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Ontmoetingen en gesprekken

ONDERNEMERS IN DE WIJK 11
Brood in tankstation

Stefanie Jongeneel

Foto: Diederik van Duuren

KLEURkerk

“Een leuke tuin en zo dicht in de buurt!”

Op NLdoet van 12 maart zijn 15 vrijwilligers aan het werk in de Vlindertuin aan de Noorderbeekstraat 200a. Een mooie score!
Rob Bernard van VOOR Welzijn en een aantal vaste vrijwilligers van de
Vlindertuin hebben een flinke lijst klaarliggen voor de enthousiaste

klussers: de composthoop zuiveren van takken en vuil, de zandbak
met vers speelzand aanvullen, rubberen tegels plaatsen onder de
schommel, vaste planten in de bloempotten zetten en viooltjes
langs het toegangspaadje plaatsen. Lees verder op pagina 4.

Hét informatiepunt voor zorg en welzijn

Wijkcentrum De Regenvalk

Foto: Piet Vernimmen
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Edith van Agt, front-office

De Regenvalk was natuurlijk al een wijken dienstencentrum, maar nu heeft het de
functie van Servicepunt XL erbij gekregen.
Bewoners kunnen bij De Regenvalk terecht
voor bijvoorbeeld een aanvraag voor een
traplift, huishoudelijke ondersteuning,
vervoer, de taxibus. Ze kunnen zelf gebruik
maken van de computers om zaken aan te
vragen, maar het is ook mogelijk om hierbij
hulp te krijgen.
Overigens, men praat bij De Regenvalk
liever niet over ‘hulp’. ”Ondersteuning
is een beter woord”, zegt Femke Janssen, wijkmanager ReVa van de stichting
VOOR Welzijn. Zij heeft haar kantoor

Nu het Rijk de uitvoering van de AWBZ naar de gemeente heeft overgeheveld, is het belangrijk dat bewoners ook weten waar ze terecht
kunnen als ze vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn. Sinds 1 januari van dit jaar is Wijkcentrum De Regenvalk een van de 14
informatiepunten geworden waar bewoners heel laagdrempelig informatie en hulp kunnen vinden.

in De Regenvalk. “We gaan met mensen
in gesprek als blijkt dat achter een eenvoudige vraag mogelijk andere problemen zitten. Een voorbeeld: een oudere
mevrouw die op de eerste etage woont,
wil een traplift. Tijdens het gesprek
blijkt dat het eigenlijke probleem is dat
ze bijna geen contacten heeft. Dan gaan
we ook daarnaar kijken. We zijn onafhankelijk, luisteren goed en kijken, samen met de persoon in kwestie, wat de
beste weg is om weer de regie over het
eigen leven te krijgen. Daarbij houdt de
klant de leiding. Ook kun je al je vragen
stellen over werk en vrijwilligerswerk”.
De medewerkers van De Regenvalk
hebben goede contacten met het Sociaal
Wijk Zorgteam, dat de klant verder kan
helpen.
Lees verder op pagina 2.
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VAN DE REDACTIE

D

e lente is ruimschoots op gang als deze krant bij u op de mat glijdt.
Koningsdag ligt voor ons en dat is een mooie gelegenheid om de vrijmarkten aan het Newtonplein en aan het Koningsplein met een bezoekje te vereren. Je kunt dan ook twee verschillende sferen, die tekenend zijn
voor deze wijk, opsnuiven. Probeer het eens!
Door: Aad van Schie
Niet veel later, in de eerste week van mei,
gaat de eerste paal van het nieuwbouwproject aan de Loosduinseweg bij het Esperantoplein de grond in. Dat wordt het zichtbare
begin van de uitvoering van de ambitieuze
plannen van Staedion, Heijmans en de gemeente Den Haag om deze wat vergeten
hoek nieuwe energie in te blazen. Niet voor
niets luidt de naam van dit project ‘Energiekwartier’. De wijk gaat dus aanzienlijk
groeien - in de eerste fase van de realisatie
van 230 woningen al met zo’n 600 bewoners. En vervolgens, in 2017, de opwaardering van wijkpark de Verademing tot een
echt volkspark. Mooie perspectieven.
In dit nummer weer veel kleurrijk nieuws.
Over de Hindoeschool, de KLEURkerk, de
Hindoestaanse radiozender, de Vlindertuin,
de opvallende culturele activiteiten in de
Energiecentrale en over het initiatief van-

“Daarbij is het goed om te weten dat
iedereen welkom is,” zegt Femke. “Met
name voor mensen met een smalle beurs
is dat belangrijk, want dat is vaak ook de
categorie die het minst zicht heeft op de
mogelijkheden voor ondersteuning. En ook
als je niet uit deze buurt komt, mag je hier
aankloppen.”
Sinds 1 januari functioneert de Regenvalk
als XL informatiepunt en de afgelopen
maanden hebben de 6 medewerkers ruim
525 bewoners geholpen. Dat is gezien de
nog relatieve onbekendheid verbazingwekkend veel. “En ons uitgangspunt is steeds,
dat de klant de regie in eigen handen
houdt. Of anders geformuleerd: Wij zorgen
niet voor, maar wij zorgen dat…”
In april wordt De Regenvalk met het oog
op de nieuwe informatiefunctie verbouwd.
Alle wijkcentra krijgen dezelfde uitstraling, zodat zij makkelijk herkenbaar zijn.
De verbouwing duurt anderhalve maand.
Maar De Regenvalk blijft ook gedurende de
verbouwing open!

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl

Komende uitgaven verschijnen op:
28 juni, 23 augustus,
18 oktober, 13 december

kpagina!
Ben jij onze nieuwe redacteur voor jongerenen sportzaken? Neem contact op via redactie@konkreetnieuws.nl of 06 29 09 94 42
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Tekst: Anneke de Graaf, foto: Piet Vernimmen

”

Like onze Faceboo

Servicepunt XL De Regenvalk:
al 525 bewoners geholpen
É

uit Buurt- en Kerkhuis Bethel om spullen te
delen op verschillende niveaus. John Klep
en Piet Driest nodigden vrijwel alle instellingen en actiegroepen uit op de thuisbasis van de paarden in de Verademing. Lang
niet iedereen was gekomen, maar er was
een aardige staalkaart van wat er allemaal
is: van Circasso tot Oost-Europees maatschappelijk werk. Een levendige avond. Het
Stadsdeelkantoor organiseerde een inloopbijeenkomst over het wijkprogramma en
ook daar besteden we aandacht aan in dit
nummer.
De serie over de scholen voor basisonderwijs is afgerond. Maar in het volgende
nummer komen we nog eenmaal terug op
het basisonderwijs in ReVa. Dat nummer
verschijnt vlak voor de zomer op 28 juni. De
nieuwe redacteur voor jongeren en sportzaken heeft zich nog niet gemeld. Dat kan
nog steeds natuurlijk. Wij wensen al onze
lezers een schitterend voorjaar toe.

“

De wijk gaat
aanzienlijk
groeien

Wijkcentrum De Regenvalk, Weimarstraat
69, 2562 GR Den Haag,
Telefoon: (070) 346 95 43.
Zie ook www.xtralocaties.nl voor alle wijken dienstencentra.

Rendall, vaste bezoeker van wijkcentrum
De Regenvalk

De uitvoering van het
wijkprogramma
Door: Piet Vernimmen
In 2015 stelde ons stadsdeel in samenwerking met bewoners en organisaties
het Wijkprogramma 2016-2019 voor het
Regentesse- en Valkenboskwartier samen.
Het stadsdeel organiseerde 22 maart
bij Jonker Frans een inloopavond waar
Odin de Bruin van het stadsdeelkantoor
Segbroek aangaf welke activiteiten uit dat
Wijkprogramma het stadsdeel al in 2016
gaat uitvoeren. Die concrete activiteiten
staan in het ‘Uitvoeringsplan 2016’.
Het was dan ook een drukbezochte bijeenkomst met o.a. vertegenwoordigers van Florence, het Stadsdeelkantoor, Stadhuis Spui,
het IPS, het Dialooghuis, van VOOR Welzijn,
het Sociaal Wijk team en van Kaabassi. En
verder nog de wijkagenten, de werkgroep
van het Newtonplein en natuurlijk bewoners
uit ReVa.
Binnen anderhalf uur kregen de aanwezigen een goede indruk van alle activiteiten
die het stadsdeel gaat ontplooien om de
leefbaarheid van de wijk te vergroten. En
dat op acht verschillende terreinen: buurtwaardering, jeugd en onderwijs, sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, werk en

inkomen, wonen, bedrijvigheid, opvoeding
en zorg. Behalve voorlichting was er ook alle
ruimte voor suggesties en vragen vanuit de
aanwezigen. Voor zowel het Stadsdeelkantoor als voor de aanwezigen bleek dit een
uiterst zinvolle avond.
Op www.denhaag.nl is het wijkprogramma
te vinden. Op deze site staan trouwens
tientallen interessante cijfers over onze
wijk. Het rapportcijfer ‘woonomgeving’ is
in ReVa 6,5, onze eigen woning geven we
7,4. Meer dan 65% geeft aan prettig met
buurtbewoners om te gaan en bijna 25% van
de bewoners doet vrijwilligerswerk.

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL
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Woonzorgcentrum Jonker
Frans op het Newtonplein
zoekt enthousiaste
vrijwilligers

School voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen
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Keihard werken aan toekomst aan
het ‘Odevaercollege’ in de Weimarstraat

De Jonker Frans is op zoek naar wijkbewoners
die het leuk vinden om iets extra’s te betekenen
voor de bewoners van Jonker Frans. Het gaat
om drie verschillende activiteiten.
Ze zoeken vrijwilligers die maatje willen zijn
voor een bewoner en bijvoorbeeld eens in de
week langskomen voor een kopje koffie, wandeling of praatje. Ze zoeken bovendien vrijwilligers die met bewoners naar het ziekenhuis
meegaan (taxibusvervoer wordt geregeld).
Tenslotte is Jonker Frans op zoek naar een vrijwilliger die de moestuin bijhoudt. Het gaat om
circa een dagdeel per week, zelf in te delen.
Het vrijwilligersteam speelt in Jonker Frans een
belangrijke rol. Zij bieden dan ook een goede
begeleiding, deelname aan thema workshops/
scholing, een Florence kortingspas, reiskostenvergoeding indien van toepassing, en een
kerstattentie.
Als u interesse heeft, neem dan contact op met
Milene Boutkan, milene.boutkan@florence.nl
en tel. 070 7541143.

Basketbaltoernooi 16 mei
De jeugdwerker van Regentesse- en Valkenboskwartier laat ons weten dat het
eerste ingediende burgerinitiatief van de
sportraad is toegekend. Bas Burger heeft
als ambassadeur van de Groene Slof een
subsidieaanvraag gedaan voor een basketbaltoernooi op de Groene Slof op 16
mei. De Playground Groene Slof ligt aan
de Fahrenheitstraat 1.
Volg voor de exacte invulling van deze
dag de website en/of facebookpagina
van Seagulls en/of St4r.

Oproep huisbezoek of
boodschappen doen
In de vorige Konkreet riepen wij lezers op om
deel te nemen aan de projecten ‘vriendschappelijk huisbezoek’ en ‘boodschappendienst
Segbroek’. Voor het vriendschappelijke huisbezoek meldden zich 3 lezers en de boodschappendienst kreeg versterking van 4 vrijwilligers.
Jeroen van Rossum en Lizeth Kastelein zijn blij
met dit resultaat. Maar… ze kunnen nog veel
vrijwilligers gebruiken!
Heeft u nog tijd om wekelijks een oudere uit
Segbroek te bezoeken voor een kopje koffie of
een wandelingetje, geef je op bij Lizeth Kastelein: L.kastelein@voorwelzijn.nl. of telefonisch 070-2052480.
Wilt u het team van 16 vrijwilligers versterken door een uurtje per week boodschappen te doen voor een oudere? Neem contract
op met Jeroen van Rossum. 070-2052480 of
j.vanrossum@voorwelzijn.nl

Sinds eind januari draait de school voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen aan de Weimarstraat 300 op volle toeren. Na de start
met 44 Eritrese en Syrische jongens tussen de 14 en 17 jaar oud uit Den Haag, zijn er inmiddels uit Oegstgeest ook jonge vluchtelingen uit
dezelfde herkomstlanden op school gekomen.
Tekst: Aad van Schie, foto: Diederik van Duuren

Er zijn 80 leerlingen, waaronder 8 meisjes.. De leerlingen zijn op niveau ingedeeld
in vijf klassen. Het leren van de taal vormt
de hoofdmoot in het lesprogramma. Daarnaast is er aandacht voor rekenen/wiskunde en voor persoonlijke vorming en maatschappijkennis en sport. Totaal 30 lesuren
per week. ‘Weet wat je kan en waar je naar
toe gaat’, is het motto. De duur van de opleiding ligt tussen ‘n half en twee jaar. Daarna
instromen in het reguliere onderwijs.

Alles uitvinden in de praktijk

“Het is van belang om in de korte tijd dat
deze jongeren dit onderwijs krijgen hun eigen wensen voor de toekomst op het spoor
te komen. We willen ze toerusten om dat eigen spoor op te pakken. Zij moeten snel de
weg leren in Nederland. Ook op het gebied
van normen en waarden”, zegt de schoolleider Nynke Jagersma. De naam van het Odevaer College (Ooievaar) verwijst dan ook
naar het opbouwen van een nieuw leven in
Den Haag.
Nynke studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen en werkte als diplomaat onder meer in Peru en India. Daarna
werkte zij in Nederland aan invoering van
antidiscriminatiebeleid. Ze interesseert
zich voor de praktijk van de invoering. Zelf
mee bouwen in de praktijk is haar stiel.
Vandaar uit was de stap naar het Haagse
Esloocollege om als schoolleider vorm te
geven aan voortgezet onderwijs voor de

doelgroep AMV niet zo groot. “Deze school
draait in dit gebouw tot aan de zomer, dan
moeten we er weer uit en het is nog niet bekend waar we heen gaan. We zouden deze
leerlingen het liefst direct een plek geven
in gewone scholen, zodat ze kennis kunnen
maken met Nederlandse leerlingen en de
taal kunnen oefenen.
De gemeente Den Haag werkt goed mee
aan dit project, maar helaas is er op dit moment geen ruimte in de Haagse schoolgebouwen voor extra leerlingen. We werken
met 7 betaalde docenten, een expressiedocent en een gymleraar. Zij vormen een
enthousiast team. Daarnaast is een aantal
vrijwilligers voor een dagdeel of meer actief. Vrijwilligers zijn nodig als klassenassistent om de leerlingen meer individueel of in
groepjes te ondersteunen. Daarnaast willen
we veel meer met de klas op pad gaan, de
wijk in, naar de sportvoorzieningen in de
buurt, museumbezoek en andere excursies.
Daarvoor zoeken we nog betrokken wijkbewoners die een dagdeel zo’n uitstapje willen begeleiden.”

Vrijwilliger bij uitstek

Ing Metz is zo’n vrijwilliger die vanaf het
begin betrokken is bij dit project. “Ik woon
in de buurt en mijn bedrijf als interieurstyliste lag stil. Denice Spaans, een van de
kwartiermaakster van dit project, vroeg me
mee te doen. Ik ben nu vier dagen actief bij
deze school. Alles was nieuw voor me, maar
ik vind het fantastisch werk. Mentor zijn,
bezoeken in de wijk, mee gaan de winkels

in, mentale steun geven. Assisteren in de
les, bij expressie en gym en noem maar op.
Als je bedenkt wat ze allemaal meegemaakt
hebben, wil je ze graag warmte geven. Daar
moet je natuurlijk goed mee omgaan. Voorlopig heb ik nog geen genoeg van dit werk
en misschien ga ik me ook met een opleiding bezig houden in de toekomst.”

Yaser en Abdel, twee leerlingen

Yaser (15) uit Syrie komt uit een gezin met
nog twee kinderen dat in Turkije verblijft.
Hij is de oudste zoon en woont nu inmiddels 6 maanden in Den Haag. Abdel (17) uit
Eritrea is al wat langer hier, zijn ouders en
zus zijn in Eritrea.
Zij vinden het fantastisch in Den Haag, al
hopen ze wel dat ze snel een andere woning
met meer privacy krijgen. Daar wordt aan
gewerkt trouwens. Ze verwachten binnen
een week of vier andere huisvesting te krijgen. Beiden zijn als oudste zoon op pad gegaan om aan een goede toekomst te werken.
Yaser wil ingenieur worden en voor Abdel is
sporten en met name voetbal het summum.
Hij begrijpt wel dat hij waarschijnlijk niet
de status van profsporter kan bereiken en
later dus op een andere wijze de kost zal
gaan verdienen. Ze zijn blij met alles wat ze
op deze school leren. Op het Odevaercollege
zijn ze keihard aan het werk om hun toekomst in deze stad op te bouwen
Wil je ook als vrijwilliger een dagdeel of
meer actief zijn bij dit project meld je aan bij
Nynke Jagersma via mailadres:
OdevaertCollege@esloo.nl

4

KONKREETNIEUWS

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Netwerkbijeenkomst in het Park de Verademing

“Meer dan 100 organisaties telt onze wijk”
Tekst: Aad van Schie, foto: Klep&Co
Gastheer John Klep, van Paard Klep&Co en
wijkbewoner Piet Driest hadden het goede
idee om 3 maart een bijeenkomst te organiseren voor mensen van al die clubs, verenigingen, comités en commissies die zich bezig
houden met ‘iets’ in de Regentessewijk: met
hun eigen sport, hun kerk, hun straat, hun
theater, hun mensen uit Midden-Europa of
hun mensen uit Polen, met duurzaamheid
en zonnepanelen, met winkels, bedrijven,
scholen en veiligheid, kortom met alles wat
een wijk een wijk maakt.
Een bonte lijst van meer dan 100 organisaties
die in de wijk activiteiten ontplooien - hoe rijk
kan een wijk zijn. Toch was het nodig om een
netwerkbijeenkomst te organiseren: basisscho-

len die bij elkaar om de hoek zitten en nog nooit
iets gezamenlijks hebben gedaan, religieuze genootschappen waarvan de kerk/tempel/moskee
in dezelfde straat zitten en amper van elkaars
bestaan weten. En de wijk kent ook nogal wat
groengroepen, volkstuinen, duurzaamheidsgroepjes en initiatieven om ‘eetbare’ plantsoenen te maken en compostbakken terug in de
wijk te halen. Piet: “Wat een gemiste kans als al
deze clubs niet met elkaar in contact treden, van
elkaar leren, informatie uitwisselen.“
De ruim 40 aanwezigen hadden een drukke en
goedbestede avond en iedereen ging wel met
een nieuwe afspraak of een nieuw voornemen
naar huis. De Droommeiden, de vrouwenzanggroep van De Doestal, maakten een swingend
eind aan de avond. Wat een inspirerende plaats
is de Regentessewijk.

Vlindertuin

“Een leuke tuin en zo dicht in de buurt!”
É

Van de voorpagina

Tekst: Aad van Schie, foto: Diederik van Duuren
Verder staat nog op het lijstje wat schoffelwerk en verse tuinaarde aanbrengen
en het oliën van het houtwerk van de
schommel en het klimhuisje.
Kortom, een levendige boel in de tuin
op deze mooie zonnige zaterdagmiddag.
Van de plaatselijke Partij voor de Dieren
is zelfs een ploeg van vijf man aanwezig,
die met groot enthousiasme begint met
de werkzaamheden rond de schommel.
We spreken over de Vlindertuin tuin met
Frances Tuppert, ondersteuner vanuit
VOOR Welzijn en Marloes Sonderen, een
van de 15 vrijwilligers uit de buurt. De
Vlindertuin is een groene oase in dit deel
van het Valkenboskwartier. Het is een
leef- en beleeftuin voor volwassenen en
kinderen tot een jaar of 8. “Spelen, ontspannen, tuinieren en genieten”, meldt de
website.

Activiteiten en gebruikers

De tuin is van het vroege voorjaar tot
aan de late herfst open op woensdag en
zaterdag, van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Bij goed weer ook in de winter. Er is een
Haags Hopje met speelgoed, kinderen
kunnen schommelen en klimmen en er
zijn moestuintjes, waar aan het eind van
het seizoen geoogst wordt. Daarnaast
bezoeken bewoners van de Stichting
Anton Constandse en de kinderen van
de naburige Voorschool de Vlindertuin
en ook basisscholen zoals de Elout van
Soeterwoudeschool maken soms gebruik
van de (moes)tuin. Op de woensdag- en
zaterdagmiddag komen gemiddeld 20 tot
30 bezoekers met een piek op de twee-

de helft van de zaterdagmiddag als de
boodschappen gedaan zijn. Marloes:
“We hebben themabijeenkomsten over
opvoeding. Ook denken we gezamenlijk na over nieuwe activiteiten en over
de inrichting van de tuin. Huisregels
zijn er niet echt. We gaan uit van een
soort vanzelfsprekendheid. Opvallend
is overigens dat er ook bezoekers van
de ‘overkant’, de wijk Transvaal aan de
andere kant van de Loosduinseweg, komen.”

Vaker open en meer bezoekers

Frances en Marloes vinden allebei dat
de tuin vaker open zou moeten zijn,
maar dat betekent meer vrijwilligers
om tijdens de openingstijden toe te
zien. Een initiatief uit het recente verleden van buurtbewoners voor een sleutelplan is helaas niet goed uit de verf
gekomen. Frances: “We hebben wel een
harde bezoekerskern, die meedenkt en
die actief is in de moestuin. En via website, Facebook en publiciteit proberen
we de tuin meer bekend te maken.”
De initiatiefnemer van dit ‘oude’ sleutelplan, Anne van der Kooij, vraagt zich
nog steeds af waarom het bij Emma’s
Hof en Sunny Court wel kan. “Is het risico van groepen jongeren die de rust
verstoren niet te hoog ingeschat? Is
er echt aldoor toezicht nodig? Ik hoop
echt dat er nieuwe initiatieven komen
om alsnog tot een echt ‘open’ buurttuin te komen. Dat is ruimte geven aan
burgerkracht. Deze tuin verdient meer
aandacht en dus ook meer bezoekers.”
Of zoals een van de deelnemers aan
NLdoet zegt: “Dit is een leuke tuin en
ik had geen idee, dat ie zo dicht in de
buurt was”.

KONKREETNIEUWS

APRIL 2016

5

Verenigde winkeliers Weimarstraat

Één voor allen
De Weimarstraat, twee kilometer lang, dwars door de wijk. Van Valkenboskade tot Koningin Emmakade. Een straat met verschillende gezichten: boodschappenstraat, winkelstraat
en hippe straat.
Tekst: Quirine Reijman
De winkeliers van de Weimarstraat zijn
verenigd in een BIZ, Bedrijven Investeringszone, een winkeliersvereniging waarvan de
winkeliers automatisch lid zijn, omdat ze
bijdragen via de gemeentelijke belastingen.
Paul Ganzeboom is BIZ-manager en al 12
jaar betrokken bij de Weimarstraat. Een
BIZ-manager wordt aangesteld om, in zijn
eigen woorden, ‘zieke straten beter te maken’. De Weimarstraat is op de goede weg.
“Economisch gaat het ook helemaal niet zo
slecht,” volgens Ganzeboom, “de leegstand
is aanzienlijk lager dan gemiddeld.” De
straat telt zo’n 160 winkels. Bij de start van
de BIZ in 2011 waren dat er 182.
U kunt de BIZ Weimarstraat kennen van
de feestverlichting, de braderieën en de
Sinterklaasoptocht. Dat zijn de zichtbare
dingen, maar de BIZ doet meer.
Een van de manieren waarop de leefbaarheid van de Weimarstraat wordt aangepakt
is de zogenaamde ‘schouw’ die elk half jaar
plaatsvindt. Dan maken vertegenwoordigers van de ondernemers, bewoners, politie, brandweer en de bestuursdienst van
de gemeente een wandeling door de straat.
Afhankelijk van de problemen is de inzet
mogelijk van een zogenaamd Haags Economisch Interventie Team (onder andere

de belastingdienst). Elk verbeterpunt
wordt genoteerd, van scheefliggende
stoeptegels tot zwerfvuil en illegale bewoning. Met deze lijst in de hand wordt de
straat aangepakt.
De invloed van de BIZ kent ook grenzen.
Zo heeft ze niets te zeggen over welke winkeliers zich in een leegstaand pand vestigen. Ganzeboom: “Het zijn de eigenaars van
de panden die daarover het laatste woord
hebben. Je kunt wel met ze in gesprek gaan
en dat doen we ook, maar het eigendom is
erg versnipperd in deze straat.”
Zo leek de Engelbewaarderschool hem
wel een mooie locatie voor een bedrijfsverzamelgebouw. Dat idee blijft voorlopig
even op de plank nu de gemeente er statushouders (asielzoekers met tijdelijke
verblijfsvergunning) in onderbrengt. Er is
alle begrip voor de noodzaak van opvang
van deze mensen, maar het steekt wel een
beetje dat het bestuur van de BIZ niet op
de hoogte is gebracht van hun komst.
Maar vaker gaan samenwerkingen goed.
Bijvoorbeeld met de stichting Eigenwijs
Weimar. Binnen de gezamenlijke doelstelling, biedt de BIZ ook aan deze initiatieven
ruimte en ondersteunt ze, ook in financiële
zin.
De kritiek van ondernemers en bewoners
over de weinig interessante braderieën

heeft ook de BIZ bereikt. Veel ondernemers vinden het leuk dat de BIZ dat soort
evenementen organiseert, maar als puntje
bij paaltje komt en er een stand ingericht
en bemenst moet worden, haken er toch

veel af. Maar er komt verandering in. Zaterdag 28 mei zal daarvan het eerste resultaat te zien zijn. Veel kan Ganzeboom er
nog niet over kwijt, maar dat het een creatievere invulling wordt, is zeker.

Overweeg je zonnepanelen op je dak? Doe het nu!

De Groene Regentes
investeert in de wijk
Tekst: Piet Vernimmen, foto Diederik van Duuren
De Groene Regentes (DGR) bestaat uit een
groep bewoners uit ReVA die de wijk wil
vergroenen en verduurzamen. Hun Facebookpagina (sinds 2013) geeft een aardige
indruk van de manier waarop ze dat doen.
In april 2015 riepen ze in KonkreetNieuws
bewoners op deel te nemen aan de zonnepanelenweide op het dak van de sporthal aan
de Gaslaan en oktober 2015 vierden de 735
deelnemers een zonnepanelenfeestje in De
Nieuwe Regentes.

Vier werkgroepen
Na het openingsfeest zijn meer mensen in
actie gekomen en sinds januari werkt DGR
in vier werkgroepen verder aan het verduurzamen en vergroenen van de wijk. De
werkgroep ‘Smart Homes’ onderzoekt wat
de energiebesparende mogelijkheden zijn
in de veelal meer dan 100 jaar oude huizen
in ReVa. De werkgroep ‘Smart Mobility’
onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van elektrische deelauto’s en de derde werkgroep houdt zich bezig met vergroening van de wijk. De vierde werkgroep

onderzoekt de mogelijkheid om, net zoals
aan de Gaslaan, een collectieve voorraad
panelen te plaatsen op een ander ‘groot’
dak. Dat laatste is dan voor de bewoners die
wel de voordelen willen van zonne-energie
maar geen mogelijkheden hebben om zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen.

Gezamenlijke inkoopactie
zonnepanelen

En als je wel de mogelijkheid hebt om
op je eigen dak zonnepanelen te plaatsen? Voor die bewoners was er 17 maart
in dienstencentrum Copernicus aan de
Daguerrestraat 16 een voorlichtingsavond
want DGR is een gezamenlijke inkoopactie
gestart die loopt tot half juni. Door gemeenschappelijk inkopen kan DGR een scherpe
prijs bedingen en kan zij aanspraak maken op subsidies vanuit het Klimaatfonds
en Fonds 1818. Om voor deze subsidie in
aanmerking te komen, moeten in totaal 60
panelen geplaatst worden. Inmiddels zijn
er al 23 belangstellenden waarvan er al 3
een offerte hebben aangevraagd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je belangstelling hebt voor zonnepanelen op je dak meld je je aan bij
www.groeneregentes.nl. Solar Engineers
(deze firma plaatste ook de panelen op
het dak van de Gaslaan) maakt een globaal

Het team van De Groene Regentes tijdens de Energiebeurs in het Atrium
voorstel; als je in dat globale voorstel
geïnteresseerd bent, vraag je een offerte
aan en Solar Engineers komt langs om
jouw specifieke wensen en mogelijkheden
te bespreken. Je krijgt dan een op maat
gemaakte offerte. Als je daarmee akkoord
gaat verzorgt MEVABA de plaatsen van de
panelen en Solar Engineers begeleidt de
BTW-teruggave. DGR regelt de subsidie
van het klimaatfonds en betaalt die uit.
Voor deze actie krijgt DGR ook subsidie van
Fonds 1818 en deze subsidie investeert ze
in de vergroening van de wijk.

Wat kost het en wat levert het op?
Wat het oplevert is afhankelijk van je dak.

Stel dat je 16 panelen op je dak kunt plaatsen. Dat is inclusief plaatsen en inclusief
BTW een kleine 8000,00; de BTW krijg je
terug dus dat wordt 6500,00. De terugverdientijd is 9 jaar wat, globaal gezien, een
rendement is van 5,4%. De firma Solar Engineers geeft tijdens deze actie minimaal
25,00 korting per paneel. De bijdrage vanuit het klimaatfonds is tijdens deze actie
per paneel 20,00. Bij minder panelen blijft
de korting gelijk.
Voor alle verdere informatie kun je de Facebookpagina en de website van De Groene
Regentes raadplegen. De actie loopt tot half
juni. Mogelijk breidt DGR de actie uit met de
inkoop van warmtepompen.
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Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice
Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag

ook voor uw elektrische fiets!

www.allroundglasservice.nl

Bereik in de Wijk is er voor mensen die professionele
hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven)
wonen. Door een combinatie van problemen is het
soms lastig om op eigen kracht oplossingen te vinden.
Via een sociale wijkzorgteam of een andere verwijzer
(bijvoorbeeld justitie, woningcorporatie e.d.) kunt u
ons inschakelen voor ondersteuning en advies.
We werken preventief om huisuitzetting te voorkomen
en bieden nazorg om bijvoorbeeld bij het verlaten van
een instelling weer op te starten en een terugval te
voorkomen.
Ons team is deskundig op veel gebieden, zoals
psychiatrie, financiën, forensische zorg en LVB. Bereik
in de Wijk kan passend advies/ondersteuning geven.
Meer weten?
Neem een kijkje op www.bereikindewijk.nl of bel
tijdens kantoortijden naar 070-8 500 588.

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).

Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl
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Deeleconomie
in Segbroek
Eerlijk zullen
we alles
delen...

inmiddels ook model voor de ‘steel’economie waarin winst maken de enige prioriteit is – onder het mom van delen. Waar sociaal nut in de vorm van werkgelegenheid
en armoedebestrijding volledig ondergeschikt zijn aan het belang van de ‘slimme
ondernemer’.

Maatschappelijke winst

Goede voorbeelden zijn er ook: initiatieven die het meer van het collectief
moeten hebben dan van het louter matchen van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld
www.thuisafgehaald.nl waar je maaltij-

Part-time
ondernemerschap
kennen instanties als
de Belastingdienst
(nog) niet

John den Exter

Tekst: Quirine Reijman
Armoedebestrijding en deeleconomie. Het
klinkt als een logisch koppel, want waarom
de overconsumptie niet wat afremmen door
spullen, voedsel, onderdak en vervoer te delen? Maar hoe zorg je dat degenen die het
ècht nodig hebben ervan profiteren en niet
alleen de slimme ondernemers en gehaaide
marketeers.
Wie spullen heeft, een auto, bakfiets, of
een ongebruikte kamer, kan daaraan verdienen. Maar heb je een krappe beurs en
weinig spullen (over), dan profiteer je daar
niet zo snel van. Zo werkt het in de economie.

Part-time ondernemer
Stel dat je dan toch, met wat je kunt verhuren, een creatieve ‘scharrelondernemer’
bent geworden, hoe kom je dan aan een
volwaardig inkomen? Want part-time ondernemerschap kennen instanties als de
Belastingdienst (nog) niet.
Segbroek Deelt zoekt in opdracht van
Stadsdeel Segbroek naar manieren om de
deeleconomie op wijkniveau juist voor de
minder bedeelden bekender en toegankelijker te maken en aandacht te geven aan
sociaal ondernemende deelinitiatieven.
Een voor de hand liggende stap zou zijn om
de zoveelste website op te tuigen met een
overzicht van bestaande initiatieven om te

ruilen, huren of te delen. Het stadsdeel zag
liever eerst die behoefte aan zo’n website
bevestigd. Dus gooide de ingeschakelde
sociaal ondernemer Jeroen Boon zijn plan
om.

‘Steel’ economie

Boon organiseert nu deelcafé’s: bijeenkomsten waar delers en gebruikers tips en
ervaringen kunnen uitwisselen. En waar
behoeftes gepeild worden. Waarmee zijn
mensen écht geholpen? Is dat met een
website of met gelegenheden om elkaar
te ontmoeten? Segbroek Deelt wil wegblijven uit de hoek van bedrijven als Airbnb
en Uber. Zij zijn de meest zichtbare voorbeelden van de deeleconomie, maar staan

den kunt delen met buurtgenoten. Of de
energie-coöperatie van de Groene Regentes (zie pagina 5) of een broodfonds waarin
een kleine groep zelfstandig ondernemers
samen hun uitkering bij ziekte regelen, zonder tussenkomst van ‘dure’ verzekeraars.
Dat zijn initiatieven waarbij maatschappelijke winst – en niet de financiële – voorop
staat en waarbij álle deelnemers profiteren.

Segbroek Deelt

Nieuwsgierig naar wat Segbroek Deelt u
als deler of gebruiker te bieden heeft? Zo
organiseerde Segbroek Deelt op 12 en 21
april deelcafés. U bent ook welkom op het
grote ruil- en deelfeest op zaterdag 14 mei
van 13.30 tot 16.30 uur). Deel-initiatiefnemers rondom de thema’s spullen, voedsel, zorg, mobiliteit en energie presenteren zich deze dag. U bent dan welkom in
Buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas
Schwenckestraat 28.
Meer informatie over aanmelding en over
Segbroek Deelt vindt u op de Facebookpagina van Segbroek Deelt.
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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

ELKE EERSTE EN LAATSTE ZONDAG
VAN DE MAAND OP DEN HAAG TV
TUSSEN 19:00 EN 04:00

DEN HAAG MEDIA PRODUCTIES
WEIMARSTRAAT 63, DEN HAAG
WWW.SEGBROEKTV.NL
WWW.FACEBOOK.COM/SEGBROEKTV

SEGBROEK TV WERKT UITSLUITEND MET VRIJWILLIGERS. HEEFT U ERVARING ALS
VERSLAGGEVER, FILMER OF EDITOR? EN WILT U IETS BETEKENEN VOOR UW WIJK?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA INFO@SEGBROEKTV.NL.

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag
info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

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

Indonesisch
Specialiteiten
Restaurant
Dewata

- SINDS 1974 -

d adres voor
Een vertrouw
n
ische gerechte
al uw Indones
e schotels
en vegetarisch
A�halen mogelijk
Reservering gewenst
Dagelijks geopend van 16:00 - 22:00
Dinsdag en Woensdag Gesloten

Beeklaan 269

(nabij hoek weimarstraat)
070 - 3467697

www.dewata.nl

• Zumba, bbb, bootcamp,
Pilates mat + reformer lessen,
step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding
voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

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

24
uur

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

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

De lente kleuren zijn
er weer!
Nu uw drukwerk nog
wat opfleuren.

Smiet Graﬁsch Totaal
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
f. 070 311 48 08

www.kootadvocatuur.nl
mail@kootadvocatuur.nl

geeft uw drukwerk
weer frisse kleuren!

Voor meer informatie:
Prinsegracht 176, 2512GG Den Haag
070 737 09 36 • info@smiet-offset.nl
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RELIGIE IN DE WIJK

“Hoe
meer
kerken,
hoe
beter”

Verschil tussen leven en dood
“De mensen hiernaast hoorden van ons
initiatief en gingen erachter staan. Het
pand stond twee jaar leeg en we hebben
van een troosteloze plek een hoopvolle
plek gemaakt. We maken hier echt het
verschil tussen leven en dood. Mensen die
hier komen krijgen weer vertrouwen, hoop
en liefde. Veel mensen ervaren een gebrek
aan verbondenheid en zijn ongelukkig en
als christelijke spiritualiteit ergens over
gaat, dan is het wel over verbondenheid.
God wil zich verbinden met mensen, dat
dragen we uit. Dat is ons godbeeld: de goede herder, een medestander, iemand die je
opzoekt.”

Van hopeloos naar hoopvol

Marcel van Dam in het inspiratiecafé
Tekst: Piet Vernimmen, foto: Diederik van Duuren
“Mensen zijn voortdurend op zoek naar verbanden. Wij mensen floreren in het verband
dat bestaat tussen vertrouwen, liefde en
hoop. Met ‘vertrouwen’ bouw je relaties op,
‘liefde’ is de toewijding van de wil naar de
ander en ‘hoop’ legt een gespannen verwachting naar de toekomst. Met die drie ingrediënten floreert het leven. Die drie ingrediënten, dat is ook het verhaal van Christus. Dat
verhaal is gekaapt door machthebbers en
organisaties en het is ingebed in een cultuur,
maar de essentie is het verhaal van onbaatzuchtige liefde. Liefde aan God en aan de ander.”
Aan het woord is Marcel van Dam, pionier
en (buurt)pastor van de KLEURkerk aan
de Copernicuslaan 4A. Hij werkte voorheen bij actualiteitenprogramma’s voor de
publieke omroep, maakte documentaires
en was creatief redacteur. Daarnaast was
hij ruim 18 jaar lang mantelzorger voor
zijn moeder. (Zie ook ‘Corpus Mama’ op internet) “Twintig uur per week de zorg voor

mijn moeder. Ik ben daar bezig geweest
met zingeving. Wat is de zin van het leven
als alles wegvalt, alles waar je normaal je
identiteit op bouwt.”

Kleur is ons verhaal

Marcel groeide op in deze buurt, voetbalde op het pleintje van de Copernicuslaan
en is sinds een half jaar met de KLEURkerk
in het Inspiratiecafé weer terug aan dit
pleintje. “Kleur is ons verhaal. Wij leven in
een schaduwland en plotseling kwam de
volle kleur op het wereldtoneel, Hij kleurt
ons hart, wij kleuren elkaar en samen kleuren we de buurt.”
“Wij zijn bezig met zingeving vanuit een
christelijke spiritualiteit. Dat is een ruimere basis dan enkel sociale humanistische
betrokkenheid. We hebben hier verschillende kringen die bezig zijn met zingeving:
een alfacursus, een mannengroep en een
kids club. Meer dan 45 deelnemers hebben
we voor onze kringen en daarnaast hebben we de afgelopen 7 maanden zeker 150

mensen bereikt in onwijs goede ontmoetingen en gesprekken. En dan ook nog in
relatie met Hem. WOW!”

Draagvlak

“Het is niet effectiever om binnen een bestaande kerk te werken aan je idealen en gebruik te maken van de bestaande organisaties. Wij zijn open, we willen samenwerken,
maar het kost veel energie als je binnen een
bepaalde cultuur een draagvlak moet creëren. Die bestaande kerken en groeperingen
zitten zo vaak vast in hun eigen kaders en
hun eigen organisatie. Het nieuwe elan en
de nieuwe spirit raken ondergesneeuwd,
controle en organisatie lijken belangrijker;
en als je dat iedere keer moet bevechten…
Daar komt bij: je moet geen nieuwe wijn in
oude zakken doen, want dan scheuren de
zakken en dat is zonde van de wijn. Daar
heeft Jezus het ook over. En… er komt nog
iets bij: ‘Hoe meer kerken, hoe beter’, want
elke kerk heeft weer zijn omgeving, waar hij
iets voor kan betekenen.”

“De mensen die hier komen zijn geen
losers. Ze zijn maatschappelijk succesvol,
maar ze missen diepere verbondenheid. Ik
ben er trots op dat mensen dit hier weten
te vinden. Dat ze hier weer tot leven komen, van hopeloos naar hoopvol, van isolement naar verbondenheid. Dat ontroert
me, dan kan ik huilen. Ik ben trots op de
ontmoeting; dat hier eerlijke communicatie is; dat we ons niet beter voordoen dan
we zijn.
Als je een relatie met God opbouwt, heb
je veel vragen; dat kan confronterend zijn.
Ik ben in deze relatie, zeg maar, in contact
met de atheïst in mezelf. Ik negeer de atheïst in mezelf niet, maar ik voed ‘m ook niet.”
OPROEP
Help KLEUR er voor de buurt te zijn…
KLEUR zoekt een nieuwe plek voor het
inspiratie-café. Een open plek waar ze
de buurt kunnen inspireren en hulp
kunnen bieden. Een oud winkelpandje
of hoekhuis kunnen ze met de nodige
creativiteit zo opknappen.
Voor tips en ideeën mail naar
KLEURkerk@gmail.com.

Objecten in Whispering Wall fluisteren je iets toe
Tekst: Ed Vervoorn, foto: Diederik van Duuren

Whispering Wall in de Weimarstraat is de
designgalerie annex winkel van Mark de
Weijer en Anne van de Weijer. Geen familie
dus, maar wel samenwerkende kunstenaars
en ondernemers die veel gemeen hebben.
Natuurlijke grondstoffen en materialen en
handgemaakte producten, dat vooral.
Mark ontwerpt en maakt wandbekleding
van papier, terwijl bij Anne vilt de basis vormt
van de wandpanelen. Alles handvaardig en
van natuurlijk materiaal, dat uitstekend blijkt
te combineren in de gezamenlijke verlichtingsobjecten. Mark schept het basismateriaal
papier met de hand, direct achter de winkel in
zijn atelier aan de Weimarstraat. De duurzame
ecodesigns van de vilten, akoestische panelen

maakt Anne in haar eigen atelier Vilt aan Zee
(Bezuidenhout) van ecologische wol, met
natuurlijke verf. Het is dan ook eigenlijk niet
zo vreemd, dat de samenwerking van beide
kunstenaars zich sinds 2011 eveneens op een
natuurlijke, geleidelijke wijze heeft ontwikkeld. De gezamenlijke producten zijn de
laatste jaren verder ontwikkeld op basis van
de individuele materiaalkennis en onderzoek.
Innovatie blijft hierbij altijd van belang.
De naam Whispering Wall dekt de lading
heel goed, zeker bij de huidige expositie
FELT + PAPER. De twee soorten wandpanelen fluisteren je vanaf de muur inderdaad
wel wat toe, zo lijkt het. De combinaties van
de materialen die in de lampen is verwerkt
wekken naast een evenwichtig, rustig effect
evengoed een fluistering van vervreemding

bij je op. Soms lijkt een papieren bol als een
boreling uit een vilten ei te kruipen. Ze zijn
meer dan de moeite waard om te bekijken
in de vernieuwde winkel annex galerie. De
winkel is toegankelijker geworden voor het
publiek, terwijl het werk in de werkplaats op
de achtergrond gewoon doorgaat. Mark de
Weijer en Anne van de Weijer geven graag
uitleg over de geëxposeerde objecten.
Naast het eigen werk presenteert Whispering Wall ook regelmatig werk van andere
designers en/of kunstenaars. En vier keer per
jaar haakt de galerie in op bijzondere gebeurtenissen of evenementen tijdens de World
European Arts & Craftdays.
Whispering Wall, Weimarstraat 56
www.whisperingwall.nl
www.viltaanzee.nl
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Denken vanuit de hal

CULTURELE INITIATIEVEN IN DE WIJK

Tekst: Ed Vervoorn, foto Diederik van Duuren
Sinds 2013 zijn er in de Electriciteitsfabriek aan
het De Constant Rebecqueplein verrassende
producties te zien geweest. De hal, door Eon
beschikbaar gesteld, leent zich hier perfect
voor. Geen luxe vijfsterrentheater met centrale
verwarming of pluche stoelen. Het ruime oppervlak, de hoge ramen, vele trappen en stenen of ijzeren constructies geven een mysterieuze sfeer. Een inspirerende locatie.
Het Eon-merk wordt dit jaar afgebouwd
en de nieuwe merknaam is Uniper. Mooi
toeval natuurlijk dat dit een samenvoeging
is van de woorden Unique Performance.
Bijkomend voordeel: een nieuwe overeenkomst met een gebruikstermijn tot 2022.
Goed nieuws dus!

Vrijwillig en vrij

Een stimulans ook om nu de kantoorruimte eens flink op te knappen. Die klus
wordt vooral geklaard door vrijwilligers.
Niet zo gek, want iedereen is hier vrijwillig. Een permanente programmering in
de fabriek − nu mogen dat maximaal drie
evenementen per jaar zijn − is dan ook niet
haalbaar. Daar staat tegenover dat men vrij
is te programmeren naar eigen idee. En dat
is tegenwoordig een hele luxe.

Wat kan de hal hebben?

De initiatiefnemers Carolien van der Donk
en Annelies van Rumpt vormen nu als respectievelijk artistiek en zakelijk leider het
bestuur van de hal. Bij het programmeren
en bij het inrichten van tentoonstellingen
denken zij altijd vanuit de potentie die de
hal heeft. ‘Wat kan de hal hebben? Hoe versterken de productie en de fabriek elkaar?’
Vooral het temperatuurverschil in de drie
‘actieve’ seizoenen (voorjaar, herfst, winter) speelt daarbij een rol.
In het voorjaar voelt het in de hal nog
fris aan en wordt de blik meer gericht op
projecten van startende kunstenaars of
groepen. Er is meer ruimte voor het experiment. Een goed voorbeeld was vorig jaar
de succesvolle expositie met de Fashion
Show mèt de catwalk van de Haagse Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

In het najaar hangt de zomer nog in de
hal en ligt een theatraal project meer voor
de hand. Het publiek kan dan langer op een
vaste plaats zitten. Dat biedt mogelijkheden voor een muziek- of een theatervoorstelling, of een combinatie daarvan. De
winter is natuurlijk kouder en dan is het
fijn als het publiek in beweging kan zijn.
Het werkproces van een kunstenaar laten
zien, zoals bij Theo Janssen met zijn fascinerende ‘Strandbeesten’, is een concept dat
dan juist goed werkt. Deze winterwerkplaatsen blijven meerdere maanden staan.

Maakproces dicht bij publiek

Artistiek leider Carolien is opgeleid als
beeldend kunstenaar en docent. Bij de
winterwerkplaatsen werkt zij samen met
een andere kunstenaar om diens werk optimaal in de hal tot zijn recht te laten komen. “Ik nodig dan een kunstenaar uit en
geef hem of haar de volle ruimte om het

Het is mooi om die
hal mee te laten
bewegen met de
seizoenen

maakproces heel dicht bij het publiek te
brengen. De kunstenaar maakt zijn eigen
keuzes en samen onderzoeken we de kansen die de fabriek biedt. Het is een inspirerende manier om tot grimmige, grillige en
soms bizarre beelden te komen.” Zakelijk
leider Annelies: “De geschiedenis van het
pand wordt in zo’n winterwerkplaats volledig benut, wat er vast in staat gebruiken
we, en we gaan het ook niet verwarmen.
Het is mooi om die hal mee te laten bewegen met de seizoenen. In Qatar wilden
ze juist het tegenovergestelde doen door
in de zomer airco in de stadions te laten
draaien. Wij blijven liever zo dicht mogelijk bij onze bron.”

Internationaal en wijkgericht

De Elektriciteitsfabriek richt zich met
het gehele programma vaak op het

Carolien van der Donk (l) en Annelies van Rumpt
(inter)nationale publiek, met onder
andere programmering binnen het
Rewirefestival (dit jaar helaas niet gelukt).
Deze producties worden, anders dan de
winterwerkplaatsen, geselecteerd en
vormen eigen artistieke bolwerken op
zich. (Inter)nationaal dus, maar waar
het kan, kijkt het team wel hoe er voor
wijkbewoners iets extra’s gedaan kan
worden. Met bijvoorbeeld kortingsacties
of speciale kijkdagen. Voor de catering
gebruikt de fabriek vaak kwalitatief goede

producten of diensten uit de wijk.
Op 21 mei brengt het Kamerkoor Kwintesses
‘Adam’s Lament’ van Arvo Pärt in de Electriciteitsfabriek. Zie onze cultuurpagina.
Voor lezers van Konkreet is het mogelijk
om op vertoon van deze krant kaartjes
te kopen voor 10 euro ipv 13 euro. Dit
kan alleen bij Muziekhandel Oberstadt
aan de Weimarstraat. Deze actie loopt
t/m woensdag 18 mei.
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ONDERNEMERS IN DE WIJK
Jongeneel ziet brood in
tankstation aan de Regentesselaan

Technologische
ontwikkelingen

Tekst: Aad van Schie, foto: Diederik van Duuren
Ergens in 2015 verscheen het bordje ‘Tijdelijk
gesloten’ op de deur van Garage Duinoord
aan de Regentesselaan 56. “Dat zal wel,”
dacht iedereen, “dit is de kroniek van een
aangekondigde dood.” Maar nee, later dat
jaar begon een grootscheepse restauratie.
Zou dan toch…? En jawel hoor. Er verschenen nieuwe benzinepompen en tot ieders
verbazing ook een bakkerij en een wasserij.
‘Tankstation Jongeneel’ stond er opeens
aan de gevel en op 3 maart 2016 ging het
tankstation annex broodzaak en wasserij
zonder aankondiging geruisloos open. Tijd
om kennis te maken.
Achter in de shop staat Stefanie Jongeneel,
die samen met haar broer, zus en een team
van gemotiveerde medewerkers, het familiebedrijf, dat inmiddels 6 tankstations telt,
runt. Ze vertelt over het oude familiebedrijf
van haar opa uit Valkenburg (ZH), dat zich
bezig hield met transport en vervolgens
ook een tankstation begon. Jaren later nam
haar oom het transportbedrijf over en haar
vader het tankstation. ”Nu vorm ik met mijn
broer en zus de derde generatie van dit familieconcern. Het tankstation in Ypenburg
won de Europese Copa prijs voor het beste
tankstation en mag zich ook dit jaar het
beste tankstation van Nederland noemen.
Als je het slim aanpakt, kun je met de juiste
aanvullende service van een tankstation
iets moois maken.” ‘Tanken, brood en wassen’, luidt de formule in de Regentesselaan
Het brood is natuurlijk bereid en met desem gebakken en bevat geen E-nummers.
Achter in de broodshop is een koffiehoek
en een batterij zware wasmachines en drogers, waar je grote spullen zoals dekbedden

en hondenmanden kunt wassen en drogen.
Binnenkort komen er ook strijkplanken.
“Leuke wijk met leuke mensen, die vanaf de
eerste dag de weg hier naartoe al vinden,”
zegt Stefanie.

Tankstation Jongeneel is open van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur
en 20.00 uur en op zondag van 07.00 uur
tot 18.00 uur. Later in het jaar komt ook het
terras achterin beschikbaar.

De agenda van bibliotheek Segbroek

Donderdag 21 april 14.00-16.00 uur
DocuDonderdag: ‘Woman in Gold’ - film
over de strijd om het eigendom van door
nazi’s geroofde schilderijen van de beroemde Oostenrijkse schilder Gustav Klimt.
Maandag 25 april 10.00 – 11.00 uur
Peuterochtend Voorleespret voor Peuters en
Kleuters - voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Maandag 9 mei 10.00 – 10.45 uur
Babycafé voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar.
Zaterdag 14 mei 13.30 – 15.30 uur
Shakespeare & Co - workshop over de Britse
schrijfster Jane Austen door dr. Ruud Hisgen.
Donderdag 19 mei 14.00 – 16.00 uur
DocuDonderdag: ‘The Salt of the Earth’ -

overzicht van het werk van de Braziliaanse
sociaal-fotograaf Sebastiao Salgado die
vier decennia over alle continenten trok en
zowel prachtige natuur als menselijk leed
vastlegde.
Maandag 23 mei 10.00 – 11.00 uur
Peuterochtend Voorleespret voor Peuters en
Kleuters - Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Zaterdag 4 juni 13.30 – 15.30 uur
Shakespeare & Co - workshop over de Britse schrijver T.S. Eliot door dr. Ruud Hisgen.
www.bibliotheekdenhaag.nl
segbroek@bibliotheekdenhaag.nl
(070) 353 55 11

De laatste keer dat ik over de snelweg
raasde en natuurlijk weer vast kwam te
staan, moest ik denken aan een krantenartikel dat ik had gelezen. De ANWB maakt
zich sterk om auto’s standaard uit te rusten met een automatisch remsysteem. Uit
de statistieken is namelijk gebleken dat bij
50 procent van de kop- staartbotsingen
de bestuurders niet of te laat op de rem
trappen.
Technologische ontwikkeling bij de auto,
je houdt het niet meer tegen. Het begon
allemaal met de veiligheidsriem, de kreukelzones voor en achter, het ABS remsysteem, de airbags, ruitenwissers die vanzelf aangaan bij regen, sensoren aan de
achterkant van de auto die je helpen bij
het achteruitrijden. Er zijn meedraaiende
koplampen in de bochten, een compleet
automatisch inparkeersysteem en er is
tegenwoordig zelfs al een zogenaamde
kruispuntassistent. Dat schijnt iets te zijn
met radarsensoren die het kruispunt afzoeken naar medeweggebruikers en je
daarvoor dan ook waarschuwen. Audi ontwikkelt op dit moment zelfs een systeem
met camera’s in plaats van spiegels, zodat
je bij slecht weer of in de nacht helder
zicht hebt in de achteruitkijkbeeldschermen.
En dit alles om het gebruik van de auto
alsmaar veiliger te maken. Miljoenen worden er in geïnvesteerd. Geld dat men beter aan rijopleidingen zou kunnen besteden, want het is nog steeds de mens die
de auto voort laat bewegen.
Maar in al die veiligheidsverbeteringen die de auto tegenwoordig sieren,
ontbreekt volgens mij nog één cruciaal
onderdeel en dat is de automatische begrenzer. Een simpel apparaat, vergelijkbaar met een soort cruise control, dat
wordt aangestuurd door een zendertje.
Het werkt als volgt: Bij het binnenrijden
van de bebouwde kom of bij het oprijden
van een woonerf, krijgt de begrenzer een
signaal dat de maximumsnelheid daar 50
dan wel 30 km. per uur is. Als automobilist
kun je dan gassen wat je wilt, maar harder dan de ingevoerde snelheid kun je dus
echt niet. Dat geldt natuurlijk ook voor de
snelweg, want wanneer het matrixbord 70
aangeeft, dan kun je gewoon niet harder.
Wie dus op de snelweg het gaspedaal tot
de bodem intrapt en de snelheid tot 130
ziet oplopen, weet dan in ieder geval ook
zeker dat die snelheid daar ook gereden
mag worden.
Simpel toch en er is nóóit meer iemand
die te hard kan rijden! En neem maar van
mij aan, het fileprobleem is daarmee óók
grotendeels opgelost.
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Vahon radiostation, radiozender voor Hindoestanen

“Wij brengen de maatschappij laagdrempelig
in de huiskamer”
Tekst en foto: Piet Vernimmen
Aan de Newtonstraat 25 is de studio van Vahon Hindustani Radio, radiozender voor de
Hindoestaanse gemeenschap in Nederland.
De zender is 24 uur per dag in de lucht met
muziek en informatieve radioprogramma’s.
De luisteraars, zo’n 30.000 per dag, komen
uit het hele land, van Zeeland tot Friesland,
maar de Haagse luisteraars zijn in de meerderheid. Oprichter Fred Kartaram is bij Vahon
Hindustani Radio niet enkel radiopresentator, maar geeft ook leiding aan het team van
24 enthousiaste vrijwilligers.
Fred: “We hebben een uitgebreide programmering in blokjes van drie of vier uur.
Daarin proberen we een mix te maken van
amusement, educatie, informatie en participatie. Dat doen we op zo’n manier dat
onze zender voor jong en oud aantrekkelijk is. Tijdens onze programma’s over
werk, inkomen, religie of huwelijk geven
we onze luisteraars tools om beter in de
maatschappij te kunnen functioneren, dat
ze hun weg kunnen vinden in de maatschappij.”

De stelling van de dag

“Zo kunnen tijdens ‘De stelling van de

dag’ luisteraars reageren op een stelling
die van belang is voor de Hindoestaanse
gemeenschap. Het gaat dan altijd om maatschappelijk, sociaal-culturele zaken. Deze
week hadden we bijvoorbeeld ‘Gehandicapten worden door Hindoestanen als imperfecte mensen gezien. Er is nog altijd het
gevoel van onvolmaaktheid en schande.’
Het speelt en wij zien dat als een sociaal
probleem en om dat bespreekbaar te maken, maken we mensen bewust: ‘Kijk, hier
hoef je je niet voor te schamen. Ook een
gehandicapte is een mens. Hij of zij kan er
verder niks aan doen.’ Wekelijks hebben
we zo drie stellingen.”

De luisteraar centraal

“Vrijwel elke editie van ‘Middag energie’ staat de luisteraar centraal en komen
vraagstukken op het gebied van cultuur,
politiek en religie op tafel. We spreken dan
bijvoorbeeld over de vluchtelingenproblematiek, de Amerikaanse verkiezingen,
de devaluatie van de Surinaamse dollar of
over de positie van Samson in de PvdA.
Op zaterdagmiddag hebben we ‘VahonFM Business Class’. We nodigen dan
twee of drie ondernemers uit om informatie te geven over hun bedrijf en wat zij de

in Regentesse-Valkenbos
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de straat of in onze
woonzorgcentra. Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence Thuis in Rijswijk hebt u advies én
ondersteuning altijd dichtbij.

HANDIG

ADVIES

ZORG

• Iedere dag lekker eten en
drinken in Jonker Frans
• Wij organiseren geregeld
leuke activiteiten waar u aan
kunt deelnemen

• Onze huisverpleegkundige
denkt met u mee
• Gratis advies in onze
Gezondheid en Zorgwinkel

• Een veilig gevoel met een
hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw
eigen omgeving en in
woonzorgcentra Jonker Frans

Sporten
onder begeleiding
in Jonker Frans

Florence Thuis in Regentesse Valkenbos, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

Fred Kartaram in de studio
consument te bieden hebben. Zo leveren
we een bijdrage aan het stimuleren van
succesvol ondernemerschap. En elke zaterdagmiddag besteedt onze radiodokter
tijdens zijn spreekuur aandacht aan ‘Hindoestaanse’ gezondheid: Van suikerziekte
tot zwaarlijvigheid, van hart- en vaatziekten tot prenatale zorg. En van griep tot aan
het zika-virus.“

Vahon Politiek café

“Politieke onderwerpen komen aan de
orde in het ‘Vahon Politiek café’, een live
programma met vaste panelleden en
gasten, waarin we discussiëren we over
lokale, nationale en internationale actualiteiten. In dat debat kan het er soms heftig aan toe gaan. Regelmatig besteden we
aandacht aan de politiek in Suriname. Vahon Hindustani Radio geeft op deze manier aan de Surinaamse intelligentsia een
podium om hun mening te ventileren over
allerlei lokale, nationale en internationale
kwesties.”

Laagdrempelig

“En dan hebben we verder nog het programma ‘Met de blik op morgen’, waarin
we aandacht vragen voor werk en inkomen, politieke participatie en ondernemerschap. Zo hadden we een uitzending
over winkeliersvereniging ‘De Nieuwe
Beeklaan’ nav hun nieuwjaarsreceptie.
En laatst een herdenkingsuitzending over
Anil Ramdas. Anil als rolmodel binnen de
Hindoestaanse gemeenschap; Hij was een
goedbelezen, welbespraakt Hindoestaan
die belangrijk is geweest voor de beeldvorming over de Hindoestanen. Hij heeft laten
zien dat ook Hindoestanen uitstekend kunnen schrijven. Dat zijn issues die we laag-

drempelig bij de mensen in de huiskamer
brengen.”

Top 10

“De verhouding muziek gesproken
woord is 40-60 en we hebben een eigen
Top-10 Hindoestaanse muziek. Daar staat
nu Sanam Re op nummer 1 en Ishq Forever op 2. Op onze muzikale programma’s
krijgen we net zoveel reacties als op onze
informatieve programma’s.

“

Sanam re,
sanam re, tu mera,
sanam hua re
Karam re, karam re,
tera mujhpe, karam
hua re

”

Onze droom? Kijk, het is voor ons elke
maand een hele opgave om de eindjes aan
elkaar te knopen. Onze droom is dat we
dat we wat meer financiële ruimte zouden hebben, dat we kunnen investeren.
Investeren in de organisatie. Ik ben trots
op mijn mensen en hoe gemotiveerd en
passievol ze alle 24 werken, maar het zou
mooi zijn als we meer zouden kunnen
professionaliseren.”
Vahon Hindustani Radio is te beluisteren
via www.vahonfm.nl of via 1566 AM. En
via DAB+.
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WONEN IN DE WIJK

“Het gaat
gebeuren” in het
Energiekwartier

Swingin’ Safari
door: Quirine Reijman

De hoofdrolspelers te midden van een industriële woestenij
Op dinsdag 22 maart ontmoet Konkreet Nieuws in de benedenzaal van het Zamen aan het Esperantoplein een aantal hoofdrolspelers van
de eerste fase van het project Energiekwartier. Pieter Birnage, projectleider bij Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag, Eric Schouten,
gebiedsontwikkelaar bij Heijmans en Maarten Lindeboom, manager Realisatie bij Staedion.
Tekst: Aad van Schie, foto: Diederik van Duuren
Ongetwijfeld zullen we hen de komende
jaren vaker ontmoeten, want het Energiekwartier is een project met een lange
voorgeschiedenis, maar vooral ook van
een lange adem. De ontwikkeling van het
totale gebied gaat tot 2022 duren. Buiten kijken we nu tegen de sloop aan van
het laatste oude kantoorgebouw langs de
Loosduinseweg en dat ziet er spectaculair
uit!

Sloopverwikkelingen

Waar straks in de eerste fase van dit project de twee grote nieuwe woningblokken
met in totaal 230 woningen (58 koopwoningen, 72 sociale huurappartementen
en 100 vrije sector huurappartementen)
zullen verschijnen, stonden drie oude,
sombere kantoorkolossen. Parkeerbeheer en AZIVO waren onder andere de
oude gebruikers. Eric vertelt enthousiast
over het opruimen van meer dan 20.000
vierkante meter kantoorgebouw waarbij
van alles ‘boven’ komt: asbest, verontreinigd grondwater en ‘last but not least’ een
grote atoomkelder met anderhalve meter
dikke wanden. Om geen tijdverlies op te
lopen vindt een inventieve sanering van
het grondwater plaats tijdens het sloop
en bouw proces. Het terrein lijkt nu veel
groter en lichter geworden en je kijkt uit
op de oude huizenrij aan de Loosduinsekade. Dat is maar tijdelijk natuurlijk, want
we zijn dicht bij de start van de eerste
bouwfase.

Vol energie de eerste fase in
In de eerste week van mei zal wethouder
Joris Wijsmuller de eerste paal de grond in
jagen. Hou hiervoor www.Konkreetnieuws.
nl en www.energiekwartier.nl in de gaten.
De bouwtijd van deze eerste fase is 22
maanden en de oplevering volgt in het eerste kwartaal van 2018. De koopwoningen
gaan in de verkoop aan het einde van 2016.
Staedion zal de sociale huurwoningen verhuren. Inschrijven hiervoor kan op termijn
via Woonnet Haaglanden. Syntrus-Achmea
gaat de vrije sector appartementen verhuren. Fasegewijs zal ook de buitenruimte
in samenspraak met huidige en nieuwe
bewoners vorm krijgen. Hier moet het eerste deel van een wijk met een geheel eigen
karakter, met nieuwe verkeersvrije binnenstraten en een speelgebied komen. De
inrichting van het Esperantoplein gebeurt
samen met de bewoners. Nieuwe aansluitingen maken met de rest van de wijk, bijvoorbeeld door een nieuwe oversteek over
trambaan 11, behoort tot de uitdagingen
voor de volgende fase.

Hoe gaat het verder?

De langverwachte vernieuwing van wijkpark de Verademing moet na de aanbesteding in het komend halfjaar eind 2016/
begin 2017 echt van start gaan. In een volgend nummer praat KonkreetNieuws met
de leden van de werkgroep Verademing
en met de betrokken landschapsarchitect Vivian Hofstede en de procesmanager Douwe Wieringa. Het oude Magazijn

KOW, waar voorheen transformators gerecycled werden, aan de noordkant van
het Esperantoplein, is gekocht door een
ontwikkelaar. Die ontwikkelt een plan
voor woonappartementen en waarschijnlijk keert de Horeca Academie terug. Dat
levert dan weer een mooie maaltijdmogelijkheid op voor de buurtbewoners. Staedion en Heijmans hebben ook nog allerlei plannen met andere gebouwen in dit
wijkje. Zo is er onder andere het plan om
te komen tot een nieuwe verbinding over
het water naar de ‘echte’ Energiecentrale.
Kortom, er staat ons veel bruisends te
wachten vanuit deze wat verborgen hoek
van de wijk.

Er zijn van die restaurantjes waar
je al jaren langs loopt en waar je
niet naar binnen stapt. Waarnaar
de nieuwsgierigheid groot is,
maar waar de onbekendheid met
de tent het altijd wint. Swingin’
Safari aan de Valkenboslaan is zo’n
gelegenheid.
Een Afrikaans restaurant waar het
soms heel druk is vol vrolijke gezelschappen met Afrikaanse mensen,
precies de sfeer die er bij past. Helaas
komt het agenda-technisch beter uit
dat wij er op een doordeweekse dag
gaan eten. We zijn de enigen. Hoewel
er genoeg volk langskomt voor een
drankje en een praatje, treffen we de
de ‘swingende’ sfeer er toch niet aan..
Uit ‘The Ultimate African Kitchen’
bestellen we vooraf pittig gekruide
kippenpootjes met gefrituurde yam
(een soort wortel met de textuur
van een aardappel) en gefrituurde
bakbanaan met visfilet; als hoofdgerechten gegrild geitenvlees in
tomatensaus en een massala curry
met gegrild lamsvlees. Vergezeld van
Ghanese sambal en een portie yam.
Het is meer dan genoeg en smaakt
goed, niet heel verfijnd, meer voedzaam en smakelijk dan erg uitgesproken. De bediening is vriendelijk, de
kok komt nog even vragen of het allemaal smaakt en de rekening valt mee.
De inrichting is eenvoudig, niet heel
bijzonder, veel bruinige tinten en er
hangen wat Afrikaanse taferelen aan
de muur, maar eigenlijk blijkt uit alles dat dit restaurant op zijn best is
als er veel gasten zijn die leven in de
brouwerij brengen, zodat het niet
belangrijk is waar je bent, maar met
wie je bent. We hopen dat nog een
keertje mee te maken.
Restaurant Swingin Safari, Valkenboslaan 7A, telefoon 070-753 2927,
www.swinginsafari.nl
Voorgerechten: € 7,50 - 10,-; hoofdgerechten € 17,50 - 20,-.
Open van dinsdag t/m zondag van
17.00 - 24.00 uur, vrijdag en zaterdag tot 1.30 uur.
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ONDERWIJS IN DE WIJK

“Onze ouders zijn bereid om ook thuis met hun kind te werken”
De zaterdagklas en de topklas

Dit artikel over de Algemene Hindoe Basisschool
is het vierde in onze serie over basisonderwijs in
de wijk ReVa.

Op onze zaterdagschool geven we leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 extra ondersteuning met begrijpend lezen en rekenen.
Leerlingen en ouders hebben hier veel belangstelling voor. Onze docenten verzorgen
dat vrijwillig. Daarnaast kennen we de topklas voor leerlingen uit groep 8 die méér
aankunnen. Na overleg met de ouders mogen die leerlingen één dag in de week naar
de Leonardo-opleiding voor hoogbegaafde
kinderen in Rijswijk. Na groep 8 gaan onze
leerlingen vooral naar ‘t Hofstad, het Rijswijks Lyceum of naar het Zandvliet College.

Tekst: Aad van Schie en Piet Vernimmen, foto: Diederik van Duuren
Hoewel de Algemene Hindoe Basisschool pas
sinds 1992 bestaat, heeft ze al een ‘stedelijke
wereldreis’ achter de rug. Begonnen in de Hilversumsestraat verhuisde de snel groeiende
school naar de Lage Nieuwstraat, vandaar
naar het Veluweplein en vanaf 2011 zit de
school met 485 leerlingen aan het nieuwe
gebouw aan de Mackaystraat. Mevrouw
Ramcharan maakt sinds 1995 deel uit van de
tweehoofdige directie van de school.
Mevr Ramcharan kwam in 1984 naar Nederland. “Ik woonde eerst in Wateringse
Veld, maar moet je je voorstellen: ik kom
uit hartje Paramaribo en dan ineens naar
een nieuwbouwwijk waar je de hele dag
niemand ziet. Vreselijk! Ik woon nu al jaren in de Kempstraat en het is daar zalig
wonen. Mijn kinderen hebben ook op deze
school gezeten.”

‘Hindoe-onderwijs’

“De Algemene Hindoe Basisschool werkt
vanuit de karmavadische filosofie. Wij
gaan ervan uit dat ieder mens, ongeacht
afkomst, door eigen inzet en ijver, door eigen karma, een positie in de maatschappij
kan verwerven. Wij
geloven in reïncarnatie. Alles wat je doet,
bepaalt je volgende
leven.”
Hoewel het een Hindoeschool is, beperkt
de school zich niet tot enkel Hindoe-zaken.
“Wij vormen onze leerlingen heel breed. Ze
moeten goed kunnen functioneren in de
maatschappij. Onze eigen ‘hindoe-vieringen doen we uitgebreid, maar we zijn een
school die niet alleen een hindoetempel
bezoekt. Met Kerst gaan we naar de kerk.

Buren en omgeving

In de bovenbouw geven we lessen in alle
wereldgodsdiensten en met Kerst komt de
Kerstman voorlezen. Hoe meer kennis, hoe
meer kans op tolerantie naar elkaar.
De schoolbevolking bestaat voor 90 % uit
leerlingen met een Hindoestaanse achtergrond, maar leerlingen uit een andere cultuur zijn ook welkom. Je moet dan wel de
bereidheid hebben om je in onze cultuur te
verdiepen en om Hindi te leren. We besteden veel aandacht aan muziek en dans uit
onze eigen cultuur
en aan onderwijs in
Hindi en Dharma.
Dat is een meerwaarde. Kinderen
leren met muziek
en dans wat onze
feesten inhouden. Die beleving van de kinderen is heel belangrijk.
Wij hebben bij de ingang van de school
een eigen mandir. ’s Ochtends branden we
daar wierook en als je dan binnenkomt,
proef je meteen de bijzondere sfeer. Wij beginnen en eindigen de dag met een gebed.
Als groep-8 leerlingen de school verlaten,

“Hoe meer kennis,
hoe meer
tolerantie”

krijgen ze een Hindi-diploma. Wij horen
vaak van jonge ouders:”Wij kennen zelf
geen Hindi, dat kregen we nooit op school,
we missen dat, maar we leren het nu van
onze kinderen’.”

Ouders

Ouders kiezen de school vanwege de cultuur, maar ook vanwege de kwaliteit. “Wij
staan heel goed aangeschreven. Hindoestaanse ouders willen dat hun kinderen
goed terechtkomen en zijn bereid om ook
thuis met hun kind te werken. Lezen krijgt
in ons lesprogramma veel aandacht. We
doen mee aan de Kinderboekenweek en
aan de Nationale Voorleesdagen. Veel ouders helpen ons bij de lessen maar ook bij
onze voorleesprojecten. En ze assisteren
bij sportdagen en fietslessen. De overgrote
meerderheid van onze ouders is ambitieus.
Jonge ouders zijn vaak realistisch en accepteren dat hun kind plezier moet hebben in
school en dat het moet leren op het eigen
niveau. Die staan niet bij voorbaat op het
standpunt: ‘Mijn kind moet dokter of advocaat worden’.”

Wij zitten hier midden in de stad en 60%
van onze leerlingen komt met de schoolbus en dat levert verkeersdrukte bij school
op. We zijn met het stadsdeelkantoor in
gesprek over extra parkeerplaatsen voor
de bussen. Ook spreiden we de tijdstippen
waarop ouders hun kinderen ophalen. Het
gaat om de veiligheid én om de overlast
voor onze buren. Behalve op de drukte wijzen onze buren ons ook op geluidsoverlast.
Daarom hebben we de pauzes gespreid en
hebben we tuintjes aangelegd, maar ja, die
bamboe moet nog groeien. We verlenen
aan dit soort vragen alle medewerking,
want we beseffen dat onze buren prettig
moeten kunnen wonen.

Trots

“Waar ik het meest trots op ben? De betrokkenheid van ouders. Dat ze zo met ons
mee denken en mee helpen, dáár ben ik
heel trots op. Niet dat ze de kinderen hier
afzetten en dan denken ‘De juf zoekt het
wel uit’. Gisteren belde een ouder van een
kind uit groep 3 op en vroeg:”Is het goed
als ik morgen wat huiswerk kom halen?
Mijn kind is al een week ziek’ Uit groep 3!!
Die betrokkenheid van ouders is geweldig.
Wij pushen dat niet, maar waarderen het
enorm”.

” Ik schilder tevredenheid”
Open dagen Emmy van Vessem, Studio Fulton
Tekst en foto: Quirine Reijman
De lente gloort en het is tijd voor een
kleine lofzang. Wat is ReVa toch mooi, met
z’n pleinen en al die verschillende gevels, al
dan niet van wat bluf voorzien. En als je verder kijkt zie je soms de aparte en kleurrijke
mensen die er wonen. Neem Emmy van Vessem, kunstenaar in de Fultonstraat.
Al jaren woont Emmy in haar huurwoning, een parterre met uitbouw en een fraai
tuintje. Emmy heeft hier haar droom verwezenlijkt. Haar woonkamer en-suite is tegelijkertijd haar atelier, waar ze zich kan overgeven aan associaties en gedachten die ze
met uiteenlopende technieken vorm geeft.

Het werd Studio Fulton gedoopt. Ze geeft
hier sinds 2006 vijf dagdelen per week ook
gerichte teken- en schilderlessen. Kleine
groepen van maximaal acht cursisten zijn
dat. Mensen die het leuk vinden om te schilderen, die meer willen leren, of mensen met
een burn-out die inspiratie op willen doen.
De directe omgeving, de omgang met elkaar,
dat zijn de inspiratiebronnen waar zij uit
putten. Het zit ‘m in de gesprekken, in de alledaagse, kleine dingen. Hoewel: klein? Het
is maar hoe je dat ziet.
En Emmy haalt dan weer inspiratie uit
haar cursisten voor haar eigen werk.
Want hoe zit het bijvoorbeeld nu echt met
die twee hersenhelften, die ervoor zorgen

dat linker- en rechteroog verschillend zijn?
Is dat eigenlijk wel zo? Ze maakte van twee
kanten foto’s van de cursisten, met een oog
bedekt. De foto’s werden geschilderd en aan
elkaar geplakt. En ja, het is waar, de ogen
zijn echt verschillend. Een mooi doek geworden ook.
Het maakt Emmy gelukkig, zo te werken,
met de cursisten en met genoeg tijd om zelf te
schilderen. Maar het exposeren van haar toch
prachtige schilderijen in galeries, dat is weer
niets voor haar, dat is wel een gedoe. Een beetje verlegen, dat is ze ook. Liever tovert zij haar
eigen studio af en toe om tot expositieruimte.
Zo heeft ze het meer in eigen beheer.
Kom kijken, op 7 en 8 mei aan de Ful-

Emmy van Vessem
tonstraat 108. De werken zijn heel bijzonder, zoals de ongeprepareerde doeken van
katoen of canvas, acryl aangebracht met
lichte aquareltechniek. En ontmoet bij
Emmy andere bijzondere mensen. Mensen
met oog voor details.
Meer informatie over werk, cursussen
en workshops van Emmy van Vessem op
www.studiofulton.nl Open dagen: 7 en 8
mei van 12.00 tot 18.00 uur.
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DE VERTELVLOER – MOBILE DREAMS

NEST – HOLLANDSE MEESTERS

WIJN EN KUNST – JEROEN PASSCHIER

Op 29 mei verzorgen Markus Luukkonen,
Torgrim Melum Stene en Tom van Outryve bij
De Vertelvloer ‘Mobile Dreams’ over de zoektocht naar waarheid en verbondenheid, vrijheid en schoonheid. In een mix van Nederlands en Engels (met hier en daar wat Fins
en Noors) brengen ze mythische en persoonlijke verhalen, die ze aan elkaar linken met
dromen, vreemde ervaringen en mooie momenten in hun leven. En op 22 mei is bij De
Vertelvloer ‘De kleine Johannes’ door Caja
van der Poel. Reserveren gewenst.
vertelvloer@gmail.com

Op donderdag 28 apr om 20.00 uur gaat Michiel van Nieuwkerk bij Nest aan het De
Consant Rebecqueplein met kunstenaar Ronald Ophuis in gesprek in het kader van het
documentaireproject ‘Hollandse Meesters in
de 21e eeuw. Het event is onderdeel van de
randprogrammering tijdens de tentoonstelling ‘Might as Well.’ De tentoonstelling loopt
t/m 8 mei. De interviewserie bij Nest biedt
het publiek de mogelijkheid om het gesprek
met de kunstenaar live bij te wonen. Toegang 2 euro incl consumptie.
www.nestruimte.nl

Wijn en Kunst aan de Weimarstraat 24A presenteert van 17 apr t/m 14 mei werk van de
fotograaf Jeroen Passchier. Jeroen Passchier
(1987) studeerde in 2012 af aan de Willem
de Kooning Academie te Rotterdam. Daar
bestudeerde hij het Natte plaat Collodion
procedé (Wet plate Collodion). Na zijn academietijd heeft Jeroen zich dit procedé verder eigen gemaakt. Hij kan bij dit procedé
op een ambachtelijke manier zijn passie
kwijt, in zijn zoektocht naar tastbare en
unieke onderwerpen.
www.paulvanderdonk.com

FOYER DE NIEUWE REGENTES - ONDERHUIDS

GALERIE REHORST – HANS KÖNING EN
EVELYN SNOEK

ELECTRICITEITSFABRIEK – ARVO PÄRT
EN ESKO MAIMETS
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adressen en telefoonnummers

Politie, brandweer en ambulance
Alarmnummer 112
Geen spoed, tel: 0900-8844
Politiebureau Segbroek
Fahrenheitstraat 192
Wijkagenten
Bert Feenstra, Paul Oudshoorn, Fabian
Roso en Cindy van Leeuwen
Handhavingsteam
Fahrenheitstraat 192, tel: 353 30 00

Gezondheid
Nachtdokter 19.00 - 07.00 uur , tel: 346 96 69
Spoedeisende apotheek buiten werkuren
tel: 324 60 85 / 359 85 60
GG & GD, tel: 353 71 85 of 14070
Thuiszorg
Acaciastraat 178, tel: 379 54 45
Centrum voor ouderen, tel: 205 26 60
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339, tel: 752 69 00
Meldpunt Kindermishandeling
tel: 0900-1231230
Sociaal Wijkzorgteam ReVa
Meldpunt, tel: 0900-40405
Wijkbus Uit en Thuis
tel: 070 - 205 26 60
Bereik in de Wijk (Kesslerstichting)
tel: 070 85 00 588

Buurthuizen
Van 22 apr tot 12 juni exposeert Alice
Bakker in de Foyer met ‘Onderhuids’, bewegingssensaties van het lichaam gevat
in staal en papier. Voor het maken van
haar beelden kruipt Alice Bakker in de
huid van een danser. Stug staal smeedt
zij om tot soepele lijven. In de foyer ook
de video ‘Skin to Skin’, een project van Ellen Harmsma, Mimi Soeteman en Alice
Bakker. Opening; vrijdag 22 april 2016
17.00 uur, Tearoom De Nieuwe Regentes.
Toegang gratis.
www.denieuweregentes.nl

Vot 3 apr toonde Galerie Rehorst aan de Regentesselaan 10 prachtig werk van Judith
van Bilderbeek, Christina Ursu (onthou die
naam!) en Trudie Wals. Van 24 apr tot 29
mei exposeren Hans Köning en Evelyn
Snoek in Rehorst. Köning plaatst in zijn
grafische werk regelmatig menselijke figuren tegen een effen monochrome achtergrond. Snoek haar kleine werkjes zijn vaak
een combinatie van schilderijen en sculptuur en verrassen de kijker door het kleurrijke en het bijna-romantische.
www.galerierehorst.com

Op 21 mei om 14.15 uur brengen Kamerkoor
Kwintessens en het New European Ensemble in de Electriciteitsfabriek aan de Constant Rebecqueplein een prachtig muzikaal
programma van een uur. Hoogtepunt is het
‘Adam’s Lament’ van de Estse componist Arvo
Pärt. Daarnaast o.a. de Nederlandse première
van het ‘Ave Maria’ van de (eveneens Estse)
componist Esko Riho Maimets. Maimets is als
eregast bij het concert aanwezig. Kaarten
voorverkoop à €13,00 Kaarten aan de zaal:
€15,00
www.kamerkoorkwwintessens.nl

DE NIEUWE REGENTES - VAMOS A LA HAYA

SOCIETEIT ENGELS – PETER MULVEY

ZAAL 3- HEDDA

Op 28 mei is het Flamenco-dag in De Nieuwe
Regentes. Een groot aantal flamenco-liefhebbers in het Haagse heeft de krachten gebundeld. Vanaf 16.00 uur zijn er workshops.
Om 18.00 uur start de Spaanse maaltijd, om
19.30 beginnen de leerlingenpresentaties en
vanaf 21.30 uur is de Line-up Feria met Ermínia Fernández Córdoba; Zang, Artúro Ramón;
gitaar en basgitaar, Johan Frauenfelder;
zang, gitaar en basgitaar, Marcel de Graaf;
zang en gitaar en Ron van Holland, percussie. Voor programma en kaarten
www.denieuweregentes.nl

Op 24 april treedt Peter Mukvey op in Societeit Engels. Mulvey is een integere, bloedoriginele artiest en een geweldige performer. Zijn laatste album ‘Silver Ladder’ is
geproduceerd door Chuck Prophet. Maar het
zijn z’n live optredens die het hem doen.
Mulvey maakt gebruik van zijn grote muzikale erfenis en maakt er iets nieuws van,
om te komen tot dat vitale moment dat
hem en zijn publiek samen brengt. Verder
in Societeit Engels op 19 mei David Olney
en op 2 juni Hannah Aldridge.
www.musemix.com

Loek de Bakker verzorgt op 19 en 20 mei
in Zaal 3 een eigenzinnige versie van Ibsens Hedda Gabler.. Zijn Hedda is jong en
wil keihard leven, maar kan niet anders
dan zich dood vervelen. In een poging
íets van opwinding te voelen, manipuleert ze de mensen om zich heen en vergokt zo haar toekomst. Wanneer ze haar
laatste beetje vrijheid dreigt kwijt te raken, verlaat ze dit zompige leven met een
knal. Als niemand om haar heen een daad
stelt, doet zij het wel.
www.zaal3.nl

Buurtcentrum Buuthuis 3
Hondiusstraat 45, tel: 364 12 09
Wijkcentrum de Regenvalk
Weimarstraat 69, tel: 205 26 60
Dienstencentrum Copernicus
Daguerrestraat 16, tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 93 42
Stichting Federatie Eekta
Boylestraat 20, tel: 365 39 03

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum
tel: 14070 (voor meldingen over milieu, geluidsoverlast, ongedierte en openbare ruimte)
of contactcentrumdsb.@denhaag.nl
Stadsdeelkantoor Segbroek, tel: 353 57 00
Grofvuil , tel: 366 08 08
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
tel: 353 57 00
Huurtoeslag, tel: 0800-488 7782
(www. belastingdienst.nl)
Eneco storingen, tel: 0800-0072
Dunea, tel: 0800-347 47 47

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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