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Heske ten Cate
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tekst: AAd vAn schie 

Op 24 juni knipte Joris Wijsmul-
ler aan de Valkenboskade het 
lintje door bij het toegangshek 
en daarmee was de Valkenbos-
gaarde officieel geopend. 

Precies een half jaar nadat 
de eerste spa de grond in ging 
om een appelboompje te plan-
ten.  Er is een zandbak voor de 
kleintjes, perkjes met eenjarige 
en meerjarige moesplantjes, 
een prachtige zitplek gemaakt 
van Haags Hout, een perk met 

wilde bloemen, fruitbomen en 
struiken, een wilgentunnel en 
zelfs een kindersnoeptuin. 

Paradijs en broedplaats 
Zoals Joris in zijn openings-

woord aangaf is dit een plek om 
van te genieten of om in te wer-
ken of met elkaar ideeën uit te 
broeden. Haagse Kracht op zijn 
best. Het zou mooi zijn als dit 
paradijsje anderen inspireert 
om ook aan de slag te gaan. Hij 
memoreerde aan de oprichting 
van de tuin in de Roggeveen-

straat, waar de bewoners van 
die straat nu het beheer van hun 
huurwoningen zelf gaan doen. 
Ingrid de Frel, initiatiefneem-
ster van de Valkenbosgaarde, 
vertelde dat verderop aan de 
Valkenboskade bewoners geïn-
spireerd zijn om een soortge-
lijke tuin te realiseren. 

Zwembroek
Om te laten zien dat ook de 

bewoners aan de overkant 
gebruik maken van de tuin en 
dat dit ’s zomers ook kan door 

gewoon over te zwemmen, 
voegden een moeder en doch-
ter zich na de oversteek door 
het kanaal bij het feestend ge-
zelschap. “Het water stroomt 
wel snel, maar gevaarlijk is het 
niet en het water is schoon”. 
De wethouder kreeg als pre-
sentje een zwembroek met het 
prachtige logo van de tuin. Met 
hapjes, taartjes en drankjes 
van de buurtbewoners was het 
feestje compleet.

Weer een inspirerende plek 
in de buurt erbij!

Opening Hofje van Eden aan de Valkenboskade

De talrijke bewonersinitiatieven in ReVa zorgen ervoor dat onze 
wijk steeds gezonder, groener en prettiger wordt om te wonen. Het 
stadsdeelkantoor stimuleert en faciliteert deze initiatieven zoveel als 
mogelijk. Een kleine selectie van wat bewoners zoal bereikten: De 

Nieuwe Regentes, Emma’s Hof, De Groene Regentes met zonnepanelen 
en deelauto’s, muurschilderingen, tegeltuintjes, het speeltuintje achter 
de Van Swindenstraat, de bomenactie in de Regentesselaan. Een van 
de laatste initiatieven is ‘Hofje van Eden’ aan de Valkenboskade. 

06 29 09 94 42 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws
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Artistiek directeur NEST

Vintage 

Zorgeloos oud worden

Opening Hofje van Eden

Eindelijk 
Verademing?
In september gaat eindelijk de lang 
aangekondigde aanpassing/vergroening 
van wijkpark De Verademing van start. 
De site www.energiekwartier.nl infor-
meert bewoners steeds over de laatste 
ontwikkelingen in dit gebied, al worden 
die wel erg zonnig voorgesteld. Van de 
renovatie van De Verademing is op de 
genoemde site het definitieve ontwerp 
in te zien. Heijmans Bouw is verant-
woordelijk voor de uitvoering namens 
de gemeente Den Haag. Dura Vermeer 
Bouw gaat de klus doen. De redactie is 
reuze benieuwd hoe een en ander gaat 
uitpakken en zal het project kritisch 
volgen. Het is immers een van de echte 
mogelijkheden om de vergroening in de 
wijk een push te geven. De geschiede-
nis van het park is er een van gefnuikte 
ambities en verwachtingen.
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tekst: AAd vAn schie

 
Het festivalseizoen in ReVa moet nog echt be-
ginnen. Het Circusfestival vindt in september 
op drie pleinen plaats, het jazzfestival ‘Jazz in 
de Regentes’ met daaraan vooraf ook een jeug-
deditie vindt voor de tweede keer plaats op het 
Koningsplein. Op het Regentessseplein is half 
september het ‘Goed voor elkaar’ festival. 

Voor het eerst komt er ook een ‘DCR Pleinfes-
tival’ op het De Constant Rebecque Plein. Met 
dit festival willen de cultureel ondernemers en 
de drie kunstinstellingen in die hoek van de 
wijk, te weten Nest, Zaal 3 en de Elektriciteits-
fabriek, zich eens goed in de kijker spelen. We 
praten in deze editie met de nieuwe, ambitieu-
ze directeur Heske ten Cate van Nest over haar 
plannen. Ook de Regentenkamer in diezelfde 
hoek van de wijk krijgt de nodige aandacht. 
Voor deze beide cultuurclubs geldt dat zij veel 
ondernemen en relatief onbekend zijn bij het 
grote publiek.

In september is de aftrap van het 
renovatieproject Wijkpark De Verademing. Zie 
voor nadere informatie hierover de website 
www.energiekwartier.nl. 

De gebouwen schieten de lucht in rond het 

Esperantoplein. We lazen in een artikel over 
de waterbergingsproblematiek in de stad, dat 
dit plein een specifieke rol gaat krijgen in de 
opvang van al dat overvloedige regenwater. 

Dat ook kappers kunnen bijdragen aan een 
goede sfeer in de wijk laat het interview met 
de jubilerende herenkapper Wilbert overtui-
gend zien. We zaten ook nog ‘Aan Tafel’ bij Patty 
Broese voor het verzamelen van goede ideetjes 
voor wijkverbetering. Kortom, genoeg te lezen 
over de kwaliteit van de wijk. 

Speciaal voor dit zomernummer maakte onze 
fotograaf Diederik foto’s op verschillende speel-
plekken in ReVa. 

O ja, we zoeken nog steeds enthousiaste vaste 
medewerkers/schrijvers voor ons blad. Bel of 
mail ons.

VAN DE REDACTIECOLOFON

“Genoeg te 
lezen over de 

kwaliteit van de 
wijk ”

A ls deze krant bij u in de bus valt, is de zomer al weer ver gevorderd. Veel zon 
en veel water in korte tijd zijn de twee kenmerken van de eerste zomerhelft. 

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws.nl

Stichting Konkreet Nieuws KvK: 856362712 
Adverteren? 
www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

konkreetnieuws

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

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

De gezelligste evenementenlocatie in hartje Den Haag!
Kepplerstraat 59-63 | www.drieluik.com | (070) 360 55 16
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De volgende nummers van 
Konkreet Nieuws  
verschijnen 17 oktober en 
12 december.

AGENDA
BIBLIOTHEEK SEGBROEK
ma 11 september 15.30 tot 17.00 uur
Wapenschild maken (HIP)
Alles te weten komen over de manier waarop 
je ridder kunt worden.
 
do 21 september 14.00 tot 16.00 uur
DocuDonderdag: ‘Song from the Forest’ 
Verhaal over de relatie van een man met zijn 
zoon.
 
za 23 september 11.00 tot 14.00 uur
Naar het Haags Historisch Museum
Een bus haalt ons op bij de bibliotheek.
 
di 17 oktober 10.00 tot 11.30 uur
Rondleiding Haags Gemeentearchief (HIP) 
Kijkje in het Haags Gemeentearchief met 
antwoord op de vraag wat u er kunt vinden.
 
di 10 oktober
Start computercursussen (zie pagina 12) 
Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 353. Wilt 
u een activiteit bijwonen reserveer dan een 
plaatsje via e-mail segbroek@bibliotheek-
denhaag.nl of telefonisch 070-353 55 11.

EMMA’S HOF
Elke zomerzondagochtend 10.00 tot 11.00. 
Dao Lu in Emma’s Hof Voor iedereen toegan-
kelijk, geoefend of ongeoefend. Donatie voor 
de leraar is 5 euro. Ervaren trainers van Fire 
Dragon op de Beeklaan verzorgen de lessen.
 

JAZZ IN DE REGENTES
1 en 2 september is op het Koningsplein ‘Jazz 
in de Regentes’. Zaterdagmiddag een kinder-
programma en beide dagen vanaf 17.00 uur 
jazz muziek door (vnl) musici uit de wijk. Zie 
ook pagina 8.

DCR-PLEINFESTIVAL
za 9 september 15.00 tot 21.00 uur. 
Het DCR Pleinfestival: Zaal 3. Nest, De Elek-
triciteitsfabriek en alle inwonende cultureel 
ondernemers in het complex presenteren 
zich. Voorstellingen, zang, dans en exposities.

HET CIRCUS
10, 16 en 23 september ‘Het Circus’ in de 
wijk, op resp Wijkpark De Verademing, New-
tonplein en het Koningsplein. 
Zie ook pagina 12.

GOED VOOR ELKAAR FESTIVAL
vr 15 september van 12.00 tot 17.00 uur, 
Regentesseplein. Alle informatie en advies 
over boodschappenbegeleiding, hulp bij 
het huishouden of samen eten. Maak kennis 
met de verschillende organisaties in ReVa.
Toegang en koffie gratis. 

HERIJKING WIJKPROGRAMMA
di 10 oktober 18.00 uur (17.30 uur inloop) 
in de Nieuwe Regentes. Het Stadsdeelkantoor 
organiseert voor de bewoners van Segbroek 
de avond ’Herijking Wijkprogramma Seg-
broek ’ Zie ook de advertentie op pagina 4.
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tekst: Piet vernimmen, foto: nestruimte 

Heske (1986) studeerde in Arnhem aan 
ArtEZ, de kunstacademie. Ze was 4 jaar 
hoofdredacteur van het (platform)maga-
zine mister Motley, gaf les aan ArtEZ en 
werkte als freelancer onder andere aan het 
samenstellen van verschillende tentoon-
stellingen. Bovendien schrijft ze graag en 
vaak over kunst en kunstenaars. 

Drempel
“Hoe laten we in NEST kunst zó zien, dat 

het aanspreekt, dat het iets raakt bij de kij-
ker. Hoe maken we de tentoonstelling zó, 
dat het interessant is voor een breed pu-
bliek of voor de buurt, dat ik die buurtbe-
woners over de drempel trek. En de tweede 
ambitie is om het publiek dicht bij de kun-
stenaar en zijn maakproces te brengen.”

Hedendaagse kunst
“Nest programmeert hedendaagse kunst. 

Ik hou ook ontzettend veel van ‘oude’ 
kunst, want het vertelt je over hoe de we-
reld van toen eruit zag. Hedendaagse kunst 
zegt iets over de wereld van nu. Je kunt een 
tentoonstelling maken over wat het bete-
kent om arm te zijn, of hoe je kunt omgaan 
met de dood. Dan merk je al snel dat kun-
stenaars met hele andere inzichten komen 
dan bijvoorbeeld de ambtenaren van de 
dienst Huursubsidie of de medewerkers 
van een uitvaartcentrum. Hedendaagse 
kunst vertelt hoe de hedendaagse wereld 
in elkaar zit, kan de complexiteit ervan 
blootleggen. De visie van kunstenaars stelt 
me vaak gerust. Ik hoop dat de komende 
jaren mensen uit de buurt komen kijken en 
ik ben er ook op uit om thema’s te behan-
delen die in alle lagen van de samenleving 
spelen.”

Laboratorium
“Kunstenaars zijn net als wetenschap-

pers of uitvinders. Gesprekken met kun-
stenaars zijn eigenlijk altijd interessant, 
omdat het hedendaagse kunstwerk ons 
vaak onverwachte dingen laat zien. Je be-
grijpt soms niet meteen hoe een kunste-
naar tot dat ene werk gekomen is. NEST 
is een plek die je als een laboratorium zou 
kunnen zien. Het experiment wordt ge-
vierd en soms kun je onderdeel worden of 
inzicht krijgen in het maakproces van het 
kunstwerk.”

Ingewikkeld? 
“Hedendaagse kunst lijkt misschien in-

gewikkeld, maar ik geloof hartgrondig dat 
alles inzichtelijk kan worden, als je maar 
de juiste handvatten aangeboden krijgt. Bij 
NEST werken we bijvoorbeeld met hand-
outs waarop een korte uitleg van ieder 
werk staat. De ene bezoeker wil niks lezen, 
de andere juist heel veel, maar we bieden 
die toelichting wel aan. Tijdens de openin-
gen verduidelijken we ook altijd het thema 
van de tentoonstellingen. Een toelichting 
kan soms erg goed werken om de kunst 
beter te begrijpen. En degene die hier bij 
NEST aan de deur zit, kan ook altijd iets 
over de werken vertellen en ze doen dat 
met plezier.

Maar wij proberen ook steeds een wereld 
te creëren waar je binnen stapt en dat je de 
kunst ervaart. Net zoals muziek, zeg maar. 
Ook daar heb je vaak dat je de muziek hele-
maal ervaart zonder dat je iets afweet van 
de componist, zonder dat je de teksten be-
grijpt, maar dat het je toch raakt.”

Meepraten
“Musea zoals het Gemeentemuseum of 

het Mauritshuis tonen kunst die ‘af ‘is. Je 
wordt er letterlijk stil van. Maar kunst kan 
ook een plek zijn, waar je mag praten, waar 
je mee mag denken. Waar de kunstwerken 
misschien niet af zijn, maar waar de kun-
stenaar iets onderzoekt.”

On Speaking Terms

Op 9 september is het DCR-Pleinfestival en 
die dag opent de nieuwe tentoonstelling ‘On 
Speaking Terms’. De tentoonstelling is ge-
bouwd door architecten. “De binnenkomst 
zal al heel anders dan anders zijn. ‘On Spea-
king Terms’ gaat over de manier waarop 
we over kunst praten en toont werken die 
gelijkheid en diversiteit nauwkeurig onder-
zoeken en waarin bezoekers worden aange-
moedigd om met elkaar in gesprek te gaan.

Maar je kunt ook buiten je plek denken: 
radio maken over kunst. Of we gaan in Zaal 
3 zitten of in het Vredespaleis of we sluiten 
aan bij het filosofiefestival. Ik geloof heel erg 
in kruisbestuiving. Het is goed om te weten 
wat je wil. Op een toegankelijke manier die 
hoogstaande kunst bieden, gebaseerd op 
thema’s die voor iedereen gelden.”

De buurt
In ‘Bouwen aan Kunst en Cultuur, het 

advies Meerjarenplan Kunst en Cultuur 
2017-2020’ is er nog sprake van dat NEST 
naar het centrum van de stad wilde ver-
huizen. “Het lag niet aan de buurt, maar 
meer aan de ietwat verscholen locatie die 
NEST heeft. Het is hierdoor lastig om de 
buurt erbij te betrekken. Ja, misschien 
komt dat ook door het hek, je moet een 
hek door, dat doet iets met je. ‘Een hek 
door’, het vraagt wat van mensen om ook 
dát experiment aan te gaan en hier bin-
nen te lopen. Een nadeel is ook dat onze 
voordeur niet aan de straatkant zit. We 
voeren nu veel gesprekken met de buurt-
bewoners en met mensen die zich inzet-
ten voor kunst in de buurt over hoe we 
onze zichtbaarheid kunnen verbeteren. 
De openingen zijn altijd gratis en altijd 
heel druk. De rest van de dagen vragen 
we een symbolisch bedrag van 4 euro, 
maar mocht dat een probleem zijn, dan 
kom je gewoon voor niets. Ooiervaarspas 
en Museumjaarkaart zijn sowieso gratis 
en iedereen krijgt koffie.”

Samenwerken
“Ik ben nu pas een korte tijd in Den Haag 

en ik vind het opvallend hoe warm en en-
thousiast mensen hier reageren op ons 
programma en op onze plannen. En steeds 
hoor ik: ‘Kunnen we niet iets samen doen?’ 
Iedereen is positief.”

“Hedendaagse kunst
zegt iets over de wereld 
van nu”

CULTUUR IN DE WIJK

 On Speaking Terms, tentoonstelling

Heske ten Cate

Nest, aan het De Constant Rebequeplein, 
heeft sinds half juli een nieuwe artistiek di-
recteur, Heske ten Cate. Hoewel Nestruimte 
stevig aan de weg timmert, is NEST voor veel 
bewoners van ReVa en daarbuiten nog een 
onontgonnen gebied. Het publiek meer bij de 
hedendaagse kunst betrekken is een van de 
ambities van Heske ten Cate.

“ Ik ben pas korte tijd in 
Den Haag en vind het 
opvallend hoe warm 

mensen hier 
reageren op ons 

programma

”
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tekst: dirk Post, notAris 

Waardig sterven, dat is wat iedereen volgens 
mij wil. Notarissen kennen daar een soort te-
genhanger van: onwaardig zijn om te erven. 
Iemand kan weliswaar erfgenaam zijn, maar 
zich dusdanig gedragen hebben, dat hij of zij 
niets uit een erfenis mag ontvangen. Zie art 
3 lid 1b van het boek 4 BW.

Zwaar misdrijf, zware straf 
Simpel gezegd moet een potentiële erfge-

naam voor een misdrijf waar een minimale 
straf van vier jaar voor staat, veroordeeld zijn. 
Ter geruststelling van pubers: maak je ruzie 
met je vader als die je huisarrest geeft, omdat 
je te laat thuis was van een avondje stappen 
met vrienden, dan ben je daarmee nog niet je 
erfenis kwijt. In het volgende voorbeeld kun je 
zien wanneer dit wel het geval is. 

Je speelt met vuur 
In 2004 wordt een man als enig erfgenaam 

opgenomen in een testament. De man woont 
ook bij de testateur in huis. In 2012 zorgt de 
curator van de testateur er voor, dat de man 
uit het huis wordt gezet. De man is hier zo 
woedend over dat hij brand sticht in de wo-
ning. Hij wordt daarvoor in 2013 strafrechtelijk 
veroordeeld. In 2016 overlijdt de testateur en 
blijkt dat hij zijn testament sinds 2004 niet 
gewijzigd heeft. Is de brandstichter onwaardig 
om te erven? 

Misdrijf jegens de overledene
Overduidelijk is hier, dat de man veroordeeld 

is voor de brandstichting. De maximale gevan-
genisstraf hiervoor is zo lang dat het foute ge-
drag onder de handelingen valt waardoor je je 
rechten als erfgenaam kunt verliezen. De rech-
ters komen snel tot het oordeel dat er sprake is 
van een misdrijf jegens de overledene. 

Vergeving
De brandstichter ziet een erfenis aan zijn 

neus voorbij gaan. Om dat te voorkomen had 
hij al een tweede stelling betrokken, namelijk 
die van vergeving voor zijn daden. Heb je een 
zwaar misdrijf gepleegd jegens de overledene, 
maar heeft deze je vergeven, dan ben je (weer) 
waardig om te erven. Maar de rechters wijzen 
erop dat er ondubbelzinnig vergeven moet 
zijn. Al met al heeft de (impulsieve) daad van 
de man grote financiële gevolgen. 

Onwaardig om te erven? 

tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

 
Na meer dan 7 jaar is het weer mogelijk om 
met de fiets door te steken van de Columbus-
straat naar de fietspaden aan de Valken-
boslaan. 

De vervuiling in de bodem door het che-
misch wassen in de voormalige wasserij in 
de Columbusstraat belemmerde lange tijd 
de doorgang. Jarenlang is geprobeerd deze 
resterende vervuiling via een biologisch proces 
weg te krijgen. Vandaar die groene ketels in de 
middenberm van de Valkenboslaan. 

Vorig jaar mei was duidelijk dat dit proces 

niet werkte en daarop besloot de gemeente de 
zaak op te ruimen. Nu wordt alleen nog bijge-
houden of de rest van het gif zich rustig houdt. 
Zomer 2016 zou de zaak verwijderd worden 
om dan de oorspronkelijk bedoelde doorsteek 
Valkenboslaan te realiseren. Dit heeft alles bij 
elkaar meer dan een jaar geduurd. Het bleek 
nog een hele ingreep te zijn om het boven-
gronds spul en ondergrondse leidingen weg 
te halen. Nu eindelijk in de week van 6 tot 
14 juli is de doorsteek gerealiseerd. Nu nog 
de aankleding van de groenstrook en dan is 
het helemaal rond. Nu maar hopen dat dat 
giftandje onderin niet meer op gaat spelen.

We kunnen er weer door

Voor de locatie, aanmelden en meer informatie  
kijk op www.denhaag.nl/segbroek

Noteer alvast in uw agenda: 

Dinsdag 10 oktober 2017
Van 18.00 tot 21.00 uur - maaltijd inbegrepen
Inloop vanaf 17.30, napraat/borrel tot 21.30 uur

U bent van harte welkom op deze interactieve avond waar het 
stadsdeelteam Segbroek met partners en bewoners in gesprek gaat 
en ideeën ophaalt voor heel Segbroek. Denk mee over thema`s als:

• Leefbaarheid en veiligheid   
• Wonen en duurzaamheid
• Jeugd en onderwijs
• Zorg
• Werk en inkomen

De inbreng uit de wijken verwerken we en nemen we mee in het 
nieuwe uitvoeringsplan 2018 voor Segbroek.

Met heel Segbroek aan tafel
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BEWONERS IN DE WIJKEten-en-suite: waar deuren 
sluiten gaan andere open

tekst: ed vervoorn foto: diederik vAn duuren 

Begin juli aten de thuiskoks hier ter af-
sluiting in een melancholieke, maar toch 
positieve sfeer samen een laatste maaltijd. 
Zes jaar lang bouwden Monique en haar 
man Eric iedere maand één weekend hun 
huis om. Monique was als warme, drijven-
de kracht de gastvrouw, Eric de perfecte 
regelaar en uitvoerder.

Wisselende thuiskoks
Begonnen als een wens om mensen en 

ideeën bij elkaar te brengen in een mooie 
ambiance groeide Eten-en-suite uit tot een 
begrip. Het raakte bekend als de plek waar 
je bijzondere maaltijden (uit alle windstre-

ken) van de wisselende, vrijwillige thuiskoks 
kon nuttigen. Die deden het niet alleen. An-
deren sloten aan en hielpen met de inkopen, 
het snijwerk, het uitserveren, het opruimen. 

De wijk veranderd
Voor Monique en Eric gaf het bericht dat 

Monique ongeneeslijk ziek was juist een 
impuls om door te gaan met het delen en 
verbinden. Dit bleef tot het laatste diner 
de drijfveer. Op de lange avonden kwa-
men veel contacten tot stand. Het eten met 
vaak onbekenden aan lange tafels alleen 
al zorgde voor veel nieuwe contacten. De 
kring groeide vanzelf en men wist elkaar 
te vinden. Zoals de huisarts die in de buurt 
woonde zei: “De wijk is er door veranderd.” 

Dromen waar maken
Veel van de gasten kwamen Eric en Mo-

nique de laatste jaren helpen met het re-
noveren van een authentieke boerderij in 
Oost-Frankrijk. Zo ontstond Mille Rêves 
(www.millesreves.nl), een locatie waar ie-
dereen zijn droom waar kan maken, door 
zelf projecten te initiëren of door mee te 
doen aan een creatieve vakantie. In een 
ongedwongen sfeer, waarin naast het  
delen ook het durven dro-
men centraal staat.

Eten-en-suite aan de Regentesselaan sluit de schuifdeuren. Het huiskamerrestaurant was een van de meest oorspronkelijke initiatieven om 
verbindingen te leggen in onze wijk. Monique Vollering en Eric van Casteren gaven er met openheid, humor en werklust jarenlang gestalte aan, 
ook (en vooral) als het tegen zat.

Wijkcentrum De 
Regenvalk weer open

Na een ingrijpende verbouwing is 
Wijkcentrum De Regenvalk aan het 
Regentesseplein 148 weer open voor 
publiek. Elke wijkbewoner kan bij het 
Servicepunt XL terecht voor ondersteu-
ning bij vragen over werk, wonen, zorg, 
welzijn en financiën. 
Bewoners kunnen in De Regenvalk 
ook terecht voor o.a. vrijwilligerswerk, 
ondersteuning bij eigen initiatieven 
t.b.v. de buurt, activiteiten voor jeugd 
(JIP-spreekuur), De Burenhulp, Bege-
leiden en Rijden, de Stichting MEE en 
ondersteuning van de Ouderenconsu-
lent. De Regenvalk helpt bewoners die 
problemen hebben met de website van 
de gemeente. 
Ook organisaties zoals de Wijkbus, 
Stichting Kaabassi, Rainbow, St. Sarita, 
Africa Life, de pedicure, de logopedie en 
het Intercultureel Platform Segbroek zijn 
weer aanwezig in De Regenvalk. 

 De thuiskoks van Eten-en-suite. Zittend Monique Vollering, daarachter (blauw T-shirt) Eric van Casteren

Stadsbestuur staat 
positief tegenover 
ethisch hacken 
 Den Haag organiseert van 25 tot en met 
29 september de ‘Cyber Security Week’. 
In die week krijgen ethische hackers een 
uitnodiging om, onder strenge (priva-
cy-) voorwaarden, de systemen van de 
gemeente te hacken. De gemeente ziet 
daarin een mogelijke rol voor studenten 
van de Haagse Hogeschool, de TU Delft, 
Universiteit Leiden en studenten van het 
ROC Mondriaan. Aanmelden via website.

Gotong Royong
Gotong Royong richt zich op oude-
ren met een rechtstreekse band met 
Nederlands-Indië die graag meer sociale 
activiteiten en/of contacten zouden 
kunnen gebruiken. De Nederlandse 
overheid bezuinigt veel op ouderen-
zorg, terwijl deze juist gestimuleerd zou 
moeten worden. 
Gotong Royong wil graag vrijwilligers 
aan ouderen koppelen om bijvoorbeeld 
af en toe samen koffie te drinken of om 
samen te koken of recepten uit te wis-
selen. Wijkbewoners die gebruik willen 
maken van de diensten van Gotong 
Royong of bewoners die zich willen aan-
melden als vrijwilliger kunnen contact 
opnemen met Merel Leidelmeijer, 
tel. 06 13246181, of via 
gotonroyongdenhaag@pelita.nl

 Monique Vollering 
overleed op 14 juli 2017

Aanpak hondenpoep in Segbroek
tekst: Piet vernimmen  

Elk jaar krijgt het stadsdeel veel meldingen 
‘overlast hondenpoep’. Het stadsdeel neemt 
die klachten serieus en voerde ‘honden-
poepspreekuren’ in. Samen zoeken naar 
oplossingen en mensen activeren om met 
hulp van het stadsdeel actie te onderne-
men om het gedrag van hondenbezitters te 
veranderen. 

Die hondenpoepspreekuren hebben geleid 
tot een aantal acties van bewoners. In de 
Heesterbuurt en de Vruchtenbuurt ontstond 
de posteractie ‘Wij houden van honden en 
van een schone straat’ en bewoners van de 
Suezkade droegen het idee aan om boomspie-
gels te beplanten. De Suezkade is daardoor 
gezelliger geworden, meer dan 60 bewoners 
zijn bij het project betrokken en… er is minder 
last van hondenpoep.

Valkenboskade
Aan de Mient/Valkenboskade stond op 13 

juni een grote hondennepdrol om aandacht 
op het probleem te vestigen. Stadsdeelmede-
werkers deelden hondenpoepzakjes uit met 
kaartjes eraan met daarop de regels. 

Newtonplein
Ook aan het Newtonplein en omgeving heb-

ben buurtbewoners veel last van hondenpoep. 
Daar kregen 300 huishoudens een brief over 
honden en hondenhoep met daarin onder 
andere wat de regels zijn, welke boetes over-
treders kunnen krijgen en een aankondiging 
voor een schoonmaakactie. Het gemeentelijk 
handhavingsteam kwam samen met de politie 
in juni in actie. Eind juni waren 25 bekeuringen 
uitgeschreven en 198 mensen aangesproken.

Het doel is vanzelfsprekend niet om bekeu-
ringen uit te schrijven, maar om hondenbe-
zitters bewust te maken van de overlast van 

loslopende honden en hondenpoep. Ook het, 
als hondenbezitter, bij je hebben van een 
opruimmiddel is van groot belang. 

Mooie tekst van die poster uit de Heester-
buurt: ‘Wij houden van honden en van een 
schone straat’. 
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Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

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

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

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

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Geeft drukwerk weer kleur!

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

De zomer vakantie zit er weer op!

Misschien het moment om eens na te denken 
over uw huisstijl, wij denken graag met u mee!

 

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 

Alle dagen (behalve dinsdag) 
geopend van 07:00 t/m 20:00
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tekst: Anneke de GrAAf foto: diederik vAn duuren 

Joke Smit van vintage-winkel Sprinkel + Hop 
in de Weimarstraat is erg blij met de stap die 
ze een paar maanden geleden maakte. Ze is 
helemaal in haar element tussen de meubels 
en accessoires in haar winkel. Én in het unie-
ke stukje Weimarstraat waarin ze terecht is 
gekomen. 

Als klanten haar ruime en lichte win-
kel binnenkomen, ervaren ze vaak een 
atmosfeer van rust en harmonie. Zachte 
bedeesde kleuren, roze, witte en messing 
accenten, veel glas, hier en daar wat ro-
tan, leren poefs, teakhouten meubeltjes, 
vazen van vroeger. Voor klanten die in de 
jaren 50-60 zijn geboren, is het een feest 
van herkenning: zo zag het eruit in het ou-
derlijk huis. En zo hebben ze zelf hun eigen 
eerste woonruimte ingericht. Ook mensen 
van de daarop volgende generatie zien veel 
hekenbare zaken: “Ach, dat had oma ook!” 
En klanten van Jokes eigen leeftijd zijn 
meestal dol op deze spullen.

Inspiratie
Joke (33): “Ik vind het mooi dat het een 

beleving oproept bij klanten van alle leef-
tijden. Er werden vroeger zulke prachtige 
dingen gemaakt. Wat hier staat, is helemaal 
mijn keuze, dit is wat ik ben. Soms raakt de 
harmonie zelfs een beetje verstoord als er 
iets weggaat. Ik hoop dat ik mijn klanten 
een stuk inspiratie meegeef. En dat ze echt 
blij worden van wat ze hier gekocht hebben 

en er een mooie plek voor vinden in hun 
huis.”

Energie
“Ik wilde het allemaal net een beetje 

anders doen,” zegt Joke, “en ik wilde heel 
graag in dit stukje Weimarstraat zitten. 
De winkels om mij heen hebben ook iets 
aparts, er zit hier een bepaalde energie. Ik 
hoef niet per se op de beste en opvallend-
ste plek te zitten; ik had er alle vertrouwen 
in dat het me hier zou lukken’.

Mooie mix
Joke zit hier sedert mei van dit jaar. De 

zaken gaan goed, ook haar webshop loopt 
prima. Voorheen werkte ze als bedrijfs-
kundige bij een grote modeketen. Haar 
scriptie ging over winkelbeleving. Toch 
had ze nooit durven dromen een eigen 
winkel te hebben. “Ik hou van de vrijheid; 
ik kan nu precies doen wat ik zelf het beste 
vind. De detailhandel heeft een mooie mix 
van eigenschappen waar ik van hou: men-
sen, handel, snelheid, verkoop, marketing. 
En ik kan er ook nog van leven, te gek ge-
woon.”
Sprinkel + Hop, Weimarstraat 19. Openings-
tijden: donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 
18.00 uur. Kijk ook op www.sprinkelhop.nl 
voor de webwinkel. 

Mooie spullen die iets bij je losmaken

Vintage-winkel Sprinkel + Hop “Wat hier staat, is 
helemaal mijn 

keuze, dit is wat ik 
ben ”

tekst: Piet vernimmen

 
Het toernooi werd georganiseerd door de 
‘onvertegenwoordigde landen en volken 
organisatie’ (Unrepresented Nations and 
Peoples Organisation, UNPO). Deze orga-
nisatie is in 1991 in Den Haag opgericht 
en vertegenwoordigt landen die niet bij 
de Verenigde Naties zijn aangesloten. De 
deelnemers aan het toernooi kwamen van-
uit alle delen van de wereld naar het sport-

complex van Wanica Stars in Den Haag. 
Het team van de Southern Cameroons 
kwam in een volledig versierde spelersbus 
vanuit België. Hun uitgebreide en vrolijke 
aanhang moedigde het team met meege-
brachte trommels fanatiek aan. 

Festim Lato, de leider van Chameria is 
trots dat hij voor het eerst mee kan doen 
aan de UNPO wereldcup. Het team van 
Chameria is speciaal overgekomen uit het 
zuiden van Albanië. Andere clubs kwamen 

bijvoorbeeld uit Burundi en Koerdistan/
PLDP. 

West-Papoea
Een van de deelnemende landen aan het 

toernooi was West-Papoea. De Papoea’s 
hebben een kantoor in de Thomas Schwen-
ckestraat. Simon Sapioper, de voorzitter 
van de vereniging, is trots dat West-Papoea 
heeft meegedaan aan het internationale 
voetbaltoernooi. Simon Sapioper vluchtte 
in 1984 en belandde in een vluchtelingen-
kamp in Papoea Nieuw Guinea. In 1991 
kon hij naar Nederland komen. Sindsdien 
werkt hij aan het verbeteren van de situ-

atie van de mensen in West-Papoea en het 
lot van de vele vluchtelingen. 

Brons
Omdat de overkomst vanuit West-Papoea 

naar Den Haag voor nogal wat spelers ta-
melijk prijzig is, werd het team aangevuld 
met jongeren uit Reva. De eerste wedstrijd 
ging weliswaar met 1-0 verloren, maar de 
tweede wedstrijd tegen de Southern Came-
roons werd met 3-2 gewonnen. In de strijd 
om het brons tegen FC Umubano werd al-
les uit de kast gehaald. Het toernooi werd 
gewonnen door Chameria. West-Papoea 
ging naar huis met de beker voor de derde 
plaats. De spelers van het team plannen nu 
al de volgende wedstrijden die ze zullen 
gaan spelen voor West-Papoea, waaronder 
een toernooi in Frankrijk aan het einde van 
het jaar. 

Internationaal voetbaltoernooi met 

ReVa-jongeren
Op zaterdag 17 juni 2017 vond in Den Haag een internationaal voetbaltoernooi plaats 
tussen onvertegenwoordigde landen zoals Koerdistan, Southern Cameroons, Chameria en 
West-Papoea.

Het team van 
Chameria is speciaal 
overgekomen uit het 
zuiden van Albanië 
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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 fi nanciën. 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.

Jazz in de Regentes
tekst: ed vervoorn

Ook dit jaar vindt Jazz in de Regentes plaats 
op het Koningsplein, en wel op 1 en 2 sep-
tember. 

Vorig jaar werd dit evenement succes-
vol door een aantal wijkbewoners voor 
het eerst georganiseerd. 

Eén van deze wijkbewoners is Menno 
Doorschodt, organisator van het grotere 
Jazz in de Gracht. Zo ontstond het idee 
om met een aantal wijkbewoners een 
‘klein zusje’ in het Regentessekwartier 
te organiseren. 

Vanaf 17.00 zijn er beide dagen weer 
leuke jazzbandjes te zien en beluiste-
ren; de meeste komen uiteraard uit onze 
eigen wijk. Met de hapjes van een paar 
foodtruckjes en een drankje aan de bar 
midden op het plein, belooft het een 
gezellig samenzijn van buurtgenoten te 
worden.

Jazz in de Regentes Junior
Jazz in de Regentes Junior is op 2 sep-

tember van 10.00 tot 16.00 uur. Om 10 
uur begint de dag met een buurtontbijt 
en om 11.00 uur starten de workshops 
waar jongeren de hele dag doorlo-
pend aan kunnen deelnemen. ‘Schilder 
op muziek!’ (o.l.v. de kunstenaars van 

Streetart) en ‘Muziekinstrumenten ma-
ken ....van afval’. Deelnemers brengen 
hun afval (emmers, lege blikjes, flesjes) 
mee en kijken welk instrument ze daar-
van kunnen maken. Om 12.00 uur mu-
ziektheatervoorstelling Little Louis (5+) 
onder begeleiding van Michael Vare-
kamp over de kleine Louis Armstrong en 
hoe hij groot(s) geworden is. Om 15.00 
komen de Vuilnismannen! Een interac-
tieve voorstelling waar gedanst wordt 
en waar rommel de trommel is. Een 
voorstelling voor alle leeftijden.

Tussen de voorstellingen door is het 
open podium! Jongeren uit Segbroek 
kunnen net als de leerlingen van Iris 
Oberstadt en van Music Mystyle o.l.v. 
Marloes Anijs hun kunsten laten zien. Een 
stukje spelen of een lied zingen. Opgeven 
kan bij Patty (info@pepedenhaag.nl o.v.v. 
Jazz Junior). Zie ook Facebook en www.
jazzinderegentes.nl 

Tegel eruit, plant 
erin: vergroen 
Den Haag 
tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

 
Konkreet Nieuws besteedde in het juni-
nummer aandacht aan de vergroening 
van een stenige tuin in de Franklinstraat. 
Wijkbewoners kunnen ook zelf aan de voor-
kant van hun huis een tegeltuin aanleggen. 
Mooi om dat met een aantal buren te doen. 
Veel ReVa bewoners deden dat al eerder. 
Voor zo’n actie is een bijdrage uit de 
gemeentelijke duurzaamheidspotjes 
mogelijk. Informatie over geveltuinen 
is te vinden op de site van de Gemeente 
Den Haag: daar is de folder over de 
regels en het onderhoud van geveltuinen 
te downloaden. 

www.denhaag.nl/home/bewoners/na-
tuur-en-milieu/to/Geveltuinen.htm 

Misschien is het een idee om een straat-
actie te organiseren. Zie Operatie Steen-
breek Den Haag of mail naar 

edwin@duurzaamdenhaag.nl met een 
plan of voorstel. De planten zijn in elk ge-
val gratis. 

Tenslotte is het ook mogelijk om via het 
Stadsdeelkantoor Segbroek arien.tuin@

denhaag.nl een verzoek in te dienen om 
een bijdrage voor een geveltuin. Dan 
komt het uit een potje van Leefbaarheid 
en Burgerparticipatie en mocht het geld 
voor het lopende jaar op zijn, kan het wel-
licht binnen het budget van 2018. 

Samen met een aantal buren de straat 
vergroenen via tegeltuinen is een mooie, 
kleine aanval op de stenige buurt van 
ReVa!

Aanval 
op stenige 

buurt
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tekst: LAurA vAn herPen foto: esther GerAdts 

Al die willen te kaap’ren varen.

Muziek bracht hen bij hun vrouwen 
en in de muziek vonden zij ook elkaar.

Hij, die vroeger nog wel met één poot 
op de vensterbank de blues naar de 
maan speelde. Dat doet ie niet meer, 
zijn muziek is meer ingetogen nu.

Bij de buren Perzische klanken. Na 
een feestje de vraag of ze er toch geen 
last van hadden gehad. Ja dat hadden 
ze. Het was te zacht. Zo konden ze het 
niet goed horen. 

Ernaast een jamsessie. Had hij het 
gedurfd, dan had hij aangebeld op de 
eerste aan de andere kant.

Hier voelt hij voor het eerst: hier 
hoor ik thuis. Waar zijn dochter bij de 
buurvrouw mozaïekt. 

Ze komen allebei naar buiten. Het 
meisje stralend met haar teruggevon-
den hondje op batterijen. 

Daar komt nog een buur. Ook leuk, al-
leen geen baard. 

Ze gaan hier niet meer weg. 

Het hart heeft geen garage nodig.

Buren in Beeld WONEN IN DE WIJK

tekst: AAd vAn schie, foto: diederik vAn duuren

“Kappen is een creatief vak, het is heel 
praktijkgericht en ik ontdekte mijn talent om 
met mensen om te gaan. Een hippe, volkse 
herenkapper, dat is het voor mij, dat had ik al 
snel door.” Aan het woord is Wilbert Lahaye, 
herenkapper aan de Weimarstraat 

Hoe wordt een mens kapper in de Wei-
marstraat? “Ja, dat is een heel verhaal”, 
zegt Wilbert. “Ik was geen gemakkelijke 
jongen en na het VMBO had ik geen flauw 
idee wat ik zou gaan doen. Via een open 
dag kwam ik op de kappersopleiding in 
de Maziestraat terecht. Mijn stage deed 
ik bij Rob Jansen aan de Jan Luijkenlaan. 
Rob had toen drie zaken met 30 man per-
soneel. Daar leerde ik de kneepjes van het 
vak. Hij trok me op, stond naast me en liet 
me goed kijken. Na een aantal jaren erva-
ring als bediende maakte ik als 29-jarige 
de stap naar een eigen zaak. Via de slijter 
in de Weimarstraat hoorde ik van dat lege 
pand op nummer 347a. Met een vriend 
knapte ik dat pand op en al meteen liepen 
allerlei buurtgenoten naar binnen om te 
zien wat die gozer aan het doen was. Een 
warme ontvangst in Valkenbos was dat. 
Vanaf het begin stond de deur bij mij open 
en dat is nog steeds zo. Ik tikte een paar 
stevige oude kappersstoelen op de kop 
en de naam was snel bedacht. ‘The Chair’ 

moest dat worden. Mijn oude baas gunde 
mij deze kans en stuurde mensen door om 
eens te gaan kijken bij die jonge onderne-
mer. Dat noem ik altijd de ‘gunfactor’! 

Goed gekapt en flink gelachen
“Mijn klantenbestand is heel trouw en 

zeer gevarieerd. Jong en oud, oud Haags 
of nieuw Haags en vooral ook studenten 
komen in mijn zaak. De facebookgenera-
tie, zal ik maar zeggen. De leeftijd varieert 
van nog geen jaar tot 101. Op maandag-
ochtend knip ik mensen aan huis, dat zijn 
vaak oudere klanten, die vroeger in de 
zaak kwamen. Sommige gasten komen 
een keer per week om hun hippe kapsel 
actueel te houden, maar in het klantenbe-
stand zit ook een man uit Nieuw Zeeland 
die een keer per jaar op bezoek is bij zijn 
familie. 

Er is de directeur van de dierentuin van 
Dublin, die een keer per zes weken komt 
voor zijn knipbeurt en verder van alles 
daar tussenin. Veel echte Hagenaars, maar 
ook de nieuwe wijkbewoners uit Oost Eu-
ropa vinden de weg naar The Chair. Sinds 
5 jaar knip ik vooral op afspraak, alleen de 
zaterdag is nog inloop. Dat is de tijdgeest, 
mensen willen niet meer lang wachten. 
Dat is wel een beetje jammer, want de lol 
die er altijd was in een volle zaak, is daar-
door een beetje weg.

Anekdote
Een anekdote? Ik heb een heel vervelende 

klant eens voor zijn beurt `playback` geknipt 
door met de tondeuse net te doen of hij ge-
knipt werd. Dat leverde heel wat hilariteit op 
bij de wachtende klanten, vooral nadat hij de 
deur uit was. Het mooiste is dat de echtge-
note van de klant de volgende dag belde of 
haar man wel echt geknipt was! Maar ook in 
het nieuwe systeem blijft dit vak fantastisch. 
Je moet wel bijblijven via cursussen en rond-
kijken bij andere kappers, want anders raak 
je de jeugd en daarmee de toekomst kwijt. 
Zelf word ik geknipt door een goede collega 
en ik knip hem als wederdienst. Na sluitings-
tijd met een biertje erbij. Zo werkt dat.”

Open huis en de toekomst
Er lopen heel wat mensen bij Wilbert de 

huiskamer binnen. Bijvoorbeeld om tij-

dens de boodschappen even een bakkie 
tussendoor te doen. Zijn oude bovenbuur-
vrouw bezorgde regelmatig een broodje. 
Een andere 83-jarige buurvrouw scharrelt 
met haar rollator regelmatig naar binnen 
en van haar is de uitspraak: “Als ik 20 jaar 
jonger was, dan wist ik het wel.” 

Wilbert wil wel tot zijn 80e doorgaan op 
deze wijze. “Zo lang ik mijn rekeningen kan 
betalen en ik zoveel lol in mijn werk heb, 
is elke dag een feest voor mij. Natuurlijk 
spelen het redelijke tarief, de goede sfeer, 
de tijd die ik voor elke klant neem, de mo-
derne haarspullen die ik verkoop en de als 
prettig ervaren muziek allemaal een rol 
in mijn goed lopende kapperszaak aan de 
rand van de Valkenboslaan. Dit blijft een 
leuke volkswijk. Zo herenkapper zijn in 
een aan kapperszaken rijk bedeelde wijk is 
een zegen!”

20 jaar herenkapper in Valkenbos

Wilbert Lahaye
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THE CHAIR HERENKAPPER
Weimarstraat 347 A  
070 362 20 43 | www.thechair.nl
(‘s Zaterdags binnenlopen zonder afspraak!)

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

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

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

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

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

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

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

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

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

in 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.

      Florence Thuis in Regentesse Valkenbos, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag

T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

HANDIG
•  Iedere dag lekker eten en 

drinken in Jonker Frans
•  Wij organiseren geregeld 

leuke activiteiten waar u aan 
kunt deelnemen

ADVIES
•  Onze huisverpleegkundige 

denkt met u mee
• Gratis advies in onze  

Gezondheid en Zorgwinkel

ZORG
• 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

Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral 
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes! 

www.notariskantoorpost.nl

Het kantoor voor alle werkzaamheden op notarieel gebied,
ook voor estateplanning.

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g
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tekst: AAd vAn schie

Patty Broese (1966) is al jaren op verschil-
lende fronten actief in ReVa. Zij woont in de 
Van Bylandtstraat en is nogal eens te vinden 
op het hoekje bij Lolapaloeza, een van haar 
favoriete adresjes in de wijk. Patty is geboren 
in Leiden en deed haar creatieve opleiding 
bij CodArts in Rotterdam. 

“Kunst, welzijn en economie met elkaar 
verbinden, dat is mijn ambitie. Ik werkte 
12 jaar in de Schilderswijk voor het Volks-
buurtmuseum in een dergelijke rol. Nu ben 
ik al geruime tijd bezig in mijn eigen wijk. 
Werken voor het Circusfestival, dat een 
groot succes werd voor de buurt in 2015 
en 2016. Maar veel buurtgenoten worden 
nog niet bereikt. Via de reeks ‘Aan Tafel 
Gesprekken’ ben ik nu bezig om althans 
een deel van die mensen te betrekken bij 
hun buurt. De eerste bijeenkomst was in 

het Buurthuis van de Toekomst in de Wei-
marstraat. En ik voerde al gesprekken met 
de Latinovereniging, met de Iraanse ver-
eniging en bij Taal in de Buurt. In Zaal 3 
vond de derde sessie plaats op 24 juni en 
in september ga ik naar de Beeklaan.”

Eten en brainstormen 
Bij de bijeenkomst in Zaal 3 kregen de 10 

aanwezige buurtgenoten na het welkomst-

woord en het openingslied Neighbours van 
Albert Jan van der Neut een vragenlijstje 
voorgelegd over geluk, winkel- en restau-
rantaanbod, mate van activiteit, veiligheid 
en netheid van de wijk. Gevolgd door de 
vragen: Wat zou u willen veranderen of 
toevoegen in de wijk? Waar bent u blij mee 
en wat zou u zelf kunnen bijdragen aan de 
wijkverbetering? Onder het genot van de 
door de deelnemers meegebrachte soep/
broodjes, hapje en cake en een ‘vrij’ drank-
je werden al brainstormend de uitkomsten 
van de enquête besproken. 

Veel zaken passeerden deze avond de 
revue. Meer hondenuitlaatplekken in de 
wijk, de ruimte voor verblijf op het Re-

gentesseplein vergroten, meer seizoens-
gerichte activiteiten in de wijk, meer ont-
moetingsplekken in de wijk realiseren, de 
zeven pleinen in de wijk meer benutten 
voor ontmoeting en activiteit. Samen met 
een aantal jonge mensen een caférondje 
door de wijk maken of een soort culturele 
speurtocht door de wijk opzetten om wijk-
bewoners de verborgen plekken uit hun ei-
gen buurt te laten verkennen. Halverwege 
de gesprekken speelde en zong Ferdy Kar-
to over Nachtmensen en aan het einde van 
de bijeenkomst was er een sprankelende 
presentatie Indiase dans van Jaswina Bi-
hari Elahi. 

Receptenboekje
Alle recepten en ideeën komen in een 

boekje getiteld ‘Het recept voor een betere 
buurt’. Mensen kunnen hun suggesties ook 
melden bij info@pepedenhaag.nl.

Aan Tafel met 
Patty Broese

Naar een recept voor een betere buurt “Kunst, welzijn en 
economie met elkaar 

verbinden, dat is 
mijn ambitie”

Speelplekken in ReVa 
foto’s: diederik vAn duuren

Speelplaats Copernicusstraat

Franklinstraat

Newtonplein

Copernicuslaan

Emma’s Hof

Regentesseplein

Loosduinseweg Newtonplein

Loosduinseweg

“Wat zou u willen 
veranderen of 
toevoegen in 
de wijk? ”
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Vrijwilliger voor 
bingomiddag
Woonzorgcentrum Jonker Frans is op zoek 
naar een vrijwilliger die op maandagmid-
dag samen met twee andere vrijwilligers 
kan helpen met de Bingoactiviteit. Iemand 
die het leuk vindt om zelfstandig, wekelijks, 
een bingo te draaien en affiniteit heeft met 
ouderen en mensen met een beperking.
 

Vrolijke zorgzame 
vrijwilliger gezocht
Voor de kleinschalige zorgafdeling zoekt Jon-
ker Frans een gastheer/gastvrouw die mee 
kan helpen met de lunch. De werkzaamhe-
den bestaan uit het dekken van de tafels, as-
sisteren van de bewoners bij het gebruik van 
de warme lunch, koffie/thee inschenken en 
daarna het afruimen van de tafels. Een praat-
je maken en zorgen voor een gezellige atmo-
sfeer voor de bewoners. Voor meer informa-
tie: Milene Boutkan, telefoon: 070-7541175 
of Milene.Boutkan@florence.nl 

BEWONERS IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf foto: diederik vAn duuren

Margriet heeft veel ervaring met het ma-
ken van grote muurschilderingen. In ReVa 
heeft ze bijvoorbeeld, samen met de buurt-
kinderen, de muurschildering gemaakt in 
een van de hofjes van de Newtonstraat, 
waarbij alle kinderen een eigen vlinder 
mochten schilderen.

Rommeligheid
De muurschildering in de Daguerrestraat 

is over een oude muurschildering van ze-
ker 20 jaar oud heen geschilderd. Die is 
destijds door kinderen van het voormalige 

schooltje aan de overkant gemaakt. In de 
loop der tijd is het geheel nogal verloederd 
doordat er graffiti overheen is geklad. De 
rommeligheid werd verergerd door hang-
jongeren. Dus tijd om dat hoekje van de 
Daguerrestraat, tussen Beeklaan en Edi-
sonstraat, op te frissen. 

Feestje
Buurman Bart Lybert nam het initiatief 

en zocht contact met het buurtopbouw-
werk. Dat benaderde Margriet die op haar 
beurt weer naar de gemeente stapte met 
een plan. De nieuwe muurschildering is in 
samenspraak met de buurt tot stand geko-

men. Voor de schildering staan ook beton-
nen bladeren, schalen voor water en plan-
ten. Voor dat laatste zorgde de Stichting 
Steenbreek. Een officieel openingsfeestje 
staat gepland op het einde van de zomer. 

Meer werk van Margriet: 
www.margrietsnaterse.nl 

Nieuwe muurschildering in de 
Daguerrestraat

 Voorbereidend werk: verwijderen van de huidige graffiti

Margriet Snaterse van Snaterse Urban Creation legde deze zomer de laatste hand aan een 
mooie muurschildering in het voetgangersgedeelte van de Daguerrestraat. Inmiddels is haar 
kunstwerk te bewonderen. 

Dagje strand? 
Deze zomer ruimt TrashUre Hunt elke 
dag het strand van Scheveningen op 
en maakt het publiek bewust van de 
waarde van een schoon strand. Tras-
hUre Hunt daagt iedereen uit om mee te 
wandelen tijdens laagtij (anders spoelt 
al het afval weer de zee in) en het strand 
te ontdoen van haar schatten (afval) en 
zo bij te dragen aan het verbeteren van 
onze leefomgeving. Een originele en bij-
zondere activiteit voor gezinnen of voor 
bedrijfsuitjes.

Programma
De activiteit start elke dag, tot 23 sep-
tember, bij laagtij aan het TrashUre 
Hunt Museum aan de Strandweg 155. 
TrashUre Hunt sluit elke wandeling af 
met een gezellige activiteit: knutselen, 
skateboarden, vissen met het sleepnet, 
surfen, muziek, duurzaamheid, singer 
songwriters, lezingen, feesten, tango 
lessen, films en nog veel meer…. van 
duurzaamheid tot gekkigheid. Verdere 
informatie bij  info@trashurehunt.org 
of 06 42626391.

tekst: ed vervoorn

Na het succes van de tweede editie, strijkt 
ook dit jaar Het Circus weer neer in ReVa. Het 
Circus is een speeltuin voor samenwerking in 
de wijk. Een sociaal duurzaam buurtfestival 
georganiseerd voor én door bewoners, wijk-
organisaties, scholen en ondernemers.

Vorig jaar bezocht een enorm aantal 
mensen Het Circus. Dit jaar gaat Het Circus 
juist voor de schoonheid van de kleinscha-
lige verbinding. En wel op drie locaties in 
de wijk en op 3 aparte momenten als een 
soort rondtrekkende karavaan.

Op zondag 10 september start Het Circus 
in wijkpark De Verademing. Op zaterdag 
16 september vindt het plaats op het New-
tonplein. En op 23 september sluit Het Cir-
cus af op het Koningsplein.

Circusschool Circasso is weer van de par-
tij met leuke activiteiten. Lopend orkest 

Circo Sollievo geeft een vrolijke noot aan 
de locaties. Maar het is ook mogelijk om 
aan een workshop yoga mee te doen, te 
knutselen met het afval van Repairkid, te 
debatteren in de Debatmobiel of gewoon 
in het zonnetje te luisteren naar de vele 
bandjes en dj’s. En je te laten verrassen 

door de verschillende ‘walking acts’.
Het buurtfestival zit boordevol theater, 

muziek en dans, en ook talenten uit de wijk 
krijgen een podium! Zo’n honderd vrijwil-
ligers maken Het Circus mogelijk. Wie zin 
heeft om te helpen mailt naar ikdoemee@
hetcircus.me. Website: www.hetcircus.me

Het Circus is terug 
(maar anders)!

Leren omgaan met 
internet en computer 
Vanaf 10 oktober kunnen wijkbewoners 
weer terecht in bibliotheek Segbroek voor 
een aantal cursussen om te leren omgaan 
met internet, de computer of met de e-
overheid. Alle cursussen zijn op dinsdag in 
de bibliotheek aan de Weimarstraat 353 en 
bestaan uit twee of drie dagdelen. Leden van 
de bibliotheek betalen per cursus 10 euro, 
niet-leden 20 euro. 
Op 10 en 17 oktober is de cursus ‘eerste ken-
nismaking met de computer’, op 31 oktober 
en 7 november ‘kennismaking met internet’, 
op 21 en 28 november leren deelnemers hoe 
te zoeken op internet en de laatste cursus (15 
en 30 euro) bestaat uit drie dagdelen en ma-
ken de deelnemers kennis met de e-overheid.

 Detail van de nieuwe muurschildering
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Naar de knoppen 

Witgoedwalhalla Zwennes, al langer dan 
een eeuw gevestigd aan de Brouwers-
gracht. Daar hebben ze zeker een nieuwe 
knop voor onze kookplaat. Ik leg mijn 
kneusje behoedzaam op de toonbank. 
De medewerker voor hopeloze gevallen 
bekijkt het met weerzin. “Dat is er nog een 
uit de tijd van de gulden meneer.” “Was 
dat geen mooie tijd dan?” riposteer ik. “En 
’n knop is ’n knop. En ik betaal met euro’s.” 
“Was het maar zo simpel meneer.” Hoofd-
schuddend verdwijnt de stofjas achter 
opgestapelde fornuizen in de krochten van 
het keukenparadijs. Na enkele minuten 
klinkt gestommel en duikt hij op uit zijn 
doolhof. Een mismoedige blik verraadt 
reeds de vruchteloosheid van de expeditie. 
“Die worden niet meer gemaakt meneer 
en bij ons is de laatste er ook uit. Het spijt 
me.” Na een korte uiteenzetting over de ten 
onrechte veronderstelde compatibiliteit van 
kookplaatknoppen druip ik af. 
Dan maar het hele apparaat vervangen. 
Kunnen we zelf. Losschroeven en uit het 
aanrecht lichten, simpel! Waarom geeft dat 
ding niet mee? De gasslang zit bekneld 
achter de vaatwasser die, lang geleden al-
weer, onder de kookplaat is geschoven. Dan 
trekken we dat ding toch naar voren. De 
slotbeugel achter de sluitklep ziet er stevig 
uit. Die verdraagt wel wat trekkracht. Even 
later sta ik met een afgebroken slotbeugel 
in mijn handen. Jammer dan. Ook de vaat-
wasser is uit de tijd van de gulden, dus de 
eerste nieuwigheid is er af. Weg ermee! De 
koelkast maakt zich klein in z’n hoekje maar 
ontkomt niet. De gecraqueleerde deurbak-
jes vertonen sporen van lijm die niet heeft 
gehouden. De gebarsten groentelade is 
met duct tape gefikst. Eruit met die ouwe 
energievreter!
Telefoon! De man van de zonwering die 
vorige week ons knikarmscherm heeft 
bekeken. Dat wilde eerst niet meer omhoog 
en kan nu niet meer omlaag. “Slecht nieuws 
meneer, uw type tandwielblok is uit de 
handel. Maar dat lossen we wel op. Met 
arbeidsloon komt dat op € 250. Maar doen 
dan?”
Kijk, ‘n mailtje van de klusjesman. Gelukkig 
kan hij al volgende week de scheuren in 
de balkonvloer afdichten. Stoere mannen 
die helemaal uit Polen waren gekomen om 
onze achtergevel te voegen hebben de boel 
al eens tot de wapening opengehakt en 
daarna een delicate coating aangebracht. 
Tevergeefs, van de regen in de drup eigen-
lijk. Onze klusser zegt dat hij het beter kan, 
maar garantie gaat hij niet geven. Kijk, dat 
noem ik betrouwbaarheid.
We hebben best ook wel spullen die in 
principe niet kapot kunnen, vooral als je 
er afblijft. Bijvoorbeeld de onschuldige 
bloemenvaas die mijn geliefde vorige week 
uit haar handen liet vallen. Kom er dan ook 
niet aan! Maar stoffer en blik waarmee ze 
de boel opveegde functioneerden feilloos. 
    
Bert de Croon

C
olu

mn

tekst: Piet vernimmen foto’s: de reGentenkAmer

De Regentenkamer bestaat sinds 1990 en zit 
al een aantal jaren in ReVa. Het is een bekend 
podium bij musici uit de jazzwereld en het 
wordt hoog tijd dat dit Haagse podium ook 
in onze wijk wat meer bekendheid krijgt bij 
het publiek.

Er zijn wat vergelijkingen te trekken 
met NEST: allebei tamelijk onbekend, 
allebei net tussen twee wijken in gelegen 
en allebei met hun voordeur niet aan de 
straatzijde: NEST aan het De Constant 
Rebequeplein en De Regentenkamer aan 
de Cort Heyligersstraat, in de directe 
omgeving van het Energiekwartier. NEST 
zich richt op de hoogwaardige beeldende 
kunst en De Regentenkamer richt zich op 
hoogwaardige jazz. 

Hofje van Nieuwkoop
De Regentenkamer startte in het Hofje 

van Nieuwkoop, waar zij muziekavonden 
organiseerde in de regentenkamer van het 
Hofje. Daarna verhuisde het podium naar 
de Laan van Meerdervoort, vervolgens 
naar de Lange Beestenmarkt en sinds een 
aantal jaren zit De Regentenkamer, in het 
voormalige kerkgebouw van de Zeven-
dedags Adventisten, aan de Noord West 
Buitensingel, hoek Cort Heyligersstraat, 
wat verscholen achter de bomen. 

Vrijwilligers
Techniek en geluid, financiën, PR en mar-

keting, programmering, schoonmaak en 
bardiensten: samen zorgen de dertig vrij-
willigers ervoor dat De Regentenkamer 
elke maand een prachtig jazz-programma 
kan aanbieden.

Jazz
Ineke van Stralen, een van de vrijwil-

ligers: “De Regentenkamer is een perfect 
podium voor nieuw talent binnen de jazz-
muziek en de aanverwante muziekstijlen. 

Maar ook bekende artiesten treden er nog 
steeds graag op. Sommigen kwamen er al 
vanaf het begin van hun carrière. Bekende 
namen in de jazzwereld als zangers Rachel 
Gould, Ronald Douglas, Fay Claassen, 
trompettisten Ack van Rooyen en Michael 
Varekamp, gitaristen Peter Tiehuis, Ed 
Verhoeff, de saxofonisten John Ruocco en 
Tineke Postma en de pianisten Rob van 
Kreeveld, Rob van Bavel en Rembrandt 
Frerichs, afkomstig uit ReVa, om maar wat 
te noemen. 

Eén keer per maand is het altijd genie-
ten met ‘Friday Night Live’ waar zangeres 
Simone Pormes samen met bevriende 
musici met veel enthousiasme bekende 
hits en eigen werk ten gehore brengt. De 
Regentenkamer is echt een verborgen 
juweeltje in het Energiekwartier.”

Maandelijkse programmering
In juli en augustus is De Regentenkamer 

gesloten, maar de overige tien maanden 

staan hier meer dan 100 concerten op het 
programma met onder andere jazz, tango, 
latin-jazz, fusion en jazzy pop. 

Voor een organisatie die enkel uit vrij-
willigers bestaat, is dat een ongelooflijke 
prestatie. Ook verschillende vormen van 
muziektheater staan op het programma. 

Elke woensdag vanaf 20.00 uur is de 
gratis open jamsessie onder leiding van 
Terry Knight (drums) en Alex Milo (con-
trabas). Iedereen die muziek maakt kan 
meedoen. En elke donderdag ‘Cookin’ jazz: 
een Indische maaltijd gecombineerd met 
live-music van 18.00 tot 20.00 uur.

Meer dan muziek
De Regentenkamer exposeert ook kunst, 

te bezichtigen op woensdag, donderdag en 
vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur. En tijdens 
de muziekavonden natuurlijk. Zo expo-
seert van 13 september tot 29 oktober de 
Haagse Mieke Verhaar haar Marokkaanse 
stillevens en (zee)landschappen.

De Regentenkamer

Een verborgen juweeltje in het Energiekwartier

Begin september organi-
seert De Regentenkamer 
de ‘Mondriaan Piano-
dagen’ en 1 oktober de 
muziektheaterproductie 
‘La Dietrich’. Zie hiervoor 
onze cultuurpagina en de 
Agenda.
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SENIOREN IN DE WIJK

Eenvoudig, 
no-nonsense en lekker

25 AUG 20:00

Bandsessies
De Bandsessies – op initiatief van Anton Constandse 
– geven beginnende en gevorderde muzikanten 
een podium en een kans om alle sores om te 
zetten tot muziek. Gratis

Residentie Orkest: Symphony in the Park
Geniet van een romantische concertavond! Dirigent 
Nicholas Collon brengt muziek van Tsjaikovski en 
Humperdinck. Voorverkoop: € 11,00 | 
Aan de poort: € 12,00 | Ooievaarspas: € 6,0026 AUG 20:00

Kunstroute Zuiderpark
In het Zuiderparkpark staan meer dan dertig kunst-
werken van internationaal bekende kunstenaars. 
Maak samen met een gids kennis met deze 
collectie beelden. Gratis | Reserveren via website3 SEP 10:00

Een Beetje Stuk
Regisseur Marjolein Walinga maakte samen met 
buurtbewoners uit Moerwijk een toneelstuk. 
Voorverkoop: € 9,00 | Aan de poort: € 10,00 | 
Ooievaarspas: € 4,003 SEP 15:00

AUGUSTUS & SEPTEMBER

16 SEP

Klassiek in de Manege
Deze zomer een klassiek kamermuziekconcert op 
een bijzondere locatie: in de ‘bak’ van Manege 
De Eendenkooi. Voorverkoop: € 11,00 | 
Aan de poort: € 12,00 | Ooievaarspas: € 5,00

Hindoestaans Vrouwenfestival 
In dit festival staan vrouwelijke zangeressen en 
muzikanten uit verschillende culturen centraal. 
Aan het festival nemen zangeressen uit Den Haag 
en omstreken deel. Gratis17 SEP 16:00

Korenfestival
Om de popkoren die Den Haag rijk is aan een 
groot publiek te presenteren, wordt dit jaar voor 
de derde keer het Korenfestival georganiseerd. 
Gratis24 SEP 13:00

Dans om de wereld (12+)
In het kader van een danseducatieproject van 
Stichting Art Generation dansen jongeren mee 
met zes professionele dansers. 
Prijzen n.t.b.29 SEP

tekst: Piet vernimmen, foto: de sLimme senior

Op 1 oktober kunnen wijkbewoners alles te 
weten komen over een ‘levenstestament’. 
Slimme Senior organiseert deze bijeenkomst 
om 16.00 uur in buurt-en-kerkhuis Bethel 
aan de Thomas Schwenckestraat 28/30. 

Slimme Senior is een Haags platform van 
55-plussers die hun toekomst in eigen 
hand nemen, samen met anderen. Het le-
ven zo lang mogelijk zinvol houden, met 
genoeg vertrouwde mensen om je heen. 
Dat wil iedereen. De deelnemers aan Slim-
me Senior denken na over hoe ze dat als 
55-plussers voor elkaar kunnen krijgen, 
hoe ze dan willen wonen, hoe ze dan aan 
goede zorg en betrouwbare hulp kunnen 
komen en hoe te voorkomen dat anderen 
(bijvoorbeeld de kinderen) van alles moe-
ten gaan uitzoeken, mocht dat later nodig 
zijn. Een levenstestament is een document 
dat daarbij een belangrijke rol speelt.

Levenstestament
Een levenstestament is een document 

dat een aantal zaken vastlegt voor het ge-
val er tijdens het leven iets gebeurt, waar-
door de 55 plusser zelf niet meer kan han-
delen. Bijvoorbeeld als hij of zij zelf door 

een ongeluk of door ziekte niet meer in 
staat is om belangrijke zaken – privé of 
zakelijk – te regelen. Of bepaalde zaken 
niet zelf meer wil regelen en het prettiger 
vindt dat een ander dat doet. In al deze si-
tuaties is het van belang om te weten wat 
de wensen zijn.

Bijeenkomst in de Bethel
De bijeenkomst op 1 oktober in de Bethel 

informeert de bezoekers over het levens-
testament en wat daar allemaal bij komt 
kijken. Er komen vragen aan de orde zoals: 
Waarom een levenstestament, wat zet je er 
wel (en niet) in, hoe pak je dat aan en wat 
is de rol van de notaris hierbij. Ook gaan 
de deelnemers met elkaar in gesprek over 
thema’s als kwaliteit van leven en hoe kun 
je daar zelf invloed op uitoefenen. 

Voor de pauze houdt een notaris een in-
leiding over het levenstestament, waarna 
mensen vragen kunnen stellen. Na de 
pauze zijn er kleine gespreksgroepen, 
waarbij thema’s aan de orde kunnen ko-
men zoals de kwaliteit van leven. Voor 
de muzikale omlijsting deze avond zorgt 
Marie Anne de Rooij. Zij zingt Spaans Se-
fardische liederen en begeleidt zichzelf 
daarbij op de gitaar. 

De kop niet in het zand
Slimme Senior is een platform met men-

sen vanaf een jaar of 55 die hun kop niet 
in het zand willen steken als het gaat om 
ouder worden. Mensen die nu actie willen 
ondernemen om zo nu en in de toekomst 
zinvol en gelukkig te kunnen leven. Al 
meer dan 125 mensen hebben zich aan-

gesloten. Wil je deelnemen aan deze in-
formatieavond of wil je meer informatie 
ga dan naar slimmesenior@gmail.com of 
www.slimmesenior.nl

Een levenstestament

Verstandig en zorgeloos oud worden

 Leden van De Slimme Senior in de debatmobiel
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance)
Niet spoed: tel: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192. tel: 0900-8844
Wijkagenten: Bert Feenstra, Paul Ouds-
hoorn, Cindy van Leeuwen, Fabian Roso. 
tel: 0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192, 
tel: 0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis. tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervis-
markt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan 
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt 
XL, in de Regenvalk of Lindenkwadrant: 
070-2052480 (tot ongeveer juni 2017) 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148, 070-2052660 (vanaf 
ongeveer juni 2017)
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16 tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30, tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 0502
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 3653903

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor mel-
dingen en klachten over milieu, geluid, 
stank, ongedierte, openbare straat, riole-
ring, straatverlichting etc.tel: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek : tel: 14 070
Grofvuil: via internet of tel: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: via internet of 
tel: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com tel: 0619626333.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
tel: 0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: tel: 0800-0072
Dunea (water), storingen:  
tel: 088-347 47 47  

Cultuur en agenda

REGENTENKAMER - LA DIETRICH

Zondag 1 okt, 16.00 uur: Marlène Dietrich 
in De Regentenkamer. Een muziektheater-
productie met oorspronkelijk filmmate-
riaal over het werk en leven van Marlene 
Dietrich, samengesteld door Michael Hel-
merhorst (Picture search). Haar repertoire, 
films, foto’s en leven zoals beschreven door 
haar dochter Maria Riva in Dietrich’s biogra-
fie vormen de inspiratiebron en rode draad 
van deze voorstelling. Marlène komt tot le-
ven door La Sirène (Wilma Bakke) en Eric 
Lensink begeleidt haar op piano. Entree 
12,50 – www.deregentenkamer.nl

sAmensteLLinG: Piet vernimmen
Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl

DNR - ZOMERACTIVITEITEN

Op 26 aug neemt DNR deel aan het Weimar-
straat Zomerfestival. Op 27 aug is DNR op 
locatie in Emma’s Hof met Songs from the 
Deep, intieme concerten van singer-song-
writers. Op 1 sep heeft DNR een eigen Uit-
nach, met voorstellingen in het hele pand, 
gratis toegang. Op 9 sep speelt de bijzon-
dere zwembadfilm Tuvalu in Het Diepe. Op 
10 sep rondleidingen tijdens de Open Mo-
numentendag. Variété-kunstenaars Goos 
Meeuwsen en Helena Bittencourt spelen op 
7 okt hun show HumanActs. 
- www.denieuweregentes.nl 

DE VERTELVLOER – DE ODYSSEE

Op zondag 8 okt komt de Mythische Mara-
thon met De Odyssee naar de Vertelvloer; 
het verhaal van een man die alles moest 
verliezen om eindelijk thuis te komen. Een 
project van Stichting Verhalenfontein. De 
vertellers zijn Madeleine Nieuwlaat, Fred uit 
het Broek, Hermine van Helden, Kees Geel-
hoed en Janneke Tanja. Van10.30 tot on-
geveer 17.00 uur (met pauzes!). Entree 25 
euro inclusief lunch. Cartesiusstraat 137g, 
facebook/devertelvloer
Reserveren: vertelvloer@gmail.com

REGENTENKAMER - MONDRIAAN PIANO-
DAGEN

Begin sep staat Regentenkamer in het te-
ken van Mondriaan met muziek, theater 
en een ‘pop-up expositie’. De opening op 
6 sep wordt ingeleid met een voorproefje 
van de voorstelling ‘De Dansende Madonna’; 
Mondriaan’s bijnaam. Op 7 sep brengen Rob 
Agerbeek (piano), Ben Schröder (drums) en 
Alex Milo (bas) samen met Machteld Cam-
bridge een ode aan Mondriaan met veel 
Boogie Woogie en Ragtime. Op 10 sep is 
open podium met jury en prijs. 
- www.regentenkamer.nl

WIJN EN KUNST – MIRIAM L’HEMINEZ

Zondag 3 sep, 16.00 uur opent ‘Mixed Me-
dia’ met werk van Miriam L’Herminez. Tot 
2001 werkte Miriam als tropenarts in Ma-
lawi, Zimbabwe en Tanzania. De passie voor 
kunst leefde al van jongs af aan. In 2015 
studeerde zij af als beeldend kunstenaar. 
Het verblijf in Afrika vormde een ontdek-
kingstocht. In contact komen met zoveel 
verschillende culturen, samen werken en 
wonen met zoveel verschillende mensen. 
De expositie loopt tot en met 3 oktober bij 
Wijn & Kunst aan de Weimarstraat 24A. 
– www.wijnenkunstatelier.nl

DE FOYER DNR – INA VAN TIENEN

Op 9 sep opent in De Foyer de tentoon-
stelling ‘Dieren en landschappen op ienie 
mienie formaat’ een expositie van collages, 
tekeningen en schilderijen die tot 31 okt 
duurt. Het sleutelwoord in het werk van Ina 
is kwetsbaarheid. “Op mijn wandelingen zie 
ik veertjes, stukjes hout, wier, plukjes scha-
penwol, boomschors. De vergankelijkheid, 
kwetsbaarheid, vorm en wat het voorwerp 
heeft meegemaakt, inspireert me en brengt 
me op ideeën. Bij mijn werk op klein for-
maat kun je wegdromen in een grotere we-
reld.” – www.denieuweregentes.nl

BETHEL MUZIEK – MUZIEK MATINEE

Zaterdag 7 okt van 13.00- 16.00 uur in de 
Bethelkerk, Thomas Schwenckestraat 28. 
Maak kennis met muzikaal talent uit de 
buurt. Bethel Muziek Matinee: elke tweede 
zondag van de maand van nov t/m apr 2018. 
Op 7 okt opent het nieuwe seizoen. Zon-
dag 12 nov ‘Dream with me’: greep uit twee 
eeuwen Amerikaanse muziek en zondag 9 
dec kerstconcert door het Haags Dominicus 
koor. Belangstelling om deel te nemen of bij 
te wonen? - BMM@betheldenhaag.nl

BENT – TIENDAAGSE

Zondag 27 aug 15.00 uur opening exposi-
tie. Eind augustus is BenT tien dagen ex-
positieruimte voor acht beeldhouwers. Wat 
hen bij elkaar brengt is de liefde voor het 
bewerken van materialen. Het werk van 
ieder afzonderlijk is heel divers, waardoor 
een levendige tentoonstelling is ontstaan. 
Alice Bakker, Leo van den Bos, Desiré Ha-
verkamp, Huub van Meerwijk, Hanneke de 
Munck, Anja Vosdingh Bessem,Tom Wage-
naar, Thijl Wijdeveld, allen aanwezig tijdens 
de opening. Weimarstraat 51.
– www.bent-51.nl

ELECTRICITEITSFABRIEK – DCR PLEIN-
FESTIVAL 

Op zaterdag 9 sep organiseert DCR, een pro-
gramma van 15.00 – 21.00 om kennis te 
maken met de vele kunstenaars, architec-
ten, vormgevers en organisaties in de voor-
malige Electriciteitsfabriek. Zaal 3 verzorgt 
een theaterperformance, dansstudio Cloud 
danst over het plein, muziekstudio Loos 
regelt de muzikale invulling, rondleidin-
gen in gebouw van de Electriciteitsfabriek, 
NEST opent een tentoonstelling, rondleidin-
gen langs de DCR-Ateliers, en veel creatieve 
workshops: percussie, dans, inkt, penseel 
en 3D - www.nestruimte.nl
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DNR SERIES
Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Vanaf 6 sep, 
Elke woensdag-

ochtend 

Peuterdans (2+)
Dans en beweging voor de allerkleinsten.

Vanaf 9 sep
Elke vrijdag-

ochtend

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse fl amenco te beleven!

29 sep | 13+27 okt  
20:30

De Haagse Spot
Try-outpodium voor cabaret, stand up en singer-songwriters. 

19 sep | 17 okt
20:30

DNR FILMCLUB
SEP Festival Palestinorama! | OKT Tribute to Akira Kurosawa.

Elke dinsdag
20:15

OKTOBER 2017
Zo 1 | R-Wishes*
Hindoestaanse theatervoorstelling.

Vr 6 | DNR Bluesclub | Talkin’ Blues
Vijfmans formatie met het geluid van een bigband.

Za 7+Zo 8 | HumanActs | Goos Meeuwsen en Helena Bittencourt
Variété-acteurs houden publiek een spiegel voor. Herken jezelf en lach!

Vr 13 | Le cas Martin Piche | L’Autre Pays du Théâtre*
Une comédie drôle et débordante d’énergie.

Zo 15 | Klassiek in ‘t Ketelhuis
Zondagochtendconcert met topmusici en een brunch na afl oop.

Zo 22 | Interstate 17!* 
Interstate Dans Studio al 17 jaar een begrip in Den Haag e.o.

Vr 27+Za 28 | Spotlight: Romania 3 
Het hedendaagse Roemenië in fi lm, fotografi e, muziek en beeldende kunst.

SEPTEMBER 2017
Vr 8+29 en Di 12+19+26 sep | Palestinorama! | Festival 
Festivalmaand rond het thema vreedzaam samenleven in Israël en Palestina. 

Vr 8 | DNR expositie | Ina van Tienen - opening
Dieren en landschappen op ienie-minie formaat. Tot 31 oktober.

Za 9 | Tuvalu
Bont gezelschap speelt live soundscape bij zwembadfi lm.

Zo 10 | Open Monumentendag
Ontdek de rijke geschiedenis van De Regentes met een spannende rondleiding.

14+15+16+17 | Petticoat | Theatergroep Spot*
De musical van nu over het Nederland van toen.

Za 23 | Landru et Fantaisies | L’Autre Pays du Théâtre *
Derrière le rire se trouve souvent une réfl exion subtile sur la barbarie.

* = verhuur

Festival De Betovering
De leukste herfstvakantie van Nederland! 
Van 13 tot en met 21 oktober staat cultureel Den Haag op ongeveer 50 verschil-
lende locaties geheel in het teken van Festival De Betovering! Met dit jaar ruim 
500 nationale en internationale voorstellingen, fi lms en workshops belooft de 18de 
editie van dit jaarlijkse festival in de herfstvakantie weer een groot feest te worden 
voor álle kinderen van 2 t/m 12 jaar. 

Het thema van dit jaar is FEEST – De gekleurde stad. 

Woensdag 18 oktober t/m vrijdag 20 oktober is DNR een Festivalcentrum van 
De Betovering. Die dagen zijn er verschillende workshops en voorstellingen door 
het hele pand. www.debetovering.nlAUGUSTUS 2017

Za 26 | Zomerfestival Weimarstraat
Van álles te doen voor buurtbewoners, van piepjong tot heel oud.

Zo 27 | Songs from the Deep
Intieme concerten van singer-songwriters in de prachtige buurttuin Emma’s Hof.

SEIZOENSOPENING
Vr 1 september | DNR nodigt je uit
Kom proeven van het nieuwe seizoen bij DNR. Wegens succes nog één keer onze 
verhalenvoorstelling Zand en Veen II met spelers en makers uit de buurt. Loop bij 
ons binnen vanaf 18:30 uur, het feestelijke programma start om 19:00 uur.

Zo 3 september| Uitfestival Den Haag
DNR vind je zondag 3 september samen met de andere Cultuurankers op het Lange 
Voorhout. Met op het podium voorproefjes van het nieuwe seizoen, een terras met 
lekker eten en drinken en een tent waar kinderen naar hartelust kunnen knutselen.

t ip!

t ip!

KOM!

tip!

t ip!


