij voorstellen dacht ik 
nog, maar het bleek heel simpel een woord-
speling te zijn voor een ovale rotonde. Ik had 
er nog nooit van gehoord, maar bij navraag 
- tussen jou en mij gezegd gewoon googelen - 
bleek het inderdaad een reeds bestaand woord 
te zijn.  En nu maar hopen als die ovonde klaar 
is dat de verkeersdoorstroming goed loopt en 
de kruising inderdaad ook een stuk veiliger 
geworden is, want anders wordt het toch weer 
O-zonde! 
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Emma’s Hof: de poort 
staat iedere dag open

Vrijwilligers doen het tuinonderhoud en 
organiseren het jaar door evenementen. De 
vrienden van Emma’s Hof betalen voor de ex-
ploitatiekosten van de tuin. 

Emma’s Hof won in 2013 de Kroonappel van 
het Oranjefonds, prijs voor het beste buurt-
project van Nederland. Het leverde Emma’s 
Hof een mooi bedrag op, dat besteed wordt 
aan de ontwikkeling van de poort aan de 
Beeklaan. Deze poort is een prachtige, over-
zichtelijke opslag- en werkruimte geworden. 

Naast een mooie tuin om in te vertoeven, 
buren te ontmoeten, rond te wandelen, een 
boek te lezen, een kopje meegebrachte koffie 
te drinken, te helpen met het onderhoud, is 
Emma’s Hof ook een plek waar jaarlijks evene-
menten worden georganiseerd door en voor 
de buurt. Voor 2015 ziet de evenementenka-
lender er weer veelbelovend en spannend uit. 
Het programma start op 21 maart, zoals ieder 
jaar, met een gezamenlijke klusdag tijdens 
NLdoet. Voor deze klusdag is altijd enorm veel 
belangstelling en dit jaar is geen uitzonde-
ring. Circa 50 klussers in de tuin en weer veel 
nieuwe gezichten. 

Eén van de hoogtepunten is binnenkort. Op 
26 april is de viering van Emma’s Koninginne-

dag met originele, eigen gemaakte oud-hol-
landsche spelletjes. Vooral populair bij ouders 
met jonge kinderen. 

Schrijf ook alvast 31 mei in de agenda. Dan 
organiseert Emma’s Hof in samenwerking met 
De Nieuwe Regentes een Singer-songwriter 
festival: Songs From the Deep. Vorig jaar, een 
enorm succes. En wat te denken van Fête de 
la Nature, een poëzieworkshop, Wijnproeverij, 
Seniorendag, Open Podia, enzovoorts. Ook 
Emma’s Kookploeg verheugt zich op het nieu-
we seizoen. Tijdens de evenementen serveert 
Emma’s Hof hapjes, drankjes en eenvoudige 
maaltijden. Zie de evenementenkalender en 
www.emmashof.nl / www.facebook.com/
Emmashof.

Foto: Piet Vernimmen

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!
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