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Koninginnekermis Emma’s Hof

Zondag 14 mei is de jaarlijkse Koninginnekermis in Emma’s Hof.
Kinderen die meespelen met de Oudhollandse spelletjes, krijgen
van Emma’s Hofdame een verrassing. Vanaf 15.00 uur treedt

Het Circus 2017

Het Circus 2017: overal in de wijk
tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

Het motto voor 2017

Het Circus verlaat in 2017 De Verademing
en gaat naar klein en verspreid over de
pleinen in de wijk. In 2017 kom je Het Circus dan ook overal in ReVa tegen. Over het
‘hoe en wat’ denkt het team nu na en daar
hebben ze graag hulp bij. Juist van mensen
die het anders willen én die kritisch zijn.
Meer voor iedereen, zodat het circus echt
een bindmiddel wordt. “Kom dus maar op
met je kritiek”, zegt Jay “en uiteraard ben
je ook méér dan welkom als je in 2015 en
2016 al enthousiast was.” Doe je mee? Mail
naar ikdoemee@hetcircus.me of ga naar
facebook.

cartoon: John den Exter

Het Circus in ReVA trok in 2016 12.000 bezoekers. Veel meer dan verwacht en de organisatie kwam voor vreemde logistieke problemen
te staan. Sanitair en horeca waren allemaal
berekend op zo’n 8000 mensen.

Jay Navarro, een van de organisatoren:
”Versie 2016 was een eigenlijk een yuppenfestival en dat is nou precies wat we
niet willen. Het festival ademde de sfeer
van de Parade en daar kan het team op
zich trots op zijn, maar zo’n opzet past niet
bij de wijk. Zoveel mensen, zoveel smaken,
culturen en wensen - en dat geldt nog meer
voor Reva.” Het Circus wil een bindmiddel
zijn. Voor duurzame, blijvende en waardevolle contacten tussen buren. Dat kan je op
allerlei manieren doen, maar samen feest
vieren is de manier waar Het Circus voor
kiest.

straatorkest TOOS op. Toegang is gratis. Emma’s Hof vraagt een
kleine vergoeding voor deelname aan de spelen.
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VAN DE REDACTIE

“

We wonen niet op het eiland ReVa”, schrijft Quirine Reijman in haar artikel over
grensbuurten. En KonkreetNieuws besteedt dan ook aandacht aan onderwerpen
die buiten ReVa liggen: de Haagse Schaak Vereniging, de Vrienden van Den Haag
en Vitrinegalerie ‘Peer in’.
tekst: Piet Vernimmen en Ed Vervoorn

In dit april/mei nummer aandacht voor de
Tweede Wereldoorlog: de jongeren ‘van’ Ümit
Cölgecen treden op bij het Bevrijdingsfestival,
Maurits Burgers wijst op het schoolgebouw
in de Copernicusstraat waar in 1938 zo’n 100
Joodse kinderen werden opgevangen en een
lezer vraagt informatie over een poster die in
de oorlogsjaren in de etalage hing van een fietsenhandel aan het Koningsplein. Carla van den
Hout tentslotte wees de redactie op de ‘struikelsteentjes’ in ReVa.
Zoals bij vrijwel elk nummer van de vorige
jaargang, kampt de redactie ook dit jaar weer
met een luxeprobleem: we hebben meer kopij
dan we in de krant kwijt kunnen. Soms verhuizen we een mogelijk artikel naar de website of
naar Facebook, soms komt het artikel in een
latere editie. Maar het maakt ook duidelijk dat
er in onze wijk erg veel gebeurt. En: dat de redactie naarstig op zoek is naar nieuwe redactieleden, liefst vanuit multiculturele hoek.

Volg ons ook op Facebook
U leest de papieren krant KonkreetNieuws natuurlijk. Deze ligt iedere twee maanden in uw
bus. Maar wist u dat wij ook konkreetnieuws.nl en een Facebookpagina hebben? Op onze mooie en actuele website
zijn veel artikelen na te lezen en er staan
tussen de bedrijven (lees: kranten) door
extra berichten op. Neem een kijkje. Ook
mooi in de mobiele versie.
De Facebookpagina attendeert u op actuele activiteiten in uw eigen wijk ReVa.
Er zijn vaak berichten op cultureel gebied
of over een van de vele bewonersinitiatieven. Als het maar over de wijk gaat.
Stuur gerust een kort bericht met foto
naar redactie@konkreetnieuws.nl.
Een positieve insteek is wel een voorwaarde
voor plaatsing. Op dit moment zijn er ruim
300 personen (of organisaties) die ons volgen
op Facebook. Dat kan beter. Klik linksboven op
de pagina op ‘Vind ik leuk’. Ga naar www.facebook.com/konkreetnieuws’.

“

We hebben
meer kopij dan we
in de krant kwijt
kunnen

”

Stichting Konkreet Nieuws KvK: 856362712
Komende uitgave verschijnt medio april 2017.

konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws

Adverteren?
Kijk op www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

AGENDA
Dienstencentrum Copernicus
Zat 22 april van 10.00 tot 15.00 uur
Snuffelmarkt
Zon 14 mei van 16.00 tot 23.00 uur
Soos Samen 50+ voor homo’s, lesbo’s en hun
vrienden
Zon11 juni van 16.00 tot 23.00 uur
Soos Samen 50+
Zat 27 mei van 10.00 tot 15.00 uur
Snuffelmarkt

Bibiotheek
Don 20 april van 14.00 tot 16.00 uur
DocuDonderdag ‘HUMAN’. Documentaire over
de vraag: wat maakt ons menselijk?
Don 18 mei van 14.00 – 16.00 uur
DocuDonderdag ‘The Beatles, eight days a
week’. Documentaire over de beroemde band
zat 20 mei van 13.30 tot 15.30 uur
George Eliot - ‘Middlemarch A Study of Provincial Life’ Shakespeare & Co over klassieke
werken uit de Britse literatuurgeschiedenis
Don 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur
DocuDonderdag: ‘Something better to come’.
Verhaal van een meisje dat in Moskou op een
vuilstortplaats woont
Zat 17 juni van 13.30 tot 15.30 uur
Zadie Smith - ‘Swing Time’, Shakespeare & Co

over klassieke werken uit de Britse literatuurgeschiedenis
Ma 8 mei en 12 juni van 10.00 tot 10.45 uur
Babycafé. Voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar;
reserveren noodzakelijk
Ma 15 mei en ma 19 juni 10.00 - 11.00 uur
Peutertijd. Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar;
reserveren noodzakelijk

Stadsdeelkantoor

Emma’s Hof

7 – 19 juni
Haagse Opruimestafette komt langs in Segbroek ‘Opruimen, dat doe je zo’ is het motto
van de Haagse #Opruimestafette. Hagenaars
maken samen de stad schoon. Ieder stadsdeel komt aan de beurt. De estafette loopt in
Segbroek van 7 tot 19 juni en zit vol acties om
aan mee te doen voor jong en oud.

Zon 14 mei
Jaarlijkse Koninginnekermis in Emma’s Hof.
Spannende, eigengemaakte oudhollandse
spelen. Er is een parcours uitgezet en als het
hele parcours goed is doorlopen krijg je bij
Emma’s Hofdame een verrassing. Rond 15.00
uur is een optreden van straatorkest TOOS.
Toegang is gratis. Kleine vergoeding voor
deelname aan de spelen.
Zon 21 mei
Fête de la Nature (onder voorbehoud)
Vrij 30 juni
Flamenco (onder voorbehoud)

Ma 24 april van 19.00 tot 20.00 uur
Hondenpoepspreekuur bij Kringloop Holland,
Weimarstraat 364. Heeft u ideeën hoe we
hondenpoep kunnen terugdringen? Loop dan
binnen op 1 mei. De gemeente gaat graag
met bewoners in gesprek en wil serieus werk
maken van hondenpoepoverlast.

Dew Mandir
Zat 27 mei Open dag voor de wijkbewoners
Speciaal voor de bewoners van Regentesseen Valkenboskwartier organiseert de Dew
Mandir aan de Gaslaan 74 een open dag op
zaterdag 27 mei tussen 12.00 en 17.00 uur.
Wijkbewoners worden dan in groepjes rondgeleid in de Dew Mandir. Een unieke kans om
de tempel te bekijken.

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
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Leesclub Columbusstraat
zoekt lezers
Leesclub Columbusstraat bestaat al bijna 10
jaar en is gestart met een zestal bewoners
uit de straat. Inmiddels zijn de leden afkomstig uit een breder deel van ReVa. De club
komt maandelijks bij elkaar bij een van de
leden thuis en heeft dan een roman gelezen, Nederlandse of vertaalde fictie. Dat
kan een recente roman zijn, maar een wat
klassieker werk is ook prima. Degene bij wie
de leessclub bijeen komt, doet een voorstel
voor een nieuw te lezen boek. Zo komt de
club vaak op verrassende boeken uit en dat
maakt het juist interessant. Recente keuzes
waren ‘Komt een paard de kroeg binnen’
van David Grossman, ‘Reis met de flessen’
van Kader Abollah en ‘Kalme chaos’ van
Sandro Veronesi.
Zin om mee te doen? Meld je aan via
vanschie.aad70@gmail.com of
telefonisch via 06 29 09 9442

Opruimactie

Het stadsdeel organiseert opruimacties.
Heeft u een eigen idee om uw wijk schoon te
houden? Organiseer uw eigen opruimactie!
Wilt u met uw buren, vrienden, familie, collega’s, school, sportvereniging, winkel een
opruimactie organiseren? Of heeft u goede
ideeën hierover? Stuur dan een mailtje naar
janine.vandenhoogenband@denhaag.nl
zodat we kunnen kijken hoe we zo’n actie samen tot een succes kunnen maken!

Straatactiviteit
organiseren?
Gaat u een straatfeest, een (kleine) lampionnenoptocht, of een kinderactiviteit
(zoals een springkussen) of andere straatactiviteit organiseren? Dan kunt u subsidie
aanvragen bij de gemeente Den Haag. De
gemeente ondersteunt straatactiviteiten
in de stad. Bijvoorbeeld een buurt-BBQ. Of
tweedehands spullen inzamelen voor een
hulporganisatie. Of een sporttoernooi voor
en met kinderen uit de buurt. Voorop staat
dat u het met en voor elkaar doet.
Meer informatie over het doen van een melding van uw evenement bij de gemeente vindt
u op www.denhaag.nl/bewoners/loket/
Melding-evenement. Inmiddels zijn al 10
aanvragen binnen en in behandeling.

Veel duurzame voordelen voor huizenbezitters
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WONEN IN DE WIJK

Project Hou van je Huis
tekst: Anneke de Graaf foto: Project Hou van je huis

Bij het streven van de gemeente Den Haag
om op termijn CO2-neutraal te worden, komt
heel wat kijken. In ieder geval is de medewerking van de inwoners daarbij erg belangrijk.
Woningbezitters kunnen hun steentje bijdragen door hun woning energiezuiniger te
maken. Zijn huizenbezitters zich voldoende
bewust dat zij daarbij ook flinke voordelen
kunnen behalen?
Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidscampagne van Den Haag is het
succesvolle programma ‘Hou van je Huis’.
Arthur de Kruijff is projectleider Duurzaamheid binnen het programma. Arthur:
“Met Hou van je Huis zijn we als eerste begonnen in een aantal oude wijken, waaronder ReVa. In die voornamelijk vooroorlogse woningen is aan energiebesparing veel
te winnen. We willen woningbezitters ervan bewust maken dat je met bijvoorbeeld
het isoleren van je dak veel energie kunt
besparen en daarvoor geven we adviezen
en noemen we de subsidiemogelijkheden.
De kosten die je hiervoor maakt, verdien je
vanaf dag één terug in wooncomfort. De terugverdientijden voor aanpassingen aan je
huis variëren, maar zullen in veel gevallen
de investering waard zijn. Je bent eigenlijk
een dief van je eigen portemonnee als je er
niets aan doet.”

“

Je bent een dief
van je portemonnee
als je er niets aan
doet

”

Pop-up store Hou van je Huis
“In de pop-up store aan de Goudsbloemlaan 82 geven we informatie over energiebesparing en verduurzaming van je huis.

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

SUPERMARKT

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268

Alle dagen (behalve dinsdag)
geopend van 07:00 t/m 20:00

Zo kun je er de ‘Haagse op Zuinig meetlat’
krijgen, met veel gedragstips die je gelijk
kunt uitvoeren om energie en geld te besparen. En je vindt er informatie over zonnepanelen, gevelisolatie, dak- en vloerisolatie en dubbel glas. Of over producten die
de gemeente tijdelijk gratis aanbiedt: een
energiescan plus rapport met aanbevelingen specifiek voor jouw woning; alle subsidie- en financieringsmogelijkheden voor
dak- en vloerisolatie en informatie over
een ketelcheck.”

Duurzaam onderhoud

Naast het energiezuinig maken is ook aandacht nodig voor duurzaam onderhoud.
Het duurzaamheidsteam heeft daarom
een adviesbureau opdracht gegeven om
huizenbezitters in ReVa (in onder andere
de Boylestraat en de Halleystraat) actief
te benaderen. Om woningeigenaren bewust te maken van het nut van woningonderhoud en om hulp aan te bieden bij het
weer op gang brengen van slapende VVE’s.
Zo kunnen bijvoorbeeld schilderwerk van
kozijnen en vervanging van boeiboorden

makkelijker tot stand komen. Arthur: “We
hebben gemerkt dat het aanstekelijk werkt
als bewoners zien hoe huizen in de buurt
worden aangepakt. Dan willen mensen dat
ineens ook graag voor hun eigen huis of voor
hun buurt. En als ze eenmaal op gang zijn
gekomen, krijgen ze er eigenlijk altijd lol in.”

Waterpompen

Op zaterdag 4 maart vond in de pop-up
store een themamiddag plaats over warmtepompen. Onder het motto ‘Kom van
dat gas af, ‘k waarschuw nie meer’ stond
buurtinitiatief De Groene Regentes samen
met haar leverancier Mevaba geïnteresseerden te woord. Van de 50 bezoekers
hebben zich er 16 laten registreren als belangstellende. De Groene Regentes en Mevaba zullen hen binnenkort bezoeken voor
een concreet aanbod.
Openingstijden pop-up store aan de Goudsbloemlaan 82: woensdag t/m vrijdag: 13.00
tot 17.00 uur; donderdag 17:00-19:00 uur
en iedere eerste zaterdag van de maand van
10.00 tot 16.00 uur. Zie ook:
www.denhaag.nl/houvanjehuis
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Haagse Stroom
Echt groene energie uit Den Haag

Struikelsteentjes..

tekst: Aad van Schie

Het veranderen van energiemaatschappij is
tegenwoordig erg gemakkelijk. En bijna alle leveranciers in Nederland hebben groene stroom
en dat kost niets extra’s. Toch wordt 95% van de
elektriciteit in Nederland opgewekt met gas of
met steenkool. Deze grijze stroom wordt ‘groen
gewassen’. De energiemaatschappij koopt certificaten in Noorwegen en kan op die manier
net doen of zijn steenkool-stroom groen is.

Echt groen
Maar echt groene stroom is stroom opgewekt
in zonneparken en windparken in Nederland. En
dat kan nu ook in Den Haag. Haagse Stroom. De
kosten zijn hetzelfde als bij de grote energiebedrijven, maar Haagse Stroom is gegarandeerd

echte groene stroom. De prijs is mogelijk doordat Haagse Stroom samen met een grote groep
Nederlandse Energiecoöperaties onder de naam
Duurzame Energie Unie, een grote en groeiende
organisatie van ruim 10.000 leden vormt.
Deelnemers ontvangen geen welkomstbonus!
Het geld wat daardoor overblijft, blijft in Den
Haag en wordt geïnvesteerd in lokale, duurzame energieprojecten. Deelnemers worden
lid van de coöperatie en kunnen meebeslissen
waar Groen Stroom dit geld aan besteedt. De
duurzame buurtinitiatieven zoals 070Energiek
en de Groene Regentes zijn van plan om Haagse
Stroom voor Hagenaars te gaan aanbieden.
Wijkbewoners kunnen daar nu al gebruik van
maken door in te schrijven via www.haagsestroom.nl. Zie ook www.groeneregentes.nl

tekst: Piet Vernimmen

Struikelstenen… Meer dan 50.000 liggen er in Europa en in Den Haag zijn
er inmiddels een stuk of 60. Wat is een
struikelsteen? De redactie vroeg het aan
wijkbewoonster Carla van den Hout.
”Het heet eigenlijk een ‘Stolperstein’, een
messing steentje in de stoep, voor het huis
waaruit iemand in de Tweede Wereldoorlog is weggevoerd. En uiteindelijk in een
Duits kamp of tuchthuis is omgekomen of
vermoord.

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig plaatst deze ‘Stolpersteine’.
Wandelaars staan er even bij stil. En dat is
ook de bedoeling. Even stilstaan bij iemand
die onschuldig is weggevoerd, als Joodse
Hagenaar, als homoseksuele Hagenaar, als
Sinti of Roma, als prostituee, als Jehova’s
getuige of als politiek gevangene. Zo is
er onlangs een steentje geplaatst in De
Perponcherstraat voor de dappere Jo Allers.
Het was een mooie sobere bijeenkomst.
Het begon net even te sneeuwen.”

Op krachten komen in de
Copernicusstraat
tekst: Maurits Burgers

Op verzoek van de redactie zal Maurits Burgers,
beroepswandelaar, dit jaar in elke editie een
bepaalde plek, straat of gebouw uitlichten.
Kinderen die naar Nederland vluchten,
het is geen nieuw verhaal. In een leegstaand schoolgebouw in de Copernicusstraat werden eind 1938 zo’n 100 gevluchte joodse kinderen opgevangen.
In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog ontvluchtten veel Joodse Duitsers
hun land. Tussen 1933 en 1937 kwamen
er ongeveer 35.000 tot 50.000 naar Nederland. De Nederlandse regering was
niet blij met deze vluchtelingenstroom
en sloot de grens met Duitsland. Dit leidde tot protesten en in de Tweede Kamer
werden hierover debatten gehouden. Na
de pogroms tegen de Duitse Joden in de
Kristallnacht op 9 en 10 november 1938
ontstond vanuit de bevolking de roep om
Joodse kinderen toe te laten. De regering
stemde toe mits de Joodse gemeenschap
alle kosten voor de opvang zou dragen.

Bovendien werd er vanuit gegaan dat de
kinderen hier tijdelijk zouden verblijven
voordat ze naar Engeland, de Verenigde
Staten of het toenmalig mandaatgebied
Palestina zouden vertrekken.
Op 11 december 1938 kwam het eerste
kindertransport per trein aan in Hoek
van Holland. Artsen controleerden de gezondheid van de kinderen. Vijfhonderd
kinderen reisden direct door naar Engeland. Voor de minder gezonde kinderen
stonden HTM-bussen klaar die hen naar
de leegstaande school aan de Copernicusstraat 159 brachten. Daar werden de
kinderen enige weken in quarantaine
gehouden om op krachten te komen. De
school was de in 1907 gebouwde openbare lagere school. De huidige Christelijke
Basisschool De Elout staat sinds 2007 op
dezelfde plek.
Begin 1939 kregen de meeste kinderen onderdak in landhuis Ockenburgh
in Loosduinen en vanaf april in het later
voor de Atlantikwall gesloopte Huis ten
Vijver aan de Waterpartij bij de Scheveningse Bosjes. De eigenaar Sigismundo

Kindertransporten in de oorlog
Edelstein bood aan het pand kosteloos in
bruikleen te geven voor de opvang van
Joodse vluchtelingenkinderen. Vanaf het
moment dat de Nazi’s in mei 1940 Nederland binnenvielen, moesten de kinderen
de villa verlaten en werden zij opgenomen
door pleeggezinnen en mensen die deze
vluchtelingen onderdak wilden bieden.
Het verhaal van deze kinderen die kortstondig in onze wijk verbleven is slechts

een fragment uit de geschiedenis van de
Joodse kindertransporten. De Canadese
historicus Vera K. Fast heeft deze geschiedenis in detail beschreven in het boek
Kindertransporten 1938 – 1948.
Volg Maurits wandelingen op
wandelenmetmaup.nl of via Facebook.com/
WandelenMetMaup
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Teksten schrijven, performance én de zakelijke kant

Jonge rappers benutten en ontwikkelen talenten

5

TALENT IN DE WIJK

Ümit Çölgeçen hoorde de scholier Boris (17) op straat rappen met zijn vrienden en vroeg hem
mee te doen met de workshop rapschrijven in Segbroek. Boris rapte al jaren met zijn vrienden.
Dit was de kans om er meer mee te doen. Nu werkt hij in een kelder van een oud gebouw nabij
het Lindenkwadrant aan rapteksten. “Freestyle is leuk, maar raps met een boodschap zijn de
mooiste.”
tekst: Ed Vervoorn foto: Diederik van Duuren

“Behalve incidenteel was er in Segbroek niets
voor jongeren op het gebied van rappen”,
vertelt Ümit. Hij is gedreven en associeert
snel. Hij is initiatiefnemer en in opdracht van
het Stadsdeelkantoor projectbegeleider van
de workshop, waarin de deelnemers (gemid-

“

Als ik nu naar je
kijk, denk ik jij bent
chill, leuke schoenen,
een broek en een
bril…

”

deld 12-16) zich verder in de rap kunnen ontwikkelen. Ook de performance en de zakelijk
kant komen hier aan bod. David en Mackie,
jongens uit de praktijk, helpen met het begeleiden van de deelnemers. Als de raps goed
zijn, liggen radio-opnames bij Den Haag FM,
festivaloptredens en zelfs een video-opname
in het verschiet.

(Non-) privacy

Ümit windt er geen doekjes om, Boris
heeft talent, als hij doorzet kan hij ver

komen. Boris krijgt er rode oren van. Hij
werkt nu aan een rap voor het Bevrijdingsfestival (5 mei op het Malieveld – zie kader). Het thema ‘vrijheid’ is ruim en daardoor best lastig. Boris: “Het is eigenlijk een
enorm groot begrip. Welk pad sla ik in? Dat
is zoeken. Nu werk ik aan het begrip privacy. Neem Facebook. Daar kan ik best veel
mee doen, ik kan me profileren en alles
van mijzelf laten zien: wie ben ik, waar sta
ik voor. Aan de andere kant kunnen organisaties gebruik maken van mijn chats en
gegevens. Dus kan ik juist niet alles zeggen
wat ik wil. Dat is dus non-privacy en dat is
wat ik in deze rap kwijt wil.” Boris vindt
dat we te veel geglobaliseerd zijn. Natuurlijk, het is mooi dat je direct kan praten met
een Zuid-Afrikaan, maar de keerzijde is dat
je soms in no time wereldwijd te kijk kan
worden gezet.

Freestyle of schrijven

Raps met een boodschap zijn vaak het
mooiste, vindt Boris. “Ik zou zelf ook graag
mensen wakker willen schudden. Maar
met schrijven heb ik nog geen ervaring. Tot
nu toe was het altijd freestyle wat ik deed.”
Een Frieze stijl dus? Gelach in de groep.
Nee freestyle, rappen uit je hoofd, improviseren. Ümit: “Ik zal het eens voordoen:
‘Als ik nu naar je kijk, denk ik jij bent chill,
leuke schoenen, een broek en een bril…’ “
Begeleider David: “Freestyle is leuk, maar
het beperkt wel het nadenken over iets. Je

Een deel van de rappers in de workshopruimte. Geheel rechts Ümit, links van hem David. Helemaal links Boris.
moet steeds zorgen dat je een nieuwe line
hebt, die wordt bepaald door de beat. En
zo’n maat is echt niet zo lang! Het is wel
leuk en een goede training voor je hersens,
als een kruiswoordpuzzel. Maar door de
tekst bewust op te schrijven zorg je voor
een kleurrijk verhaal. Ik zou zeggen: kijk
uit dat het niet te zwaarbeladen wordt. Zodat iedereen het kan begrijpen.“
David heeft al twee heel interessante YouTube video’s laten maken. Hij doet alles zelf,
heeft een eigen bedrijf met muziekstudio
en connecties voor het maken van een videoclip. Met een boekingskantoor is hij in
onderhandeling. Hij maakte van zijn hobby
zijn werk. En Boris? Het kán! Ümit knikt.
Filmpjes: youtube/umit c. en youtube/davidelleon

Bevrijdingsfestival 5 mei
Ümit Çölgeçen begon in februari met
een half jaar durend rap/videoclipproject in stadsdeel Segbroek, om
jongeren de kans te geven hun talenten
te benutten en zich op een positieve
manier te ontwikkelen. Tijdens het
traject leren de jongeren hun eigen
nummer te schrijven, uit te brengen en
te performen. Ter afsluiting wordt een
professionele videoclip uitgebracht
en krijgen de jongeren de kans op te
treden bij diverse Haagse festivals,
waaronder het Bevrijdingsfestival op 5
mei op het Malieveld
(www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl)

Kinderen worden leuker van muziek maken
tekst en foto: Ed Vervoorn

Muziekles is er voor jong en oud. “Dat
laatste zie je haast niet meer, maar ik heb
wel eens twee dames van 87 samen lesgegeven”, vertelt Ernst Stolz, die al dertig jaar
les geeft in zijn muziekatelier aan de Regentesselaan. Ernst studeerde oude muziek en
speelt nu zelf alle soorten muziek, vooral
fiddle (niet-klassieke volksmuziek). En dat
op elk willekeurig instrument, al liggen zijn
roots bij de klassieke viola en de grotere
viola de gamba – beide met een ronde achterkant. “Ze kunnen me overal voor vragen.”
Voor het spelen van oude muziek komt dat
niet veel meer voor en dat vindt hij ook niet
erg, want het is wel een beetje een niche de
laatste tijd, het is deftig en elitair geworden.

Fittere hersenen

Les geeft hij vooral aan kinderen, doorgaans in groepjes met meerdere kinderen
van dezelfde leeftijd. “Ze worden er gewoon

leuker van. Ze krijgen fittere hersenen, ontwikkelen vaardigheden en het is goed voor
de motoriek.” Maud is vier jaar en de nieuwste leerling in zijn bestand. Haar moeder
speelt piano en ze hebben samen gekozen
voor viool als instrument. Haar vader zegt:
“We vinden het belangrijk dat ze muziek
leert. Misschien kan ze straks samen met
haar moeder muziek maken.” Nu tokkelt ze
er op los. Ernst: “Viool is in het begin wel
een van de moeilijkere instrumenten, maar
uiteindelijk maakt het niet uit.” Wel goed
volhouden dus. “Daarin is een edele taak
weggelegd voor de ouders. Met al die impulsen die kinderen tegenwoordig krijgen,
is volhouden niet meer zo vanzelfsprekend.”
Muziekatelier Ernst Stolz
www.pianolesdenhaag.nl
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek

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
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De gezelligste evenementenlocatie in hartje Den Haag!
Kepplerstraat 59-63 | www.drieluik.com | (070) 360 55 16

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
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Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl
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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).
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Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Ook voor uw barbonnen
kunt u bij ons terecht!
Wij maken de standaard
barbonnen voor u in tweevoud. De in tweevoud uitvoering wit/geel komt ver
uit het meeste voor. Ze zijn
zelf doorschrijvend en gemaakt van de top kwaliteit
papiersoort Idem. We kunnen ze, indien gewenst,
voorzien van een identiek
nummer en boorgaten de
uitvoering is in zwart/wit
maar desgewenst ook in
iedere kleur te drukken.
Het enige wat we nodig
hebben is uw logo in Eps
of Pdf formaat, deze wordt
dan op de barbon geplaatst
en uiteraard mee gedrukt.
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Informeer gerust naar onze gunstige prijzen:
070 737 09 36 of info@smiet-offset.nl

Al meer dan 65 jaar een begrip in Den Haag

Prinsegracht 176, 2512 GG Den Haag
T 070 737 09 36 E info@smiet-offset.nl
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Verdwenen plek met een ellendige reputatie

Gesticht Groenestein
tekst: Anneke de Graaf

Op 30 januari jl. presenteerde Kim Heijdenrijk
in boekhandel Paagman ‘Op zoek naar George’.
Het boek beschrijft het leven van een jongetje
dat in 1903 in een vrijwel kansloos gezin werd
geboren en de grote moeite die het hem kostte om er in zijn verdere leven nog iets van te
maken. Een deel van zijn leven bracht hij door
in het beruchte R.K. gesticht Groenestein aan
de Loosduinseweg.
‘Op zoek naar George’ geeft naast een
beschrijving van het vaak zware leven van
George Krul tegelijk goed zicht op de mensonwaardige omstandigheden waarin vele
Hagenaars zich bevonden. Op het gebied
van voeding en opvoeding, gezondheid, wonen en werken waren die omstandigheden
voor velen verschrikkelijk slecht.

Pijnlijke herinneringen
Gesticht Groenestein kwam in 1982, ruim
10 jaar na zijn afbraak, in de publiciteit
door de NOS-documentaire van schrijver
en cineast Hans Koekoek, gebaseerd op de
schrijnende herinneringen van vroegere
bewoners, die daar vaak hun hele leven
last van bleven houden. Hij schreef ‘Het
Groenesteinsyndroom’ en ook in het boek
van NRC-redacteur Joep Dohmen, ‘Vrome
zondaars’ (2010) over misbruik in roomskatholieke instellingen, kwam het gesticht
uitgebreid aan de orde. Zou de pijnlijke
herinnering aan de misstanden die zich
hebben afgespeeld in dit toch wel prachtige gebouw hebben bijgedragen aan de vrij
geruisloze afbraak ervan?
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ReVa Connect zoekt logo
Zou de pijnlijke
herinnering aan de
misstanden die zich
hebben afgespeeld in dit
prachtige gebouw hebben
bijgedragen aan de vrij
geruisloze afbraak ervan?
‘Op zoek naar George. Een reis door de twintigste eeuw aan de hand van het leven van
een onbekende man’ van Kim Heijdenrijk.

Sinds kort is Regentes - Valkenbos verrijkt
met ‘ReVa Connect’, een samenwerking
tussen tal van culturele en maatschappelijke instellingen. In de wijk krioelt het van
de creatieve organisaties. Het spettert en
bruist in de wijken. De gemeente ziet dit
graag en wil de samenwerking bevorderen,
zodat er nóg meer gebeurt.
Een aspect van die samenwerking is het
voeren van één logo in de PR-uitingen.
Maar zo een logo is er nog niet. Daarom bij
deze een oproep aan alle grafici in ReVa:
stuur jouw voorstel voor een ReVa Connect
logo in. De beloning is dat het leukste,
mooiste en creatiefste logo gebruikt gaat
worden in de campagne!
Inzendingen vóór 1 mei 2017 naar Lotte
Kronenburg
l.kronenburg@voorwelzijn.nl

Extra stevige, gele
vuilniszakken

Ansichtkaart

Kim Heijdenrijk kwam op het idee dit
boek te schrijven toen zij vlak bij de plek
van het in 1971 afgebroken gesticht Groenestein kwam wonen (nu flat Groenestein).
Op Marktplaats vond ze een ansichtkaart
van de foto van Groenestein van ene George
Krul aan zijn oom, met een tekstje op de
achterzijde dat haar niet meer losliet. In
haar zoektocht naar de man kwam ze erachter dat een van de vele dieptepunten in
zijn leven zijn verblijf in gesticht Groenestein was, het beruchte R.K. weeshuis en
opvoedingsgesticht.

De een vindt het wel leuk, ‘alsof je aan zee
woont’, de ander wordt er horendol van:
meeuwen in de stad. Binnenkort komen
eieren uit en wordt de overlast het grootst.

Gele vuilniszakken
Iedereen kent het lawaai en de opengepikte vuilniszakken. Daar is iets tegen te
doen. Tot 1 september kunnen bewoners gratis extra stevige gele vuilniszakken halen bij het stadsdeelkantoor. Wat
ook helpt, is om de vuilniszakken zo kort
mogelijk op straat te laten staan en de
vogels niet te voeren.

Groene daken

De wereld is van ons allemaal
tekst: Marieke Bauwens

Het eerste wat je ziet in Dienstencentrum
Copernicus aan de Daguerrestraat 16 is een
enorme wereldkaart met daarop de tekst ‘De
wereld is van ons allemaal’. En dat is precies
waar de vrijwilligers van DC Copernicus voor
willen staan. Het centrum bestaat inmiddels
bijna 50 jaar en draait al die jaren volledig op vrijwilligers. Aan het woord zijn de
bestuursleden Frank Kam, Diny Vrielink en
Bart Nijhof.
Frank: “Iedereen is hier welkom, ongeacht
kleur, afkomst, inkomen, sekse en ga zo maar
door. We willen een open centrum zijn. Dat
bereiken we door de activiteiten die wij en onze
vaste huurders organiseren. Die activiteiten zijn
heel verschillend en daardoor vinden allerlei
mensen hun weg naar ons. Een goed voorbeeld
is het Sinterklaasfeest, dat we samen met de
stichting Hindustani en de stichting Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid organiseren. Van
een heel andere orde is Proef De Buurt, een jaarlijks terugkerende proeverij met de restaurantjes
en kleine winkeltjes in de Weimarstraat.”
Bart noemt de snuffelmarkt die er om de
maand is: ”Dan komen veel mensen uit de
buurt die niet zoveel te besteden hebben. Zij
komen voor koopjes én voor de gezelligheid.

We organiseren ook vaste wekelijkse activiteiten. Drie koren bijvoorbeeld en er is drie keer
per week hiphop en streetdance door Green
Dance, voor 4 tot 18-jarigen.”
Diny: “En al acht jaar is er de maandelijkse
Soos Samen 50+ voor oudere homo’s en
lesbiennes en hun vrienden. Met optredens,
muziek en een maaltijd. Het zijn drukbezochte
middagen met rond de zeventig bezoekers.
Het is nog steeds niet eenvoudig om een
gewoon leven te leiden als homoseksueel of
transgender. Zolang dat zo is, gaan wij hier
mee door.” Als laatste voorbeeld noemt Bart
het Copernicus-concert-café. Een serie kleine
klassieke concerten met optredens van studenten van het conservatorium en verschillende
workshops. De wereld is van ons allemaal: het
werkt er echt.
Diny: “We zijn in totaal met ongeveer twintig
vrijwilligers. Hecht en ook open. In Copernicus
ontmoet je anderen écht en kan je, als je wilt,
goede vriendschappen opbouwen.” Bart: “We
staan voor elkaar klaar, helpen elkaar in goede
en minder goede tijden. Nieuwe mensen zijn
welkom, we maken gewoon plek. Als iemand
kennis wil maken: kom langs op vrijdagmiddag, dan zijn we er altijd.”
Het centrum is onafhankelijk van structurele
gemeentelijke subsidie, het pand is van henzelf

en alles wordt door vrijwilligers gedaan. Het
was een bewuste keuze indertijd en het vergt
veel van hen. Denk alleen al aan het onderhoud waarvan veel door Bart wordt gedaan.
Maar ze hebben er nog geen moment spijt van
gehad. Diny: “Zo heb je de vrijheid om te doen
wat je wilt en we leggen alleen verantwoording aan elkaar af. En we willen nog veel meer.
Daarvoor zijn we nu op zoek naar iemand die
wil koken én iemand voor de penningen. En
naar een vleugel, als iemand er nog een heeft
staan… “
www.dccopernicus.nl en
Facebook natuurlijk.

Meeuwen zijn dol op grinddaken: ze
hebben een hekel aan geel én aan groen.
Ook daarom stimuleert de gemeente de
aanleg van groene daken. Tot en met mei
2018 is hiervoor subsidie beschikbaar.
Groene daken zijn ook nog eens goed
voor de isolatie! Informatie is te vinden
op de site van de gemeente.
Het broeden op het dak valt ook tegen te
gaan door bijvoorbeeld pinnen te plaatsen of draden op het dak te spannen.
Dan is het handig om dat samen met de
buren te doen.

Vrijwilligers gezocht voor
de Boodschappendienst
De ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn
Segbroek zijn op zoek naar vrijwilligers
voor de boodschappendienst. De vrijwilligers doen boodschappen voor ouderen die
tijdelijk of blijvend niet meer in staat zijn
zelf boodschappen te doen.
Meer informatie? De ouderenconsulenten
Segbroek 070 2052480.
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WELZIJN IN DE WIJK

Veelzijdige maatschappelijke opvang in de wijk

De Kessler Stichting
tekst: Anneke de Graaf

De Kessler Stichting is er voor sociaal kwetsbare mensen, in het bijzonder dak- en thuislozen, die opvang en/of zorg en begeleiding
nodig hebben. Naast de hoofdvestiging aan
de De la Reyweg, het mooie nieuwe gebouw
met het markante dak, heeft de Kessler Stichting ook in onze wijk een dependance. Het
werk van de stichting omvat veel meer dan
louter nachtopvang voor onbehuisden.
De dependance bevindt zich in het Energiekwartier aan de Zamenhofstraat. Cliënten vanaf 18 ontvangen 24 uur begeleiding
gedurende een periode van maximaal 6
maanden. Zij stromen daarna door naar
zelfstandige huisvesting of naar andere
voorzieningen. Tineke Tilma is trajectcoördinator. “De problematiek van de cliënten is heel divers en kan veroorzaakt zijn
door een lichte verstandelijke beperking,
verslaving, een psychiatrische aandoening,
schulden of door een opeenstapeling van
tegenslagen. We verlenen hier ook zorg na
detentie. Op de Zamenhofstraat hebben
we 69 bedden.”

Eigen vaardigheden

De portier verwelkomt je vriendelijk.

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 wijkzorgteam of een
andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie of
woningcorporatie) kunt u ons inschakelen
voor ondersteuning en advies.
We richten ons op het voorkomen van
huisuitzetting en bieden nazorg.
Ons team is breed inzetbaar en vakbekwaam
op veel gebieden, zoals psychiatrie, verslaving,
dagbesteding en financiën. We zetten
deskundige mensen in om schulden te
inventariseren. Verdere hulp kan snel worden
opgestart. Ook voor forensische begeleiding
en ondersteuning aan mensen met een licht
verstandelijke beperking kunt u contact met
ons opnemen.
Meer weten?
Neem een kijkje op
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens
kantoortijden naar 070-8 500 588.

In de gangen heerst een gezellige drukte.
De (eigen) kamers van de cliënten en de
centrale ruimtes, zoals woonkamer, eet/
tv-kamer en pc-ruimte, zien er prettig en
verzorgd uit. “Het beeld van de Kessler
Stichting als voorziening voor louter
nachtopvang is inderdaad eenzijdig,” zegt
Tineke. “We gaan met cliënten aan de slag
om te kijken welke vaardigheden ze nodig
hebben om weer terug te keren in de maatschappij. Daarbij richten we ons op wat de
cliënt wil. Iedereen heeft vaardigheden en
iedereen heeft perspectief.” Samen met
haar 28 collega’s probeert ze de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten,
zodat deze zoveel mogelijk zelf oplossingen kunnen vinden voor hun situatie. De
Kessler Stichting kan ook begeleiding verlenen aan mensen die wel een huis hebben.
Onder de naam ‘Bereik in de Wijk’ (zie ook
de advertentie op deze pagina) verzorgt de
stichting ook thuisbegeleiding. “Soms kan
dat tijdelijk nodig zijn en dan komen we
gewoon een paar keer langs.”

Tineke Tilma

Delen

“Ik ga elke dag met plezier naar mijn
werk, ook al gaat het er hier soms heftig
aan toe. Als iemand een succesvol traject

heeft gehad en nog even langskomt om te
vertellen hoe goed het gaat, dan deel je samen even in het geluk.”

Misschien ook hulp nodig of gewoon
nieuwsgierig?
www.kesslerstichting.nl
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Rock History Tour: een ‘Haagse memory lane’
tekst: Ed Vervoorn

Als de touringcar het Almeloplein nabij het
Zuiderpark oprijdt, zet gitarist Matto (exKane) een begintune in. Directe herkenning
bij het vijftigkoppige publiek van deze aflevering van de Haagse Rock History Tour. Dat
is Q’65! De beroemde Haagse band uit ‘the
sixties’. De tourgids wijst op de tekst die vorig jaar op een van de gevels op het plein is
aangebracht: de refreintekst van Q’65’s ‘The
Life I live’.
Wat een hit was dat! Veel mensen kennen
het nog en zingen mee: ‘This is my life of
sadness, this is The Life I Live….’
De gids is Peter de Ronde. Hij was in de
jaren ‘60 slaggitarist bij de beroemde Haagse
band The Golden Earrings (vanaf ’69 zonder
die s). Hij weet alles van de popgeschiedenis uit die tijd en luistert zijn verhaal op
met veel anekdotes. Het succes van zowel de
Golden Earrings als Q’65 kwam niet uit het
niets, als je bedenkt dat er in die tijd zo’n
kleine 2.000 bandjes actief waren in en om
Den Haag.
De Rock History Tour, georganiseerd door
Marcello’s Art Factory and Rock Gallery aan
de Emmakade, leidt de gasten langs plekken
die beroemd, berucht en belangrijk waren (of

Vrienden van Den Haag
De vereniging Vrienden van Den Haag
heeft als doel ‘het bevorderen van de
leefbaarheid van Den Haag met behoud
van zijn karakteristieke waarden’ . Ze
vindt haar oorsprong in de sloopwoede,
verkeersdoorbraken en massale kantorenbouw in de zestiger en zeventiger jaren. De
dreigende afbraak van het Kurhaus was de
druppel die toen de emmer deed overlopen. Betrokken Hagenaars sloegen de
handen ineen om sloop van het vertrouwde Kurhaus te verhinderen en zo werd in
1973 de vereniging Vrienden van Den Haag
opgericht.
De Vrienden van Den Haag zijn geïnteresseerd in vernieuwing en verfraaiing van de
stad. Daarbij zijn ze zeer betrokken bij al
die zaken, waarbij de leefbaarheid in het
geding is. Of het nu gaat om renovatieplannen van een stadswijk, bescherming van
monumenten en karakteristieke stadsgezichten of behoud, onderhoud en uitbreiding van groen – ook in onze wijk. Zie ook
www.vriendenvandenhaag.nl.

nog zijn) voor de Haagse pop- en rockmuziek. De tocht duurt ruim drie uur, en biedt
naast toelichting en anekdotes van gids Peter, veel live muziek, Haagse humor en vooral
veel herkenning en herinnering. Dat is vooral
in de wijken bij het Zuiderpark echt voelbaar.

Heilige grond
In het park zelf gaven de Rolling Stones
(niet Haags, maar wel Haagse geschiedenis)
een legendarisch concert, waarbij de aanwezig Hells Angels het podium omsloten. Peter de Ronde wil wel graag benadrukken dat
deze engelen ook positieve kanten hadden:
“Mijn oude vader mocht achter op de motor voor een rondje rond het festivalterrein.
Die man heeft genoten, en die Angels ook.”
Ook werd de befaamde Earring-clip van Radar Love in het Zuiderpark opgenomen en
traden veel bandjes op bij rolschaatsbaan
Zuiderpark waar EHRC Marathon nog steeds
schaatst. En, ook romantisch, rond het Zuiderpark kwamen de jeugdbendes ‘De Plu’ en
‘de Kikkers’ elkaar tegen om te knokken, al
was die term volgens een ooggetuige overdreven. “Maar ja, de kranten bliezen het op
hè!”
De Schaarsbergenstraat en omgeving
wordt door Peter de Ronde ‘heilige grond’
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genoemd. Rinus Gerritsen van de Earring
woonde er, boven de huidige Dierenkliniek.
Peter Tetteroo (Tee Set) en Anouk liepen er
veel rond. Cesar Zuiderwijk, nog altijd de
drummer van de Earring, had in het Musicon
aan de Soestdijksekade zijn drumschool. En
de lagere school waar veel muzikanten op
zaten, was hier gevestigd. Tegenwoordig
vindt hier jaarlijks het festival Kaderock
plaats.
We stoppen even om de ‘Rockende Poelier’
Victor Meijer binnen te laten. Die vertelt
over Anouk, die Nobody’s wife vanuit zijn
zaak probeerde te promoten bij MTV. “Ze
belde me arm”, zegt de poelier, “net zo lang
tot die song een grote hit was.”

Memory lane
Er is al met al weinig kans op verveling
tijdens de tour, voor de wat oudere gasten
een ware ‘Haagse memory lane’. Maar ook interessant als je meer wilt weten over de tijd
waarin je (groot)ouders jong waren. De tour
wordt afgesloten in de galerie aan (onze
kant van) de Emmakade, met een drankje en
muziek van jonge popmusici. Om te illustreren dat de Haagse muziekscene ook nu nog
‘alive and kicking is’.
marcellos.nl/rock-history-tour

Gids Peter de Ronde was in de jaren ‘60 slaggitarist bij de Golden Earrings en werkte onder meer
mee aan de singles ‘Please Go’, ‘That Day’ en ‘If you
leave me’.

Airbnb en appartementen
tekst: Notaris D. Post

Zijn er teveel toeristen in Amsterdam? Bij die
vraag wordt ook gewezen op de (nadelige)
gevolgen van verhuur via Airbnb voor de stad.
Kan zo’n situatie ook in Den Haag ontstaan?
Op zich hoeft het niet verkeerd te zijn als
iemand een kamer in zijn eigen woning
verhuurt aan een toerist. De schoen wringt
als iemand een woning niet zelf bewoont,
maar commercieel exploiteert door (permanente) verhuur via sites als Airbnb. Daardoor
kan het voor omwonenden een probleem
worden. En al helemaal als die woning in
een flat-complex ligt.

Appartement, Airbnb en de inhoud van het splitsingsreglement
Bij appartementen is er echter nog de
splitsingsakte met het splitsingsreglement waaraan iedere eigenaar zich moet
houden. En dat kan soms een dam blijken

te zijn om verhuur van appartementen via
Airbnb tegen te gaan.
De kantonrechter in Amsterdam heeft
zich daar over moeten uitlaten en in beide
situaties is besloten dat verhuur niet was
toegestaan. De eerste uitspraak dateert van
29 oktober 2015. In de splitsingsakte was
artikel 25 lid 1 van het Modelsplitsingsreglement 1992 aangepast. Opgenomen was
dat de appartementen gebruikt moesten
worden als woning voor privé doeleinden.
De rechter was van oordeel dat het verhuren via Airbnb daarmee in strijd was.
In de tweede zaak is op 14 januari 2016
uitspraak gedaan. De Vereniging van
Eigenaren had daar besloten dat bij wijze
van proef de (incidentele) verhuur van
appartementen via Airbnb toegestaan zou
worden. Ook hier stond de rechter verhuur
via Airbnb niet toe. Wederom was de
reden dat de splitsingsakte alleen wonen
voor privé-doelen toestond. Verhuren is

Notaris D. Post
exploitatie en dus in strijd met het gestelde
doel. En het is niet aan de Vereniging van
Eigenaars om bij meerderheidsbesluit dat
verbod op te heffen. Daarvoor moet de
splitsingsakte aangepast worden.

Advies
Woon je in een appartementencomplex
en ben je bang dat mede-eigenaars hun
woning via Airbnb gaan verhuren, dan
moet je dus in de splitsingsakte nakijken
wat er in het splitingsreglement staat.
Mocht je van plan zijn om een appartement
te kopen of te gaan verhuren via Airbnb,
dan moet je zeker de splitsingsakte en –
reglement er op naslaan.
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• 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

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

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!

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

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

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

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

Thuis in Regentesse Valkenbos

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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Basisschool de Toermalijn adopteert Jonker Frans

Elkaar zien, elkaar kennen, voor
elkaar zorgen
tekst: Marieke Bauwens

“De Toermalijn is een echte buurtschool, dus
de connectie met de buurt is er altijd geweest
en voor ons helemaal vanzelfsprekend.’’ Aan
het woord is Patricia Striekwold, directeur
van deze ‘school om de hoek’.
Nu voor een tijdje ook echt om de hoek,
want de Toermalijn is tot de nieuwbouw
op de Beeklaan af is, te vinden op de Weimarstraat.
“Het oude gebouw grenst aan de achterkant aan de tuin van Jonker Frans, het
zorgcentrum in ReVa. Hier wordt in de
nieuwbouw goed gebruik van gemaakt.
Hoe het er precies uit gaat zien is nu nog
wat ongewis, maar een soort openheid zal
er zijn. Denk aan een moestuin bijvoorbeeld, waar kinderen en bewoners van
Jonker Frans samen tuinieren.”
Plannen voor samenwerking waren er
al en het idee om het verzorgingshuis te
adopteren viel dan ook meteen goed, bij
de Toermalijn én bij Jonker Frans. De twee
teams voeren het samen met veel plezier
uit. Het idee is van Ilona van Voorst, directeur van de Stichting Creatief Onderwijs.
Zij ontwikkelde het programma ‘Adopteer
een verzorgingshuis’. Dit programma wil
een bijdrage leveren aan het welbevinden
van ouderen in een verzorgingshuis en de
maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en kinderen stimuleren.
Patricia is ervan overtuigd dat het goed
werkt. “In februari was de start van het
project. Er waren meer dan tien bewoners van Jonker Frans op bezoek en elke
groep deed wat: groep drie gaf een hand-

“

Groep drie gaf
een handmassage en
verschillende
groepen dansten
en zongen

”

massage met allerlei lekkere crèmepjes
en verschillende groepen dansten en
zongen. En het was vreselijk leuk dat de
ouderen mee gingen dansen en uiteindelijk stond iedereen op de vloer.”

Zorggevoel

School is om te leren. Wat leren de kinderen van de Toermalijn, van peuters
tot bijna-pubers, hiervan? Patricia: “Het
besef dat ze anderen blij kunnen maken.
En noem het ook een zorggevoel, dat je
verantwoordelijk bent voor elkaar. Tussen deze ouderen en de kinderen zitten
zeker twee generaties, het zijn -grofweg- de opa’s en oma’s van hun opa en
oma. Die komen elkaar niet zomaar tegen. Maar zo dus wel en dat is waardevol. En andersom werkt het ook, alleen
een beetje anders: ouderen herkennen
de kinderen die op het Newtonplein spelen, het worden bekende gezichtjes. Ze
krijgen weer een beeld van ‘de jeugd van
tegenwoordig’ en de afstand tussen de
generaties wordt kleiner.’’

Wijkbewoonster Micheline Mets schreef het boek ‘Spelenderwijs Verbinden en Hechten’
met meer dan 100 spelletjes voor vaders en moeders om met hun kinderen (van 3 tot
10+) te spelen. Het boek bevat behalve de beschrijving van de spelletjes ook uitgebreide
achtergrondinformatie.
tekst: Piet Vernimmen

Méér dan 100
spelletjes
Micheline: ”Al lange tijd ben ik gefascineerd door de pedagogiek van de antroposoof Rudolf Steiner. Tijdens mijn werk
in een vrijespeelklas in Antwerpen, een
vrijeschoolpeutergroepje in Den Haag
en bij een antroposofisch kinderdagverblijf merkte ik dat kinderen tijdens
spel en speelse oefeningen helemaal
opbloeiden en zelfverzekerder werden.”

Steiner

“Steiner spreekt over 12 zintuigen.
De eerste zeven levensjaren zijn vier
zintuigen erg belangrijk, de tastzin, de
levenszin, de zelfbewegingszin en de
evenwichtszin. Die zintuigen werken natuurlijk nooit helemaal apart, maar het is
goed dat ouders zich realiseren dat juist
deze vier in de kinderjaren zo belangrijk zijn. Zij zorgen voor geborgenheid,
welbehagen, een gevoel van vrijheid en
het kind ervaart dat het uniek is. Met
spelletjes kun je de ontwikkeling van
deze vier zintuigen stimuleren.”

Verbinding
“De ervaringen die een jong kind opdoet in zijn leven zijn van grote invloed
op hoe het kind zich ontwikkelt en hoe
het later als volwassene zal functioneren. Als je samen vreugde beleeft aan
het spelen en het samen bezig zijn,
als ouders enthousiast en invoelend
reageren op het kind zijn pogingen om
contact te maken tijdens het spelen,
dan ervaart het kind verbinding. En
dat is wat kinderen willen: verbinding!
Dat een goede relatie tussen ouders
en kind van groot belang is, weet
iedereen. Ouders kunnen deze relatie
verstevigen, desnoods herstellen of
op een hoger plan tillen door spel en
speelse activiteiten.”

Boek

In het boek staan de meer dan 100
spelletjes uitgebreid beschreven. Er
staan ook ‘bekende’ spelletjes bij zoals
‘Schuitje varen, theetje drinken’, ‘Napoleon sta stil’, ‘Deze vuist op deze vuist’ of
‘Zagen, zagen, wiede wiede wagen’. Bij
elk spel staat onder andere voor welke
leeftijd het is, met hoeveel deelnemers je
het kunt spelen, wat je ervoor nodig hebt
en welke zintuigen je ermee stimuleert.
Bovendien staan er ook extra tips bij.
Meer informatie?
Zie www.kind-en-opvoeder.nl/

Als je de taal niet kent, kom je nergens
tekst: Marieke Bauwens

Het Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid,
met haar ‘roots’ in het Regentesse-Valkenboskwartier, zet zich in voor de integratie
van mensen uit Oost-Europa en vooral voor
de nieuwkomers uit Polen.
Toen in 2007 meer Polen op zoek gingen
naar een fatsoenlijk leven elders, kwamen
zij in Den Haag vooral in ReVa terecht.
Hier was woonruimte, er kwam al snel een
Poolse supermarkt, schoonheidssalons,
administratiekantoren en - vaak malafide
- uitzendbureaus. Ook de MPVV vond in
2010 een plek in onze wijk. De eerste tijd
organiseerden zij hun activiteiten in Dien-

stencentrum Copernicus en Soerin Narain,
directeur van Hindustani, stond hen met
raad en daad bij. Claudia Cenkala, directeur van de MPVV. “MPVV, inderdaad met
een serieuze knipoog naar de PVV en de M
van Multicultureel staat prominent vooraan. De MPVV staat voor ontmoeting, dialoog en verbinding en heeft onder andere
als doel om integratie te bevorderen.”

Werkdagen van 12 uur

Claudia: “Er gebeurde veel slechts in
2007. Poolse werknemers kwamen terecht
in zwaar onderbetaalde banen in de tuinbouw en in de bouw. Met werkdagen van 12
uur en dan zes of zeven dagen in de week.

Voor werk dat Nederlanders niet willen
doen. Die zijn te lui en dat mag je rustig opschrijven.” Claudia heeft het over uitbuiting
en zelfs slavernij. “Met als gevolg dat er in
Den Haag al in 2008 problemen waren met
arme, werkloze en dakloze Polen.”

Binnenkant en buitenkant

Claudia: “Mensen die al langer hier zijn
kennen de taal, de wetten en de rechten.
Zij weten de weg en voelen zich thuis. In
Nederland is de binnenkant belangrijker
dan de buitenkant, het is belangrijk wat je
in je hebt, niet hoe je eruit ziet, dat vinden
Polen ook. Veel Polen voelen zich hier inmiddels helemaal thuis. En integratie moet

ook echt van meer kanten komen.”
Dat de MPVV hier met taalcursussen,
debatten, bijeenkomsten en het nieuwe
maatjesproject een bijdrage aan heeft geleverd, daarvan is zij overtuigd.

Taal is de sleutel

Maar veel is ook nog niet veranderd en
dan bedoelt zij vooral de voortdurende
uitbuiting en de negatieve rol van malafide
uitzendbureaus.
“Als je de taal niet kent,” benadrukt ze
tot slot, “kom je nergens, óók niet in een
internationale stad als Den Haag. Taal is de
sleutel.’’
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Fietsenwinkel
Koningsplein/
Van Merlenstraat
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Het moet en het is goed

GROEN IN DE WIJK

Tijdens Tweede Wereldoorlog zat er aan het
Koningsplein 31, op de hoek van de Van Merlenstraat een fietsenwinkel. In de etalage van
deze fietsenwinkel blijkt een tijdlang een poster/tekening van een Nederlandse soldaat gehangen te hebben. Later is vermoedelijk door
NSB-ers een sticker aangebracht met de tekst
‘Hier heerst de Engelse ziekte.’ De rijwielhandelaar bracht vervolgens de tekst aan ‘Doch
wij maken het allen goed.’
Fred Berg doet momenteel onderzoek naar
zijn grootvader, Hendrik (Henk) Johannes Bes
(1920 - 1993). Om verder te kunnen komen
met zijn onderzoek heeft hij enkele vragen.
Wie herkent bovenstaand verhaal of heeft ervan gehoord? Wie weet de naam van de fietsenhandelaar? Heeft iemand verdere informatie over zijn opa of over die rijwielhandel.
Reacties van lezers graag naar Fred Berg,
fredberg@xs4all.nl, 06 50270063.

Feestelijke opening
van de Dew Mandir
Gaslaan
Eind april, begin mei wordt de nieuwe
Hindoestaanse tempel van Dew Mandir
aan de Gaslaan 74 feestelijk ingewijd. De
12 godenbeelden die nu in de gebedsruimte aan de Gaslaan 72 staan worden
dan met eer en rituelen verhuisd naar de
nieuwe gebedsruimte. Een paar dagen
later is de officiële opening met ceremonies en openingshandelingen voor speciale gasten, medewerkers, vrijwilligers.
Dan volgt de inwijding van de nieuwe
moerties (godenbeelden) volgens de vedische rituelen.
Op 27 mei organiseert de tempel een
open dag voor wijkbewoners. Zie onze
Agenda.

Vrijwilligers
vriendschappelijk
huisbezoek gezocht
Segbroek
De ouderenconsulenten van Segbroek zijn
op zoek naar vrijwilligers om aan de toenemende vraag voor vriendschappelijk huisbezoek te voldoen. Als vrijwilliger bezoekt u
wekelijks een oudere die behoefte heeft aan
gezelschap: samen een kopje koffie doen,
een goed gesprek voeren of een wandeling
maken. Meer informatie? De ouderenconsulent Segbroek: 070 2052480.

Hulp bij thuisadministratie
Voor sommige ouderen vormt het bijhouden van de administratie een probleem.
Door bijvoorbeeld het vorderen van de leeftijd, ziekte of het overlijden van de partner
kan hulp gewenst zijn. Vrijwilligers van de
dienst ‘hulp bij thuisadministratie’ bieden u
administratieve ondersteuning. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname. Al onze
vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent
Gedrag. Meer informatie? De ouderenconsulent Segbroek: 070 2052480.

tekst: Marieke Bauwens

Begin februari op de site van omroep West:
‘Gemeente zaagt bomen aan Haagse Valkenboskade om. Twintig bomen langs de Valkenboskade in Den Haag moeten binnenkort
wijken als de gemeente herstelwerk gaat
uitvoeren aan de kades.’

Inloopavond

onderdeel van het totale watercircuit in de
regio Delfland. De damwand die het zand
moet vasthouden is inmiddels behoorlijk
oud, aangetast door bacteriën en daardoor
niet meer sterk genoeg.
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Elektrische prikkels voor ondernemers
tekst: Quirine Reijman

Pizzakoeriers op lawaaiige, stinkende brommers doorkruisen de stad. Net als een groeiend legertje dieselbusjes van pakjesbezorgers, die ook nog eens voor opstoppingen
– en dus voor nog meer luchtvervuiling – zorgen. Zou het niet mooi zijn als al dat vervuilende transport op elektriciteit overstapt?
Zoiets moet de gedachte geweest zijn achter de subsidieregeling die de gemeente Den
Haag instelde. Ondernemers die veel kilometers maken in de stad komen in aanmerking.
Jammer alleen dat eenmanszaken en zzp-ers
zijn uitgesloten van deelname aan de regeling.
Ad Borsboom van Beer Fietsen helpt zijn
klanten graag aan een mooie transportfiets
én aan ondersteunende subsidie. Vaste klant
Peter Blesgraaf van Juice on Wheels helpt
hem bij het bekendmaken van de subsidiemogelijkheden en bij het aanvragen ervan.
Maar dat de regeling niet voor zzp-ers
was, dat kregen ze aan klanten maar niet
uitgelegd. Logisch als je bedenkt dat het
vooral een hoveniersbedrijf, een lunchroom, een sleutelbedrijf, een meubelmaker
en nog zo wat van die nieuwe, maar kleine
bedrijven zijn die dolgraag mee willen in
de duurzame en gezonde trends in de samenleving. Eenmanszaken en zzp-ers dus.

n

Man in bonus

Onderschrift.
Beide heren zetten hun onbegrip om in
een constructieve lobby en kregen voor
elkaar dat de Haagse Stadspartij vragen
stelde in de gemeenteraad. Ze benaderden ook het bestuur van MKB Den Haag
om vanuit het bedrijfsleven aan te dringen
op verruiming van de voorwaarden voor
de subsidieregeling en zowel Blesgraaf als
Borsboom benaderden actief de gemeente.
Inmiddels ziet het er goed uit voor de regeling: bedrijven die de lease en verkoop
van de elektrische scooters en transportfietsen wilden stimuleren via de subsidie-

regeling gaven aan dat ze de zzp-ers en
eenmanszaken gewoon hard nodig hebben om aan de gewenste aantallen te komen; het college onderzocht hoe de regeling aangepast kan worden, de ambtelijke
voorbereiding is inmiddels in gang gezet.
Het wachten is op een besluit in de gemeenteraad. Naar verwachting valt dat in
de tweede helft van april. De subsidieregeling loopt tot oktober van dit jaar.
Kijk voor meer informatie op denhaag.nl en
zoek op Ondernemerssubsidie elektrische
scooters en (bak)fietsen.

Grensbuurten
tekst: Quirine Reijman foto: Sander Foederer

Omdat een grens volgens van Dale denkbeeldig is en we niet op het eiland ReVa wonen,
maken we af en toe eens een praatje met
iemand nét over de grens van onze buurt.
Deze serie trappen we af met fotograaf Sander Foederer, initiatiefnemer en curator van
de vitrinegalerie ‘Peer in’ aan de Elandstraat
200.
Een groepje mensen staat stil op straat. Ze
hebben hun blik gericht op een verlicht raam,
Op de trap naar de deur ernaast, staat een man
breed gebarend te vertellen. Nee, het is geen
stadswandeling, maar een opening van een
fototentoonstelling in wat ongetwijfeld de
kleinste galerie is van Den Haag: ‘Peer in’.
‘Peer in’ bestaat sinds juli 2015. De naam
verwijst naar de locatie, de kleine Pyr (de
conciërgewoning naast de Grote Pyr), ‘To peer
in’ betekent ook naar binnen gluren. En precies
dát moet je doen om de fotowerken te zien.
En last but not least kun je ‘peer’ lezen in de
betekenis van collega. Sander nodigt namelijk
collega-fotografen uit om te exposeren.’Peer in’
zijn nu vier ramen aan de straatkant. In de loop
van het voorjaar breidt hij uit met twee vitrinekasten op de blinde muur van het gebouw. Zo
ontstaat een doorlopende vitrinegalerie.
Zijn eigen werk zal Sander er niet snel ophangen, ‘Peer in’ is geen uithangbord voor zijn
foto’s. Wel is het een gebaar naar de straat, een
uitnodiging om even stil te staan, letterlijk, en
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Artist impression van de uitbreiding van Galerie ‘Peer in” met twee vitrinekasten.
je te verwonderen over wat je ziet. Want ook al
heten deze foto’s documentair te zijn, ze bieden de voorbijganger een bijzondere en uiterst
subjectieve kijk op de werkelijkheid.

Bijna onwerkelijk.
Tot nu toe exposeerden zes fotografen hun
werk, variërend van jonge en nog net niet
afgestudeerden tot een Zilveren Camera
winnaar. Op de website van ‘Peer in’ geeft

Sander informatie over de fotograaf en zijn of
haar werk. Zo ontstaat na verloop van tijd een
mooie verzameling van hedendaagse documentaire fotografie.
Wie de eer krijgt om als eerste in zowel ramen
als vitrines te exposeren, kan Sander nog niet
zeggen, maar meld je aan voor de nieuwsbrief op www.peeringallery.nl (onder ‘about
Peer in’) en je wordt vanzelf op de hoogte gehouden. Of volg ‘Peer in’ op facebook.

Ik kom graag bij Albert Heijn. Voor de bonusaanbiedingen. Als je die laat liggen, ben
je een dief van je eigen portemonnee. Maar
ik kom ook voor de spaaracties. Laatst nog
die prachtige vriezerbakjes. Stevige bakjes
van hoogwaardige kunststof. Omklapflapjes
aan het deksel staan borg voor hermetische
vergrendeling. Zulke fijne bakjes had ik nog
nooit gezien. Ik heb er nu dus vier. Elk bakje
verworven voor een volle spaarkaart. En een
geringe bijbetaling. Gulle Appie is gekke
Henkie niet!
Wat komen die bakjes goed van pas! Laatst
nog voor de appelmoes, een zeldzaam hoogtepunt in mijn beperkte culinaire repertoire.
Een lepel kaneel en een mespunt vanillesuiker erin en smullen maar. Zoals gewoonlijk
had ik met de appels geen maat gehouden.
Nadat we bij het avondmaal onbekrompen
hadden toegetast en de appelmoes ons uit
de oren kwam, kon ik de grootste flapjesdekselbak nog tot de rand vullen. Vermeldenswaardig is nog dat het innovatief sluitende
deksel óók is uitgerust met een voorziening
om de inhoud door middel van een eveneens op zegels verkrijgbare pomp vacuüm te
zuigen. Uit beduchtheid dat ik met lucht ook
kostelijke appelmoes uitzuig, maak ik van die
optie geen gebruik.
Als u nu denkt ‘Had ik ook maar van die voortreffelijke bakjes’, dan bent u mooi te laat. En
u bent ook te laat voor de set ‘chefwaardige’
pannen. Ik heb inmiddels voor € 600 boodschappen gedaan voor een volle kaart. Deze
chef is nu de waardige bezitter van een pan
naar keuze. Tegen een geringe bijbetaling.
Gulle Appie is de malle Jodocus niet!
Maar één pan is geen pan. Dan maar wat
meer bonusaanbiedingen in de kar mikken?
En wasmiddelen beschimmelen niet, toch?
En pleerollen eten geen brood! Ja doei; ik
ben de achterlijke Kakkadorus niet!
U weet toch wel dat we inmiddels zegeltjes
kunnen plakken voor een verblijf in het
Kurhaus? Tweede nacht voor de halve prijs;
een droom wordt waar. Gerekend vanaf je
eigen bed is het hooguit ‘n kwartier met de
bus, maar je bent er helemaal uit. Als je wakker wordt en naar buiten kijkt, zie je de pier.
Als je nog eens beter kijkt, zie je dat ze je een
reuzenrad voor ogen draaien.
Appie appelleert met succes aan het virtuele
eekhoorntje dat in ons brein woont en niets
anders wil dan verzamelen en oppotten, vergaren en bewaren, aanslepen en opbergen,
veel voor weinig. Het rusteloze beestje vreest
kennelijk dat er nog schrale seizoenen en
bange tijden in het verschiet liggen.
Mijn inhalige hoofdbewoner wacht nu tot
de moeswaardige appelen in de bonus zijn.
Dan maak ik bewaardige appiemoes in mijn
chefwaardige appiepan om af te storten
in mijn hoogwaardige appiebak. Het is het
instinct waarmee je erin stinkt.
Bert de Croon
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Feija’s grote houtliefde

ONDERNEMEN IN DE WIJK

Het houten-dingenwinkeltje aan de Gallileïstraat 158
tekst: Anneke de Graaf

Beuk

Op de hoek van de Galileï- en de Marconistraat
staat een winkeltje met wondermooie kleine
houten spulletjes: bijouterieën, stukjes
boomstam met uiltjes of andere diertjes erin,
gefiguurzaagde namen, puzzels van kleurige
houten beestjes. Alles is van hout, hout en
nog eens hout.
Het winkeltje is van Feija Wagemans, die al
bijna haar hele leven woont in het pand waar
de winkel deel van uitmaakt. Als je de winkel
binnenkomt is het op dit moment nog min of
meer een opslagplaats, maar dat gaat in de
toekomst veranderen.

Timmervrouw
Feija, die momenteel als een volleerde timmervrouw bezig is een ensuite separatie in haar kamer
te maken: “Als kind was ik al gefascineerd door
mooi parket. Ik heb geen kunstopleiding, maar
kom wel uit een kunstzinnige familie. Mijn oom
maakt bijvoorbeeld al heel lang houten speelgoed
en als tiener hielp ik hem vaak. Ik heb klussen ook
altijd erg leuk gevonden. Kijk, die grote kast daar,
die heb ik op straat gevonden en opgeknapt en dit
tafeltje heb ik uit een container gehaald en gerestaureerd. Bezig zijn met hout is mijn uitlaatklep.”

“Anderhalf jaar geleden heb ik de etalage ingericht. Er staan ook mooie dingen van mijn oom
in. Af en toe komt iemand iets kopen, maar het
is lang niet genoeg om van te leven. In Frankrijk
heb ik van vrienden een beuk met een stam van
9 meter hoog gekocht. Hij is waarschijnlijk meer
dan 100 jaar oud en het was een dubbel gevoel
om te zien hoe hij werd omgezaagd. Maar ik had
ook het beeld voor ogen van de mooie dingen
die ik ervan ga maken. Mijn boom moet nu
nog een jaar in het bos blijven liggen, zodat er
een bepaalde schimmel in komt, die voor een
prachtige houttekening zorgt.”

Speelgoedauto
Feija laat zien wat ze maakt. Van kleine en
grote stukken hout van verschillende soorten,
gevonden of gekregen. Zoals een speelgoedauto van oude speelgoedblokken, houten strikjes
te gebruiken als vlinderdasje of haarspeld met
namen als ‘the piano man’ of ‘the artist’.
(Zie ook feijaswerkplaats op facebook).

“Bezig zijn met hout
is mijn uitlaatklep”
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

De gemeente laat het gratis verwijderen.

Eenvoudig,
no-nonsense en lekker
U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti

KONKREETNIEUWS

APRIL 2017

Cultuur in onze wijk
Samenstelling: Piet Vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

ZAAL 3 - NACHT VAN DE FILOSOFIE

WIJN EN KUNST - JO EN JOSIE

SOCIETEIT ENGELS – CARRIE ELKIN

Op zaterdag 22 apr vindt in Den Haag de
Nacht van de Filosofie plaats. Deze Nacht is
onderdeel van de landelijke Maand van de
Filosofie en sluit aan bij ‘RUST’, het thema
van 2017. Het programma begint om 14.00
uur en duurt tot 23.30 uur. De deelnemende
locaties zijn tentoonstellingsruimte Nest,
Zaal3 en De Electriciteitsfabriek. Zie ook
Konkreet Nieuws van feb 2017. www.nachtvandefilosofiedenhaag.nl

Deze periode exposeren Jo en Josie in Wijn
en Kunst. “Kernwoorden die horen bij ons
werk zijn: meditatief, decoratief en kleurrijk. Voor wie het wil zien zijn er allerlei
symbolen en dieptes te ontdekken. En als
een schilderij ‘alleen maar’ een fijn gevoel
geeft, is dat ook goed.” Schilderijen van Jo
en Josie hangen op dit moment in het Hilton in Stockholm, op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en bij particulieren door het
hele land. info@paulvanderdonk.com

Vrijdag 19 mei om 20.30 uur Carrie Elkin
met special guest Danny Schmidt. In 2016
produceerde Carrie Elkin haar nieuwste CD
‘The Penny Collector’. Opgedragen aan haar
vader is dit een prachtige collectie songs,
gedragen door haar sterke stem en gebaseerd op Carrie’s inlevingsvermogen in ervaringen. Carrie wordt begeleid door haar
muzikale- en levenspartner, en singer-songwriter Danny Schmidt. concertreeks@musemix.com

NESTRUIMTE - EVERYTHING MUST GO

REGENTENKAMER – TOCA TANGO

ELECTRICITEITSABRIEK
DUTCH DOUBLE BASS FESTIVAL
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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: 088-355 01 00
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339, tel: 0800 2854070
Meldpunt Kindermishandeling
tel: 088 355 01 00
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

Vrijdag 5 mei 20.00 – 00.00 One Nest Stand
met KABK studenten me als titel Everything
Must Go. Voor de achtste keer gaan studenten van de academie aan de slag met de thematiek van een project van Nest en presenteren hun werk tijdens een tentoonstelling.
Ze reageren op de tentoonstelling About
Robert Rino van Rinus Van de Velde en buigen zich over het thema van het tijdelijke
versus de eeuwigheidswaarde van kunst.
- www.nestruimte.nl/nl/projecten/everything-must-go

Op 23 apr om 16.00 uur brengt TocaTango
originele Argentijnse tango’s, tangowalsen
en milonga’s tot leven. Ze voeren de luisteraars mee naar de opwindende gevoelswereld van de tango: de vurige hartstocht, hopeloze liefde en de bitterzoete herinnering.
Het orkest speelt zowel de gouden klassiekers van Carlos Gardel als de vernieuwende
muziek van Astor Piazzolla en Pugliese.
Muziek om naar te luisteren of om bij te
dansen. Entrée € 10,00. www.regentenkamer.nl

Op 20 en 21 mei genieten van meer dan 10
internationale contrabas-acts in de Electriciteitsfabriek aan het De Constant Rebequeplein. Zowel klassieke muziek, jazz,
als crossover zijn vertegenwoordigd in het
programma. Naast Karr en Patitucci spelen
een veelvoud aan bassisten. Met een aantal
primeurs! Aanvoerder van de bassectie van
het Koninklijk Concertgebouw Orkest Dominic Seldis speelt op het Dutch Double Bass
Festival voor het eerst zijn West Side Story
programma. Basbouwers houden atelier in
residence. – www.ddbf.nl

FOYER DE NIEUWE REGENTES –
FRANS DE LEEF

DE NIEUWE REGENTES –
DANS UIT CHINA

ELECTRICITEITSABRIEK –
FASHION SHOW

Van 12 mei t/m 30 jun exposeert Frans de
Leef zeefdrukken en schilderijen van bekende stadsgezichten in de Foyer van DNR.
De opening is op vrijdag 12 mei 10.00 uur.
Frans de Leef (1949) is geboren en getogen
in Den Haag. In de jaren tachtig ontdekte
hij de ongekende mogelijkheden van de
zeefdruktechniek, welke hij gebruikt voor
het maken van grafiek. In een geheel eigen
stijl probeert hij de werkelijkheid van bekende stadsgezichten in perfectie weer te
geven. – www.denieuweregentes.nl

Bij de Nieuwe Regentes staat het laatste
weekend van april in het teken van de dans.
Vrijdag 28 apr heeft DNR een primeur en
ontvangt dan 9 Contemporary Dance Theater (9CDT), één van de weinige hedendaagse
dansgroepen uit Bejing (China). Zaterdag
29 apr in de Grote Zaal Soul #1 Audience
van choreografenduo Meyer-Chaffaud,
een voorstelling waarbij het publiek mag
meedansen. Overdag zijn er dansworkshops
voor dansliefhebbers. –
www.denieuweregentes.nl

Op 17 jun 2017 is in de Electriciteitsfabriek
aan het De Constant Rebequeplein weer de
jaarlijkse Fashion Show door studenten van
de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunst te Den Haag. Tussen 19 en 22 jun
zijn er tal van mode-activiteiten in de fabriek. Ook dit jaar ongetwijfeld weer een
verrassende modeshow. Konkreet Nieuws
berichtte reeds eerder over deze opvallende
activiteit in deze industriële ruimte. www.electriciteitsfabriek.nl

Wijkcentrum de Regenvalk
De Regenvalk is wegens verbouwing
gesloten van 1 januari 2017 tot mei.
Tijdelijk adres:
Wijkcentrum Lindenkwadrant,
2e Braamstraat 6
tel: 070 - 205 24 80
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
Buurtinterventieteam (BIT )
bitreva15@gmail.com en 0619626333

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum
tel: 14070 (voor meldingen over milieu,
geluidsoverlast, ongedierte en
openbare ruimte)
of contactcentrumdsb.@denhaag.nl
Grofvuil , tel: 14070
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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t ip !

Zand en Veen II

25+26+27+28 mei in DNR | 07 juni in Theater aan het Spui
Een voorstelling die gaat over verandering in de levens van mensen die wonen in
een straal van een paar kilometer rond De Nieuwe Regentes. Allemaal met hun
eigen verhalen die uit de kieren en gaten van de buurt opborrelen. Achter de
schermen werken amateurs en professionals uit de buurt intensief samen om een
prachtige tweede editie van ‘Zand en Veen’ met elkaar te maken.

MEI 2017
Di. 09 | BANFF Ocean Film Festival World Tour
Avontuur. Actie. Onderwaterwereld. Het blauwe wonder in de bioscoop.

JUNI 2017
*

Do. 11 | Music Made in Europe | Europese jazzmusici te gast t ip!
Rembrandt Frerichs Trio ontvangt de Vlaamse cellist Benjamin Glorieux.

Za. 03 | Vamos a la Haya!
Flamenco, sevillanas, sangria en tapas met tot slot een Spaans-Haagse Feria.

t ip!

Zo. 18 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Het Rubens Consort
Programma van Klassieke schoonheid, met na aﬂoop brunch van Phuong & Sophie.

Vr. 12 | DNR Expositie | Frans de Leef
Zeefdrukken en schilderijen van bekende stadsgezichten, te zien t/m 30 juni.

Vr. 12 | Au dessus de la mêlée | L’Autre Pays du Théâtre
Le rugby est une famille et Cédric sait très bien en restituer la matière humaine...

*

Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Za. 13 | DNR Bluesclub

Elke woensdag tot juli
10:00 en 11:00

Peuterdans (2+)

Dampende blues met Philip Kroonenberg en de BB Queenies.

Dans en beweging voor de allerkleinsten.

Di. 16 | De Haagse Spot

El Pub Flamenco

Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Dé plek om hedendaagse ﬂamenco te beleven!
Op 30 juni is El Pub Flamenco mogelijk buiten, in Emma’s Hof.

Zo. 21 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Bachelicious
Violiste Merel Junge en cellist Karel Bredenhorst verkennen de wereld van Bach,
met na aﬂoop brunch van Phuong & Sophie.

Dansschoolpresentaties

DNR SERIES

DNR FILMCLUB
Mei 09+16+23+30 | Women directors and women on screen
Juni 06+13+20+27 | Roma (Gypsy) ﬁlms

*

Elke vrijdag tot juli
10:00
Vrijdag 12 mei
16 en 30 juni
20:30
Elke dinsdag
20:15

JUNI 2017

BUITEN, in de buurt

10+11 | New Dance Center | TATVA

Vr. 19 + Za. 20 mei | Stadsspelen Den Haag | Hondiusstraat

17 | Welove2Dance | Global Dancing

Samen met je buurtgenoten nieuwe en bekende sporten uitproberen. Met een
bomvol programma voor jong en oud.

14+18 | Kinderdansstudio Kirsten de Boer | Zon, zee en strand
24 | Balletschool Joke van der Kraan | Feest
25 | CGV Die Haghe | Neverland

JULI 2017

Za. 20 mei | Braderie Weimarstraat
Gezellig struinen langs deze ruim 120 kraampjes tellende braderie en tussendoor
even neerstrijken op het DNR terras.

01 | Beweigi | Turn Up the Music
02 | The Dance Factory | Impuls

Theater De Nieuwe Regentes heeft een zomerstop van 14 juli t/m 14
augustus. De DNR-Series stoppen 1 juli en beginnen weer in september.

Start Theaterseizoen 2017-2018
Het eerste weekend van september presenteren alle theaters hun programmering voor het nieuwe theaterseizoen. Houd de DNR-website in de gaten voor
de speciale Cultuurankerpresentaties. Natuurlijk zal De Nieuwe Regentes het
eerste weekend van september op het Haags UIT festival niet ontbreken!

* = verhuur
Bekijk het volledige programma op www.denieuweregentes.nl

