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ZON der Gaslaan
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Zo’n 10 jaar geleden zouden velen van ons 
niet in een winkel met tweedehands artike-
len gesignaleerd willen worden. 

Nu is het een alom geaccepteerde manier 
om aan je spullen te komen. En op etentjes 
bij je thuis kun je je gasten flink jaloers ma-
ken met dat bijzondere bijzettafeltje, die 
fijne likeurglaasjes, die hippe vintagestoel 
uit de zeventiger jaren en die prima fiets, 
alles afkomstig uit de tweedehands-spul-
lenwinkel. Het is inmiddels een volkomen 
normaal verschijnsel geworden en zeker in 
onze ReVa-wijk groeit het aantal dan ook 
gestaag. Op dit moment streven de meeste 

winkels nog ideële doelen na, zoals werk-
gelegenheid en werkervaring voor mensen 
die een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. Ook zorgen om het milieu is een be-
langrijke drijfveer. 

Daarnaast verschijnen hier ook steeds 
meer winkels met een louter commerci-
eel doel, van de stoffige etalage met twee 
mottige stoelen, tot de hippe winkels die 
een exclusieve selectie uit de tweedehands 
spullen en meubels verkopen. Onze redac-
teur Anneke de Graaf maakte een rondje 
langs zes winkels in ReVa. Diederik van 
Duuren maakte de foto’s. Zie pagina 4. 

Oud weer nieuw
Tweedehands-spullenwinkels in ReVa

Op 30 september werd in het clubhuis van Dubbel Zes aan de 
Zonnebloemstraat op feestelijke wijze de Jeugdsportraad (JSR) 
Segbroek geïnstalleerd. Na een stevige aftrap door het rap-

duo Vinrock en een woordenspel tussen Stadsdeeldirecteur  
Hanneke Schippers en de 6 jeugdraadsleden sloten de partners 
een convenant af.
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Foto: Piet Vernimmen

Installatie Jeugdsportraad in Segbroek 

Top Jeugd project Breekpunt 
SPORT IN DE WIJK  05

Dew Mandir
RELIGIE IN DE WIJK  07

Voorkom inbraak auto’s
Nog steeds worden dagelijks auto’s open-
gebroken. Ook bij u in de buurt. De meeste 
auto-inbrekers hebben geen bepaalde auto 
op het oog, maar kijken om zich heen of ze 
voor hen aantrekkelijke auto’s zien. In de 
week van 2 tot en met 6 november hielden 
agenten samen met scholieren, vrijwilligers 
korte confronterende preventieacties om 
autobezitters te attenderen op hun gedrag 
zodat zij minder kans lopen slachtoffer te 
worden. Wat kunt u doen om de kans op 
auto-inbraak zo klein mogelijk te maken?
• Doe uw auto altijd op slot.
• Laat geen (waardevolle) spullen achter 

in uw auto. Zeker niet zichtbaar!
• Laat het dashboardkastje open.
• Verwijder de afdruk van uw navigatie-

systeem op uw voorruit.
• Stop de aansteker terug in de houder, 

nadat u deze gebruikt heeft voor uw 
mobiele telefoon of uw navigatiesys-
teem.

Laat u toch apparaten in de auto liggen? 
Schakel ze helemaal uit. Dieven kunnen lap-
tops, tablets en telefoons aan de hand van 
het Bluetooth-signaal detecteren als deze 
nog aan staan.
Parkeer op goed verlichte plaatsen en op 
plaatsen die in het zicht liggen.

MET EXTRA
ZORGBIJLAGE!

In ReVa zijn veel bewoners die te 
maken hebben met ‘zorg’. 
Mensen die zorg nodig hebben 
óf zij die werken in de zorg. Door 
allerlei landelijke regels is de 
zorg het afgelopen jaar enorm 
veranderd. Eind 2015 is een mooi 
moment om extra aandacht te 
besteden aan de zorg in ReVa. 
U leest er alles over in onze 
Zorgbijlage.

THEMA ITEM
 KRINGLOOPWINKELS
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Onze serie over kennis maken met me-
dewerkers van het  Stadsdeelkantoor be-
sluiten we met een dubbelinterview met 
de chefs van Politie Segbroek. Daar komt 
verrassende informatie boven over crimi-
naliteitscijfers in de wijk. We doen het niet 
zo slecht met elkaar in deze buurt. Beter 
op je fiets passen is een andere conclusie 
die je uit dit verhaal kan trekken. 

We bezochten op 21 oktober de tempel 
aan de Gaslaan. Dat leidde tot twee arti-
kelen over de Hindoe-gemeenschap: een 
artikel over Navratri en een artikel over de 
prachtige nieuwe tempel.

Lees ter vermaak het verhaal over het 
stofzuigerolifantje Henry dat zijn domici-
lie heeft aan de Emmakade. In onze maal-
tijdrubriek neemt Quirine ons deze ronde 
mee naar de Indische keuken. Voor ieder 
wat wils dus weer. 

In het midden van deze krant vindt u de 
bijlage over ontwikkelingen in de zorg in 
onze wijk. Het zijn vooral verhalen over de 
zorggebruikers, de mantelzorgers, de vrij-
willigers en de professionals geworden. 
Een compleet beeld geeft dit niet, maar 
het is wel een inkijk in wat er in ReVa aan 
de gang is op dit vlak. Er ontstaat een 
gemengd beeld: de bezuinigingen heb-
ben invloed. Soms ontstaan er goede 
dingen maar er zijn zeker ook mensen 
de klos: oud en minder gezond worden 
en dan nog goed de weg vinden in al dat 
zorgaanbod is geen sinecure. 

Tenslotte: de redactie wenst alle lezers 
van de krant een mooi en duurzaam 2016 
toe. Wij gaan door en komen volgend jaar 
met 6 edities van KonkreetNieuws.

VAN DE REDACTIECOLOFON “ Deze keer een 
bijlage over  
ontwikkelingen 
in de zorg in 
onze wijk

”

N ummer 5 van KonkreetNieuws ligt voor u en het is ook nog een dub-
belnummer geworden. Het is geen Kerst- of Oudjaarskrant.  We be-
steden aandacht aan winkels in de wijk, waar spullen te koop zijn die 

een nieuwe kans krijgen. Mooi en bruikbaar en voor minder geld.  Leek ons een 
goed thema in een tijdsbestek waarin de economie maar traag herstelt en waarin 
duurzaamheid een belangrijk thema is. 

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

Burgernet 
Neemt u als wijkbewoner al deel aan 
Burgernet? Met Burgernet werken 
politie en gemeente samen met Ha-
genaars om vermiste of verdachte 
personen op te sporen. Het werkt heel 
simpel, praktisch en erg effectief. Na 
een melding van bijvoorbeeld een in-
braak of een vermist kind of verward 
persoon, krijgt u als deelnemer van 
Burgernet een ingesproken bericht of 
een sms-bericht. Dat bericht verzoekt 
u om uit te kijken naar een duidelijk 
omschreven persoon of voertuig. Nog 
geen deelnemer? Meld u dan aan op 
wwww.denhaag.nl/veilig. U kunt 
ook een antwoordkaart bij het stads-
deelkantoor ophalen. 

konkreetnieuwskonkreetnieuws.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

Heb je iets dat interessant 
is voor KonkreetNieuws? 

Neem contact op!
REDACTIE@KONKREET-

NIEUWS.NL

Wel of geen nieuwe  bewonersorganisatie ReVa?
Impressie van een verkenning in Bethel 
Door: Anneke De GrAAf

De afgelopen periode heeft ReVa het moeten 
stellen zonder bewonersorganisatie. Vanuit 
verschillende hoeken kwamen signalen dat 
zo’n organisatie werd gemist. Stadsdeel Seg-
broek liet daarom een verkenning uitvoeren 
onder sleutelfiguren en partijen binnen ReVa 
naar de behoefte aan een dergelijke organi-
satie of een andere vorm van samenwerking. 
De uitkomsten werden op 14 oktober bespro-
ken met een aantal vertegenwoordigers van 
groeperingen met wie gesproken was. 

Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers 
verwelkomde de aanwezigen en lichtte 
kort toe waarom het stadsdeel deze ver-
kenning en deze bijeenkomst heeft gefaci-
liteerd (zie boven). Ze gaf het woord aan 
Hans Hoogvorst, die de verkenning heeft 
uitgevoerd en deze kort presenteerde. 

Niet, of toch wel?
In totaal zijn 25 gesprekken gevoerd 

met 48 actieve personen die 26 organi-
saties in ReVa vertegenwoordigden. In 
grote lijnen was de uitkomst dat er op dit 
moment geen sterke behoefte bestaat aan 
een nieuwe bewonersorganisatie. Groepen 
kennen elkaar vaak niet en zijn vooral met 
hun eigen achterban bezig. Er zijn geen 
gezamenlijke thema’s waarmee men bezig 
is en ook voelt lang niet iedereen zich on-
derdeel van de wijk ReVa. Maar helemaal 
niets is ook weer zoiets, vonden vele ge-

sprekspartners, ook tijdens deze bespre-
king van de verkenning. Eigenlijk wil men 
toch wel iets. Bijvoorbeeld een centraal 
servicepunt, waar alle kennis van en over 
de wijk, nuttige adressen, informatie en 
doorverwijsmogelijkheden voor iedereen 
te vinden is. Tussen haakjes: Ook de Kon-
kreetNieuws vond men een goed samen-
bindend middel. 

Hoe verder?
Enkele aanbevelingen die Hans Hoog-

vorst naar aanleiding van de verkenning 
doet, passen bij de uitkomsten ervan en 
bij de discussies die tijdens deze bijeen-
komst werden gevoerd. Die aanbevelin-
gen komen in grote lijnen op het vol-
gende neer. Begin niet met een nieuwe 
bewonersorganisatie, maar ga op zoek 
naar een andere passende vorm van uit-
wisseling en netwerken. Vermijd koepels, 
hou het zo laag mogelijk bij de bewoners. 
Breng een soort (digitale) wijkwinkel 
terug en laat je ondersteunen door het 
Stadsdeelkantoor. Odin de Bruijn, ook 
hier aanwezig als stadsdeelmedewerker, 
nodigde de aanwezigen van harte uit om 
te komen praten of informatie uit te ko-
men wisselen. In ieder geval werd deze 
verkenning en de bespreking erover ge-
zien als een eerste stap naar iets nieuws, 
wat het ook moge worden. Er wordt ver-
der gepraat en het Stadsdeel zal dit bege-
leiden. Wordt vervolgd. 

Onbeperkt sporten 
voor 50 plus
Het hele jaar door (ook in de winter) kunnen 50 
plussers onder deskundige begeleiding onbe-
perkt sporten bij Breekpunt aan de Teijlerstraat. 
Zowel tennis als Sport en Spel. 
Kijk voor de tijden op de www.tvbreekpunt.nl
Deze activiteit wordt aangeboden door Ten-
nisvereniging Breekpunt en de Gemeente Den 
Haag. De kosten voor Onbeperkt sporten be-
dragen €150,- per jaar. Met een ooievaarspas 
50% korting op de prijs. Voor een gratis proef-
les of informatie kunt u contact opnemen met 
Ivo van Boheemen 06 43 20 40 46 of 
ivoboheemen@hotmail.com, of kom een 
keer kijken op de Teijlerstraat 126.

Like onze Facebookpagina!
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De vertelvloer 
Aan de Cartesiusstraat 137g bevindt zich 
op de tweede verdieping van de voorma-
lige huishoudschool een klein theater, een 
podium voor verhalenvertellers, de Ver-
telvloer. Bekende professionele vertellers 
van verhalen, zoals Esther de Jong, Dick 
van der Pijl, Madeleine Nieuwlaat en Anne 
Margriet Veldhorst verzorgen hier voorstel-
lingen. Er is geen lift aanwezig. Schoenen 
zijn niet toegestaan op de vertelvlonder! 
Veel bezoekers nemen dan ook sloffen of 
warme sokken mee. De stoelen voor het 
publiek staan rondom de vlonder. Reser-
veren gewenst. Voorstellingen kosten ge-
middeld €10,-. De Vertelvloer is een initia-
tief van Marjan Schoenmakers - facebook: 
de vertelvloer.  Zie ook de cultuurpagina in 
deze KonkreetNieuws.

Van sexting en grooming tot pesten

Een opvallende site van de politie is 
www.vraaghetdepolitie.nl. 
Alle mogelijke vragen en antwoorden ver-
deeld in veertien grote onderwerpen. Vra-
gen over vuurwerk, internet, wapens, drugs, 
vernieling en verkeer. En wat te doen als je 
mobieltje is gestolen. Een leerzame website 
voor ouders en jongeren. Je kunt ook elke 
dinsdag- en donderdagavond chatten met 
de politie. 

Door: eD vervoorn

 
Freek van Esveld wilde na de ambachts-
school in 1956 direct de praktijk in. Hij 
ging daarom zijn vader helpen in de zaak 
aan de Waldeck Pyrmontkade. Die was 
daar een jaar eerder begonnen ‘in stof-
zuigers en witgoed’. Herstellen en onder-
delen verkopen. Lekker bezig zijn met 
apparaten, vond Freek. Iets wat kapot is 
herstellen, wat is er mooier dan dat?

Nu is Freek 76 en staat hij nog altijd in 
de winkel. Tegenwoordig verkoopt hij 
ook nieuwe stofzuigers, veel Numatic: 
de bekende zwaardere jongens en mei-
den, beter bekend als Henry, Hetty of Ja-
mes of als ‘de stofzuigers met de oogjes’. 
“Die kunnen wel 20 jaar worden.” Maar 
hij verkoopt ook andere gangbare mer-
ken, zoals Electrolux, Siemens of Bosch.

Regelmaat
Je zou denken, 76 jaar, een leeftijd om 

allang met pensioen te zijn. Maar dat is 
niets voor Freek van Esveld. Want hij 
kan maar slecht stilzitten en heeft ook 
graag nog dat praatje op de zaak. Een 
beetje regelmaat in zijn leven. Zeker na-
dat zijn vrouw overleed, voor wie hij ja-
renlang mantelzorger was. Freek vindt 
het al snel te stil in huis. En hobby’s 
heeft hij nooit opgebouwd. “Daarvoor 
heb ik altijd te hard gewerkt.”

Dus staat hij nog steeds vier dagen per 
week in de stofzuigerspeciaalzaak. Hij 
heeft er plezier in. Als er geen klanten 
zijn in de kleine showroom is hij ‘ach-
ter’ bezig met de reparaties, de een na 
de ander. Hier had zijn vader vroeger 
het woonhuis. De laatste sporen van het 
behang zijn nog op de muren te zien. 
Nu staat de ruimte vol met stalen tafels 
en kasten. Op de laden zitten plakker-
tjes waarop in Oudhollands handschrift 
Nilfix, Miele en Bosch staat geschreven. 

Of wielen, kleine zuigmond en pedalen. 
Klein gereedschap hangt aan twee wan-
den. De radio speelt op de achtergrond. 

Weggooimotoren
Na een enkele kop koffie gaat Freek 

aan de slag. Hij kan alles repareren. De 
reparaties zijn verschillend. Vaak zijn 
het inwendige snoerbreuken. Door het 
katrollensysteem moet de hele machine 
uit elkaar om het probleem te verhel-
pen. Voor problemen met de motor 
staan er op de werktafels grotere ma-
chines zoals het proefpaneel, de ampè-
remeter, de draaibank, de ankerfrees en 
ankertester. Veel stofzuigers krijgt hij 
ermee aan de praat.

Maar er zijn nogal wat weggooimoto-
ren tegenwoordig, dus herstellen is niet 
altijd meer de moeite waard. Een doorn 
in Freek’s oog. Veel onderdelen zijn ge-
woon niet meer te krijgen. En zo stape-
len die weggegooide machines zich op. 
“Zonde en ook slecht voor het milieu,” 
zegt Freek. “Niemand wil meer zijn 
handen vuil maken om te repareren. De 
opleidingen zijn er niet meer, de kennis 
verdwijnt. Er is geen gevoel meer voor 
die dingen.” Jammer, vindt Freek.

Een goed gevoel
Van opstapelen is in de werkruimte 

geen sprake. Doorgaans is een stofzui-
ger nog dezelfde dag gereed. En meestal 
heeft hij aan het einde van de week alles 
klaar, zodat hij op de maandag met een 
schone lei kan beginnen. Dan staan de 
herstelde Henry’s klaar in de serre om 
opgehaald te worden. Fijn, die regel-
maat. En een goed gevoel ook, om iets 
wat kapot was weer werkend gemaakt 
te hebben. Het motto van stofzuiger-
specialist Freek van Esveld is niet voor 
niets ‘Weggooien kan iedereen, maar 
repareren is ook een vak’. 

De stofzuiger  
specialist

  Stofzuigerman Freek van Esveld

“Weggooien is zonde”
Segbroek Souk! 
Buurtvoorstelling
Vanaf half oktober tot aan de kerst was iedere 
woensdagavond een team van docenten en the-
atermakers in De Nieuwe Regentes aan de slag 
om met enthousiaste deelnemers in workshops 
en experimentjes ideeën uit te proberen voor 
een grote voorstelling voor en door de buurt. Op 
18 december is de eerste informele voorstelling.
Na 18 december starten de voorbereidingen 
voor een grote voorstelling van, voor, in en door 
de buurt. Totaaltheater met muziek, zang, dans, 
theater, circus, beelden; een mozaïek van stukjes 
voorstelling dat samen een schitterend tafereel 
gaat opleveren. Een voorstelling waar nog lang 
over zal worden nagepraat en die er ook voor 
zorgt dat bewoners uit allerlei delen van het 
stadsdeel elkaar anders en beter leren kennen. 
Hoewel het project dus al half oktober gestart 
is, kun je je nog aanmelden: Iedere woensdag-
avond 19.00-21.00 uur van 16 januari t/m 6 
april zijn er repetities. 
De première is gepland op 19 april. Aanmelden 
via productie@denieuweregentes.nl o.v.v. 
Segbroek Souk en geef aan wat je het leukste 
vindt en waar je goed in bent. We kijken naar je 
(kunsten) uit! 

WIJ IN DE WIJK

Door: Piet vernimmen

Het eerste nummer van KonkreetNieuws 
(april 2015) openden wij met het artikel over 
de ‘Zon der der Gaslaan’. We riepen bewoners 
op om aan dit project deel te nemen. 75 
deelnemers hebben de afgelopen maanden 
belangstelling getoond voor de aandelen 
in de zonnepanelen en de 240 ReVa-zonne-
panelen staan inmiddels op het dak van de 
Sporthal aan de Gaslaan.  Binnenkort draait 
de installatie. Op 25 oktober 2015 was er in de 
grote zaal van De Nieuwe Regentes dan ook 
alle reden voor een feestje.

Voor de bewoners komen de financiële 
argumenten om deel te nemen niet op de 
eerste plaats. Het gaat om duurzaamheid, 
om zuinig omgaan met spaarzame ener-
gie, om het stimuleren van innovatieve 
ontwikkelingen, om ideeën over milieu en 
toekomst in praktijk te kunnen brengen, 
en - heel praktisch - om zonder eigen dak 
toch gebruik te kunnen maken van zonne-
energie. De initiatiefnemers willen ook an-
dere mogelijkheden benutten om de wijk te 
vergroenen en te verduurzamen en hadden 
daarvoor ter inspiratie twee sprekers uitge-
nodigd. 

Lisette Kaupmann sprak namens Stedin 
over de ontwikkelingen in de wijk Hoog 
Dalem in Gorinchem. In deze ‘all electric’ 
nieuwbouwwijk wekken vijftig huishou-
dens collectief zonne-energie op. De zelf op-
gewekte zonne-energie wordt bij weinig of 
geen verbruik opgeslagen in accu’s die in de 
woningen zelf staan. Robin Berg van Lom-
box.nl uit Utrecht vertelde over een van zijn 
eigen projecten, waarbij een aantal zaken 
samenkomen: met zonnepanelen in de wijk 
elektriciteit opwekken, accu’s, elektrische 
deelauto’s èn een eigen stroomnetwerk in 
de wijk. De accu’s maken het mogelijk de 
duurzame stroom op een ander moment te 
gebruiken. 

De Groene Regentes wil samen met ande-
ren doorgaan met het vergroenen en ver-
duurzamen van de wijk en de stad. Neem 
contact op met De Groene Regentes als je 
mee wilt werken aan verdere projecten.  
info@GroeneRegentes.nl.

Zie ook onze website voor het verslag van 
deze feestelijke avond.

Zon der Gaslaan 

  De initiatiefnemers van Zon der Gaslaan.

Collectief op weg naar een 
duurzame wijk

foto: eD vervoorn
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Beeklaan 99 en 315 

Emmaus  Beeklaan heeft twee dichtbij elkaar gelegen winkelpanden 
op de Beeklaan. De onderdelenwinkel heeft een breed aanbod aan 
breibenodigdheden, muziek en beelddragers, lampen, apparatuur en 
klussersbenodigdheden. In de Spullenwinkel worden meubels, kleding, 
boeken, schilderijen en huishoudelijke spullen verkocht. 
Emmaus  biedt plaats aan mensen die op basis van hun idealen willen 
bijdragen aan een betere samenleving en aan mensen die wat hulp 
kunnen gebruiken. Daarnaast willen ze strijd leveren tegen verspilling, 
overconsumptie en milieuverontreiniging. Gezamenlijk werken ze in het 
kringloopbedrijf en voorzien hiermee in hun bestaan. Traditioneel onder-
steunt Emmaus Beeklaan daarnaast projecten die de woon-, werk- en 
leefomstandigheden van minder bevoordeelden verbeteren. 

Openingstijden Spullenwinkel:
vrijdag en zaterdag 13.00 - 16.00 uur
Openingstijden Onderdelenwinkel: 
woensdag en zaterdag 13.00 - 16.00 uur. 
www.emmaus-beeklaan.nl 

THEMA ITEM
 KRINGLOOPWINKELS

Emmaus
Copernicusplein 6 

Een tweedehands-spullenwinkel op commerciële basis. Het aanbod 
ligt tussen kringloop en antiek, en de selectie uit het tweedehands 
assortiment is exclusiever, afkomstig uit de sixties, seventies en eigh-
ties. Veel meubeltjes en lampen. Sinds enige tijd huist er in de zaak 
ook een ervaren kapster (‘De kapper’), die haar klanten op ouderwetse 
barberstoelen knipt. En dat harmonieert weer aardig met de huiselijke 
sfeer van het assortiment in de winkel. 

Openingstijden: 
Winkel: dinsdag - zaterdag 12.00 – 18.00 uur; 
kapper: dinsdag - zaterdag 10.00 – 18.00 uur
Facebook: Sanford and Son Tweedehands

Sanford & Son

Mooi Muf!

Beeklaan 194

Een zeer grote ruimte (600m2) 
met ‘Meubels van Toen’. Een 
tweedehands-meubelwinkel op 
commerciële basis. Tafels, stoe-
len, banken, verlichting, kasten, 
dressoirs, bureaus, kantoor-
meubilair, piano’s, vazen, LP’s 
en ander klein goed, maar toch 
vooral het grotere assortiment: 
vintage meubels uit de zestiger, 
zeventiger en tachtiger jaren. 

Openingstijden:
donderdag 12.00 – 21.00 uur; 
vrijdag 12.00 – 17.30 uur; 
zaterdag 11.00 – 17.00 uur; 
zondag 12.00 – 16.00 uur
www.mooimuf.nl

Kringloop
Den Haag

Weimarstraat 81-83

Met haar activiteiten schept 
Kringloop Den Haag arbeids- en 
werkervaringsplaatsen voor 
mensen die (nog) niet weten te 
slagen op de reguliere arbeids-
markt. En door bij de burgers 
herbruikbare goederen in te 
zamelen en in haar winkels te 
verkopen, ontlast Kringloop het 
milieu. De organisatie steunt 
ook diverse goede doelen. 
Kringloop opereert onafhankelijk 
en zo bedrijfsmatig mogelijk 
en bestaat van de omzet uit 
de winkels. Dat houdt tegelijk 
in dat Kringloop redelijk veel 
verwacht van haar mensen. 
Die krijgen de kans hiermee de 
capaciteiten te verschaffen 
om zich waardevoller te maken 
voor een eventuele toekomstige 
reguliere baan.
Aanbod: meubels, kleding, boe-
ken, schilderijen en huishoude-
lijke spullen.

Openingstijden: 
maandag - vrijdag 10.00-18.00 
en zaterdag 10.00-17.30
www.kringloopdenhaag.nl

Weimarstraat 364 

Schroeder (Kringloop Holland) ‘FIETS’, fietsenreparatie en fietsen-
winkel.
De Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder) is een 
mensontwikkelbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeids-
markt (weer) aan het werk kunnen. Alle activiteiten van Schroeder 
zijn ondersteunend aan het ontwikkelen van werkzoekenden. Maar 
de activiteiten moeten wel marktgericht en marktconform ingericht 
zijn en voldoen aan de pijlers waar de organisatie op gebouwd is: 
werkgelegenheid, armoedebestrijding en bevorderen van duurzaam-
heid. In deze winkel alleen tweedehands fietsen en fietsenreparaties. 
In de Fahrenheitstraat zit een Schroeder tweedehands-spullenwinkel. 

Openingstijden: 
maandag 10.30 - 17.30 uur; 
dinsdag – vrijdag 09.30 - 17.30 uur (woensdagochtend gesloten); 
zaterdag 09.30 - 16.30 uur
www.schroeder.nl 

SChroeder

Regentesselaan 106

In 2006 opende de Kessler Stichting haar eerste tweedehands-
kledingwinkel ‘Pakkie Deftig’ in Den Haag. Sindsdien zijn er nog twee 
filialen bijgekomen, waaronder dat aan de Regentesselaan 106. 
Bij Pakkie Deftig-winkels wordt tweedehands kleding verkocht voor 
een vriendelijke prijs. De kleding wordt door cliënten, stagiaires en 
vrijwilligers geselecteerd, gewassen en in een van de winkels verkocht. 
Pakkie Deftig is voor iedereen toegankelijk en biedt, door de hoge 
omloopsnelheid, wisselende collecties.
In het Pakkie Deftig-concept wordt kleding hergebruikt, participeren 
cliënten en doen werkervaring op, doen vrijwilligers zinvol werk, krijgen 
stagiaires een kans te leren, komen klanten in contact met cliënten 
en vrijwilligers, en kan iedereen voor een leuke prijs kleding aanschaf-
fen.

Openingstijden: 
dinsdag - zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
www.kesslerstichting.nl/pakkie-deftig

Pakkie Deftig

Samenstelling:  
Anneke de Graaf  
Fotografie:  
Diederik van Duuren
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Door eD vervoorn

Verscholen tussen de oude en nieuwe wonin-
gen van de Teijlerstraat, Noorderbeekstraat 
en Noorderbeekdwarsstraat bloeit Tennis-
vereniging Breekpunt als nooit te voren. Een 
club waar niet over elkaar geoordeeld wordt 
en waar iedereen elkaar kent. Ooievaarspas-
sers en huisartsen, jong en oud, iedereen 
staat samen op de nieuwe banen. Een mooi 
evenwicht, maar Breekpunt richt ook haar 
blik op de toekomst.

En wie heeft die toekomst? De jeugd na-
tuurlijk! Roelant van Boheemen verzorgt 
als hoofdtrainer met vier andere trainers 
van zijn tennisschool sinds enkele jaren 
het Top Jeugd project. Door de financiële 
steun van de Richard Krajicek Foundation 
kunnen kinderen wekelijks extra ander-
half uur les krijgen, naast het gewone lid-
maatschap dat zij hebben. 

Top Jeugd project
Kunnen alle kinderen die dat willen er 

aan meedoen? Roelant: “Ja, het jeugdpro-
ject is in eerste instantie laagdrempelig. 
Om bij het jeugdproject te komen moeten 
de kinderen eerst als gewoon lid actief 
zijn. Vooruitgang, inzet en aanleg bepalen 
wie er voor dit project in aanmerking komt 
en ook kan blíjven komen. Doordat ze ook 

competitie gaan spelen en meedoen aan 
andere activiteiten, zoals de gewone ten-
nislessen, de clubkampioenschappen en 
het zomertenniskamp, wordt dit nog beter 
zichtbaar.”

Ricky (14) doet mee aan het Top Jeugd 
Project: “Ik vind het leuk om competitie te 
spelen. Je zit in een team maar je moet het 
toch helemaal zelf doen. Als het mis gaat, is 
het m’n eigen schuld, maar als ik win, is het 
ook van mijzelf.”

Sociaal gebeuren
Volgens Roelant was de club zeven jaar 

geleden op sterven na dood. “Het bestuur 
en ik hebben een plan gemaakt. We zijn 
toen scholen gaan bezoeken, het clubhuis 
is opgeknapt en er zijn nieuwe banen geko-
men, en zelfs een baan extra.” Dit zijn ‘all-
weather banen’, waarop het hele jaar door 
getennist kan worden. Dat scheelt een slok 
op een borrel. De gemeente en de Krajicek 
Foundation hebben hierbij geholpen.

“Nu loopt het zoals we willen,” zegt 
Roelant, “het ledental is gegroeid naar 400. 
Wat je ziet is dat Breekpunt heel belang-
rijk is voor mensen uit de buurt. En niet 
alleen vanwege het tennissen, het sociaal 
gebeuren wordt steeds belangrijker. Ik zie 
nu ook dat mensen van hier op een andere 
manier met elkaar optrekken. Ze gaan bij-
voorbeeld uit eten met elkaar. Dat komt de 
sfeer natuurlijk erg ten goede.”

Emre (15) begon zes jaar geleden bij 

Breekpunt. Hij doet ook mee aan het Top 
Jeugd project. Het belangrijkste hier? “Deze 
club is lekker klein. Iedereen kent elkaar.”

Ambities
Sociaal of niet, het tennissen zelf staat na-

tuurlijk voorop. Volgens Roelant een hele 
leuke sport, die je ook op late leeftijd nog kunt 
beoefenen. “De spelbeleving is hoog. Het ge-
voel bij een derde set is bij een beginnend ten-
nisser hetzelfde als bij een professional.” 

Met het Top Jeugd project heeft hij nog 
volop ambities: “Ik zou nog wel wat meer 
competitiegericht willen werken. Iets 
meer nog dan nu bezig willen zijn met het 
ontwikkelen van talenten. Meer nadruk op 
prestaties dus.” Maar dat is voor de toe-
komst, de brede basis van de tennisclub is 
gelegd en voor het moment is het goed zo-
als het is. “Ik geniet met volle teugen hier 
op Breekpunt. Het is gewoon een prachtige 
vereniging zo midden in de stad. Jong en 
oud, iedereen speelt en deelt met elkaar. 
Niemand oordeelt en dat is precies wat ik 
zelf ook graag uitdraag.”

Joris (11) tennist sinds een jaar. Zijn broer 
tennist ook. Joris wil graag meer leren en 
dan in het project mee gaan doen. Het ser-
veren is best moeilijk. “Ik moet er dan goed 
op letten dat het racket in mijn nek ligt.”  
Meer informatie: www.tvbreekpunt.nl

Tennisvereniging Breekpunt met Top Jeugd project  
klaar voor de toekomst 

  Hoofdtrainer Roelant van Boheemen.

Emre (15):  “Het 
belangrijkste hier? 
Deze club is lekker 
klein. Iedereen  
kent elkaar.”

Door Anneke De GrAAf

De ruimte aan de Weimarstraat 49C waarin ik 
praat met Nitha Dijkstra, de initiatiefneem-
ster van Dutch en Route, is in vele opzichten 
bijzonder. Een prettig rommelige, huiselijke 
maar artistieke inrichting, kratjes aan de 
muur waar verschillende kunstenaars soms 
piepkleine kunstwerkjes exposeren (‘kun 
je kopen’), veel smaakvolle meubels van de 
Kringloop of zelf gemaakt en een afwerking 
van muren, schoorsteen en plafonds die be-
studeerd onaf is. 

Achterin een grote ruimte waar kinderen 
kunnen spelen, voorin een hele lange tafel 
(”Heb ik samen met vrienden gemaakt”) 
waar de expats (meestal vrouwen, maar 
mannen zijn ook welkom) Nederlandse les 
krijgen van Nitha, maar waar ook gezellig 
gekletst en iets gedronken kan worden. Als 
de kinderen die achterin spelen aandacht 
willen, wordt dat gewoon meegenomen in 
de les; dan gaan ze verder met Nederland-
se kinderliedjes.

Alles komt hier samen
Nitha (2 dochters) heeft een achtergrond 

als reisleider, docent, dagbladjournalist, in-
terviewer en ondernemer, en heeft een bij-
zondere interesse voor design en interieur. 
”Hier komt dit allemaal samen en kan ik 
alles gebruiken wat ik eerder heb gedaan. 

Ik liep al een tijdje met een businessplan 
voor Dutch en Route. Eerst heb ik dit vier 
maanden bij een vriendin in huis gedaan. 
Dat liep zo goed, dat ik het aandurfde om 
een eigen pand te betrekken. Toen de In-
ternational Art Club van hieruit naar Wei-
marstraat 23 verhuisde, ben ik hier op 15 
juli begonnen.” 

Ouders en kinderen
Het was twee maanden verschrikkelijk 

hard klussen om het pand naar haar zin te 
maken. “Maar erg leuk om ermee bezig te 
zijn,” zegt Nitha. “En nu loopt het fantas-
tisch. Vijf ochtenden heb ik twee groepen 
ouders en kinderen. Die kinderen leren zo 
gemakkelijk, omdat ze zich niet generen als 
ze het niet helemaal goed doen. De combi-
natie volwassenen en kinderen is daarom 
ook heel goed. Zo leren de ouders ook weer 
van de onbevangenheid van de kinderen.” 
Daarnaast heeft Nitha nog twee avonden 
met alleen volwassenen en geeft ze af en 
toe voor de stichting Access, die hulp biedt 
aan mensen die nieuw Den Haag binnen-
komen, rondleidingen door onze stad. 

Jazz
“Ik wil dat deze zaak een concept-store 

is, waarin verschillende dingen gebeuren. 
Een combinatie van taalinstituut en win-
kel, waar je kleine kunstwerkjes kunt ko-

pen die een ideëel doel hebben. En ik wil 
bijvoorbeeld ook jazzmusici van het con-
servatorium in het weekend gelegenheid 
geven hier te spelen. Of ik ga af en toe een 
wijnproeverij organiseren. Die initiatieven 
zijn zowel voor expats als andere buurtge-
noten, iedereen is welkom. Het mooiste is 
natuurlijk als er een mix ontstaat.” 

Hippe wijk
“De winkeliers hier om me heen hebben 

me enorm positief ontvangen. Die wil ik 

graag betrekken bij de plannen die ik nog 
met mijn zaak heb. Er leeft veel hier, er is 
zoveel positieve energie. Deze straat met 
zijn vele culturen is hét voorbeeld van een 
mooie integratie. Dit is ook een wijk met 
ontzettend veel expats, die hier graag wo-
nen. Geen wonder, want dit is een jonge 
hippe wijk.”

Dutch en route, Weimarstraat 49c, 
070-5147991; 06-52181254; 
Dutchenroute.nl; info@dutchenroute.nl 

Dutch en Route
Taalles, spelen en meer voor expats en kids in de Weimarstraat

SPORT IN DE WIJK

foto: eD vervoorn

foto: DieDerik vAn Buuren
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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

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

DEN HAAG MEDIA PRODUCTIES
WEIMARSTRAAT 63, DEN HAAG

WWW.SEGBROEKTV.NL

WWW.FACEBOOK.COM/SEGBROEKTV

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

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

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

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

uur

- SINDS 1974 - Indonesisch
Specialiteiten

Restaurant
Dewata

Een vertrouwd adres voor 

al uw Indonesische gerechten 

en vegetarische schotels

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

A�halen mogelijk
Reservering gewenst

Dagelijks geopend van 16:00 - 22:00
Dinsdag en Woensdag Gesloten
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Zorgbijlage over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier

JAARGANG 1 | DECEMBER 2015 

Vlak voor de deadline van deze krant spra-
ken wij met Anne Hans. Zij is sinds maart 
van dit jaar eindverantwoordelijke van het 
wijkzorgteam. Op 12 november vond in 
Buurthuis Bethel een kennismakingsbijeen-
komst tussen professionals, vrijwilligers en 
mantelzorgers plaats. Er waren 40 profes-
sionals en 50 vrijwilligers bijeen en er zijn 
heel veel ‘bruggetjes’ geslagen tussen die 
twee clubs. 

Zo is er gepraat over de inzet van ‘kwets-
bare vrijwilligers’ die een steentje bijdragen 
aan de zorg. Cliënten van het Hofje van 
Boheemen, die aan de overkant in Jonker 
Frans hand- en spandiensten verlenen bij 
maaltijden, is hier een mooi voorbeeld van. 
Maar dit vraagt wel de juiste begeleiding. 
In de toekomst wil zij heel graag meer van 
deze bijeenkomsten zien, want met samen-
werking kan je veel bereiken. Belangrijke 

thema’s, juist in ReVa, zijn schuldproblemen 
en psychische problematiek. Samen goed 
voor 75 % van alle problemen. 

Daarnaast signaleerde zij hoe moeilijk het 
is om al de informatie over zorg en hulpver-
lening op een passende, eenvoudige manier 
bij de klant te krijgen en de klant te helpen 
kiezen. Dat komt ook naar voren in de 
gesprekken die wij vanuit de krant voerden. 
Volgend jaar is er daadwerkelijk minder 
geld, bijvoorbeeld 20% minder budget voor 
de jeugdzorg. Hoe is dat op te vangen? 
Eenzaamheid van met name ouderen en het 
gebrek aan woonplekken door de afbouw 
van verzorgingshuisplaatsen zijn ook hei-
kele zaken. 

Gelukkig komt er voldoende positiefs aan 
de orde in dit nummer, want ReVa blijft een 
sterke wijk waar veel mogelijk is. We blijven 
het thema ‘zorg in de wijk’ nauwgezet vol-
gen in de krant. 

Prettige feestdagen en een hoopvolle start 
van 2016.

Mieke Vischer, Anneke de Graaf en 
Aad van Schie.

06 19 25 80 11 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws

Voor u ligt de zorgeditie van 
KonkreetNieuws. Deze is, zoals 
het met zo’n onderwerp hoort, 
met liefde en inzet samenge-
steld. Het zijn portretten van 
zorggebruikers, mantelzor-
gers, professionals en vrijwil-
ligers uit onze wijk. Zorg is van 
en voor ons  allemaal.

Door: AAD vAn Schie

 
Jean-Michel Boeltjens ontmoette ik bij de 
installatie van de Jeugdsportraad Segbroek, 
waarvan hij zelf een van de nieuw benoem-
de raadsleden is. We raakten in gesprek en 
hij vertelde mij over zijn passie voor snow-
boarden. Ook sprak hij openhartig over zijn 
autistische stoornis.

Een maand later zitten we tegenover elkaar 
in het kantoortje van Voor Welzijn in de 
Regenvalk. Hij vertelt over zijn leven. Jean 
Michel is 21 jaar en woont sinds drie jaar in 
een begeleid kamerproject van de Anton Con-
standse Stichting. Hij heeft geen gemakkelijke 
jeugd gehad waardoor het hem niet lukte om 
zijn diploma middelbare school te behalen. 
Op 16- jarige leeftijd kreeg hij de diagnose 
PDD Nos (autistische stoornis). “Het begrijpen 
van gezichtsuitdrukkingen en het omgaan 
met veel prikkels is lastig voor me. Maar ik kan 
me heel goed focussen. Ik kan 110% geven 
als ik met mijn sport snowboarden bezig ben. 
Daar kan ik rustig 10 uur achter elkaar mee 
aan de slag zijn. De begeleiders in het huis 

waar ik woon helpen mij om de grenzen te 
bewaken. Maar ik wil het altijd eerst zelf doen, 
ik wil geen gedwongen hulpverlening. Als het 
dan toch fout gaat, leer ik hier weer van. 

Droom
Ik beoefen mijn sport in Snowworld in Zoeter-

meer. Daar train ik om nog beter te worden. Ik 
ben lid van het Snowpepper team en mijn trai-
ner, tevens bondscoach is Pepijn van Schijndel. 
Mijn grote droom is om in de toekomst zelf als 
trainer jongeren het snowboarden te leren. Zij 
kunnen dan hetzelfde geluk ervaren als ik met 
deze mooie sport. 

Verder wil ik in de toekomst ook op mijzelf 
wonen en mijn eigen kost verdienen. Nu heb 
ik een Wajong-uitkering. Vier dagen per week 
begeleid ik tussen de middag kinderen van 4 tot 
12 met spelen bij de tussenschoolse opvang van 
het Lindenkwadrant in de Braamstraat. Hier leer 
ik met kinderen om te gaan en om aan te voelen 
wat zij willen.”

Oostenrijk
Zijn rol binnen de Jeugdsportraad gaat de ko-

mende periode echt beginnen. Hij wordt 
verantwoordelijk voor het Newtonplein. Er 
komt een rondje langs de pleinen om wen-
sen te inventariseren en om de kinderen op 
die pleinen beter te leren kennen.“ Eerst een 
stevige fundering leggen”, noemt hij dat zelf.  
Verder kijkt hij uit naar maart, want dan gaat 
hij een pittige snowboardcursus in Oostenrijk 
doen. Voor de kosten daarvan heeft hij zelf ge-
spaard. Onderweg naar zijn woning om nog 
een foto te maken vertrouwt hij me toe dat hij 
eigenlijk in Oostenrijk zou willen gaan wonen. 
Nog een droom dus.

“Mijn grote 
droom is om in de 
toekomst zelf als 
trainer jongeren 
het snowboarden 
te leren. Zij kunnen 
dan hetzelfde geluk 
ervaren als ik met
deze mooie sport

”

Mijn droom en drijfveer 
Trainer alpine snowboarden voor jongeren

Het zal ReVa een zorg zijn?! EXTRAZORGBIJLAGE!
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•  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

•  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).

Door: Mieke viScher

 
De Zonnebloem is een organisatie die via 
verschillende media aan de weg timmert 
en reclame maakt. Regelmatig zijn op TV 
gelikte spotjes te zien. De doelstelling is 
om mensen met een lichamelijke beper-
king het leven wat aangenamer te maken 
door hen te bezoeken, ze mee te nemen 
voor een uitje of zelfs een vakantie aan te 
bieden. Den Haag kent verschillende afde-
lingen, Segbroek (inclusief Valkenbos) is er 
daar één van. Nanny Versteeg en Jan van 
Putten zetten zich in dit gebied in als vrij-
willigers.

Nanny is al een tijdje vrijwilligster. Zij 
had al jong het plan: “Als ik niet meer 
werk, ga ik mensen bezoeken, die bijna 
nooit de deur uitkomen en weinig be-
zoek krijgen.” Het heeft een tijd geduurd 
voordat het zover was, ze heeft lang ge-
werkt in de schoonheidsbranche, maar 
sindsdien bezoekt ze vier verschillende 
mensen. Ze gaat met de één een stukje 
wandelen, bakt bij een ander thuis pan-
nenkoeken, neemt de derde mee naar 
een tuincentrum en gaat met de vierde 
koffie drinken op een terras. Kortom ze 
zorgt ervoor dat ze de deur uit komen, 
de eenzaamheid wordt doorbroken en ze 
een leuke dag krijgen. 

Nanny neemt de initiatieven om leuke 
dingen te doen in samenspraak met haar 
gasten. Zo schakelt ze daarvoor bv. ook 
‘Vier het Leven’ in. Het aantal bezoek-
jes is heel verschillend en ook afhanke-
lijk van wat de gasten willen. Met slecht 
weer hebben ze niet altijd zin om naar 
buiten te gaan.

Jan kwam bij de organisatie toen hij 
werkloos was en via een gemeentelijk tra-
ject zocht naar vrijwilligerswerk. Zijn oog 
viel op een advertentie in de Posthoorn. 
Nu is hij sinds twee jaar coördinator Be-
zoek in Valkenbos. Hij krijgt de verzoeken 
binnen van mensen die bezoek willen 
krijgen van een vrijwilliger. 

Vervolgens houdt hij een intakegesprek 
met hen. De hulpvragers moeten aan de 
criteria van de Zonnebloem voldoen en 
het moet duidelijk worden wat zij van 
de vrijwilligers verwachten. Na zo’n ge-
sprek zoekt hij iemand die bij de betref-
fende persoon past. De hulpvragers in 
onze wijk zijn vooral ouderen. Het komt 
voor dat bv. bij een echtpaar degene die 
jarenlang voor de ander heeft gezorgd, 
dit niet meer kan volhouden. Dan is het 
fijn om een vrijwilliger te kunnen vinden. 

Zelf gaat hij ook regelmatig wandelen 
met iemand die in een rolstoel zit en 
vanwege COPD met een zuurstoffles op 
pad moet. 

Jan en Nanny geven beiden aan dat ze de 
ondersteuning van de Zonnebloem heel 
belangrijk vinden. De Zonnebloem orga-
niseert diverse cursussen. Vooral voor 
jonge vrijwilligers en mensen die net bij 
de organisatie komen, is het belangrijk 
om de cultuur van de Zonnebloem te le-
ren kennen, tips en ideeën te horen en zelf 
ook andere vrijwilligers te ontmoeten. 

Naast de regelmatige bezoeken helpen 
ze ook actief mee als er een georgani-
seerde Zonnebloemactiviteit is. “Maar”, 
zegt Nanny, “de boot krijg je mij niet op, 
ik heb watervrees”. Jan vertelt dat hij te-
genwoordig wat minder vaak bij zo’n ac-
tiviteit aanwezig is, want hij heeft weer 
een flink aantal uren betaald werk. 

Oproep vrijwilligers
Allebei zijn ze actief op zoek naar nieu-

we vrijwilligers en staan daarom onder 
andere op braderieën om te werven. Jan 
deelt ook regelmatig folders uit en stelt: 
“Vrijwilligers komen vaak via andere 
vrijwilligers.” Ze hopen het werk nog 
lang te kunnen doen, want zeggen ze: “Je 
doet anderen er een groot plezier mee en 
zelf blijf je ook actief. Het zou leuk zijn 
als meer mensen zich aanmelden.” 
Jong of ouder, hulpvrager of hulpgever, het 
kan door een mailtje te sturen naar 
jan@perpon.nl

“ Als ik niet meer 
werk, ga ik  
mensen  
bezoeken, die 
bijna nooit de 
deur  
uitkomen”

Vrijwilliger zijn voor de Zonnebloem
Een win-win situatie

Foto: Mieke viScher
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WIJ  IN DE WIJK

Door: Anneke De GrAAF

 
De wijkzorgteams van HWW zorg op de Laan 
van Meerdervoort 297 bieden binnen het Re-
gentesse-/Valkenboskwartier zorg voor kor-
tere tijd, na bijvoorbeeld een ziekenhuisop-
name, of langere tijd als de situatie dat vereist. 
Uitgangspunt is er voor te zorgen dat mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blij-
ven wonen. Danny Vos en Channa van Harme-
len zijn bij HWW zorg wijkverpleegkundigen, 
Danny voor het Regentesse- en Channa voor 
het Valkenboskwartier. 

De omslag in het zorgstelsel heeft voor 
de thuiszorg behoorlijke gevolgen gehad, 
zo ook voor het team van HWW zorg. De 
grootste verandering voor Danny en Chan-
na is dat zij er taken bij hebben gekregen, 
die voorheen door medewerkers buiten het 
team werden gedaan, zoals bij cliënten een 
indicatie stellen en een zorgplan opstellen. 

Daarnaast is HWW zorg gestart met de 
zogenaamde ‘zelfsturende teams’. Een 
team bestaat uit wijkverpleegkundigen, 
ziekenverzorgers en verzorgenden. Geluk-

kig ervaren Danny en Channa het niet als 
negatief dat ze deze extra taken erbij heb-
ben gekregen. “Nee, helemaal niet zelfs,“ 
zegt Channa. “Als team zijn we nu ver-
antwoordelijk voor de hele zorg van een  
cliënt. We kunnen op deze manier veel snel-
ler ingrijpen als we zien dat iemand meer 
zorg nodig heeft. Dat kan ik dan meteen 
aanpassen.”

Hoe komt een zorgvraag bij HWW zorg 
terecht? Danny: “Meestal gaat dat via de 
huisarts of het ziekenhuis, maar mensen 
kunnen ook zelf een afspraak met ons ma-
ken. Dan luisteren we goed naar de vraag 
en maken een afspraak voor een huisbe-
zoek. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen enkele dagen. Als de vraag 
urgent is, kunnen we er ook meteen op af 
gaan. Tijdens de intake maken we een be-
handelplan. Wat kan de cliënt nog wel en 
wat niet meer? Welke sociale contacten 
zijn er? Is er nog andere hulp nodig? Soms 
hulp die buiten onze organisatie gezocht 
moet worden, zoals boodschappen doen. 
Die contacten kunnen wij ook leggen. Kort-

om, we kunnen zelf plannen wat nodig is. 
En dan beginnen we.”

“We hebben veel cliënten die geholpen 
worden met aankleden, douchen en 
steunkousen,  zegt Channa. “Soms kan een 
cliënt dat wel zelf, maar hij of zij houdt dan 
geen energie meer over om iets anders 
te kunnen doen. Verder nemen we soms 
tijdelijk de zorg over van een mantelzorger. 
We zorgen ook voor cliënten die van buiten 
de wijk komen en die bijvoorbeeld tijdelijk 
hier bij een familielid komen wonen. Het 

komt ook wel voor dat mensen uit het 
ziekenhuis worden ontslagen en dan min 
of meer hulpeloos alleen thuis zitten. Die 
kunnen we ook helpen. In het uiterste 
geval sturen we iemand in overleg met de 
huisarts terug naar het ziekenhuis.”  

Kortom, HWW zorg kan een breed pa-
let aan zorgtaken leveren (zie kader). Men 
hoeft die zorgtaken niet zelf te betalen, er 
is geen eigen bijdrage nodig en het valt ook 
niet onder het eigen risico. “We kunnen het 
met het gezamenlijke team redelijk goed 
aan,” zegt Channa. “En wat belangrijk is: we 
zijn er voor iedereen, van elke achtergrond, 
cultuur of leeftijd dan ook.” 
HWW zorg, telefoon (070) 379 50 00, b.g.g. 
(070) 379 33 00, sct@hwwzorg.nl 

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg)
Wanneer zorg thuis nodig is

Liefde voor 
het vak 
Buurtzorg in Reva 

 
Door: AAD vAn Schie

 
In februari 2015 is Buurtzorg Nederland 
ook neergestreken in onze wijk en wel op 
de intieme zolderkamer van Regentesse 
Huisartsenpraktijk. Buurtzorg levert ver-
pleging en verzorging aan huis en zoekt 
samen met de cliënt naar oplossingen. Het 
zijn autonome teams die samen alles met 
hun klanten in deze wijk oplossen. 

Ik praat met drie teamleden, Nousjka, 
Esther en Barbara op deze door henzelf 
huiselijk ingerichte zolderkamer. Wat 
een enthousiasme stralen zij uit! Ze zijn 
begonnen met vijf cliënten en inmid-
dels is het bestand behoorlijk gegroeid. 
Bij sommigen komen zij twee keer per 
dag en bij anderen een keer per week. 
Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar en ze 
kennen hun mensen goed. “We zijn sig-
nalerend bezig en werken altijd richting 

zelfredzaamheid.” Dit wordt mooi geïl-
lustreerd door een cartoon waarin een 
oude heer met stok de trap af komt stui-
ven die op de uitroep van de verpleeg-
kundige dat hij helemaal niet alleen de 
trap af kan, roept: “Aan de kant!, Ik heb 
een date op Dance Valley.” Zo’n vaart zal 
het wellicht niet lopen, maar de dyna-
miek straalt er wel van af. “We zijn ook 
erg trots op de klant tevredenheids- 
score van 4,9 op een schaal van 5.”

Eigen regie
Zij laten hun werk niet door tijdspro-

tocollen bepalen en doen alle voorko-
mende werkzaamheden zelf. Ze heb-
ben alle drie ruime ervaring in andere 
vormen van zorg. Nousjka startte haar 
carrière bij het AMC, maar koos al snel 
voor de ouderenzorg. Esther koos na 
haar werk als verloskundige en moe 
van de protocollen ook voor Buurtzorg. 
Barbara, geboren Haagse, werkte als 
verpleegkundige in een ziekenhuis en 
deed daarna ervaring op in de termi-
nale zorg. 

Kleinschalig
Ze prijzen alle drie de diversiteit van 

hun cliëntenbestand in de wijk: jong en 
oud (van 10 tot 75) en vele culturen. 
“Het mooie van Buurtzorg is dat je het 
werk zelf kunt sturen en dat je de klan-
ten door en door kent.” De Buurtzorg-
teams begeleiden nooit meer  dan 10/12 
mensen. Bij verdere groei komt er een 
nieuw team. We werken bij Buurtzorg 
niet met leidinggevende functionarissen. 
Een mooie formule die goed aansluit bij 
de huisartsenpraktijk Regentes.

Bij HWW zorg kun je onder andere 
terecht voor: persoonlijke verzor-
ging, wondverzorging, diabeteszorg, 
sondevoeding, drains, palliatieve zorg 
(stervensbegeleiding), stomazorg, 
advies (bij bijvoorbeeld mantelzorg of 
dementie) en meer. 
HWW zorg levert geen huishoudelijke 
hulp of hulp bij het boodschappen 
doen. Daarvoor kunt u informatie bij 
de gemeente krijgen. 

Voetzorg, ook een zorg

Door: Mieke viScher

De podoloog in de winkel van Excelsior Sport 
in de Weimarstraat adviseert mensen bij het 
aanschaffen van steunzolen en het kopen 
van de juiste sportschoenen. Hij adviseert 
soms een bezoek aan een  pedicure. In veel 
gevallen verwijst hij naar Wil Steeman, Pro 
Voet-pedicure met een eigen praktijk in 
de Galileïstraat. Zelf ben ik ook zo bij haar 
terecht gekomen. 

In de praktijk van Wil Steeman komen 
o.a. zestigers die tot de conclusie zijn ge-
komen dat het goed laten verzorgen van 
de voeten niet alleen aangenaam kan zijn, 
maar ook kan betekenen dat andere klach-
ten voorkomen kunnen worden. Verder 
behandelt zij reuma- en diabetespatiënten. 
Vooral mensen met suikerziekte moeten 
regelmatig naar hun voeten laten kijken. 

Het voorkomen van amputaties is voor 
zorgverzekeraars aanleiding geweest om 
medisch noodzakelijke pedicurebehande-
lingen in het basispakket op te nemen. Ze 

moeten dan wel uitgevoerd worden door 
gecertificeerde pedicures. Ook mensen 
met reuma kunnen hun behandelingen 
veelal vergoed krijgen via de aanvullende 
verzekering. Er moet dan wel een doorver-
wijzing zijn van een huisarts. 

Wil krijgt ook wel cliënten, die bij de huis-
arts te horen kregen dat een bezoek aan 
een goed opgeleide pedicure het antwoord 
op hun kwaal kan zijn. Zij kan, na toestem-
ming van de cliënt, ook terugkoppelen. Het 
komt helaas soms voor dat mensen zorg 
mijden. Wil: “Als je iemand moet behande-
len bij wie de nagels om de tenen heen zijn 
gegroeid, kost het wel even tijd voordat die 
weer op gezonde voeten rondloopt.” 

Een goede voetverzorging is vooral voor 
ouderen heel belangrijk. Voetklachten 
kunnen eigenaardige loopjes veroorzaken, 
waardoor mogelijk andere klachten van 
knieën en rug gaan optreden. Wil behan-
delt mensen met deze specifieke klachten 
vaak in samenwerking met een podoloog 
of podotherapeut. Ze geeft ook adviezen 
wat betreft de verzorging van de voeten en 
heeft daarvoor de nodige voetverzorgings-
producten in huis, die ze aan haar cliënten 
kan verkopen. “Maar ik geef ook adviezen 
over huismiddeltjes en middelen die bij de 
drogist te verkrijgen zijn. Die helpen ook 
goed.” 
Natuurlijk is Wil niet de enige pedicure in de 
wijk, maar wie behoefte heeft aan haar ad-
vies of op goede voet wil blijven met de on-
derdanen en ze door haar wil laten verzorgen 
kan zich wenden tot: 
Pedicurepraktijk Regentes, Galileïstraat 12
tel: 070-3451979/06-34944979, 
regentespedicure@ziggo.nl

  Pedicure Wil Steenman aan het werk

Foto: Mieke viScher

  Channa van Harmelen en Danny Vos

Foto: evA collette
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Voor wie is de wijkbus: 

 

Ouderen en mindervaliden die geen 
gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer. 

 

Wat doet de wijkbus? 

 De wijkbus rijdt in de 
ruime omgeving van Regentes, 
Valkenbos, Heesterbuurt en 
Oostbroek. Naar de ziekenhuizen aan 
het Westeinde, de Sportlaan en de 
Leyweg wordt eveneens gereden. 

 

Vervoer: 

 

Vervoer is mogelijk naar sociëteiten, 
artsen, therapeuten, familie, banken, 
kappers, bibliotheek en winkels; 
uiteraard  verzorgen wij ook uw 
vervoer terug naar huis. 

 

Hoe werkt het: 

 

U kunt zich als donateur/cliënt bij de 
wijkbus aanmelden. 

’s-Morgens is het meldpunt telefonisch 
bereikbaar tussen 9.00 u en 10.30 uur 
op 

 070 - 2052607 

Heeft u de wijkbus nodig, dan belt u - 
behalve zaterdag en zondag - een dag 
van tevoren naar het meldpunt.  Wilt u 
op maandag met de wijkbus mee, belt 
u uiterlijk op vrijdagmorgen. 

Van donateurs worden de volgende 
gegevens genoteerd: 

 uw naam en het adres waar u 
opgehaald wilt worden. 

 Het tijdstip en het reisdoel. 
 Ook hoe laat u weer terug wilt. 
Bij bezoek aan specialist of ziekenhuis 
is het veelal moeilijk aan te geven hoe 
laat die afgelopen is. Dan wordt per 
situatie geregeld wanneer u opgehaald 
wordt. Enige wachttijd is daardoor niet 
uitgesloten. 

De wijkbus rijdt van deur tot deur. Het 
is echter niet de bedoeling dat de 
wijkbus op u moet wachten. Zorg dat u 
op de afgesproken tijd klaar staat.  

 

Het kan voorkomen dat de wijkbus 15 
minuten eerder of later dan de 
afgesproken tijd voorrijdt en ritten 
kunnen gecombineerd worden. 

 

 

 

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

Heb je iets dat interessant 
is voor KonkreetNieuws? 

Neem contact op! 

REDACTIE@KONKREET-
NIEUWS.NL

Stichting Wijkbus Regentesse-/Valkenboskwartier 

 

De wijkbus “Uit en Thuis” 
voor ouderen en mindervaliden 

 

Met ons team van vrijwilligers verzorgen wij uw vervoer van 

maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 16:30 uur van en naar huis.  
 

  

Voor al uw vragen kunt U bellen naar ons telefoonteam.  

Zij zijn bereikbaar tussen 09:00 en 10:30 uur  

070 – 205 26 07 

Door: AAD vAn Schie

 
Annemieke van de Geest is sinds een aantal 
jaren praktijkverpleegkundige/ praktijk-onder-
steuner van de huisartsenpraktijk Regentessse. 
Zij komt op huisbezoek bij de patiënten met 
diabetes, longproblemen en andere somati-
sche klachten. 

“Ik vorm de oren, ogen en handen van de 
huisarts in de thuissituatie. Kwetsbare men-
sen bezoek ik regelmatig, ik doe de vervolg-
controle, geef uitleg over het ziektebeeld en 
adviseer over leefstijl passend bij de ziekte. 
Door regelmatig huisbezoek heb ik ook een 
signalerende functie. Is er mantelzorg aan-
wezig en is er voldoende draagkracht in de 
thuissituatie? Welke (extra) zorg is nodig en 
is die beschikbaar?”

Annemieke heeft een brede verpleegkun-
dige opleiding en ervaring, zowel in de wijk 
als in het ziekenhuis. “Deze baan is voor mij 
geknipt. Zo afwisselend en verantwoordelijk 
bezig zijn als verpleegkundige is fantastisch. 
Ik doe dit drie dagen per week en zie deze 
baan als de optimale voor een verpleegkun-
dige. De wijk is heerlijk om in te werken, zo-
veel variatie in leeftijden en culturen en de 
jonge gezinnen die terugkomen in deze wijk.”

Knelpunten
Zij heeft een scherp oog voor de knel-

punten in met name de ouderenzorg. “De 

diverse organisaties - en dat zijn er veel in 
de stad - trekken te veel aan de mensen. De 
zorg is erg versnipperd geworden. Zeker 
als je dat vergelijkt met de oude ‘dorpssi-
tuatie’ van de wijkzuster die, samen met de 
huisarts, overal voor zorgde. Zo ontstaat 
keuzestress bij de verwarde klant. Door 
de bomen het bos niet meer zien is dan het 
gevolg. Betere afstemming is nodig, maar 
ja het blijft ingewikkeld. De huisartsen-
praktijk heeft sinds januari Buurtzorg bin-
nengehaald en dat maakt de lijnen met de 
thuiszorg korter, want dat is een kleinscha-
lige organisatie die duidelijk opereert naar 
de klant en zowel helpt bij steunkousen als 
bij wondverzorging.”

Koekjes
Annemieke ervaart heel veel warmte bij 

met name mensen uit andere culturen. Zo 
krijgt ze koekjes mee van een diabetes pa-
tiënt, die zelf zo’n koekje niet moet eten na-
tuurlijk. De oude en eenzame mensen zonder 
enig netwerk baren haar de meeste zorgen. 
De verregaande specialisatie in de zorg doet 
deze mensen zeker geen goed. Annemieke 
staat met beide voeten in de praktijk en blijft 
zich levenslang verbazen over mensen. “Ge-
woon afspraken blijven maken en deze ook 
nakomen. Dat is mijn wijze van opereren.”

Ik kan me heel goed voorstellen hoeveel 
rust zij uitstraalt bij de klanten.

De ideale baan voor een 
allround verpleegkundige Door: Anneke De GrAAF

 
De kinderen van mevrouw Soekhram (88) 
maakten zich zorgen om haar, omdat ze in 
Suriname alleen achterbleef toen haar man 
overleed. Na veel wikken en wegen kwam ze 
in Nederland bij haar dochter wonen. Maar 
toen ze ziek werd, maakten de kinderen zich 
opnieuw zorgen. Wie moest overdag op moe-
der passen? Weer moest mevrouw Soekhram 
een moeilijke beslissing nemen. Ze ging in 
verzorgingstehuis Jonker Frans wonen. 

Vroeger, in Suriname, werkte mevrouw 
Soekhram in een psychiatrische inrichting, 
waar ze de patiëntenactiviteiten bege-
leidde. Na haar pensioen was ze nog alleen 
met haar man; haar kinderen en andere 
familieleden waren naar Nederland ver-
trokken. Toen haar man overleed, had ze 
niemand meer. De kinderen wilden dat 
ze ook naar Nederland kwam, maar daar 
voelde ze niets voor. Na veel aandringen 
gaf mevrouw Soekhram zich uiteindelijk 
gewonnen en kwam 15 jaar geleden bij 
haar dochter in Den Haag en in de buurt 
van haar heel erg zieke zuster wonen. 

Toen ze na een aantal jaren zelf ziek 
werd, ontstonden er problemen. Ook 
overdag had mevrouw Soekhram verzor-
ging nodig, maar de kinderen werkten. Ze 
gingen op zoek naar een oplossing, maar 
mevrouw Soekhram voelde niets voor een 
verzorgingstehuis. De situatie werd steeds 
moeilijker en ten slotte stemde ze in. Dat 

is nu 9 jaar geleden. Ze heeft er geen spijt 
van, want “Ik zou werkelijk jokken als ik 
zou zeggen dat ik het hier niet naar mijn 
zin heb,” zegt mevrouw Soekhram. 

Mevrouw Soekhram is slecht ter been. 
Desondanks doet ze heel wat aan li-
chaamsbeweging. “Maandag ga ik naar tai 
chi, woensdag naar de gym en donderdag 
doe ik yoga. Ik heb vreselijk last van mijn 
knie, maar toch ga ik. Vanmorgen had ik 
nog fysiotherapie op de fiets. En op don-
derdag ga ik sjoelen.” Ook aan gezelligheid 
heeft ze geen gebrek:  “Als ik naar de lounge 
beneden ga, ben ik omringd door mensen. 
Niet alleen Surinaamse hoor, mensen van 
alle nationaliteiten. We zijn allemaal even 
lief, we maken geen onderscheid.” 

Meestal eet mevrouw Soekhram boven. 
Soms, als er iets te vieren is en er extra 
feestelijk eten is, gaat ze naar het restau-
rant. Mevrouw Soekhram heeft echt niets 
te klagen, vindt ze. “Ik krijg meer te eten 
dan ik op kan, en ook de kinderen nemen 
vaak wat mee. Ook de verpleging vind ik 
prima; ik word elke dag gedoucht en ik 
krijg hulp met mijn medicijnen en bij het 
bed opmaken. En ik heb hier een mooi 
ruim appartement, met twee flinke ka-
mers en een grote badkamer. Een leuk uit-
zicht over het Newtonplein en als het mooi 
weer is, gaan we naar de tuin. Als iemand 
iets lekkers heeft, wordt dat beneden met 
iedereen gedeeld. We hebben het gezellig 
hier.” 

Uiteindelijk kwam het wel goed…

070 205 26 60

070 205 26 60
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“Ik vond het  
meteen een 

droomapparte-
ment” 

Anneke De GrAAF

Elly Jungschläger woont in het Hofje van 
Boheemen in de Newtonstraat. Dat is voor 
mensen vanaf middelbare leeftijd met 
verschillende soorten beperkingen. De 26 
bewoners met lichamelijke en meervoudige 
beperkingen hebben elk een eigen appar-
tement. Cliënten met een verstandelijke 
beperking of langdurige psychiatrische 
problemen delen de huiskamers en keuken.

Elly (61) woont hier al 13 jaar. “Vanaf het 
begin van het Hofje. Ik vond het meteen een 
droomappartement. Daarvoor woonde ik in 
een heel klein hokje in een klooster. Ik had 
daar helemaal geen privacy. Hier ben ik veel 
zelfstandiger geworden, ook door deze ruim-
te waarin ik me lekker vrij kan bewegen. ”En 
ruim is het zeker, de elektrische rolstoel heeft 
vrij baan, de open keuken is aangepast aan 
de rolstoel en er is een aparte slaapkamer. 
”Vroeger heb ik in de ouderenzorg gewerkt. 
Ik heb niet altijd in een rolstoel gezeten, dat 
is op latere leeftijd gekomen. Dat heb ik moe-
ten leren accepteren. Op een dag heb ik tegen 
mezelf gezegd: Hou op met dat gemopper en 
met chagrijnig zijn, anders raak je al je vrien-
den kwijt. Nu gaat het beter.”

Elly vindt haar huis heel mooi, toch zoekt ze 
de gezelligheid meestal buitenshuis. Ze heeft 
nog een moeder van 93 in Rijswijk, waar ze 
bijna elke week naartoe gaat. Het liefst in 

haar rolstoel, want ze vindt het fijn om buiten 
te zijn. “Maar je moet wel goed uitkijken voor 
het verkeer hoor. En van al die fietsen op de 
stoep heb ik ook geregeld last, vooral in de 
Weimarstraat. Daar heb ik al eens iets over 
gezegd tegen de wethouder.” Als het heel 
slecht weer is, kan ze met de speciale bus. 

Vrijwilligerswerk
Op woensdag- en vrijdagmiddagen doet 

Elly vrijwilligerswerk in de Schildershoek: 
woensdag activiteiten en vrijdag dansen 
met de bewoners daar. Want ook mensen 
in een rolstoel kunnen vrijwilligerswerk 

doen, vindt zij. Op 
dinsdag en soms op 
donderdag gaat ze 
samen met anderen 
in Bethel eten, want 
“zo leer je tenminste 
nieuwe mensen ken-
nen.” Soms gaat ze aan de overkant bij Jonker 
Frans een kopje koffie drinken. Ook in de Ag-
neskerk heeft ze haar activiteiten; behalve 
dat ze daar bijna elke zondag naar de kerk 
gaat, doet Elly er af en toe vrijwilligerswerk 
met kinderen. En in september is ze nog van-
uit de kerk naar Lourdes geweest. Nee, ze 
voelt zich nooit eenzaam.  

Zelfstandigheid
Met de andere bewoners van het Hofje van 

Boheemen heeft ze niet zoveel contact. “Ik 
ben liever op mezelf. Wel heb ik ‘s morgens 
hulp bij het douchen, maar ‘s avonds hoeft 
niemand te helpen bij het naar bed gaan. Met 
mijn vaste begeleidster Cora kan ik dingen 
bespreken als dat nodig is. Ik leef in harmo-
nie met iedereen. We zijn toch op de wereld 
om elkaar te helpen? Ik ben blij dat ik zelf 
nog boodschappen kan doen. Als ik helemaal 
niets meer zou kunnen doen, zou ik naar een 
verpleeghuis moeten.” 

De nieuwe zorgsituatie
“Persoonlijk heb ik niet zoveel last on-

dervonden van de 
nieuwe zorgsituatie. 
Ik kan mezelf goed 
behelpen. Maar wat 
ik om me heen zie 
en hoor over die 
problemen, bijvoor-

beeld op de tv, dat vind ik wel triest; dat din-
gen niet meer kunnen en zo. Naast de vaste 
krachten zijn hier veel medewerkers die er 
na driemaal een jaarcontract uit moeten. En 
je hebt ook veel te maken met flexwerkers en 
uitzendkrachten. Dat is niet zo prettig.” 
Hofje van Boheemen
hofjevanboheemen@middin.nl 

“Er zit minder muziek in”
In gesprek met Gerard van Kan

Door: Mieke viScher

Wie op dinsdagmiddag tussen twee en half 
vier bij Jonker Frans binnenloopt, komt re-
gelmatig terecht in een vrolijke boel, waar 
bewoners met hits uit de zestiger en zeven-
tiger jaren meezingen. Enkelen wagen zich 
aan een dansje, op eigen benen of vanuit 
een rolstoel. Het zijn de liedjes die de men-
sen kennen en dus ook mee kunnen zingen. 
Aan één van de tafels zit dan Gerard van Kan, 
die op zijn computer een hele lijst oude num-
mers heeft klaarstaan, om deze middag met 
muzikale klanken te vullen. 

Gevaka
Gerard is één van de vaste vrijwilligers van 

Jonker Frans, maar hij is ook manager van 
zijn eigen bedrijf: Gevaka Music, dat nu 10 
jaar bestaat. Hij levert muziek, heeft een boe-
kingsbureau en verzorgt optredens in verzor-
gingshuizen en instellingen voor mensen met 
een beperking. Hij is de geluidsman en zorgt 
voor de orkestbanden, waarmee hij zijn ar-
tiesten begeleidt en waarvan hij er thuis wel 
zo’n 25.000 heeft liggen. 

Bezuinigingen
“De bezuinigingen hebben alles kapot 

gemaakt. Mijn bedrijf bestaat nu 10 jaar. 
Vroeger had ik 16 artiesten, nu nog maar 8, 
want er is bijna geen werk meer. Ik kwam 
bijvoorbeeld tweemaal per maand in het 
Gulden Huis, nu nooit meer. Vanaf 2012 
werd het steeds duidelijker. De instellingen 
hebben er geen geld meer voor of ze leggen 
de prioriteiten anders. 

Die dinsdagmiddagen doe ik dan vrijwil-
lig, maar als er een optreden ergens in het 
land is, gaat dat wel voor. Inmiddels ben ik 
78 en hoef ik persoonlijk niet meer zo veel 
boekingen te hebben, maar de artiesten in 
mijn stal zijn er ook nog. Die zijn lang niet 
allemaal oud, daar zijn veertigers bij en zij 
kunnen het werk goed gebruiken. 

In Jonker Frans zorg ik voor feesten en 
bijzondere dagen. Ook op het Newtonplein 
ben ik te vinden als de buurtvereniging 
daar iets organiseert. Ik kan zorgen voor 
artiesten met speciaal repertoire, country, 
jazz, soul, Nederlandstalig, Engels, enz. Via 
mijn website: www.gevaka.nl is alle infor-
matie te vinden.”

Piano
Gerard is 23 jaar geleden via zijn vrouw 

bij het verzorgingshuis terecht gekomen. 
Er stond ook toen al een piano, maar die  

werd zelden gebruikt. Zij vond dat hij zo nu 
en dan wel iets kon spelen om wat leven in 
de brouwerij te brengen. In de beginjaren 
kwam hij iedere zondag spelen, de toenma-
lige leiding had dat niet eens in de gaten. Nu 
is hij officieel vrijwilliger.

De huidige piano in Jonker Frans zou wat 
hem betreft ergens anders moeten staan, 
veel centraler in het restaurant, zodat ie-
dereen hem kan zien en horen en er dus 
meer mensen kunnen meegenieten. Ook nu 
nog gebeurt het regelmatig dat hij spontaan 
achter het muziekinstrument gaat zitten 
om meezingliedjes te spelen. Een aantal 
bewoners mag hij tot zijn echte fans reke-

nen. Zij gaan zelfs met hem mee als hij in het 
Dreeshuis piano gaat spelen om ook daar 
mee te zingen.

Hand- en spandiensten
Als Gerard niet voor zijn bedrijf op pad is, 

is hij zo goed als iedere dag van ongeveer 
half twaalf tot half zeven aanwezig om een 
handje te helpen in Jonker Frans. Hij ver-
richt allerlei hand- en spandiensten, doet 
spelletjes met bewoners, deelt maaltijden 
uit, geeft de bewoners daarna koffie. Als er 
iets moet gebeuren en hij is aanwezig doet 
hij mee. Bewoners missen hem als hij er 
niet is.

  Via de laptop laat Gerard zijn muziek klinken.

“Ook in een rolstoel kun je vrijwilligerswerk doen”
Elly Jungschläger, in harmonie in het Hofje van Boheemen

“Vroeger had ik 16 artiesten, nu nog 8” 

  Elly Jungschläger

Foto: DieDerik vAn Duuren

Foto: DieDerik vAn Duuren

Foto: Mieke viScher
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Door: AAD vAn Schie

 
“Het moet minder en op eigen kracht. Ja, dat is 
het motto voor de zorg van tegenwoordig”, ver-
zucht dokter Vrij al bij aanvang van het gesprek. 
Hij is een van de huisartsen van huisartsenprak-
tijk De Regentes, pal naast de Regentesse Apo-
theek, die daar al sinds 1897 gevestigd is. 

“De zorg is met name voor ouderen veel 
minder toegankelijk geworden. Voorheen 
kon de huisdokter allerlei brieven schrijven. 
De visie van de huisarts was immers de in-
dicatie tot dat stukje noodzakelijke zorg! Die 
tijd is voorgoed voorbij, zeker sinds de laat-
ste stelselwijziging. Dat geeft dus een heel 
duidelijke verschuiving van administratie en 
taken richting de patiënten. Ze moeten het 
nu vooral zelf uitzoeken. Lukt dat niet, dan 
moet vaak familie of andere mantelzorgers 
dat doen. Elk onderdeel van de zorg heeft 
een eigen toegangspoort gekregen en mijn 
assistente Jacqueline heeft haar handen vol 
aan telefoontjes van klanten die de weg vra-
gen naar bijvoorbeeld huishoudelijke hulp 
of naar hulpmiddelen. Zij probeert zo goed 
mogelijk bij te houden waar welke hulp ver-
krijgbaar is, als die al verkrijgbaar is. Natuur-
lijk bestaat er een Ouderenwijzer Segbroek, 
is er De Haagse Seniorengids van PEP en zit 
de ouderenconsulent aan de overkant in De 
Regenvalk. Maar om te zeggen dat dit alle-
maal gemakkelijk uit te zoeken is? De zorg 
lijkt een beetje op een jungle: er is veel, maar 
hoe kom je er bij.

Er is niet altijd een toegangskaartje be-
schikbaar. De zorgvragen zijn onuitputtelijk, 
maar het budget is natuurlijk beperkt. Dus 
moeten mensen meer uit eigen zak betalen. 
Huishoudelijke hulp gaat via de gemeente, 

op indicatie natuurlijk, en wordt lang niet al-
tijd voldoende toegewezen. Vrij: “Steeds meer 
is op het bordje van de huisarts gekomen. 
Kijk bijvoorbeeld naar psychologische hulp-
vragen. Vroeger stuurde de huisarts iedereen 
naar de RIAGG. De RIAGG pakte al die vragen 
op en had een heel breed scala aan mogelijk-
heden om hulp te bieden. Nu zijn er verschil-
lende psychologische hulpstations. Zo is er de 
basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Deze 
praktijk heeft al ruim 3 jaar een eigen psycho-
loog in dienst zodat heel veel zorgvragen en 
probleemstellingen met een psychisch tintje 
in het eigen pand van de nodige hulp kunnen 
worden voorzien. Gewoon bij de huisarts zelf. 
Dus in de wijk en kleinschalig.”

Persoonlijke aandacht
“Ander, steeds groter wordend probleem: 

Wie zorgt er voor de eenzame ouderen? Wie 
zorgt er voor de zorgmijdende medemens? 
Hoe help ik bijvoorbeeld de patiënt aan een 
casemanager, die hem of haar verder kan hel-
pen. Huisartsen hebben steeds meer kennis 

nodig van sociale en geestelijke problema-
tiek. En dan is er nog die onuitputtelijke con-
trolezucht van verzekeraars. In 2016 wordt 
daar gelukkig wel iets in gekort. Maar het 
blijft een nachtmerrie. De nuchtere dokter 
denkt ‘Eerst zien, dan geloven.’ Moderne zorg 
wordt vaak gegoten in protocollen. Maar ik 
ben niet zo’n protocollen-dokter”, zegt dok-
ter Vrij. “Ieder mens is uniek en krijgt per-
soonlijke aandacht. Zo hoort huisartsenzorg 
naar ons idee geleverd te worden.“  

Zorg op loopafstand
Ook is er binnen deze huisartsenpraktijk 

ruim gespecialiseerde hulp beschikbaar, zo-
als  een eigen psycholoog en een eigen prak-
tijkverpleegkundige. Zij zorgt met name voor 
de somatische kant. “Zij controleert zorg-
vuldig aandoeningen als diabetes, astma en 
COPD. Zij gaat op huisbezoek om te advise-
ren over aanpassingen en allerhande andere 
zaken. Zij heeft een belangrijke signalerende 
functie (‘ogen en oren van de dokter’).  

Ook de functies fysiotherapie, ergothe-
rapie, diëtisten en bloedafname zijn in het 
pand aanwezig. Je loopt zo de apotheek bin-
nen voor de noodzakelijke medicijnen. Dat 
doet in ieder geval recht aan het motto ‘Zorg 
op loopafstand’. 

Buurtzorg
Vanaf januari is ook de organisatie Buurt-

zorg in huis. De praktijk in zijn huidige opzet 
draait nu een kleine vijf jaar en dokter Vrij is 
tevreden over de bereikte resultaten. “Haal 
zoveel mogelijk bij elkaar en luister goed 
naar de patiënten. Zo houd je als huisarts 
toch nog zoveel als mogelijk de regie op de 
beschikbare zorg. Ons motto is : ‘Wij luiste-
ren naar patiënten, niet naar verzekeraars!’ ”

Olifant
Sinds de herfstvakantie is de huisknuffel-

olifant vermist. Misschien heeft de deur open 
gestaan of stond het raam op een kier… Dok-
ter Vrij doet een oproep bij deze: “Wie heeft 
olifant gezien?  Signalement: Gezellige grijze 
olifant van ongeveer 60 cm hoog. Kan praten, 
maar uitsluitend tegen heel kleine kinderen. 
Kan vliegen als Dombo en ook heel lang sla-
pen (in de wachtkamer).” 

Oudere patiënten
“Warmte is een ander belangrijk uitgangs-

punt: moderne zorgverlening in een klas-
siek, vertrouwd pand. Huisarts en patiënt 
gaan vriendelijk met elkaar om. Dat werkt!”

We praten nog even door over de ‘kleur’ 
van de wijk. “De wijk is heel gezellig. Opval-
lend is het aantal nationaliteiten binnen het 
klantenbestand en de toename van jonge 
gezinnen. ReVa is een heel levendige wijk en 
dat zie je natuurlijk terug in de praktijk. 

Jan en Jacqueline maken zich nog het mees-
te zorgen over de tientallen oude, eenzame 
patiënten. “Die hebben vaak geen mantel-
zorger en zij kunnen veelal ook niet meer 
naar een plaatsje in een verzorgingshuis. Ze 
verpieteren een beetje als je niet uitkijkt. Al-
leen wonen betekent vaak eenzaamheid. Als 
je kijkt naar de zorg voor ouderen kun je je 
afvragen ‘Zijn we wel op de goede weg’. “

Het moet met minder en op eigen kracht
“Zijn we wel op de goede weg in de zorg?”

“Ik ben niet 
zo’n protocollen-

dokter”
  “De vragen zijn onuitputtelijk, het budget beperkt.”

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

“Wij luisteren 
naar patiënten, 
niet naar  
verzekeraars” 

Foto: DieDerik vAn Duuren
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Het gaat er om dat  
mensen in de wijk  
gezonder worden

Door: Mieke viScher

 
Als we het over wijkverpleegkundigen 
hebben, denken we vaak aan mensen 
die patiënten thuis komen helpen was-
sen, wonden verzorgen, medicijnen in 
laten nemen en andere verpleegkundige 
handelingen komen verrichten. Er is ook 
een andere groep: De onafhankelijke 
wijkverpleegkundigen die preventieve en 
praktische gezondheidsadviezen geven.

Loes Madern behoort sinds april 2015 
tot die tweede groep en geeft advies in 
een deel van Segbroek. Haar werkge-
bied is iets groter dan Regentes-/Val-
kenbos en omvat ook de Heesterbuurt, 
Bomenbuurt en een deel van de Vogel-
wijk. Voor dat hele gebied is zij drie da-
gen in de week beschikbaar, waarvan 
één dag als lid van het sociaal wijkteam. 
Het meeste werk doet ze toch in Regen-
tes-/Valkenbos. Haar werkzaamheden 
liggen vooral in de preventieve sfeer. 
Zoveel mogelijk trachten te voorkomen 
dat mensen ziek worden en helpen om 
problemen die mensen al hebben te 
verminderen.

Loes heeft een groot netwerk, zodat ze 
kan doorverwijzen. De mensen komen 
bij haar via huisartsen, ergotherapeu-
ten, de wijkagent, VoorWelzijn of wo-
ningbouwverenigingen. Ze heeft veel te 
maken met zorg mijdende cliënten. Ook 
met mensen die willen weten waar ze 
aan toe zijn. Moet ik zorg in natura rege-
len of moet ik een PGB aanvragen?

 Haar werk bestaat meer uit het voe-
ren van gesprekken dan uit verpleeg-
kundig handelen. Maar als zij ergens ter 
plekke is en het nodig is zal ze ook hel-
pen. Ze heeft individuele contacten en 
groepscontacten, bijvoorbeeld via een 
cursus valpreventie voor 65-plussers. 
Groepen kunnen verschillende voor-
lichtingsgesprekken aanvragen zoals 
over gezond afvallen, voorkomen van, 
of leven met diabetes. Laatst hebben we 
in samenwerking met Stek en Buurt-
en-kerkhuis Bethel een middag geor-
ganiseerd met onderwerpen als eten 

en drinken, bewegen, contacten, activi-
teiten en zin beleven. Het gaat erom dat 
de mensen in de wijk gezonder worden. 
Een nieuw project hierbij is ‘bijzonder 
thuis afgehaald’. Buurtgenoten die voor 
elkaar koken. Mensen die moeite heb-
ben met koken, vanwege een beperking, 
ziekte of hoge leeftijd gaan dit doen met 
iemand uit de buurt die dol is op koken. 
Voor vijf à zes euro staat dan een goede 
maaltijd op tafel.

In de aanmeldingsfolder die Loes bij 
zich heeft, staat het volgende: ”Henk: 
Ik ben een man van 71 jaar met kanker, 
mijn vrouw is 80 en dement. Dankzij 
een lieve thuiskok die de maaltijd  bij 
ons thuisbrengt, kunnen wij lekker 
eten.” In onze buurt waar veel Hindoe-
stanen wonen, die soms strikt vegeta-
risch eten, zoeken we bijvoorbeeld naar 
een thuiskok die juist dàt eten kookt, 
het bij de mensen thuis wil brengen en 
dan meteen een praatje maakt.“

Loes werkt al 12 jaar in de zorgsector. 
Eerst in de verslavingszorg, later als 
huisverpleegkundige bij Florence en 
nu in de wijkzorg. Ze ziet dat de laatste 
jaren meer mensen tussen wal en schip 
dreigen te vallen, mensen die hun baan 
kwijtraken en steeds meer moeite heb-
ben om een nieuwe te vinden. Er zijn 
veel mensen met sociale problematiek. 
De ontwikkeling naar de participatie-
maatschappij is niet slecht, maar vraagt 
veel van mensen. Veel ouderen hebben 
meer uitleg nodig. De zorg voor hen is 
er wel, maar op een andere manier te 
verkrijgen. Er zijn te weinig vrijwilli-
gers. Een vriendschappelijk huisbezoek 
regelen lukt nog wel, maar als het om 
moeilijker zaken gaat is dit lastig. Zo 
zijn er bv. wachtlijsten voor mensen die 
ingeschreven staan bij schuldhulppro-
jecten.

Ze heeft haar laptop altijd bij zich, 
want zegt ze: “Ik kan helpen met het 
aanvragen van allerlei zaken, mantel-
zorgondersteuning regelen en prak-
tische adviezen geven. Ik besteed ook 
aandacht aan sociale problematiek 
waar de huisarts geen tijd voor heeft. Ik 
kan wél een uur luisteren naar iemand.”
Loes Madern is te bereiken onder  
nummer 06-46085311 of via 
loes.madern@plicare.nl

  Loes Madern

Door: AAD vAn Schie

 
“Buurtgericht werken is veel efficiënter en 
je kunt beter samenwerken met andere 
partijen in de wijk”  is een uitspraak van 
Armelle Basart, begeleidster in dienst van 
‘impegno’, een organisatie die zich bezig-
houdt met dienstverlening bestaande uit 
een combinatie van begeleiding, behande-
ling en gezinsondersteuning. 

“We gaan naast de klanten en naast het 
gezin staan en kijken dan welke zorg no-

dig is”.  Armelle is lid van het buurtteam 
Loosduinen, Segbroek en Scheveningen. 
Zij bedient 18 klanten in de leeftijd tus-
sen de 18 en 65. De gemiddelde leeftijd 
is 45 jaar en de helft van haar cliënten 
woont in Segbroek. De problematiek ligt 
vaak op het vlak van schulden, dreigen-
de huisuitzetting, last van depressies of 
angststoornissen. 

Nieuwe cliënten worden eerst gezien 
door het intaketeam en de intaker vraagt 
dan een beschikking bij de gemeente aan. 
Vervolgens duurt het zes tot acht weken 
voor er een beschikking komt. In urgente 
gevallen kan er een spoedbeschikking 
komen. Als het toegangsticket er is, gaat 
Armelle op huisbezoek om samen met de 
klant de problemen in kaart te brengen. 
We zitten nu in november en dan moe-
ten alle indicaties voor het volgende jaar 
weer vernieuwd worden. Stress dus.

Doorgaans hebben haar klanten geen 
werk en leven ze van een uitkering. Ar-
melle coacht de klant naar zelfwerk-
zaamheid. Dat begint met bijvoorbeeld te 
stimuleren de berg ongeopende post te 
lijf te gaan. Soms zit daar ook een posi-
tieve brief bij die dan een stimulans is om 
voortaan wel de post te openen. Armelle 
gaat ook regelmatig mee naar een af-
spraak met een behandelaar en zij houdt  
in ieder geval contact met die behande-
laar. “Ik moet wel duidelijk mijn grenzen 

aangeven naar de cliënt. Ik ben geen on-
derdeel van zijn netwerk en meer dan 
een keer per week ga ik niet op bezoek.”  
Het stimuleren om deel te nemen aan een 
vorm van dagbesteding behoort ook tot 
haar taak. Zij kan de klant soms ook be-
schermen tegen de sollicitatieplicht als 
dat wenselijk is. Lastig blijft het vinden 
van oplossingen voor de oudere cliënten, 
die beter in een beschermde omgeving 
zouden kunnen wonen.

Successen en teleurstellingen
“Wat ik als successen beleef in mijn 

werk? Als ik een bewindvoerder geregeld 
heb, waardoor de financiële druk in elk 
geval niet groter wordt. Of als ik de klant, 
ondanks de sociale angst, toch naar een 
afspraak kan krijgen. Dat de klant voort-
aan zelfstandig de post openmaakt of dat 
hij een stap zet in een nieuw netwerk 
ervaar ik als heel positief. Maar er zijn 
natuurlijk ook teleurstellingen. Dat je te 
lang op een intakeresultaat moet wach-
ten is lastig, of dat een huisuitzetting on-
danks inspanningen toch doorgaat. Te-
leurstellend is natuurlijk ook als de klant 
het contact stopt.”

Passie voor paarden
Armelle is van jongs af aan een groot 

paardenliefhebster, een paardenmeisje 
dus, en zij heeft na haar HBO Maatschap-
pelijk werk en Dienstverlening, ook een 
periode gewerkt met de methode ‘Coa-
chen met paarden’. In de toekomst wil zij 
graag haar papieren halen voor deze me-
thode. Op haar vrije dag rijdt zij paard, een 
passie die zij deelt met moeder en zus.

Teamwork en Werktafel
Twee keer per maand komt zij met haar 

collega’s in teamverband bijeen, er is een 
whatsapp-groep voor uitwisseling van 
ervaringen en binnenkort start er ook 
een proces van teambuilding. Daarnaast 
schuiven een keer per maand in het ge-
bouw Lindenkwadrant  begeleiders, er-
varingsdeskundigen en professionals bij 
elkaar aan de ‘Werktafel’ om ervaringen 
uit te wisselen . “Soms komen er wel eens 
cliënten met hun begeleider mee om 
daar vragen te stellen. Dat zijn fijne bij-
eenkomsten,” zegt Armelle, die hoopt dat 
ze dit werk nog lange tijd kan doen.

Buurtgericht werken is veel efficiënter

  Armelle en het gehele team van Impegno

Armelle coacht 
de klant naar 
zelfwerkzaam-
heid 

Foto: Mieke viScher

Foto: voorWelzijn
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Mevrouw Coronel 
en haar dochter 
Henna
Door: Anneke De GrAAF

Mantelzorg en vrijwilligerswerk 
in Jonker Frans

In het zitje in de lounge zitten vijf dames 
van Surinaamse afkomst gezellig te klet-
sen. We zijn in Florence-woonzorgcen-
trum Jonker Frans aan het Newtonplein. 
We hebben een gesprek met mevrouw 
Coronel, bewoonster, en haar dochter 
Henna Ruiter. Mevrouw Coronel (90) woont 
nu 3,5 jaar in Jonker Frans. Ze voelde zich 
hier al snel thuis. Sinds een paar maanden 
zit ze op een speciale afdeling, nu ze steeds 
meer Alzheimer-klachten begint te krijgen. 
Ze vertelt hoe haar dag begint: “Ik eet in de 
vroege ochtend alvast een kleinigheid en 
poets mijn tanden. Elke ochtend om half 
acht belt mijn dochter Henna of alles goed 
is. Ik vind het belangrijk dat ik er netjes 
bijloopt”  Ze trekt graag op met een goede 
vriendin in het huis.  “En verder regelt 
Henna alles voor me”. 

Dochter Henna, sinds een paar maan-
den met pensioen, zorgt als mantelzorg-
ster twee ochtenden voor haar moeder. 
Ze baadt en verzorgt haar en maakt het 
ontbijt. Soms neemt ze moeder mee naar 
haar huis. Daarnaast doet ze hier op woens-
dagen vrijwilligerswerk: ze bezoekt dan 
bewoners en houdt ze gezelschap.  Bij een 
mevrouw leest ze iedere week voor, altijd 
een hoofdstuk uit een boek van Agatha 
Christie. ”Ik vind het heel fijn en bevredi-
gend om dit werk te doen”,  zegt ze. Ook 
buiten Jonker Frans is Henna actief. Ze wil 
bijvoorbeeld haar bezigheden als pastoraal 
werker bij haar kerk weer oppakken. 

Zijn er zaken veranderd in het afgelo-
pen jaar? Henna: “Ik ervaar dat de perso-
neelsleden ongelooflijk hun best doen, 
maar steeds minder tijd hebben voor de 
bewoners. Gelukkig dat mijn moeder op 
deze afdeling wat directere zorg krijgt. En 
omdat ik de laatste tijd meer tijd heb, kan ik  
meer uren besteden aan het verzorgen van 
mijn moeder. Zoveel tijd zou het personeel 
echt niet met haar bezig kunnen zijn. Al 
met al zal moeder er niet zoveel last van 
ondervinden. En ik vind het personeel heel 
oplossingsgericht en steeds bereid om mee 
te denken. De sfeer is hier heel prettig.” 
Woonzorgcentrum Jonker Frans, 
Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag, 
070 - 7541111
info@florence.nl 
www.florence.nl/jonkerfrans

Door: Mieke viScher

MEE is een maatschappelijk werk organi-
satie die mensen met een beperking (ver-
standelijk, lichamelijk, autistisch, chronisch 
ziek of niet aangeboren hersenletsel) van 
alle leeftijden en hun familie en betrokke-
nen ondersteunt wanneer zij een hulpvraag 
hebben. De vragen kunnen te maken heb-
ben met opvoeding, onderwijs, werk, schul-
den of acceptatie van de beperking.

 In deze steeds ingewikkelder worden-
de maatschappij is het voor veel mensen 
moeilijk om zich staande te houden. Wan-
neer iemand zich bij MEE aanmeldt, zal 
altijd eerst gekeken worden of de persoon 
bij MEE hoort. Zo kan bv. getest worden of 
iemand licht verstandelijk beperkt is. Als 
dat zo blijkt te zijn, kan daarop specifieke 
hulp worden gegeven. 

José gaf als voorbeeld een wat oudere 
man, die vanaf zijn jeugd veel problemen 
ondervond, maar na een test licht 
verstandelijk gehandicapt bleek te zijn. Hij 
kreeg vervolgens specifieke hulp en een 
maatje om zijn leven weer op de rails te 
krijgen. Het gaat nu heel goed met hem. Hij 
is vol zelfvertrouwen en is nu zelfs lid van 
de cliëntenraad.

MEE kijkt bij aanmelding eerst naar de 

eigen contacten, naar het netwerk. Als het 
nodig is, vraagt MEE andere voorzieningen 
aan, zodat de cliënt zo zelfstandig moge-
lijk verder kan. De hulpverlening van MEE 
is kortdurend en kosteloos. In de nieuwe 
participatiemaatschappij is het voor men-
sen met een beperking vaak moeilijker om 
hulp te krijgen. De toestemming voor pro-
fessionele hulp wordt vaak veel minder of 
helemaal niet meer gegeven. De inzet van 
vrijwilligers voor deze mensen is erg be-
langrijk.

Een afdeling van MEE die zich bezighoudt 
met het zoeken van vrijwilligers voor men-
sen met een beperking is de Vrijwillige 
Thuishulp. Vrijwilligers worden ingezet 
in de thuissituatie van die mensen. Aan 
vrijwilligers kan van alles gevraagd wor-
den, zoals samen met iemand boodschap-
pen doen, iemand leren fietsen, spelletjes 
doen met broertjes en zusjes of één keer 
per week ouders van een gehandicapt kind 
ontlasten. Als je eenmaal vrijwilliger bent, 
kun je deelnemen aan cursussen en is er 
een onkostenvergoeding.

De Vrijwillige Thuishulp zoekt mensen 
die gemotiveerd zijn en over een grote 
dosis geduld beschikken. Zaken moeten 
soms vaak herhaald worden en afspra-
ken moeten gecheckt worden. Wat oplei-

ding betreft zijn er geen eisen. Het moet 
gewoon klikken. Ook mensen die zelf een 
beperking hebben kunnen heel goed een 
maatje van iemand anders zijn. Vrijwil-
ligers moeten wel een V.O.G. (Verklaring 
Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. 

Een van de huidige vrijwilligers is de 
Zweedse Nadine Lager, momenteel stu-
dente politieke wetenschappen aan de 
Leidse Universiteit. Zij is geboren in Mexi-
co en heeft daar met kinderen met her-
senletsel gewerkt. Eenmaal in Nederland 
besloot ze dat ze vrijwilligerswerk wilde 
doen, googelde, zag een advertentie van 
de Vrijwillige Thuishulp, reageerde daar-
op en kreeg zo contact met José.

In het gesprek hoorde zij welke vraag er 
was en wat van haar verwacht werd: Een 
gezin met twee kinderen, één 5 jaar oud 
zwaar autistisch jongetje en zijn 8 jaar 
oude broertje, wilde graag 1 x per week 
een paar uur iemand in huis hebben om 
met de kinderen te spelen en voor zover 
nodig huiswerk te maken. 

Samen met José is het eerste contact ge-
legd en werd besproken wat er van beide 
kanten verwacht mag worden. Een week 
later is Nadine echt begonnen. Ze doet 
spelletjes en leest voor. Het autistische 
jongetje spreekt helemaal niet en kan ei-
genlijk geen seconde alleen gelaten wor-
den. In het gezin is dus  veel aandacht 
op hem gericht. Als Nadine er is, krijgt 
ze soms totaal geen contact met hem, 
maar zijn oudere broertje krijgt nu wel 
aandacht. Heel sporadisch krijgt ze een 
lachje van de vijfjarige of komt hij haar 
even aanraken. Nadine zegt: “Je krijgt er 
ook veel voor terug. Het geeft je een goed 
gevoel dat je kan helpen en het maakt je 
blij om te ervaren hoe gelukkig je zelf ei-
genlijk bent, gezegend met een goede ge-
zondheid en de capaciteiten om alles zelf 
te kunnen doen en te kunnen studeren.”

Momenteel is er een nieuw project geti-
teld ‘Mee op weg’. Het gaat hier om men-
sen die nu afhankelijk zijn van taxibus 
of leerling vervoer. De bedoeling is dat 
vrijwilligers mensen die daarvoor in aan-
merking komen trainen om zo zelfstan-
dig mogelijk te reizen. Daardoor worden 
ze vrijer, krijgen meer zelfvertrouwen en 
kunnen dan zelfstandig hun gang gaan. 
Voel je je geroepen? Kijk dan eens op de 
website van de Vrijwillige Thuishulp wat 
er zoal gevraagd wordt in Den Haag:
www.stichtingvtv.nl/vrijwilligers
Neem contact op met: José Lüling 
(06 10784893) of met Vrijwillige Thuishulp
088 7752000, email vtdenhaag@vtvzhn.nl

Vrijwillige thuishulp via MEE

Onze ‘participatiemaatschappij’ verlangt dat mensen elkaar helpen zodat iedereen kan mee-
doen in de maatschappij. Hierdoor blijken steeds meer mensen een beroep te doen op instel-
lingen die bemiddelen bij het vinden van vrijwilligers.  José Lüling, consulent bij De Vrijwillige 
Thuishulp (VT), onderdeel van Stichting MEE, is zo’n bemiddelaar.

Door: Piet verniMMen

Buurt-en-kerkhuis Bethel  aan de Thomas 
Schwenckestraat biedt elke straat in ReVa 
aan om een keer gebruik te maken van de 
ruimte van Bethel om in kaart te brengen 
wat er leeft in de straat.

Klaas Bruins van het buurt- en kerkhuis: “De 
straat vormt je directe dagelijkse  woonomge-
ving en is van niet te onderschatten invloed 

op je welzijn. Straten worden voor jong en oud 
leuker en levendiger, veiliger en socialer als 
buren samen wat verantwoordelijkheid nemen 
voor hun  straat. Vandaar dat wij als Bethel het 
initiatief hebben genomen om de bewoners 
van straten dichter bij elkaar te brengen.  

Wat vinden we in de straat plezierig en goed? 
Wat missen we er of ervaren we als lastig, 
storend? Zijn er mensen waar wij of anderen 
niet goed raad mee weten en hoe gaan we 

daarmee om? Wat is meest gewenst en hoe 
kunnen we daar samen aan werken?  Allemaal 
zaken die op zo‘n avond aan de orde kunnen 
komen. De straatbewoners bepalen zelf of ze 
dat doen bij een  uitgebreide koffie,  een borrel 
of bij een maaltijd.”
Als je zoiets voor je straat wilt organiseren, 
meld je dan aan bij Klaas Bruins: 06 38951638, 
kbruins@stekdenhaag.nl.  
Je straat is het waard!

Je straat is wat waard!

  José Lüling (links) geeft spelmateriaal mee aan Nadine Lager.

Foto: Mieke viScher

Foto: Anneke De GrAAF

Voor mensen met een beperking:
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De Dew 
Mandir aan 
de Gaslaan
Door Piet vernimmen

De Dew Mandir aan de Gaslaan is een be-
kende plek voor Hindoes uit Den Haag en op 
21 oktober tijdens de negende nacht van de 
Navratri zit de kleine tempel met meer dan 
250 gelovigen dan ook stampvol. 

De sfeer tijdens de negende nacht van de 
Navratri is niet te vergelijken met eniger-
lei dienst uit de katholieke of protestantse 
kerk. Je voelt je welkom en de hartver-
warmende en ongedwongen sfeer is bijna 
niet van deze wereld. Weliswaar gaat een 
belangrijk deel van datgene wat je ziet 
en hoort als Westerse niet-Hindoe aan 
je voorbij, maar het is door de feestelijke 
omgeving, door de liederen, de muziek en 
door de oosterse rituelen fascinerend en 

onvergetelijk om Navrati mee te mogen 
maken. 

Rita Mahabier kwam in 1974 naar 
Nederland, bezocht de Mavo aan de 
Beeklaan, verhuisde naar Friesland, 
kwam voor haar werk terug naar Den 
Haag, was werkzaam in de reiswereld en 
als HR-manager en volgt momenteel trai-
ningen om gedetineerden te begeleiden 
in de gevangenis. Zij is het die me tijdens 
de dienst de ‘ins en outs’ van Navratri bij-
brengt.

Navratri
“Navratri betekent letterlijk negen nach-

ten. Dit feest vieren Hindoes twee keer 
per jaar, één keer wanneer de lente begint 
en één keer in het najaar. Wij vieren dan 
de oerkracht van de moeder. Het gaat over 
de strijd tussen de God Durga Mata en Ma-
hishasur, die het hoofd van een buffel had. 
Deze strijd duurde negen dagen, waarin 
Durga Mata iedere dag één van haar ne-
gen verschijningsvormen aannam. Uit-
eindelijk versloeg zij Mahishasur. Ik was 
deze week alle avonden in de tempel en 
vanavond, de negende nacht, ben ik hier 
van 17.00 uur tot 05.00 uur morgenvroeg. 

De negende nacht 
De dienst begint rond 16.00 uur met de 

Pudja. Wij roepen dan alle goden op om 
hier in de Mandir aanwezig te zijn. Wij 
nodigen ze ieder apart uit, we offeren 
bloemen en wij wassen de goden door 
hun beelden te besprenkelen met water. 
Vanaf kwart voor zeven zingen we lie-
deren uit de Heilige Geschriften, dat is 
ons heilige boek. Behalve liederen over 
God en over onze liefde tot God, gaat het 
over hoe we met elkaar om moeten gaan 
en over vrede en over hoe we ons leven 
moeten inrichten. In die liederen vragen 
we aan Durga, onze universele moeder, 
om ons kracht te geven. 

Daarna begint het aarti en persaad, 
waarin we de goden met licht vereren 
en waarbij we bidden dat er altijd licht 
in ons leven mag zijn. Na de vegetari-
sche maaltijd gaat ieder van ons naar 
het altaar toe om elk van de goden te 
vereren. 

Op een bethelblad liggen een rode 
bloem, wat pitjes van een granaatappel, 
een neemblad en wat vermiljoenpoeder 
en dat bieden we de Godin aan en ma-
ken zo duidelijk: ’Moeder, ik ben hier, 
we zijn tot u gekomen, ik heb dit voor u 
meegebracht en ik hoop kracht van u te 
krijgen’. Dat onderdeel kan wel ander-
half uur duren. 

En dan, rond 23.00 uur, vervolgt de 
dienst met meditatie en met mantra’s, 
gezangen uit de Ramaya. Om 05.00 uur 
in de ochtend nemen we afscheid van de 
goden en van elkaar.”

Meer dan 250 gelovigen waren er op 
21 oktober in de Dew Mandir. Niet elke 
zondag is het zo druk, maar het maakt 
de noodzaak van een nieuwe tempel wel 
meteen duidelijk. 

Aan de Gaslaan, achter de garage 
waarin nu de Dew Mandir is gehuis-
vest, bouwt de Hindoestaanse ge-
meenschap een nieuwe tempel. Eind 
2016 wordt hij in gebruik genomen. 

De heer Hemant Lachman is voor-
zitter van de Commissie Nieuwbouw 
Dew Mandir. “In 1975, veertig jaar 
geleden, bij het uitroepen van de 
onafhankelijkheid kwamen veel 
inwoners van Suriname naar Neder-
land. Velen van hen waren Hindoe en 
in die eerste jaren hielden we religi-
euze diensten bij mensen thuis, later 
gebruikten we veelal leegstaande 
garages. De Dew Mandir,  hier aan de 
Gaslaan, is in feite ook een garage.”

Vier grote groepen
Binnen Den Haag zijn vier groepen 

Hindoes. “De grootste groep dat 
zijn wij, de Sanatan Dharma, met 
pakweg 15.000 tot 20.000 gelovigen. 
Dan heb je de Aya Samaadj met 7500 
gelovigen en in Den Haag heb je 
verder nog de 7500 volgelingen van 
Hara Kirshna en de Sikhs met 3000 
gelovigen. De laatste drie groepen, 
de Aya Samaads, de Hara Krishna 
en de Siks bouwen momenteel aan 
de Laakhaven het grootste Hindoe-
staanse tempelcomplex van Europa. 
Wij, de Dew Mandir, kregen de kans 
om een prachtige tempel te bouwen 
hier in de wijk, vlak naast onze hui-
dige tempel aan de Gaslaan.”

November 2016
Hemant Lachman: “De eerste steen 

is in april gelegd, op 3 september 
gingen de eerste palen de grond in 
en in december staat het skelet van 
het gebouw er. Het wordt een schit-
terende tempel, die kon ontstaan 
dankzij de grote betrokkenheid en 
talloze donaties vanuit de Hindoe-
staanse gemeenschap. De tempel 
wordt een verrijking voor ReVa en 
we faciliteren in het nieuwe gebouw 
ook allerlei activiteiten voor de 
buurt. Als alles volgens plan verloopt 
kunnen we in oktober of november 
2016 de nieuwe Dew Mandir in ge-
bruik nemen. “

Eerbiedig gegroet,  
o Durgá, schenkster van 

vreugde;

Eerbiedig gegroet,  
o Ambá, verdrijfster 

van smart.

Dew Mandir 
De nieuwe tempel aan de Gaslaan

U wandelt of fietst regelmatig door het Regentesse- 
Valkenboskwartier en kent de wijk ongetwijfeld goed. 
Wij hopen dan ook dat u massaal deelneemt aan onze 
prijsvraag. De foto uit onze vorige editie maakten wij van het 
Emma-monument midden op het Regentesseplein. De winnaar van onze 
prijsvraag was mevr. de Hoop uit de Galileistraat.  Stuur voor 15 januari 2016 
een mailtje naar  prijsvraag@konkreetnieuws.nl waarin u zo precies mogelijk 
omschrijft waar bovenstaande foto - in Valkenbos! - is gemaakt. Vermeld uw 
naam en adres en maak kans op een culturele waardebon van 25,00. De naam 
van de winnaar publiceren we in het volgende nummer van KonkreetNieuws.

ONTDEK DE WIJK

Vorige uitgave:
Emma-monument, 
Regentesseplein

WIJ  IN DE WIJK

foto: Piet vernimmen
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De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt en zeer actief  in het Regentesse- en  
Valkenboskwartier. Met kennis van zaken en vooral met 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 

Vreemde taal leren?  
Leren schilderen?

Kijk op www.volksuniversiteitdenhaag.nl

300
MEER DAN

CURSUSSEN!

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

wenst u fijne
feestdagen

en een
kleurrijk 2016

en ook in
2016 staan wij

weer garant
voor uw kleurrijk 

drukwerk!

•

Smiet Grafisch Totaal

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

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

Heb je iets dat interessant 
is voor KonkreetNieuws? 

Neem contact op! 

REDACTIE@KONKREET-
NIEUWS.NL
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Haagse bluf
Scheveningen wordt The Hague Beach. Je 
moet blijkbaar Klein heten om zó gróóts 
te kunnen denken. Soms vraag ik me af, 
wat hebben die beleidsmakers toch? 
Staan ze wel met beide voeten op de 
grond? Hebben ze last van grootheids-
waanzin of  lijden ze aan een minder-
waardigheidscomplex? 
Neem nou zo’n slogan als ‘Den Haag 
bruist’. Ja, bruist aan m’n hoela! De enige 
plek waar het bruist is het Spuiplein, ten-
minste als de fontein werkt en die werkt 
al jaren niet meer. Of ‘Den Haag Koninklijk 
veelzijdig’. Inderdaad, veelzijdig op het 
Noordeinde, maar rest van de stad denkt 
daar héél anders over. 
Wat is het dan toch dat de politici drijft 
tot die grootspraak? Wie verzint in vre-
desnaam al die bizarre namen, die tegen-
woordig ook nog internationaal moeten 
klinken, voor doodnormale plekken in 
deze stad? Weet jij ’t, weet ik ’t? 
Neem nou een benaming als ‘City Mon-
dial’. Volgens mij is het is niets anders dan 
een opgeklopte naam voor de multicul-
turele Schilderswijk. Of wat dacht u van 
‘Avenue Culinair’. Een pietepeuterig stukje 
Haagse gracht, waar meer kroegen zitten 
dan dat er restaurants zijn. En dan heb-
ben we natuurlijk ook nog ‘Chinatown’. Ja-
wel, ‘Chinatown’! Een stukje Wagenstraat 
en wat zijstraatjes, met 50 winkels en be-
drijven waarvan hooguit de helft gerund 
wordt door Chinezen. Althans door on-
dernemers van Chinese afkomst. Met als 
oosters hoogtepunt - precies in het mid-
den - een Turkse moskee. En dat moeten 
wij dan ‘Chinatown’ noemen. 
Nou, zo lust ik er nog wel een paar. Wat 
dacht je van de Weimarstraat, die noe-
men we toch ook niet ‘Turkishtown’. En de 
Haagse Markt, moeten we die in het ver-
volg dan maar ‘International Marok Kasba’ 
noemen? 
Nee, niks ‘Chinatown’ dus of ‘Art The Ha-
gue’, ‘Avenue Culinair’, ‘The Hague Festi-
vals’, ‘World Forum’, ‘The Hague Beach’ en 
‘City Marketing’.    
Dus laten we ophouden om in ‘The Hague’ 
elke straathoek of evenement een naam 
van internationale allure mee te geven. 
Het is allemaal opgeklopte zooi! 
Hoe heet dat ook alweer? O ja…., Haagse 
Bluf. 

“Zijn we er wel voor alle bevolkingsgroepen?”
Wereldproblemen hebben meteen invloed op dagelijks werk politie

Door: AAD vAn Schie en Piet vernimmen

 
Dick van der Ende is in 1982 bij de politie be-
gonnen. Hij werkte eerder in Delft en in het 
Westland. Vanaf 1 januari is hij teamchef op 
Bureau Segbroek. Hij woont in ‘s-Gravenzan-
de, is getrouwd en heeft drie kinderen. Moni-
que Ankersmit werkt sinds 1986 bij de politie. 
Voor haar benoeming als teamleider in Seg-
broek werkte ze lange tijd in de Schilderswijk, 
het centrum, Den Haag Zuid en Leiden. Ze 
woont in de wijk en heeft één zoon.

Bureau Segbroek
Dick: “Het bureau Segbroek bestaat uit 

125 agenten. Met meer agenten zou je meer 
kunnen doen, maar de hoeveelheid werk is 
altijd al groter geweest dan de schouders 
konden dragen. Met de reorganisatie naar 
Landelijke Politie zal ons bureau licht moe-
ten krimpen. Maar alle basistaken blijven 
behouden. Voor de wijkagenten bijvoor-
beeld zal er vrijwel niets veranderen. Het 
werk van de wijkagent zien we als een so-
ciale kerntaak. Zij blijven. Ook de noodhulp 
en de inzet op stadsniveau blijft ongewij-
zigd.”

Politie voor iedereen
Monique: “De wijk is gevarieerd qua sa-

menstelling, maar je wilt politie zijn voor 
iedereen. We zijn er voor alle bevolkings-
groepen, maar we-
ten we elkaar wel 
te vinden? Nogal 
wat bewoners ko-
men uit landen of 
gebieden waar de 
politie een andere 
rol heeft. Hoe leg-
gen we dan de ver-
binding, hoe komen we met àlle bewoners 
in contact? Het is en blijft een uitdaging 
waar we veel moeite voor willen doen. Ook 
binnen ons personeelsbeleid proberen we 
een betere afspiegeling te zijn van de be-
wonersdiversiteit.”

Segbroek en de wereld  
Dick: ”We moeten misschien nog meer 

ons gezicht laten zien. Grote maatschappe-
lijke problemen, problemen in de wereld, 
hebben meteen hun invloed op het dage-
lijkse werk in Segbroek. Als er een aanslag 
is in Parijs, zoals begin dit jaar bij Charlie 
Hebdo en nu in november, hebben we die-
zelfde dag contact met de moskeëen in de 
wijk. Bij spanningen in Turkije zijn we in 
bepaalde wijken extra alert en we weten 
dan welke mensen, welke deskundigen in 
de wijk we moeten bezoeken. Dit geldt ook 
op het gebied van personeel: als de lande-
lijke politie extra mankracht nodig heeft in 
verband met de vluchtelingenproblema-
tiek, levert ons bureau ook agenten en dat 
heeft meteen gevolgen voor het werk van 
alle collega’s. “

Wijkagenten
Dick: “ReVa heeft vier wijkagenten en die 

werken nauw samen met de Buurt Inter-
ventie Teams, de BIT’s. Die BIT’s bestaan uit 
betrokken bewoners. We zijn daar erg blij 
mee. Ze melden zich bij de politie voor ze 
op stap gaan en als hen iets opvalt onder-
nemen wij meteen actie. Er is over en weer 

goede communica-
tie. Wijkagenten zijn 
80% van hun werk-
tijd voor en in de 
wijk actief. Dat geldt 
ook voor onze twee 
schoolagenten. Zij 
worden niet ingezet 
voor andere lande-

lijke of stedelijke activiteiten.”

Overbewoning
Monique: “Als we signalen krijgen uit de 

buurt over bijvoorbeeld over-bewoning 
of vermoedens van mensenhandel starten 
we diezelfde dag nog met onderzoek: Wie 
wonen er officieel, van wie is het pand, is 
er sprake van mensenhandel, hoe zit het 
pand in elkaar. Dat doen we samen met 
de gemeente en met de brandweer en dan 
volgt actie. We onderzoeken ook zelf, maar 
je begrijpt: het is voor ons belangrijk als we 
vanuit de buurt signalen krijgen. “

 Overlast jongeren
Monique: ”In de dichtbevolkte wijk ReVa 

is ook sprake van overlast door jongeren, 
zoals bijvoorbeeld op het Hondiusplein. 
Samen met jeugdwerk, gemeente en bewo-
ners kijken we hoe we de overlast kunnen 
beperken. Het aantal groepen dat overlast 
veroorzaakt is daardoor minder geworden. 
Wij begrijpen goed dat als je daar woont en 
je komt ‘s avonds thuis, dat je dan rust wilt 
en geen gedoe voor je huis. Aan de andere 
kant, “Er staan hier jongeren”, daar kun-

nen we eigenlijk ook niet zoveel mee. Ook 
jongeren hebben een plek nodig waar ze el-
kaar kunnen ontmoeten. Maar dit moet niet 
gepaard gaan met overlast, intimidatie of 
criminaliteit. Echt lastige jongeren schrijven 
we ook individueel aan. Ze weten dat we hen 
kennen en persoonlijk aanspreken. Dat helpt.“

Overvallen, woninginbraken en 
fietsendiefstal

Dick: “We hadden dit jaar twee overvallen 
in de wijk en die zaken hebben we allebei 
opgelost. Ook het aantal straatroven is re-
latief gezien vrij laag. Wat betreft inbraak 
hebben we 300 aangiftes per jaar. Ter ver-
gelijking: in 1996 hadden we 1200 inbra-
ken, dus dat is spectaculair gedaald. Op dit 
moment is fietsendiefstal een grote zorg. In 
de maand oktober bijvoorbeeld waren dat 
er 70. Per jaar worden er in de wijk zo´n 
700 fietsen gestolen en daarvan vinden we 
er zo´n 100 terug. Die vinden we dan in bus-
jes of in schuurtjes, vaak na een melding van 
bezorgde bewoners.“

Monique: ”De meeste aangiften bij fietsen-
diefstal komen digitaal binnen. Het zou erg 
helpen als bewoners dat formulier zo zorg-
vuldig mogelijk invullen. Met alleen ‘zwarte 
damesfiets’ is het voor ons lastig zoeken. En 
vergeet ook niet: fietsen die we terugvinden 
gaan naar het stedelijke fietsendepot. Nogal 
wat gedupeerden ‘vergeten’ om daar langs 
te gaan om te zien of hun gestolen fiets ge-
vonden is.“

 Dick: “Als we tien agenten erbij zouden 
krijgen? Monique en ik zouden er dan twee 
inzetten als administratieve hulp bij onze 
functie. Wij zouden graag meer tijd hebben 
om de straat op te gaan, om meer contact 
te hebben met de bewoners, kijken wat er 
leeft. De andere acht zouden we dan inzet-
ten op straat, zodat we nog alerter zouden 
kunnen reageren.”

We laten in de edities van KonkreetNieuws verschillende medewerkers van gemeente en politie aan het woord. In dit nummer een interview 
met de beide teamchefs van politie, Monique Ankersmit en Dick van der Ende.

“Het is voor ons 
belangrijk als we 
vanuit de buurt 

signalen krijgen” 

  Wijkagenten Monique Ankersmit en Dick van der Ende

foto: DieDerik vAn Buuren
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We zetten in op respectvol gedrag
ONDERWIJS IN DE WIJK

Dit artikel over De Klimop is het tweede in de se-
rie over basisonderwijs in ReVa. Naast de sterke 
punten van de school komen telkens ook enkele 
actuele zaken uit het onderwijsveld aan de orde..

Door: AAD vAn Schie en Piet vernimmen 

 
Cees van Loon (61), directeur van De Klimop, 
werkte 20 jaar als docent Lichamelijke Opvoe-
ding op de Haagse Terwestenschool, startte 
een studie aan de Pabo, werkte als interim-
directeur op tal van basisscholen, was direc-
teur van de Drieschool aan de Damstraat en 
is sinds 2011 directeur van De Klimop. De 
Klimop heeft twee gebouwen, maar het is één 
school, één team met één visie op onderwijs. 
“Mijn hart heeft altijd gelegen bij de kinde-
ren en bij het onderwijs in de binnenstad. 
Als LO-docent voelde ik me erg bij de kin-
deren betrokken, bij hun leven op school 
en bij hun wereld buiten de school. Dat is 
nooit veranderd: ook hier op De Klimop 
vinden we dat de leerlingen zich later als ze 
volwassen zijn, moeten kunnen ontplooien 
in hun eigen leefomgeving. Daar moeten ze 
hun talenten kwijt kunnen en in dat proces 
speelt de school een belangrijke rol.”

De Vreedzame School
De Klimop werkt met de methode De 
Vreedzame school. Wekelijks besteedt de 
school in alle groepen les aan ‘begrip heb-
ben voor elkaar’. “Onze leerkrachten dagen 
tijdens die lessen de kinderen steeds weer 
uit: Wat vind jij prettig? Wat is jouw gevoel 
daarbij? En dat combineren we steeds met 
‘Zoals jij wilt dat anderen met jou omgaan, 
zo moet jij ook met anderen omgaan’. Dat 
werkt! We zetten in op respectvol gedrag. 
We creëren een veilige leeromgeving. 
Zorgen dat iedereen goed met elkaar om-
gaat, opdat ze zo goed mogelijk kunnen 
presteren.”

Digitalisering
Op het gebied van digitalisering is de school 
ambitieus. “We werken met Snappet. Dat is 
een digitale verwerkingsmethode voor taal 
en rekenen. De leerkracht geeft instructie 
en hij monitoort het tempo en het niveau 
van elke leerling. Kinderen vinden het ge-
weldig. Als het te moeilijk is, gaat het werk 
een niveau omlaag en in het andere geval 
krijgt de leerling verrijkingsstof. Drie do-
centen werken er al mee.” 

Nederlandse taal
We hebben op elke locatie een aparte klas, 
de zogenoemde ‘neven instroom groep’: 
daarin zitten 15 leerlingen van groep 3 t/m 
groep 8. Die volgen allemaal een eigen tra-
ject en krijgen intensief lessen Nederlands. 
Meestal blijkt dat ze al na een jaar de regu-
liere klas met succes kunnen gaan volgen.

Direct instructiemodel
De Klimop werkt met een direct instruc-
tiemodel. “We geven op drie niveaus les en 
de leerlingen krijgen ook op drie niveaus 
instructie; leerlingen die dat nodig hebben 
krijgen verlengde instructie, terwijl andere 
leerlingen dan al aan het werk zijn. Die or-
ganisatie vraagt veel van de docenten en ik 
heb dan ook zoveel respect  en bewonde-
ring voor mijn collega’s in de klas, wat ze 
doen en hoe ze het doen. Het is echt een be-
roep! En dan te bedenken dat we als basis-
school al lang niet meer een instituut zijn 
voor enkel kennisoverdracht. Het accent is 
steeds meer komen te liggen op opvoeden. 

Cito-toets
Ons team was erg blij met de wijziging dat 
de Cito-toets pas op een later moment in 
het schooljaar wordt afgenomen en dat het 
advies van de leerkracht bepalend is. De 
toets moet je zien als een bevestiging van 

het advies. Het advies van de leerkracht is 
gebaseerd op een proces van langere peri-
ode en ja ook de Cito-scores van de afgelo-
pen jaren spelen daarin natuurlijk een rol.”

Uitstroomniveaus
Wat betreft de uitstroomniveaus scoort 
De Klimop opvallend goed, zeker als je 
let op het niveau waarin veel kinderen 
instromen: 50% van de leerlingen van 
groep 8 verlaat De Klimop met een havo- 
of een mavo-advies. “Opbrengstgericht 

werken staat bij ons hoog in het vaandel. 
Toch is dat niet het enig zaligmakende. 
Er zijn altijd golfbewegingen in het on-
derwijs en de stroom gaat nu weer wat 
de andere kant uit: we doen nu meer een 
beroep op creativiteit, op vaardigheden, 
leerlingen hun talenten laten ontplooien. 
Niet dat we het opbrengstgericht werken 
verlaten, maar je moet het zien als een ac-
centverschuiving. We bewijzen de kinde-
ren er een dienst mee, als we hier meer 
aandacht aan besteden. “

É Van de voorpagina 

Door AAD vAn Schie

Op 30 september werd in het clubhuis van 
Dubbel Zes aan de Zonnebloemstraat op 
feestelijke wijze de Jeugdsportraad (JSR) 
Segbroek geïnstalleerd. Na een stevige 
aftrap door het rapduo Vinrock en een woor-
denspel tussen Stadsdeeldirecteur Hanneke 
Schippers en de 6 jeugdraadsleden werd een 
convenant afgesloten tussen de partners 
Dienst Publiekszaken Segbroek, Dienst OCW/
Sportsupport, Stichting Voor Welzijn (regie) 
en natuurlijk de Jeugdsportraad.

Eenmaal per kwartaal en verder voor zover 
gewenst en nodig vergadert de JSR met de 
twee eerstgenoemde partners. Voor Welzijn 
regelt de agenda en begeleidt de jongeren. 
Er zijn zes Jeugdsportraadsleden benoemd. 
Elk adopteren zij een of meer van de Top Tien 

pleinen in Segbroek: Hondiusplein, De Verade-
ming, Koningsplein, De Groene Slof, Newton-
plein en vijf pleinen buiten ReVa, maar binnen 
Segbroek De Mient, De Kooi, Hazelaarplein, Ap-
pelplein en Bosbesstraat. De jonge raadsleden 
zijn aanspreekpunt voor de wijkbewoners als 
zij wensen of klachten hebben over het door 
hen geadopteerde plein.

De Jeugdsportraad Segbroek is de eerste in 
de stad en bestaat uit Gabriel Mathura, Sieb 
Voermans, Thomas Slager, Bas Buisen, Melissa 
Kloppert en Jean Michel Boeltjes. Zij begin-
nen met enthousiasme aan hun taak door met 
zwier hun handtekening onder het convenant 
te zetten. Met een hapje, geleverd door de 
bekende Turkse winkelier Firat uit de Weimar-
straat wordt de sessie besloten. In een van de 
komende edities zullen we in gesprek gaan 
met de Jeugdsportraad over hun ervaringen in 
deze nieuwe rol.

Installatie Jeugdsportraad in Segbroek 

“Grote bewondering voor 
collega’s voor de klas ”

  Basisschool De Klimop aan de Cartesiusstraat / Reaumurstraat

foto: DieDerik vAn Buuren

Indonesisch. 
Of toch indisch… 

Door Quirine reijmAn

Als regelmatige ‘afhaler’ wil je ook wel 
eens wat anders eten dan Thais, Suri-
naams of Chinees. Dan kun je in de wijk 
heel goed terecht bij Warung Ma’de op de 
hoek van de Weimarstraat en de Professor 
Kaiserstraat. 

Indonesisch eten dus. Of Indisch… wat 
volgens Wikipedia niet hetzelfde is. Maar wat 
precies het verschil is? Het wordt nogal eens 
door elkaar gebruikt. Misschien dat een oplet-
tende en goed geïnformeerde lezer daar eens 
wat over kan laten weten aan de redactie. 

Wat ik hier en daar lees over de 
Indonesische/Indische keuken is dat de 
gerechten behoorlijk kunnen verschillen, 
afhankelijk van welk van de ruim 1.700 
eilanden tellende archipel de kok vandaan 
komt. Basisingrediënten zijn er wel: rijst en 
veel kruiden. Geen zuivelproducten. Wel 
eieren. En voor mij vooral bekend van de 

heerlijke vleesgerechten waar de tijdrovende 
bereiding vanaf druipt en waarvan ik de 
namen niet echt uit elkaar kan houden. 
Kortom, tenzij je enorm veel tijd hebt en 
graag in de keuken staat, is het altijd goed om 
weer een fijn adresje te hebben voor als het 
koken er weer eens bij inschiet.

Ze scheppen in ieder geval lekker veel 
op bij Warung Ma’de. Kies uit witte, gele of 
gebakken rijst en krijg er vier gerechtjes 
(twee met vlees en twee keer groente/vega) 
én een ei (sambal goreng telor) bij. Meer dan 
voldoende voor één grote en anderhalve 
kleine eter. Nog niet eerder geproefd, maar 
gelijk favoriet: heerlijke gebakken garnalen. 
Volgens het bord met petehbonen, maar 
volgens mij was dit een variant van de dag 
met een lekkere curry met kokosmelk. Uiter-
aard is er ook lekker pittig rundvlees, vlees 
(Rendang Padang) in zoete sojasaus (Daging 
Smoor) en de onvermijdelijke saté Ajam 
(kip), maar ook saté Kambing, gemaakt van 
geitenvlees met een saus op basis van ket-
jap. Allemaal erg smakelijk en prima van prijs 
(€ 8,50/€9,00 per portie). Het enige waar we 
wel eens mee worstelen zijn de openings-
tijden. In principe sluit de tent om 19.00 uur 
(behalve donderdag en zondag: tot 20.00 
uur). Dat is wat vroeg voor ons. Maar ja, daar 
heb je weer een magnetron voor…
Warung Ma’de, Professor Kaiserstraat 50, Den 
Haag, telefoon 070 369 5960.
Zes dagen van de week geopend vanaf 12.00 
uur - 19.00 uur. Op donderdag open tot 20.00 
uur en zondag van 16.00 tot 20.00 uur. 
Maandags gesloten.
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adressen en telefoonnummers

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

Gezondheid

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

Buurthuizen

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

meldpunten

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

Cultuur in onze wijk

VITRINE - # 57- RIET VOOIJS

Van 12 jan tot 22 feb exposeert Vitrine, de 
‘echte’ winkelvitrine naast de wijnwinkel 
Vino Vero aan de Weimarstaat 48, de pola-
roids van Riet Vooijs. Riet Vooijs is be-
kend om haar zwart wit foto’s. “Ik werk 
met analoge camera’s en maak gebruik 
van het aanwezige licht ter plekke, zon-
der te flitsen. Na het ontwikkelen van 
mijn films druk ik mijn werk af op bariet 
papier. De afbeelding op een negatief is 
de leidraad voor de grootte van het beeld 
op de afdruk.’‘  
www.annemiekelouwerens.com

GALERIE REHORST – KUNST-SALON

Galerie Rehorst aan de Regentesselaan 10 
organiseert tot 10 jan 2016 een bijzondere 
tentoonstelling: een Kunst-Salon vol klei-
ne, hoogwaardige kunstwerkjes. Fijn om 
zelf te hebben, maar ook om cadeau te 
doen. Ter viering van het tienjarig bestaan 
hebben Chris en Marianne Rehorst hun vas-
te kunstenaars en enkele nieuwelingen uit-
genodigd om aan deze bijzondere expositie 
deel te nemen. De werken zijn van hoge 
kwaliteit en zeer betaalbaar. Deelnemende 
kunstenaars zijn oa: Gerard Colje, Pierluigi 
Pompei, Judith van Bilderbeek, Frans Lam-
pe en Tom Thijsse. www.galerierehorst.com

NESTRUIMTE - I’M CLOSER TO YOU…

´I am closer to you than your very self´ 
opent op 28 nov en loopt door tot 1 feb. 
Hoewel de kunst veel minder wordt inge-
zet binnen een religieuze context dan bijv 
ten tijde van de renaissance en de kerk aan 
maatschappelijke dominantie heeft inge-
boet, wordt ons dagelijks functioneren nog 
steeds deels bepaald door onze religieuze 
grondslag. Gijs Frieling, Hamid El Kanbouhi 
en Chaim van Luit, reflecteren in deze pre-
sentatie op de rol van religie op hun per-
soon en werk. 
www.nestruimte.nl

WIJN EN KUNST - SAGI SHUTRIT

 

In de Weimarstraat 24A, bij ‘Wijn en Kunst’ 
exposeert tot 31 dec Sagi Shutrit; Shutrit  
hanteert thema’s als seksuele discriminatie, 
eenzaamheid en liefde. Hij ziet het lichaam 
als een land waarin verschillende volken sa-
men moeten leven. Uit de serie ‘Striped 
rock’ blijkt dat Sagi Shutrit zijn werk ook 
ziet als een instrument voor maatschappe-
lijke kritiek. Tot eind december ook in Wijn 
en Kunst de  ‘Chocalat Sculptures’ van Anat 
Ratzabi. Open van dinsdag t/m zaterdag 
van 12.00 tot 18.00 uur. 
info@paulvanderdonk.nl

DE NIEUWE REGENTES – ERNST JANSZ

Op zaterdag 30 jan begint om 20.15 uur in 
de Grote Zaal van DNR het programma ‘Gi-
deons droom en andere Indische sprookjes’’ 
van Ernst Jansz, de oprichter van de (te) 
succesvole band Doe Maar. Ernst Jansz zingt 
en vertelt Indische sprookjes en wordt daar-
in ondersteund door Guus Paat (gitaren), 
Richard Wallenburg (bas), Aili Deiwiks (vi-
ool) en Shelly Lapré (dans, licht- en scha-
duwspel). Het zijn krontjongversies van een 
aantal van zijn mooiste liedjes. Daaronder 
‘Rumah saya’ en ‘Tijd genoeg’, liedjes van 
zijn soloalbums De overkant en Molenbeek-
straat. www.denieuweregentes.nl

ZAAL 3 –  BUURTGENOTEN

Buurtgenoten: 4 x toneel met maaltijd voor 
€100! Op 19 jan ‘Queens’ van Dood Paard. 
Door hun afkomst, hun familieband en 
door Maria’s jarenlange status als Elizabeths 
gevangene is een bijzondere band tussen 
beiden ontstaan. Op vrijdag 05 feb ‘Oost / 
West’ door Kat op het spek; Nederland in 
2200. Europa is onderdeel van het kalifaat 
en alle cultuuruitingen zijn verboden. Op 
een van de weinige droge terpen in Gro-
ningen woont Bram met zijn twee zoons. 
Die stellen zich vragen over hun toekomst.
www.theateraanhetspui.nl

WHISPERING WALL

Whispering Wall heeft een nieuwe stap ge-
zet. Atelier Mark de Weijer werkt samen 
met Anne van de Weijer van Vilt aan Zee. 
Zij zullen onder de al bekende naam Whis-
pering Wall een collectief vormen waar 
kunstenaars en ontwerpers hun ideeën en 
innovatieve toepassingen kunnen presen-
teren. De exposities worden geflankeerd 
door een inhoudelijk programma. U bent 
van harte welkom bij Whispering Wall op 
Weimarstraat 56. 
www.whisperingwall.nl 
 
DE VERTELVLOER – DUIZEND WOORDEN 
VOOR SNEEUW

Op zondag 10 jan om 14.00 uur vertellen 
Madeleine Nieuwlaat en AnneMargriet Veld-
horst op de Vertelvloer, Cartesiusstraat 137g 
authentieke verhalen van de Inuït, de vol-
keren die langs de kusten van de noorde-
lijkste zee van de wereld wonen. Verhalen 
over koude en honger, sneeuw en ijs, over 
het ontstaan van de wereld en de mensen. 
Over eenzaamheid, grote jagers en nog gro-
tere vrouwen. Over de ziel, dieren, over 
mens zijn en overleven. Guido Swart zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Reserveren 
verplicht: vertelvloer@gmail.com
 
FOYER DE NIEUWE REGENTES – MIRIAM 
L’HERMINEZ 

Op 6 jan om 17.00 uur opent de expositie 
van Miriam L’Herminez. Miriam: “Ik ben 
geïnspireerd door een verblijf in Malawi, 
Zimbabwe en Tanzania, waar ik geraakt 
werd door de confrontatie met het verschil 
in culturen, taal en emotie. Mijn werk 
moet mensen niet alleen raken door ernaar 
te kijken, maar het publiek mag mijn werk 
en de verschillen daarbinnen aan den lijve 
ervaren. Sinds enige tijd woon ik in het 
Regentessekwarier.” De expositie duurt tot 
19 februari. 
www.denieuweregentes.nl

SAmenStellinG: Piet vernimmen
Zie ook onze (cultuur) agenda op www.konkreetnieuws.nl

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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Theater
JANUARI 2016

Thijs Borsten daagt uit: dat operazangeres Tania Kross met haar stem alle kanten op 
kan bewees zij al. Om het iets moeilijker voor Tania te maken heeft Thijs de Spaanse 
flamenco zanger Carlos Denia bereid gevonden twee weken naar Nederland te komen 
om Tania het Spaanse vuur aan de schenen te leggen.

De Uitdaging | Tania Kross & Carlos Denia

Een avond vol swingende blues vermengd met soul- en funkinvloeden.
DNR Bluesclub | John F. Klaver Band | Straight Up Hogs

Intieme avond in Het Ketelhuis met afwisselende dubbelconcerten.
Songs from the Deep | Singer-songwriters

Ernst Jansz zingt en vertelt de mooiste Indische sprookjes! 
Gideons droom | Ernst Jansz 

Theaterstuk gebaseerd op de roman van John Marsden. > franse tekst hier?

Lettres de l’interieur | L’autre Pays du Theatre

With ‘Breathless’, ‘Fahrenheit 451’ and ‘The Bride Wore Black’.
DNR Filmclub January | Tribute to François Truffaut II

Sounds of Silence | Silent Films, Live Music

Jazztalent Daniël Dudok met meestermanipulator Dan LeFay! Een avond vol jazz en magie.
14 Magische ontmoetingen 3 ‘pseudologia’ 

FEBRUARI 2016

DNR SERIES

Wekelijks: Muziek speciaal voor peuters & hun ouders /verzorgers.
Ukkieconcert

Theater

09
Muziek

15
Muziek

16
Muziek

30
Theater

23
Theater

di
Film

wo
Muziek

Muziek en een drankje, elke derde dinsdag van de maand.
DNR Sessions | Lekkere livemuziek in de Tearoomdi

Muziek

Kersvers duo gaat los, akoestisch én elektrisch met volledige band.
19 DNR Bluesclub | Peter Struijk ft. Yoni Blue

Muziek

Wekelijks: Dansen, springen en vrij bewegen voor de allerkleinsten (2-3 jaar).
Peuterdans vr

Dans

Four of the greatest movie musicals ever made! 
DNR Filmclub February | Musicalsdi

Film

www.denieuweregentes.nl 

IJslandse pianiste en Hollandse basklarinettist presenteren hun CD.
Unspoken | Sunna Gunnlaugs en Maarten Ornstein23

Muziek

In een reeks van drie concerten gaat het Rembrandt Frerichs Trio een samenwerking 
aan samen met wereldberoemde musici uit Europa. Deze avond is Norma Winstone te 
gast. Ze heeft in haar carrière vele awards en titels gewonnen en een onuitwisbaar 
stempel gedrukt op de Europese jazz.

Made in Europe | Norma Winstone (GB)29
Muziek

In een reeks van drie concerten gaat het Rembrandt Frerichs Trio een samenwerking 
aan samen met wereldberoemde musici uit Europa. Deze keer accordeonist Vincent 
Peirani uit Frankrijk. Zijn technische beheersing van het instrument is ongekend en zijn 
optredens zijn spectaculair.  

Made in Europe | Vincent Peirani (F)26
Muziek

Thijs Borsten daagt uit: voor de rauwe bluesy stem van pop icoon Frederique Spigt 
heeft Thijs de Nederlands/Koerdische zangeres/actrice Meral Polat uitgenodigd. Kan 
Frederique een Turkse traditional omtoveren in een rauwe popsong? Hoe klinken de 
teksten van Frederique in het Koerdisch? In welke taal worden de duetten gezongen? 

De Uitdaging | Frederique Spigt & Meral Polat 13
Muziek

 Eenheid in verscheidenheid. Expositie in de Tearoom van 8 januari t/m 8 februari. 
DNR Expositie | Miriam L’Herminez08

Expo

Cette pièce tirée d’un roman à succès de John Marsden, a l’art de pénétrer les âmes.
Lettres de l’intérieur | ‘l Autre Pays du Theatre23

Muziek

Wij zoeken nieuw talent! Elke derde donderdag van de maand.
DNR Open Podium | ‘De Beste uit de Buurt’do

Divers

Cabaretiers, stand-up comedy en singer/songwriters. Elke derde dinsdagavond.
De Haagse Spot | Try-out podiumdi

Divers

DNR voor de kleintjes

Vijftig jaar volkslegende in een vrolijk nieuw familieverhaal.
20 Hé Hé Ik Ben André - De Hommage | Arjan Rooseboom

Gast

Van 22-27 feb: Festival op diverse locatie voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.
22 Krokus Kriebels | Gratis activiteiten voor kinderen
Jeugd

A festival with beautiful silent films and international and local cutting edge composers 
and musicians, who will perform in a broad variety of musical styles. Experimental 
music, classical, jazz, electronics and more!

Paris qui Dort | Ménilmontant | Music by DAIRY; Strike | Music by Terrence  
Grindrocket; Opening Party with Terrence Grindrocket

Project Fantômas | Music and video art by Catchpenny Ensemble;  
Das Cabinet des Dr. Caligari | Music by Ezequiel Menalled;  
Orlacs Hände | Music by Stephanie Pan and Joris Weimar.

The synesthesia of sound and the moving image | lectures by  
Patricia Pisters and Justin Christensen; Ways of Seeing | Lecture by Modelo62;  
The General | Music by Oguz Büyükberber, Ilya Ziblat, Carlos Ema and Luis Mora.

06
Festival

07
Muziek

05
Film


