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Coffeeshops in ReVa
ONDERNEMEN IN DE WIJK  5

tekst: AAd vAn schie foto: diederik vAn duuren

 
Misschien wijst de Gemeente ook nog 
vuurwerkvrije zones aan in onze wijk en 
dan gaan de teams daar óók op controle-
ren. We tellen 7 heren en 3 dames in het 
uniform van het ReVa-team en daarnaast 
de wijkagent van dienst Fabian Roso. De 
gemiddelde leeftijd is boven de 50. 

Oren en ogen 
De teams lopen vanavond in tweetallen 
twee rondes door de gehele wijk, van half 
negen tot tien en een tweede rondje tus-
sen half elf en midnacht. BIT-teams zijn de 
oren en ogen van de wijk. Ze speuren op 
hun ronde naar mogelijke gevaren: deu-
ren die open staan, groepen jongeren die 
overlast (kunnen) gaan geven. Informa-
tie over bijgeplaatste zooi bij de Oracs of 
over verdachte auto’s wordt onmiddellijk 
doorgegeven via portofoon of telefoon. 
Met de portofoon kan de dienstdoende 
agent opgeroepen worden om eventueel 
in te grijpen. BIT-teams observeren en sig-
naleren, zijn dus vooral preventief bezig 
en hebben geen opsporingsbevoegdheid. 

Surveilleren in de praktijk
Bij De Verademing spreken ze een luid-
ruchtig groepje jongeren aan. Dat ziet 
er niet kwaadaardig uit, maar het geluid 
kan wel leiden tot klachten van de om-
wonenden later op de avond. Verderop 
staat een busje met een buitenlands 
kenteken al enige weken op dezelfde 
plek op straat, merkt een teamlid op. 
De wijkagent neemt de gegevens op van 
dit busje. Verder is het opvallend rustig 
op straat, zoals vrijwel altijd.  Het team 
wijst een paar plekken aan onder meer 
langs het water bij de Stadsverwarming 
waar ooit daklozen de nacht doorbrach-
ten. Verder weer al die weesfietsen. 

Oproep
Het heeft wel iets om op zo’n manier 
door je eigen wijk te lopen. Het project is 
op zoek naar aanvulling van vooral wat 
jongere wijkbewoners: gezond, alert en 
bereid om op een aantal zaterdagavon-
den een bijdrage te leveren aan de vei-
ligheid van de wijk. Voor kleding, inwer-
ken en een mogelijke EHBO-cursus en 
natuurlijk ook sfeervolle bijeenkomsten 

wordt gezorgd. Meld je aan voor een 
kennismaking per mail bij: 
bitreva15@gmail.com 
of bel 06-19 26 23 33.

Op pad met BuurtInterventieTeam ReVa
 
Voorheen ReVa-Nachtpreventie

Elke zaterdagavond tegen 8 uur is het verzamelen geblazen in 
het het honk van de leden van het BIT-team ReVa, vroeger ReVa-
Nachtpreventie geheten, aan de Teijlerstraat 128.  

KonkreetNieuws schuift even aan om kennis te maken met deze 
club vrijwilligers en redacteur Aad van Schie loopt een avond mee 
met het Bit Reva-team.

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

Vino Vero en 3Trees
ONDERNEMEN IN DE WIJK  11

Blauwe Pannenbuurt
WONEN IN DE WIJK  13

Fo
to

: D
ier

ik
 va

n D
uu

re
n

Hoe zit dat eigenlijk?

Wijn en keramiek

Een dorp in de stad

In een korte briefing vanuit het bestuur van dit project blikt Ed Dusschoten vooruit naar de 
periode tussen Kerst en Nieuwjaar, waarin de teams drie keer gaan lopen. Er zal dan extra 
aandacht zijn voor brandbaar materiaal, zoals kerstbomen en zwerfmeubilair. Wellicht gaat er 
een busje mee om zaken meteen van de straat te halen.

Maak kennis met BIT  ReVa

Korte donkere dagen 
verhogen de kans op 
inbraak
Inbrekers opereren het liefst in het 
donker, want dan is er  minder kans 
dat ze worden betrapt. Nu de da-
gen korter zijn, neemt de kans op 
inbraak toe. Inbraakcijfers laten ook 
een verschuiving zien van het tijd-
stip waarop inbrekers hun slag slaan. 
In de wintermaanden zijn er meer 
inbraken in de avonduren. ’s Zo-
mers heeft de middag de voorkeur. 

Wat kunt u doen?
Bewoners kunnen zelf veel doen om 
het de inbrekers zo lastig mogelijk te 
maken. Sluit ramen en deuren altijd 
goed af ook bij korte afwezigheid. De 
deur ’s avonds dichttrekken is niet vol-
doende: draai de deur op slot.
Laat voldoende licht branden en ge-
bruik tijdklokschakelaars. Een goede 
buitenverlichting is aan te raden en 
in een goed gesnoeide tuin kan een 
inbreker zich moeilijk verbergen. Bel 
bij verdachte zaken altijd meteen 112. 
Op maakhetzeniettegemakkelijk.nl 
vind je meer tips.
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In deze editie aandacht voor de resultaten van 
ons lezersonderzoek. Gezien de reacties van 
de mensen die meewerkten aan dit onder-
zoek zijn we op de goede weg. We ontvingen 
ook een schat aan nieuwe onderwerpen en 
daar zijn we blij mee. We zijn maar meteen 
begonnen om op verzoek van enkele lezers 
het onderwerp van de coffeeshops in de wijk 
aan de orde te stellen. 

Verder in dit nummer veel aandacht voor 
ondernemers in de wijk. Velen van ons bezoe-
ken regelmatig de Turkse winkel aan de Wei-
marstraat. Welnu in dit nummer een portret 
van deze ondernemende exploitant. VinoVero 
en 3TREES, en het slimme winkeltje van Jo’s 
Garage passeren de revue. De aardige foto 
van de bewoners aan de Gheijnstraat in hun 
geveltuintje was aanleiding om de Blauwe 
Pannenbuurt eens extra aandacht te geven.

Facebook en website
Binnen KonkreetNieuws nemen Facebook 

en website een steeds belangrijker plaats 

in. Lees op de website en Facebook over de 
drukbezochte banenmarkt in Eekta, over de 
activiteiten in de Regentesselaan en de Van 
Swindenstraat, over de fietsenactie op het 
Regentesseplein, over het bezoek van de 
wethouder die goede ideëen over de wijk in-
ventariseert, over het Cutting Edge festival. En 
natuurlijk over de kerstbomenactie. Op onze 
website en Facebook staat steeds de meest 
actuele wijkinformatie.

Columnisten en redactieleden
gezocht

Veel van onze lezers zijn gesteld op de vaste 
column van Frans de Leef en wij willen graag 
met hem door. Maar 6 keer per jaar wordt te 
veel voor hem. Dus spraken we met Frans af, 
dat hij er met ingang van 2017 nog 3 per jaar 
levert. Wij zijn nu op zoek naar gastcolumnis-
ten, die 1 of 2 keer per jaar een column aan 
willen leveren. We roepen lezers op om co-
lumns aan te leveren. Elders op deze pagina 
staat hier een stukje over. 

We zijn ook op zoek naar versterking van de 
redactie. Wijkbewoners met interesse voor de 

wijk kunnen zich melden. En als er mensen 
zijn die hun zakelijke vaardigheden, voor bij-
voorbeeld het beheren van de advertentie-
portefeuile van de krant, willen inzetten, meld 
je dan vooral. Reva is een wijk met bewoners 
uit alle windstreken. Dat zien we ook graag 
terug in onze redactie.Tot slot wensen wij alle 
wijkbewoners een fijne Kerst en een mooi en 
dynamisch 2017 toe.

VAN DE REDACTIECOLOFON “Een redacteur 
van Surinaamse, 
Marokkaanse of 
Turkse herkomst 
zou welkom zijn 

”

We zitten weer volop in de donkere dagen van het jaar en dan is het 
tijd voor het slotnummer van onze krant. De tweede jaargang zit er al 
weer op. Aan onderwerpen voor de krant ontbreekt het ons niet. Er is 

van alles aan de hand: in het Energiekwartier schieten de bouwlagen omhoog, De 
Nieuwe Regentes bruist en de bewonersgroep van de Regentesselaan vraagt via 
acties regelmatig de aandacht van de buurt en van de gemeente. 

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws

konkreetnieuws.nl

Stichting Konkreet Nieuws KvK: 856362712 
Komende uitgave verschijnt medio februari 2017. Adverteren? Kijk op www.konkreetnieuws.nl/adverteren

Weimarstraat 36
2562 GZ Den Haag

070 - 3020200 / 06 - 50737096

www.vinovero.nl
info@vinovero.nl

vinoveroweimar

Openingstijden rond de feestdagen

Weimarstraat 36  - 2562 GZ Den Haag - www.vinovero.nl

Woensdag 21 december           11.00 - 17.00 uur 
Donderdag 22 december     11.00 - 19.00 uur 
Vrijdag 23 december          11.00 - 19.00 uur  
Zaterdag 24 december          10.00 - 16.00 uur 
Donderdag 29 december     11.00 - 19.00 uur 
Vrijdag 30 december          11.00 - 19.00 uur 
Zaterdag 31 december      10.00 - 16.00 uur 

Passende wijnen bij uw kerstdiner. Voor advies 
kunt u ons ook bellen of mailen.

Gelegenheid om wijnen te proeven in de winkel.

Advertentie

Like onze Facebookpagina!

Word jij een van onze 
columnisten?

Een column schrijven is niet zomaar een 
feitelijk stukje schrijven. Of schrijven over 
wat je vindt over een bepaald onder-
werp. Een column is kort, krachtig, gees-
tig, uitdagend, creatief en vooral per-
soonlijk. Mooi als je column meteen met 
de deur in huis valt met iets waarmee 
je de lezer vasthoudt. Extra leuk als het 
onderwerp iets te maken heeft met het 
wonen in ReVa. Denk jij een column voor 
de KonkreetNieuws te kunnen schrijven? 
Stuur maar in. Als je column aan boven-
genoemde voorwaarden voldoet, kan 
de redactie hem wellicht plaatsen in een 
van de volgende nummers. O ja, maxi-
maal 350 woorden. 
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tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

Dinsdagmiddag 1 november is het feest 
op het bouwterrein in het Energiekwartier. 
Het hoogste punt van gebouw Volta aan de 
Loosduinseweg met 72 huurwoningen in 12 
bouwlagen is bereikt. 

In het voormalige Magazijn aan het Es-
perantoplein 19 wordt de pers ontvangen 
onder oorverdovend getrommel van een 
Antilliaanse drumband. Vertegenwoordi-
gers van de gemeente, Heijmans en Stae-
dion, spreken kort over de stand van za-
ken en de plannen voor de komende tijd. 
Zo horen de aanwezigen bijvoorbeeld dat 
de woonlagen zijn geprefabriceerd in de 
werkplaats en dat het Volta-gebouw in een 
tempo van een woonlaag per week groeit 
naar een hoogte van 12.

De 72 huurwoningen worden in 2017 
opgeleverd en in het voorjaar kunnen 

kandidaat-huurders zich inschrijven 
via Woonnet Haaglanden. Van de 58 te 
bouwen koopwoningen: stadswonin-
gen, appartementen en penthouses zijn 
er al 54 in optie genomen. Met de ver-
bouwing van het Magazijn begint men 
in december. In 2017 worden daar 72 
eenpersoons appartementen gereali-
seerd en een horecavoorziening via de 
Horeca Academie. De renovatie van het 
wijkpark De Verademing start in het 
eerste kwartaal van 2017.

De openingshandeling vindt plaats 
via het uitrollen van een wanddoek 
langs de gevel en het ontsteken van 
spectaculair vuurwerk door de heer 
Harms van de Gemeente bij het ge-
bouw Volta. 
Kijk op www.energiekwartier.nl voor 
verder nieuws over de ontwikkelingen in 
het Energiekwartier.

De eerste top bereikt

Feestelijke viering in het Energiekwartier 

  De heer Pakhuys verwelkomt de aanwezigen in de hal van Het Magazijn.

WONEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf

In het Energiekwartier bevindt zich Het Ma-
gazijn. Op 1 december start de transformatie 
van dit markante gebouw tot huisvesting 
voor studenten, expats en young profes-
sionals. Rond augustus 2017 zullen naar 
verwachting de 72 lofts verhuurd kunnen 
worden. De vernieuwing van Het Magazijn 
draagt bij aan de verdere inrichting van het 
gebied rond de energiecentrale.

Industrieel pand
Het Magazijn ligt aan het Esperantoplein 

rechts van het water van het Verversingskanaal. 
Het is van oorsprong een industrieel pand, 
gebouwd in 1931. Oorspronkelijk was het in 
gebruik als magazijn voor energieopslag van 
het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, vandaar de 
naam. In 1997 verliet het GEB, dat na enkele re-
organisaties opereerde als Eneco, deze locatie. 

Van alle gebouwen op dit 
deel van het terrein van 
het voormalige GEB werd 
Het Magazijn als enige 
voor de sloop gespaard. 
Wel werd het ingrijpend 
verbouwd. De gemetselde 
gevels werden verwijderd 
en het gebouw werd van 
binnen tot op het beton-
skelet gesloopt. Daarvoor in de plaats kwamen 
de karakteristieke, uit staal en glas opgetrok-
ken gevels. Het werd een verzamelgebouw 
voor ‘creatieven’. 

Bijzonder karakter
Door zijn oorspronkelijke functie heeft het 

gebouw een paar kenmerken die het een 
bijzonder karakter geven. Zo beschikt het over 
verstevigde constructievloeren met een maxi-
male vloerbelasting van 1200 kg per vierkante 

meter, hoge plafonds 
en een grote open 
centrale ruimte met 
een atriumdak. Dit dak 
zal tijdens de verbou-
wing gesloopt worden, 
waardoor het pand een 
grote openbare buiten-
ruimte krijgt.

Lofts
Zoals bekend, zijn ‘lofts’ woningen die in 

voormalige fabrieken of pakhuizen zijn ge-
bouwd en uit één ruimte bestaan. De lofts bij 
Het Magazijn worden geheel ingericht en zijn 
van alle gemakken voorzien. Naast het eigen 
appartement is er een ruim dakterras, een 
diversiteit aan horeca met ontmoetingsruimte 
en een wasruimte. Voor verdere informatie zie 
www.hetmagazijndenhaag.nl 

In 2017 hippe huisvesting in Het Magazijn

Toezicht bij Park 
De Verademing 

tekst: redActie

Vier full-time beheerders waren er in de be-
ginperiode van Park De Verademing. In de 
loop der tijd is dat wegbezuinigd tot één 
ambtenaar. Tot september 2016 was er door 
de week voor het gehele park één beheerder 
vanuit de gemeente. Omwonende vrijwil-
ligers beheerden het park in het weekend. 
Hoewel één professionele beheerder voor 
zo’n park wat weinig is, ging dat goed tot 
september 2016. Toen mishandelde een 
groepje opgeschoten, vervelende jongelui 
de ambtenaar, waarna die zich ziek meldde. 
De omwonende vrijwilligers kregen te ho-
ren dat de ambtenaar NIET zou worden ver-
vangen.
De vrijwilligers gaan ervan uit dat het park-
beheer samen wordt gedaan: door hen èn 
door de gemeente. Zonder professionele 
kracht vanuit de gemeente voelen de vrijwil-
ligers er begrijpelijkerwijs weinig voor het 
werk alleen te doen en ook zij zijn er – met 
pijn in het hart- mee gestopt. 
Dus nu heeft ReVa al een paar maanden een 
park zonder toezicht op de speeltuin, zonder 
dat iemand het zwerfvuil opruimt of volle 
vuilnisbakken leegt, zonder dat iemand een 
oogje in het zeil houdt, wc’s ter beschikking 
stelt en schoonhoudt. Zonder dat iemand 
pleisters plakt en vermanend optreedt.
Hopelijk leidt een gesprek met wethouder 
Joris Wijsmuller snel tot een oplossing, zodat 
beheer en toezicht weer snel functioneert: 
door de vrijwilligers èn door de gemeente!

De Regentenkamer

tekst: Anneke de GrAAf

Binnen het  Energiekwartier bevindt 
zich sinds 2010 De Regentenkamer, 
gevestigd in de voormalige kerk van 
de Zevende dags-adventisten aan de 
Cort Heyligersstraat, zijstraat van de 
Noordwest Buitensingel. 
De Regentenkamer biedt al meer dan 25 
jaar een podium aan beginnende profes-
sionele jazz-musici om hier vaak samen 
met gevestigde artiesten, ervaring op te 
doen. Jazz is bij De Regentenkamer een 
breed begrip en het programma varieert 
van het Metropole Orkest, Latin Jazz, Bal-
kan Jazz en Gipsy Jazz tot crossovers met 
klassiek. 
Buiten de optredens in het weekend 
heeft De Regentenkamer vaste avon-
den met een eigen programmering. 
Elke woensdag zijn er open jamsessies 
en elke donderdag is van 18.00 tot 20.00 
uur Cookin’ Jazz met Indonesisch buf-
fet. Aansluitend volgt nog een concert 
(met tickets). Elke eerste vrijdag van 
de maand is er hedendaagse Jazz Rock 
van een nieuwe groep afgestudeerden 
uit Rotterdam en Den Haag. Daarnaast 
heeft De Regentenkamer een wisselen-
de tentoonstelling van werk van beel-
dend kunstenaars. Een bijzondere plek 
met podium om te ontdekken!
www.regentenkamer.nl
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tekst: AAd vAn schie foto: diederik vAn duuren

Met Dave van der Tak, de eigenaar van een 
van de 8 coffeeshops in de wijk maakten de 
lezers van KonkreetNieuws eind 2015 al ken-
nis toen de krant aandacht besteedde aan de 
goede doelen-actie van Galaxy. Dave bood 
de bewoners van de Anton Constandse Stich-
ting in de wijk toen een Kerstmaaltijd aan.

“Vijf jaar geleden nam ik deze winkel over 
van de vorige eigenaar. De zaak heette toen 
nog ‘Sweet Smoke’, maar ik wilde er een andere 
uitstraling aan geven: met sterren, kometen 
en fantasywezens de Melkweg uitbeelden. 
Transparantie vind ik heel belangrijk. Je kunt 
bij ons naar binnen kijken, er is niets geheim-
zinnigs aan.” 

Dave runde hiervoor een horecabedrijf en hij 
had ook een scooterwinkel. 

Galaxy profileert zich als een van de betere 
coffeeshops van Den Haag. “Ik ga voor de 
kwaliteit van het product en mijn bedrijfsvoe-
ring is transparant. Ik heb een volledig geau-
tomatiseerd kassasysteem. Ik zorg ervoor dat 
de overlast rond mijn zaak beperkt is via het 
zogenaamde deurbeleid. Vanaf vijf uur zorgt 
iemand voor de deur dat alles netjes verloopt en 
ik heb een goed contact met de buurt. Iets terug 
doen met de Kerst of Pasen naar een instelling 
in de buurt past daar ook bij.”

Assortiment en omzet
Er wordt heel wat omgezet in deze shop. Heel 

wat klantjes per dag kopen voor gemiddeld 
een tientje aan weed. Allemaal Nederlands 
spul, van heel licht de ‘White widow’ tot heavy 
‘Big Buddha Cheese’. Namen die nog uit het 
hippie tijdperk lijken te komen. Dave: ”Maar 
vergis je niet, het gebruik van weed is voor een 
brede groep echt common sense geworden. 
Dat zijn echt niet alleen jongeren.”

 In het half uur dat wij bij de dienstdoende ver-

koopster Kim Mulder aan de balie staan, zien we 
een doorsnee van de Haagse bevolking hun portie 
weed afnemen en de leeftijd varieert van 18 tot 70. 
Kim verricht haar werk geroutineerd en met ple-
zier. Zij kent haar klanten. Waar nodig controleert 
zij via een ID de leeftijd. Naast het verkoopgedeelte 
kent het bedrijf ook een relax- en rookruimte, waar 
een kaartje gelegd kan worden of biljart gespeeld. 
Daar komen de vaste en geregistreerde bezoekers.

Hoe zit het met de wet?
Coffeeshops worden eenmaal per drie jaar 

intensief gecontroleerd, waarbij de zogenaam-
de Bibob (belastingcheck ) maatgevend is. Is 
alles in orde dan kan er weer drie jaar ‘gedraaid’ 
worden. Mits men zich uiteraard strak houdt 
aan de leeftijdsgrens van 18 jaar en er geen 
overlast is. 

Dave heeft begrip voor de strenge controle al 
heeft hij wel moeite met de ongenadig harde 
aanpak bij overtreding van de leeftijdsgrens. 
Een keer de shophouder betrappen op ver-
koop aan een minderjarige betekent onher-
roepelijk sluiten. Over de aanvoer van het spul 
via de achterdeur wil hij niets zeggen. Lastig 

is ook de regel rond de toegestane voorraad 
van een pond. In Amsterdam is dat een kilo 
bijvoorbeeld.

In Den Haag waren ooit meer dan 100 cof-
feeshops en nu nog iets meer dan 30. Er is 
sprake van een ontmoedigingsbeleid. Dave 
begrijpt de mensen uit de buurt die klagen 
over het grote aantal coffeeshops. Hij wil met 
zijn bedrijf best naar een bedrijfsterrein in de 
wijk Wateringse Veld, maar dat kan niet. Je 
kunt slechts een bedrijf beginnen in een pand 
waarin al een coffeeshop gevestigd is. Dat is 
interessante informatie. 

Voorlopig zal de Melkweg aan de Weimar-
straat nog wel schijnen dus.

White Widow of Big Buddha 
Cheese? 

“In Den Haag 
waren ooit 

meer dan honderd 
coffeeshops”

 Dave van der Tak voor zijn coffeeshop Galaxy.

14 december 
Kerstmarkt Jonker Frans
Een kerstmarkt vol informatie, artikelen en 
eten. Bezoekers kunnen deelnemen aan het 
activiteitenaanbod van Jonker Frans, zoals de 
workshop ‘creatief’: samen met wijkbewoners 
en cliënten van organisaties kerststukken en 
kerstkaarten voor de kerstmarkt maken. 
December 
Kerstdiner voor senioren
De Regenvalk, Weimarstraat 69, organiseert 
een kerstdiner. Voor meer informatie kunt u 
terecht in De Regenvalk.
27 december 
Sociale ontmoeting (door jongeren voor 
jongeren georganiseerd) 
Van 16.00 tot 18.00 uur bij Buuthuis 3.
28 december 
Happy Kidsclub ‘de Blauwe Pannen’
Open instuif! Van 13.00 tot 16.00 bij Buut-
huis 3.
29 december 
Sociale ontmoeting (door jongeren voor 
jongeren georganiseerd)
Van 16.00 tot 18.00 uur bij Buuthuis 3
30 december 
Basketbaltoernooi (open Court) in samen-
werking met Seagulls en St4r 
Van 17.00 tot 23.00 uur bij Sporthal Gaslaan
27 december tot en met 31 december 
Hapsnapactiviteiten 
De jeugdwerkers delen vuurwerkbrillen uit 

en gaan met de jeugd in gesprek. Mocht je 
ideeën hebben voor een leuke uitdagende 
activiteit, dan kun je een voorstel doen bij 
één van de jeugdwerkers. Neem voor meer 
info contact op met Jeugdwerk VÓÓRWel-
zijn:  070-2052660
30 en 31 december 
Bus Special Vuurwerkvoorlichting
De jeugdwerkers rijden met de Sport- en 
Spelbus door de wijk en delen vuurwerk-
brillen, aansteeklonten en gehoor-bescher-
mers uit. Kinderen, tieners, jongeren en 
volwassen die zij tegenkomen op straat 
krijgen informatie en voorlichting over het 
veilig afsteken van vuurwerk.
3 januari 
Happy Healthy New Year
Gezond het nieuwe jaar in, voor jongens en 
meiden. Een middag die in het teken staat 
van dans, sport, muziek en gezonde hapjes 
maken! Aan het einde van de middag krijgt 
iedereen een happy healthy goody bag! 
Van 12.00 tot 15.00 uur bij Buurtcentrum 
het Lindenkwadrant, 2de de Braamstraat 6
7 januari 
Snertklussen in Buurtmoestuin de Braamhof 
Samen klussen: de tuin opruimen, nieuwe 
aarde in de bakken, winterplanten in de tuin-
kas planten en een moestuinplan schrijven 
voor het nieuwe seizoen. Tussendoor wordt 
er gezorgd voor een lekkere lunch - met 
natuurlijk snert! Voor jong en ouder! 

1 januari 2017
Op nieuwjaarsdag spelen twee bla-
zersensembles bij Emma’s Hof. Ons 
Haagse ‘Eigen Hulp’ met meer dan 20 
orkestleden speelt nu al voor het 5e 
jaar achtereen het nieuwjaarsconcert.
in Emma’s Hof. Zij spelen regelmatig bij 
loopevenementen zoals bij de marathon 
in Rotterdam en in augustus 2016 speel-
den ze in het Franse Lille. 
Dit jaar speelt ook straatorkest TOOS. 
Zij speelden ook twee keer eerder in 
Emma’s Hof. Het 15-koppig straatorkest 
TOOS is al sinds 1986 een straatorkest 
met een heel eigen gezicht en een 
unieke klank. 
Alle buurtgenoten zijn van harte wel-
kom om s middags op 1 januari het glas 
te komen heffen.

26 december Op 26 december is het 
Dienstencentrum open voor wijkbe-
woners die met Kerst niet bij familie of 
vrienden kunnen of willen zijn. Vanaf 
16.00 is iedereen welkom voor gratis 
activiteiten, optredens en een maaltijd. 
Opgeven via dccopernicus@gmail.com  
of telefonisch 070-3603232.
8 januari en 12 februari
Iedere tweede zondag van de maand 
(8 januari en 12 februari) organiseert 
DC Copernicus een roze ouderensoos 
voor homo’s, lesbo’s en hun vrienden. 
Deze druk bezochte soos met gasten uit 
de hele regio staat garant voor gezel-
ligheid, bijzondere (playback) acts en 
een heerlijke maaltijd in een veilige 
en warme omgeving. Vanaf 16.00 uur 
welkom. Toegang is gratis en de eigen 
bijdrage voor de maaltijd is €6,-. 

Agenda VÓÓRWelzijn Agenda Emma’s Hof Agenda 
Dienstencentrum 
Copernicus
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Tien vragen en antwoordenCoffeeshops in ReVa. Hoe zit dat eigenlijk?

tekst: AAd vAn schie 

  1. Hoeveel coffeeshops met gedoogver-
gunning staan er geregistreerd bij de 
gemeente?

ReVa heeft acht gedoogde verkooppunten 
voor softdrugs (coffeeshops): Basra aan 
de Weimarstraat 244, Galaxy aan de Wei-
marstraat 245, Achterhuis Weimarstraat 
328, Le Mistral Weimarstraat 37, Florence 
aan de Beeklaan 343, Seventh Planet aan 
de Loosduinseweg 741, The Point aan de 
Marnixstraat 59, The Hit aan de Valkenbo-
slaan 45a en Ceylon aan de Edisonstraat 
98e. Van deze is de gedoogstatus in 2013 
ingetrokken; het hoger beroep loopt nog. 

  2. Dat zijn er dus alleen in ReVa al acht. 
Hoeveel zijn er in heel Den Haag?

Den Haag telt momenteel 36 coffeeshops. 
Bijna een kwart van de coffeeshops zijn 
dus in ReVa gevestigd en dan nog voor de 
helft in de Weimarstraat. 

  3. Waarom worden juist hier zo veel ge-
doogvergunningen afgegeven? 

In 1998 telde Den Haag nog 105 coffee-
shops, waar ook het schenken van alcohol 
was toegestaan. Door nieuwe regelgeving 
diende een coffeeshop te kiezen: of exploi-
teren als alcoholhoudende horeca/inrich-
ting of als coffeeshop. Een relatief groot 
aantal coffeeshops in ReVa heeft toen be-
sloten als coffeeshop door te gaan. Sinds-
dien zijn er geen nieuwe locaties voor cof-
feeshops bij gekomen.

  4. Wie mag een coffeeshop starten in 
een winkelpand? Waar moet een aan-
vraag aan voldoen? Hoe verhoudt zich 
dat tot het Bestemmingsplan en is er 
een link met de Horecabestemming van 
zo´n pand?

Er is een lijst met 36 gedoogde verkoop-
punten. De adressen op deze lijst hebben 
een horecabestemming. Het coffeeshop-
beleid bepaalt dat dit aantal niet wordt 
uitgebreid, het is dus alleen mogelijk een 
nieuwe coffeeshop te starten door een be-
staande coffeeshop over te nemen. Dan kan 
een reguliere horecavergunning worden 
aangevraagd. Dit is eenzelfde vergunning 
waarover bijvoorbeeld een lunchroom 
beschikt. De ondernemer dient van onbe-
sproken levensgedrag te zijn en een zoge-
naamde Bibob-toets te doorstaan. De Wet 
Bibob maakt het voor de gemeente moge-
lijk om diepgaand onderzoek te doen naar 
de ondernemer en zijn zakelijke omgeving. 
Als de vergunning wordt verleend, zal de 
gemeente niet handhavend optreden te-
gen de verkoop van softdrugs vanuit die 
horeca-inrichting, omdat deze voorkomt 
op de lijst van gedoogde verkooppunten.

  5.Wat houdt zo´n vergunning in? Wat 
mag er verkocht worden en hoeveel 
mag er in voorraad zijn van het spul? 
Hoe lang loopt zo´n vergunning en 
waarop wordt gehandhaafd? Wie voert 
de controle uit en wordt ook de kwali-

teit van de verhandelde waar gecontro-
leerd? Of is de eigenaar daar zelf voor 
verantwoordelijk?

Iedere coffeeshop moet voldoen aan de lan-
delijk vastgestelde ‘AHOJGI+ ‘criteria: 
A: geen affichering ofwel geen reclame anders 
dan een summiere aanduiding op de shop;
H: geen verkoop of voorhanden hebben 
van harddrugs;
O: geen verkoop van grote hoeveelheden 
per transactie: niet meer dan 5 gram per 
persoon per dag en de handelsvoorraad 
mag de 500 gram niet te boven gaan;
J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toe-
gang voor jeugdigen tot een coffeeshop 
(tot 18 jaar);
G: geen overlast voor of nabij de coffee-
shop;
I: geen toegang voor en verkoop aan niet-
ingezeten van Nederland;
+ : geen verkoop van alcohol.
Daarnaast hanteert de gemeente Den Haag 
een aantal lokale gedoogcriteria ter bewa-
king van de kwaliteit te weten:
• de coffeeshophouder heeft een actieve 

rol in het tegengaan van softdrugversla-
ving o.a het bieden van gelegenheid tot 
spreekuur van Parnassia in de winkel.

• alle coffeeshophouders dienen de cur-
sus ‘goed gastheerschap coffeeshop-
personeel’ te hebben gevolgd.

• de coffeeshop dient transparant te zijn, 
men moet naar binnen kunnen kijken.

• er geldt een afstandscriterium van 
minimaal 250 meter loopafstand tus-
sen een coffeeshop en een school voor 
voortgezet onderwijs.

• er geldt een gezichtsveldcriterium voor 
basisscholen: vanaf de voordeur van 
een basisschool mag er geen zicht zijn 
op de voordeur van een coffeeshop.

Deze gedoogvoorwaarden worden strikt 
gehandhaafd door de politie, vaak in com-

binatie met gemeentelijke handhavers. 
Controle op de kwaliteit van de softdrugs 
is geen taak van de gemeente of de politie. 
Horecavergunningen en het gedogen van 
de verkoop van softdrugs in een coffee-
shop gelden voor onbepaalde tijd.
 

  6. Hoe zit dat nu met die niet geregelde 
‘achterdeur’ van de shops?

De softdrugs die een coffeeshopexploi-
tant verkoopt dient hij natuurlijk eerst in 
te kopen. Het Nederlandse gedoogbeleid 
ziet echter alleen toe op de verkoop van 
softdrugs door coffeeshops. Het inkopen 
van de softdrugs via de ‘achterdeur’ van de 
shop blijft dus strafbaar.

  7. Is er bekend hoeveel overlastmeldin-
gen de coffeeshops en hun publiek op-
leveren? Hoe scoort ReVa op dit gebied?

De politie en de gemeente houden bij of een 
coffeeshop overlast veroorzaakt. Niet de mel-
ding is leidend, maar het feit of de overlast ook 
daadwerkelijk objectief kan worden vastge-
steld. In ReVa is vrijwel geen sprake van gecon-
stateerde overlast van coffeeshophouders.
 

  8. Op welke gronden kan een coffee-
shop gesloten worden. Ceylon is vol-
gens een bordje in de etalage tijdelijk 
gesloten, maar gaat wellicht weer open: 
Is het eerst ‘tijdelijk sluiten’ en bij welke 
overtredingen dan?

Voor coffeeshops gelden dezelfde regels als 
voor iedere andere horeca-inrichting, daar-
naast kan een sluiting volgen wanneer de 
landelijke gedoogcriteria worden overschre-
den. Ingeval van een sluiting van een coffee-
shop op grond van overtreding van de AHO-
JG+ criteria vervalt tevens de gedoogstatus, 
zodat de betrokken inrichting na de sluiting 
alleen nog als ‘gewone’ horeca inrichting ge-
exploiteerd te worden. Ingeval van Ceylon is 

de verkoop van softdrugs aan een minder-
jarige geconstateerd. Daarom is de horeca-
inrichting tijdelijk gesloten. De gedoogstatus 
voor de verkoop van softdrugs is ingetrok-
ken. Er loopt nog een hoger beroep.

  9. Hoe zit het met de regel dat coffee-
shops niet binnen ...... meter van een 
school geexploiteerd mogen worden? 
Geldt dit niet voor scholen voor basis-
onderwijs? In de Weimarstraat b.v. is 
een tijdelijke basisschool De Toermalijn 
gevestigd temidden van 3 coffeeshops.

Er geldt een afstandscriterium van minimaal 
250 meter loopafstand tussen coffeeshops 
en VO-scholen. Voor basisscholen geldt het 
gezichtstermijn. Vanaf de voordeur van de 
tijdelijke basisschool De Toermalijn is er geen 
zicht op de voordeur van een coffeeshop.

  10. Is er in Den Haag sprake van een 
ontmoedigingsbeleid voor het vestigen 
van coffeeshops? Is ReVa achtergeble-
ven met betrekking tot dit eventuele 
ontmoedigingsbeleid?

Het aantal verkooppunten wordt in Den 
Haag niet uitgebreid. Ten aanzien van de 
bestaande coffeeshops is geen sprake van 
een ontmoedigingsbeleid. De gemeente 
hanteert een zogenaamde kwaliteitsbena-
dering die de integriteit en beheersbaar-
heid van de branche moet waarborgen, 
Onderdeel hiervan is de eerder genoemde 
Bibob-screening en strakke handhaving 
van de landelijke en lokale gedoogcriteria.

Tot slot 
Geschiedenis en regelgeving rond de cof-
feeshops en de wijze van handhaving 
staan hierboven op een rijtje. Dat wil na-
tuurlijk niet zeggen dat hiermee de dis-
cussie over het aantal coffeeshops in de 
wijk ophoudt.

Naar aanleiding van het artikel over de massagesalons in het oktobernummer van KonkreetNieuws vroegen lezers om op dezelfde wijze aandacht te schenken aan de  
ruime hoeveelheid coffeeshops in de wijk. Jaap van Leeuwen, beleidsadviseur Veiligheid van de Gemeente, beantwoordde al onze vragen over dit onderwerp.
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•  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).

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.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

wenst u fijne
feestdagen
en een
kleurrijk 2017
ook in
2017 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•
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Inzamelactie voor
statushouders Van Swindenstraat 14

Profiteren van delen

door: redActie

 

Op dinsdag 24 en donderdag 26 januari 
biedt Segbroek Deelt speciaal voor Ooie-
vaarspashouders een gratis workshop aan 
waarin deelnemers kennis maken ‘deelplat-
forms’.  In de Kringloopwinkel Schroeder aan 
de Weimarstaat 364 gaan de aanwezigen 
tijdens de workshop van 19.30 tot 21.30 uur 
aan de slag en weten daarna hoe ze geld 
kunnen besparen en eventueel als aanbie-
der op een deelplatform bij kunnen verdie-
nen. Aanmelden bij Jeroen Boon 
via info@segbroekdeelt.nl 

Zonnedaken, 
warmtepompen, 
elektrische deelauto’s en 
mussen
door: redActie

De Groene Regentes is een groep wijk-
bewoners die de wijk en woningen in de 
wijk wil verduurzamen en vergroenen. De 
komende jaren willen ze grote stappen 
zetten. 

Haagse stroom op Haagse zon
In 2015 opende De Groene Regentes (DGR) 
met 73 wijkbewoners een collectief zonne-
panelendak op de Sporthal Gaslaan. Begin 
2017 wil DGR twee nieuwe daken met zon-
nepanelen beleggen en ook nu weer collec-
tief georganiseerd. Het gaat om het dak van 
de Regenvalk en van De Nieuwe Regentes. 
“Prominente gebouwen die het verdienen 
zonnepanelen te krijgen,” aldus DGR. “Tege-
lijkertijd zijn we in gesprek met de Gemeen-
te om een laadpaal te plaatsen voor onze 
elektrische deelauto’s. Het is onze ambitie 
de zonnepanelen die op het dak liggen, 
daarvoor te gaan gebruiken. Echte Haagse 
Stroom die door Hagenaars in de wijk wordt 
gebruikt. Haagse stroom op Haagse zon”.

Gas en groen 
De werkgroep ‘Smart Homes’ probeert zo-
veel mogelijk mensen van het gas af te 
krijgen. Veel wijkbewoners doen mee aan 
een gezamenlijke inkoopactie voor zonne-
panelen en warmtepompen. Er zijn al ruim 
300 zonnepanelen geplaatst. DGR gaat door 
met deze inkoopactie. Ook de belangstel-
ling voor warmtepompen groeit. DGR in-
formeert belangstellenden over de subsi-
diemogelijkheden en maakt afspraken met 
leveranciers. Ook organiseren ze informatie-
bijeenkomsten in voorbeeldwoningen. Zo 
kunnen belangstellenden meteen zien en 
horen wat de ervaringen van de bewoners 
zelf zijn.

Mussenkolonie 
De werkgroep ‘Groen’ is niet minder ambitieus. 
Zij gaan rond de Verademing een stuk loos 
groen beplanten met fruit, kruiden, bomen. 
De direct omwonenden zijn uitgenodigd mee 
te doen. DGR zoekt naar een plek waar een 
mussenkolonie kan nestelen en waar buurt-
compostbakken kunnen worden geplaatst. 
Kijk op www.groeneregentes.nl voor ver-
dere informatie over duurzame maatregelen.

tekst en foto: AAd vAn schie 

In het weekend van 14 oktober vond een 
inzamelingsactie van meubilair en huisraad 
plaats op het terrein van het toekomstige 
Uitvindershof achter de school aan de Van 
Swindenstraat 14. Wendy Flik van de initia-
tiefgroep bewoners organiseerde de actie 
samen met VOOR Welzijn, het Stadsdeelkan-
toor en Vluchtelingenwerk Nederland. 

Alle spullen die binnenkwamen, en dat 
was een indrukwekkende hoeveelheid, 
werden verzameld in een grote tent achter 
de school. Alle nieuwe bewoners van de 12 
appartementen in de school werden in de 
gelegenheid gesteld om spullen uit te zoe-
ken. Wat overbleef ging via Vluchtelingen-
werk naar andere locaties voor statushou-
ders in de stad. Inmiddels zijn de nieuwe 
bewoners van de school allen gesetteld. 
Voor de helft gaat het om mensen uit Syrië 
en voor 30% zijn het jongeren uit Eritrea, 
voorts een gezin uit Iran en een gezin uit 
Myamar.

Kennismaking met Tedros
We bezochten een van de Eritrese jon-

gens, de 20-jarige Tedros Gebrhiwet, in 
zijn appartementje boven in de school. 
Bijna drie jaar terug is hij uit Eritrea ver-
trokken en voor een groot deel te voet via 
Ethiopië, Soedan en Libië uiteindelijk over-
gestoken naar Italië. Vervolgens reisde hij 
door naar Duitsland om uiteindelijk in Ter 

Apel terecht te komen. Via de tussenstati-
ons, AZC´s in Budel en Oude Pekela, is hij 
nu eindelijk op zijn bestemming. Tedros 
heeft nu een verblijfsvergunning voor vijf 
jaar en kan met zijn inburgering beginnen. 
Hij spreekt een beetje Duits. Hij vertelt dat 
zijn broer in Israel zijn reis betaalde en dat 
hij nog een zus in Zoetermeer heeft. Zijn 
moeder en nog een zusje zijn in Eritrea. 
Een door de ellendige omstandigheden in 
Eritrea uiteengeslagen gezin. Toch maakt 
Tedros geen teneergeslagen indruk. Hij 
wil nu snel Nederlands leren en aan de 
slag gaan in dit prettige land. Het klimaat 
vindt hij aangenaam, want de grote hitte 
in Afrika beviel hem maar matig. Ook hij 
heeft spullen, zijn bed en een paar kastjes 
via de inzamelingsactie gekregen en dat 
vindt hij mooi. Zijn kamer is niet groot en 
een beetje donker, maar hij is er echt tevre-
den mee. Hij trekt veel op met de andere 
Eritrese jongeren in het gebouw. Het gaat 
goed komen met hem, denkt hij.

Stand van zaken speeltuin en  
Uitvindershof

Inmiddels wordt hard gewerkt aan de 
renovatie van de speeltuin voor de school 
en de werkzaamheden zijn 27 november 
afgerond. De voorbereidende werkzaam-
heden, zoals het opruimen van het asfalt 
en het woeste groen voor de Uitvinders-
hof achter de school zijn op 14 november 
van start gegaan. Over enkele maanden 

zal deze nieuwe groene parel als gemeen-
schappelijke voorziening voor de straten 
eromheen gereed komen. De bewoners 
uit de straat zullen samen met de nieuwe 
bewoners van de school een en ander fees-
telijk vieren.

BEWONERS IN DE WIJK

tekst: ed vervoorn foto: diederik vAn duuren 

Rockmuziek, en dan vooral van Haagse bands, 
is bij het kunstenaarsechtpaar Marcello en Els 
nauw verweven met kunst. Al toen zij op de 
kunstacademie zaten, in de jaren ’80, gingen 
zij om met Haagse muzikanten. Die link naar 
muziek is altijd blijven bestaan. Aan de Em-
makade exposeren zij aan rock en jazz gere-
lateerde kunst. En sinds een jaar gaan zij met 
de Rock History Tour terug naar hun roots. 
De betrokkenheid bij Den Haag was bij Mar-
cello’s Art Gallery altijd al groot. Als eerste Ha-
genaar zeefdrukte Marcello T-shirts van rock-
bands als de Golden Earring, Gruppo Sportivo, 
Herman Brood en Supersister. Samen tekenen 
ze nu al jaren de spelersportretten bij ADO Den 
Haag; Els legt de dames met potlood vast, Mar-
cello (met inkt) de mannen. De gangen in het 
stadion hangen vol met 400 portretten. 

Denhagelslag
Marcello maakte alsnog het voetbalplaatje 
van Lex Immers, destijds de ADO-cultheld, dat 
ontbrak in de eerste eredivisieserie van Albert 
Heijn. Later zijn er in één week 20.000 van die 
plaatjes uitgedeeld. Mensen kwamen ze opha-
len uit het hele land. 

De fantastische uitvinding Denhagelslag 
(groen-geel dus) kwam ook uit hun koker en 
wordt nog steeds verkocht bij Hans en Frans 
Hessing.
Uniek zijn ook de plafondtekeningen naar oude 
plafondschilderijen, met een kwinkslag. Prach-
tig, maar het verkoopt nauwelijks. In de gallery 
hangen portretten van Rock-iconen zoals Bo-
wie, Jagger en Richards Dat is het vrije werk, 
dat ze kunnen maken door ook opdrachten aan 
te nemen. Ook daar plezier in leggen is dan de 
uitdaging. 

Goed leren kijken
Workshops en teken/schilderlessen geven ze 
doorlopend. Het aanleren van basistechnieken 
is nodig, maar ‘bij iedereen die een hapje naar 
zijn mond kan brengen is de hand-oog coördi-
natie wel in orde.’ Belangrijker is om goed te le-
ren kíjken. En natuurlijk durven te spelen! ‘Geef 

je over, laat je beheersing los, je hoeft geen NI-
KON te zijn!’

Rock History Tour
De Rock History Tour is het nieuwste staaltje on-
dernemerschap, en komt direct vanuit het hart. 
Het is een bustour door onbekend en rockend 
Den Haag, de Popstad bij uitstek. Je ziet en 
hoort er van alles over Haagse muzikanten, met 
locatiebezoek en live muziek ‘on board’, een 
stukje geschiedenis dat dreigt te verdwijnen en 
daarmee zowel ouderen (nostalgie) als jonge-
ren (kennis vergaren) trekt. En de cirkel is rond 
doordat op het eindpunt, de gallery aan de 
Emmakade, een bandje optreedt met nieuwe 
jonge rockmuzikanten. Natuurlijk uit Den Haag!

Marcello’s Art Factory & Rock Gallery 
Back to the roots met de Rock History Tour

Als eerste Hagenaar 
zeefdrukte hij t-shirts van 

Golden Earring, 
Gruppo Sportivo en 

Herman Brood
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Lezersonderzoek Konkreet Nieuws 

Bereik in de Wijk is er voor mensen die 
professionele hulp nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. 
Door een combinatie van problemen is het 
soms lastig om op eigen kracht oplossingen 
te vinden. Via een wijkzorgteam of een 
andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie, 
woningcorporatie e.d.) kunt u ons inschakelen 
voor ondersteuning en advies.
 
We werken preventief om huisuitzetting te 
voorkomen en bieden nazorg om terugval te 
voorkomen. Ons professionele team is breed 
inzetbaar en vakbekwaam op veel gebieden, 
zoals psychiatrie, verslaving, dagbesteding en 
fi nanciën. We zetten deskundige mensen in om 
schulden te inventariseren. Verdere hulp kan 
snel worden opgestart. Ook voor forensische 
begeleiding en ondersteuning aan mensen 
met een licht verstandelijke beperking kunt u 
contact met ons opnemen. 
 
Meer weten? 
Neem een kijkje op 
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens 
kantoortijden naar 070-8 500 588.

door: Piet vernimmen

Afgelopen zomer organiseerde de redactie 
van Konkreet Nieuws een onderzoek on-
der haar lezers over de wijkkrant. Navraag 
bij andere Haagse wijkkranten leerde dat 
‘lezersonderzoeken’ een vrijwel onbekend 
fenomeen zijn in wijkkrantenland.
Konkreet Nieuws heeft een oplage van 
10.000 exemplaren en met wat fantasie 
valt te stellen dat er dan minimaal 20.000 
lezers zijn. Op de oproep om deel te ne-
men aan het onderzoek hebben 75 lezers 
gereageerd. Dat is niet veel. Maar met de 
binnengekomen reacties is de redactie 
tevreden. De vragen betroffen het augus-
tusnummer van 2016. 
Welke artikelen vindt u het meest interes-
sant?
Erg hoog op de voorkeurenlijst scoorden 
de artikelen over de blauwe klinkers (25x 
genoemd) het artikel over de erotische 
massagesalons (23x), het artikel over 
College Westerbeek (23x) en het artikel 
over Het Circus (17x). Wat opvalt is dat 
het alle vier artikelen zijn met een hoge 
informatiewaarde en nauw met de wijk 
verbonden. Andere artikelen die de le-
zers waardeerden waren de rubriek ‘cul-
tuur in de wijk, (10x) de Volksopera (9x), 

het elektrisch delen(7x) en de vlinder-
tuin.(7 x). Andere artikelen werden 4x of 
minder genoemd.
Welke artikelen vond u het minst interessant?
‘Trommelen Maar’, de columnachtige bij-
drage over de fietstrommels (11x), het 
artikel over de Haagse Popgroep Forever 
Saturday(10x), Wapiti (9x), erotische sa-
lons, de Volksopera en elektrisch delen 
(alle 8x) voerden deze lijst aan. Veel lezers 
haastten zich om erbij te vermelden, dat 
zij het onderwerp niet interessant vonden, 
maar andere lezers waarschijnlijk juist 
weer wel. Dat laatste geldt in elk geval voor 
de drie hier laatst genoemde artikelen.
Houdt Konkreet Nieuws u goed op de hoog-
te?
KonkreetNieuws speelt met zijn 6 ver-
schijningsdata per jaar natuurlijk een an-
dere rol als een dagblad als het gaat om 
het brengen van nieuws. Toch vindt 17% 
dat KN de bewoners redelijk op de hoogte 
brengt van wat er in ReVa gebeurt. 55% 
vindt het zelfs goed en 27% vindt dat KN 
deze functie zelfs uitstekend verricht.
Hoe beoordeelt u de artikelen en hoe de 
foto’s?
Zowel de artikelen als de foto’s krijgen 
van de lezers een goede beoordeling. 
19% vindt het uitstekend, 65% goed en 

16% voldoende. 
In een gemiddeld 
nummer staan iets 
meer dan 30 artike-
len. Hoeveel leest u 
er?
KonkreetNieuws
wordt goed gelezen 
door de respodenten: 11% leest 1 tot 5 
artikelen, 28% 6 tot 10, 28% tussen de 11 
en de 15 en 33% leest 16 of meer artike-
len.
Waarover zou u graag lezen in Konkreet-
Nieuws?
De grote voorkeur van de lezers van Kon-
kreet Nieuws gaat uit naar bewoners-
initiatieven, nieuwe ondernemers, ge-
schiedenis en architectuur van de wijk, 
armoede en werk, persoonlijke verhalen 
van bewoners. Ook cultuur, culturele 
diversiteit, veiligheid en stadsdeelont-
wikkelingen zijn onderwerpen waar be-
woners graag over lezen. De redactie zal 
deze lijst met meer dan 80 suggesties 
bij de keuze voor nieuwe onderwerpen 
steeds in het oog houden. 
Welke tips heeft u voor de redactie?
Meer dan 30 bruikbare tips mocht de 
redactie van de lezers ontvangen. Zij 
varieerden van suggesties voor de op-

maak tot voor-
stellen voor nieuwe 
rubrieken, van variatie in arti-
kelen tot uitbreiding van de redactie, van 
minder advertorials tot een wat meer 
kritische houding, van suggesties over 
de distributie tot aan Twitter. In de ko-
mende redactievergaderingen komen al 
de binnengekomen tips aan de orde.
Had u nog iets algemeens op te merken?
Vrijwel alle respondenten gaven expliciet 
aan vol lof te zijn over het blad zowel op 
het gebied van inhoud, variatie als wat 
betreft de opmaak. Het maakt bijna ijdel. 
De redactie gaat vooralsnog door op de 
ingeslagen weg en zal zijn voordeel doen 
met alle ingebrachte voorstellen.
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Alfred van WeperenWIJ IN DE WIJK  
03

Het gebied ligt er nu nog wat verloren 

bij, maar de gemeente, woningcorporatie 

Staedion en Heijmans zien kansen de wijk te 

transformeren tot een aantrekkelijk gebied 

waar alles samenkomt: stedelijk wonen, 

cultuur, recreëren en werken in een groene 

omgeving. 

De gemeente wil het gebied omvormen tot 

een eigentijds, centrumstedelijk woonmi-

lieu met ruimte voor woningen, bedrijven, 

maatschappelijke instellingen en recre-

atie. Het project kent drie uitgangspunten: 

de bouw van 425 tot 475 woningen (in een 

mix van sociale huur, markthuur en koop) 

en 1.350 m2 bedrijfsonroerend goed met 

parkeermogelijkheden; het groener, veili-

ger en toegankelijker maken van het park 

De Verademing; en als derde de energie-

centrale aan De Constant Rebecquestraat 

beter integreren in de wijk.

Lees verder op pagina 6.

Energiekwartier
 
Een plek waar alles samenkomt

Op 3 december vond in De Nieuwe Regentes een bijzondere bij-

eenkomst plaats over actief burgerschap. Jim Diers uit Seattle, de 

grote voorman van deze beweging gaf een vitale lezing voorzien 

van fraaie beelden. Jim is al 37 jaar actief op het gebied van ‘par-

ticipatieve democratie’: met burgers van onderop de samenleving 

verbeteren.  Lees verder op pagina 7.
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Burgerkracht! Burgerkracht! Burgerkracht!

Charly Engels
ONDERNEMERS IN DE WIJK  11

NEST
KUNST IN DE WIJK  13

Het Energiekwartier, het voormalige gemeentelijke industrieterrein en omgeving, belooft een bruisende wijk te worden. Het Energie-

kwartier bestaat uit Park De Verademing, de Elektriciteitsfabriek en het gebied tussen Loosduinseweg/Noordwest Buitensingel, Verver-

singskanaal en Lijn-11. 
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Haagse Cultuurheld

sociaal en ondernemend

spreekt tot de verbeelding
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Odevaercollege
WIJ IN DE WIJK  3

De Regenvalk was natuurlijk al een wijk- 

en dienstencentrum, maar nu heeft het de 

functie van Servicepunt XL erbij gekregen. 

Bewoners kunnen bij  De Regenvalk terecht 

voor bijvoorbeeld  een  aanvraag voor een 

traplift, huishoudelijke ondersteuning, 

vervoer, de taxibus. Ze kunnen zelf gebruik 

maken van de computers om zaken aan te 

vragen, maar het is ook mogelijk om hierbij 

hulp te krijgen.

Overigens, men praat bij De Regenvalk 

liever niet over ‘hulp’. ”Ondersteuning 

is een beter woord”, zegt Femke Jans-

sen, wijkmanager ReVa van de stichting 

VOOR Welzijn. Zij heeft haar kantoor 

in De Regenvalk. “We gaan met mensen 

in gesprek als blijkt dat achter een een-

voudige vraag mogelijk andere proble-

men zitten. Een voorbeeld: een oudere 

mevrouw die op de eerste etage woont, 

wil een traplift. Tijdens het gesprek 

blijkt dat het eigenlijke probleem is dat 

ze bijna geen contacten heeft. Dan gaan 

we ook daarnaar kijken. We zijn onaf-

hankelijk, luisteren goed en kijken, sa-

men met de persoon in kwestie, wat de 

beste weg is om weer de regie over het 

eigen leven te krijgen. Daarbij houdt de 

klant de leiding. Ook kun je al je vragen 

stellen over werk en vrijwilligerswerk”.

De medewerkers van De Regenvalk 

hebben goede contacten met het Sociaal 

Wijk Zorgteam, dat de klant verder kan 

helpen. 

Lees verder op pagina 2.

Hét informatiepunt voor zorg en welzijn
 
Wijkcentrum De Regenvalk

Op NLdoet van 12 maart zijn 15 vrijwilligers aan het werk in de Vlin-

dertuin aan de Noorderbeekstraat 200a. Een mooie score! 

Rob Bernard van VOOR Welzijn en een aantal vaste vrijwilligers van de 

Vlindertuin hebben een flinke lijst klaarliggen voor de enthousiaste 

klussers: de composthoop zuiveren van takken en vuil, de zandbak 

met vers speelzand aanvullen, rubberen tegels plaatsen onder de 

schommel, vaste planten in de bloempotten zetten en viooltjes 

langs het toegangspaadje plaatsen.  Lees verder op pagina 4.
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“Een leuke tuin en zo dicht in de buurt!”

KLEURkerk
RELIGIE IN DE WIJK  9

Brood in tankstation
ONDERNEMERS IN DE WIJK  11

Nu het Rijk de uitvoering van de AWBZ naar de gemeente heeft overgeheveld, is het belangrijk dat bewoners ook weten waar ze terecht 

kunnen als ze vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn. Sinds 1 januari van dit jaar is Wijkcentrum De Regenvalk een van de 14 

informatiepunten geworden waar bewoners heel laagdrempelig informatie en hulp kunnen vinden.
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School voor vluchtelingen

Ontmoetingen en gesprekken

Stefanie Jongeneel

 Edith van Agt, front-office
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Laudie Francken

WIJ IN DE WIJK  2

Circus 2016 heeft als motto ‘Groter, bruta-ler en beestachtig goed’. Was ReVa in 2015 nog niet bekend met de opzet en moest de organisatie soms nog wat trekken om be-woners mee te laten doen, het succes van vorig jaar zorgt er voor dat wijkbewoners en organisaties dit jaar zelf komen vragen of ze (weer) mee mogen doen. ‘Groter en brutaler’, maar de organisatie wil wel 100% Haags en 95% wijkproof blij-ven. Ook de opzet van het circus is in 2016 ongewijzigd: een podium scheppen waar het talent uit de wijk zichtbaar wordt en waar wijkbewoners en kunstenaars, zowel professionals als amateurs, met elkaar in contact komen. ‘Duurzaamheid’ is een te-rugkerend thema, en dan niet enkel wat betreft materiaal en catering, maar ook als het gaat om de onderlinge energie.
Wat kunnen we verwachten?Het programma staat nog niet 100% vast, maar een aantal zaken kunnen Jay Navarro Oviedo en Patty Broese van Groenou van de organisatie wel alvast noemen. Camping Circus 2016 biedt plaats aan 40 tenten en bevat nu ook een openluchtsauna. Verder staat Zaal4 op het terrein en is beneden bij de sportvelden een tennistoernooi. Dit jaar heet het community-art project “De 

MicroCosmopoliet” en hiervoor kunnen de wijkbewoners zich nu al inschrijven. Het Buurtdiner met ‘de langste tafel van Nederland’ is weer de kick-off van het pro-gramma. Er komen meer activiteiten voor jongeren en migranten. Circus 2016: een festival voor de gehele wijk. 
Wie doet er mee?Circus 2016 op De Verademing van 9, 10 en 11 september is op zoek naar wijk-bewoners die mee willen helpen bij de opbouw, bij de ca-tering, bij de organi-satie of bij de tech-niek. Verder zoeken ze wijkbewoners die deel willen nemen aan de voorstelling ‘De MicroCosmopoliet’ of die op een andere wijze zelf op het po-dium willen staan of een workshop willen leiden. Tenslotte is de organisatie op zoek naar een of twee wijkbewoners die de ‘Re-giegroep Circus 2016’ willen versterken. Dat kost pakweg één dag in de maand.Wil je deelnemen als vrijwilliger, wil je actief deelnemen aan het programma of wil je lid worden van de Regiegroep? Neem contact op via ikdoemee@hetcircus.me.

“Groter, brutaler en beestachtig goed”
 
Het Circus 2016

Het weer was niet al te best op Koningsdag 2016. Het regende en 
nogal wat activiteiten waren afgelast. Veel stoepen en pleintjes lagen 
er dan ook tijdens de regenbuien verlaten bij. Maar toen even het 

zonnetje scheen, trof onze fotograaf enkele enthousiaste musici op 
het Koningsplein. Wel met een dikke jas aan want het was 10 graden. 
Sinds 1980 was het niet meer zo koud geweest op Koningsdag.
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Een park om trots op te zijn

BUITEN IN DE WIJK  4

Dialooghuis

HULP IN DE WIJK  11
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De Nieuwe Regentes

Herinrichting De Verademing

Interreligieus Beraad Segbroek

De voorbereidingen voor Het Circus 2016 op 9, 10 en 11 september zijn weer begonnen. De 

versie 2015 van Het Circus was een enorm en verrassend succes! De spectaculaire tent La Tra-

montana als blikvanger, tientallen acts en workshops, een geweldige (circus)sfeer, een goede 

organisatie en meer dan 4000 bezoekers. Eindelijk was park De Verademing een écht wijkpark. 

“Vertoon je kunsten of laat je vermaken”
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Forever Saturday

JEUGD IN DE WIJK  
3

TeksT: Anneke de GrAAf

 
Betrokken wijkbewoner Wim Oudshoorn 

maakte zich zorgen toen men bezig was 

met het opknappen van de Beeklaan. “Op 

het eerste stuk van de Beeklaan vanaf de 

Laan van Meerdervoort zijn ze al verdwe-

nen. Ik hoop dat ze de rest wel weer terug-

leggen.” Gelukkig is dat gebeurd, dus hij en 

de overige bewoners die een mooie bestra-

ting aan het hart gaat, kunnen gerust zijn.  Vieze lucht
Stratenmakers werken niet graag met deze stenen, omdat ze vies ruiken, zeker als je ze door midden breekt. “En die stank komt doordat ze gemaakt zijn van het slib uit de Theems”, volgens een stratenmaker. De Engelse naam doet inderdaad vermoeden dat deze blauwe klinkers, die in onze wijk ergens tussen 

1950 en 1967 zijn gelegd, uit 
Groot-Brittannië afkomstig zijn. 

OnderzoekIn 1988 liet de gemeente Den Haag voor 

de toepassing op het Floriadeterrein in 

Zoetermeer analyses uitvoeren op Scoria 

bricks en de resultaten van dat onderzoek 

gaven geen reden tot ongerustheid. 
Ook in 2004 heeft de gemeente Den Haag 

een onderzoek laten uitvoeren naar de 

vermeende schadelijkheid van de Scoria 

bricks. Dit naar aanleiding van klachten 

van bewoners van het woonwagenkamp 

aan de Escamplaan, die vonden dat er een 

vieze lucht van de stenen kwam. Ze waren 

bang dat ze er ziek van konden worden. De 

uitkomst was dat er ‘weliswaar een geur-

waarneming is, maar dat er geen sprake is 

van gezondheidsrisico’s’.
AfvalslakkenWim Oudshoorn: “De Scoria bricks wer-

den eind 19e eeuw gemaakt van de afval-

slakken die vrijkwamen bij het op grote 

schaal produceren van ijzer. Langs de ri-

vier de Tees (dus niet de Theems), in de 

buurt van Middlesbrough in Engeland, 

ging de in 1872 opgerichte Tees Scoria 

Brick Company de slakken hergebruiken 

om de klinkers te gieten en te bakken. Ze 

werden over de hele wereld geëxporteerd.” 

Een typisch duurzaam product dus uit 

gerecycled materiaal. Scoria bricks wor-

den niet meer gemaakt. 

Zuinig zijn op die mooie blauwe klinkers

 
Scoria bricks

Twee bijzondere activiteiten op het Regentesseplein, zaterdag 2 

juli. De Groene Regentes presenteerde de deelauto voor de wijk 

(zie ook pagina 4) en de  Milieudienst Den Haag organiseerde de 

Inleverdag Grofvuil. Veel ReVa-bewoners maakten er dankbaar 

gebruik van en brachten oude bedden, kasten, rommelhout, 

fietsen, ledikanten, bankstellen en kapotte tafels. De bruikbare 

spullen gingen naar het Kringloopcentrum en de rest was voor de 

shredder. Mooi initiatief!
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De Vloek van Scheveningen

CULTUUR IN DE WIJK  9

Bereik in de wijk

HULP IN DE WIJK  
11
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Winnaars Beste uit de Buurt

Volksopera

Projecten voor ex-daklozen

Wie de moeite neemt om naar de straatstenen in onze wijk te kijken, kan mooie grijsblauwe 

klinkers zien liggen op onder andere de middenparkeervakken van de Regentesse- en de 

Beeklaan. Dat zijn zogenoemde Scoria bricks. 

Een typisch duurzaam product uit gerecyled materiaal

Inleverdag Grofvuil
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Huizenmarkt in ReVa

WONEN IN DE WIJK  
3

TeksT: Anneke de GrAAf 
Ze zijn inmiddels een bekend verschijnsel op 

straat, de vrouwen en mannen van de hand-

havingsteams.  Samen met de buurtbewo-

ners beperken zij de overlast of zorgen dat 

die verdwijnt. 
Handhavingsteams zijn actief in de hele 

stad. Ook stadsdeel Segbroek, waar Re-

gentesse/Valkenboskwartier deel van uit-

maakt, heeft een team. En inderdaad, ook 

in onze wijk hebben we helaas te maken 

met al de  problemen waarmee de teams 

zich bezig houden: parkeeroverlast, hon-

denoverlast, afval in de buitenruimte, 

fietsenoverlast en overlast door drank en 

horeca. Dat zijn dan ook de zaken die de 

handhavers hier in de gaten houden. 

De aanpakFoutparkeren wordt strenger aangepakt 

en illegaal geparkeerde campers, aanhang-

wagens en wrakken moeten verdwijnen. 

In straten waar veel hondenpoep wordt 

gesignaleerd, patrouilleren de 

handhavers in burgerkleding. De 

gemeente gaat beter communice-

ren over ophaaldagen van huis- en 

grofvuil en handhavers gaan een ‘lik-

op-stuk’ beleid voeren bij verkeerd aange-

boden huis- en grofvuil. Fietswrakken en 

soms ook weesfietsen worden verwijderd. 

De handhavers gaan de 185(!) horecagele-

genheden in Segbroek streng controleren 

op vergunningen en op het verstrekken 

van alcohol aan minderjarigen. Alcohol-

verboden op bepaalde plekken (denk aan 

De Verademing) zijn niet uitgesloten. Op 

deze manier willen de handhavers  de pro-

blematiek aanpakken. 

Boa
Bijna alle handhavers zijn Buitenge-

woon opsporingsambtenaar (Boa). Zij mo-

gen een bekeuring uitschrijven, mensen 

staande houden, identiteiten controleren 

en mensen aanhouden als deze worden 

verdacht van een strafbaar feit. Je herkent 

de Boa aan het uniform met daarop het 

Boa-logo en de tekst ‘Handhaving’. Hand-

havers zonder de Boa-bevoegdheid, zoals 

parkeercontroleurs, zijn te 

herkennen aan uniformen 

met daarop de tekst ‘Toezicht’.

Samen met de buurt

De handhavers willen hun werk nadruk-

kelijk samen met de buurt doen. Het helpt 

hen enorm als bewoners overlast melden. 

Dat kan via www.denhaag.nl/meldingen. 

Ze gaan ook graag met de bewoners in 

gesprek over de leefbaarheid in de wijk. 

Spreek handhavers gerust aan!

Toezien op een leefbare buurt

 
Handhavingsteams in ReVa

Het is mooi wonen in het Regentesse- en het Valkenboskwartier en 

’s zomers is het helemaal top. Fleurige planten in de geveltuintjes 

en tientallen uitbundig bloeiende stokrozen naast tramlijn 11. 
Met 25 graden zaten de terrasjes tijdens deze weergaloze nazomer 

in de wijk vol en overal zaten bewoners op hun bankjes voor het 

huis. Alle tijd voor een praatje met de buren of met voorbijgangers.  
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Polen in ReVa

ONDERNEMEN IN DE WIJK  5

MAFUGANOVA

BEWONERS IN DE WIJK  
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Patricia Hoogeboom

Poolse winkels

Margreet van Hemert

Spreek handhavers 
gerust aan

Genieten!
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Banenmarkt
VÓÓR Welzijn en Building Better People 

organiseren samen een banenmarkt in 

Reva. Een markt waarop zowel werkge-

vers als werkzoekenden welkom zijn. 

Ook een ideale dag voor mensen die an-

der werk zoeken. De banenmarkt vindt 

plaats in Bibliotheek Segbroek, in de Wei-

marstraat 353 (naast de AH) op zaterdag 

26 november van 11.00 tot 15.00 uur.
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De Nieuwe Regentes diende eind 2015 voor 
het Kunstenplan 2017-2020 bij de gemeente 
een subsidieaanvraag in voor €415.000,- per 
jaar. November 2016 blijkt dat het theater 
€233.333,- voor de jaren 2017 en 2018 krijgt 
en, zoals het er nu naar uitziet, €200.000,- 
voor de twee jaren erna. 

Gaat De Nieuwe Regentes het hiermee 
redden? En zo ja, hoe dan? Een gesprek 
met Laudie Vrancken en Berber Kroon, 
respectievelijk artistiek en zakelijk leider 
van De Nieuwe Regentes.

Vier ton nodig
Laudie: ”Ja ik kan me voorstellen dat jij 

denkt ‘Ze hadden in 2015 en 2016 een jaar-
lijkse subsidie van €165.000,- en ze krijgen 
nu twee ton, dáár zullen de champagnefles-

sen wel ontkurkt zijn’, maar wij hadden na-
tuurlijk niet voor niks €415.000,- aange-
vraagd. Ons gebouw alleen al kost jaarlijks 
€100.000,- aan huur, onderhoudskosten, 
keuringen, verzekeringen, vergunningen, 
verlichting en verwarming. Bovendien zit-
ten we met een inventaris die ver over de 
datum is. Onze tribune bijvoorbeeld zullen 
we binnen vier jaar moeten vervangen. We 
hebben de afgelopen jaren hard gewerkt 
en zijn trots op onze medewerkers en de 
meer dan 100 vrijwilligers, maar we kun-
nen ze niet blijven overvragen; we willen 
graag voor iedereen een goede werkgever 
zijn en zorgen voor een fijne, ongedwon-
gen sfeer, in ons geval ook wel ‘warm bad’ 
genoemd. In 2015 vonden er in DNR 350 
activiteiten plaats met een bezoekersaan-
tal van 35.000. Dat is bijna dagelijks 100 
man over de vloer!”

Twee ton toegekend
Bij de presentatie van het advies ‘Meer-

jarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-
2020’ in april 2016 bleek dat, ondanks 
een lovend advies over programma en 
prestaties, van de gevraagde en beno-
digde €415.000,- slechts €200.000,- zou 
worden toegekend. Dat was een fikse 
tegenvaller; niet alleen noodzakelijk on-
derhoud, maar ook de noodzakelijke 
versterking van het team is daarmee niet 
mogelijk. Een lobby richting gemeente-
raad samen met de andere cultuurankers 
leverde het theater alsnog €33.333,- extra 
op voor de komende twee jaar. 

Naar 280 activiteiten
Berber Kroon, zakelijk leidster van De 

Nieuwe Regentes: ”Uiteindelijk krijgen 
we nu €233.333,- voor 2017 en 2018 en 
dat betekent dat we de organisatie en de 
programmering moeten aanpassen. We 
hebben intern afgesproken, en echt met 
pijn in het hart, dat we minder gaan doen, 
meer dagen gesloten zullen zijn. We stre-
ven naar 280 activiteiten, liefst meerdere 
op één dag, met een totaal van 28.000 
bezoekers. Dat heeft ook een risico, want 
met minder bezoekers heb je ook minder 
inkomsten. Het gebouw en inventaris zal 
sluitpost worden. 

Hoe we onze doelen en taken gaan ha-
len op het gebied van cultuureducatie, 
waarin we vanuit belang en passie heb-
ben geïnvesteerd, is op dit moment niet 
duidelijk.“

Zonnige natuur
Laudie: ”Momenteel maken we plannen 

om het gebouw en het personeel zo effici-
ent mogelijk in te zetten en daarnaast zijn 
we nog bezig te kijken of we alsnog van 
de gemeente, maar ook via fondsen extra 
financiering kunnen vinden. We zijn opti-
mistisch ingesteld allebei. 

Je moet nou eenmaal een zonnige natuur 
hebben in deze sector. We gaan ervoor en 
zijn en blijven het bruisende theater in, 
van, voor, door en met de buurt!“

Ons theater De Nieuwe Regentes
De gevolgen van het advies ‘Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020’
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Huizenmarkt in ReVa

WONEN IN DE WIJK  
3

TeksT: Anneke de GrAAf 
Ze zijn inmiddels een bekend verschijnsel op 

straat, de vrouwen en mannen van de hand-

havingsteams.  Samen met de buurtbewo-

ners beperken zij de overlast of zorgen dat 

die verdwijnt. 
Handhavingsteams zijn actief in de hele 

stad. Ook stadsdeel Segbroek, waar Re-

gentesse/Valkenboskwartier deel van uit-

maakt, heeft een team. En inderdaad, ook 

in onze wijk hebben we helaas te maken 

met al de  problemen waarmee de teams 

zich bezig houden: parkeeroverlast, hon-

denoverlast, afval in de buitenruimte, 

fietsenoverlast en overlast door drank en 

horeca. Dat zijn dan ook de zaken die de 

handhavers hier in de gaten houden. 

De aanpakFoutparkeren wordt strenger aangepakt 

en illegaal geparkeerde campers, aanhang-

wagens en wrakken moeten verdwijnen. 

In straten waar veel hondenpoep wordt 

gesignaleerd, patrouilleren de 

handhavers in burgerkleding. De 

gemeente gaat beter communice-

ren over ophaaldagen van huis- en 

grofvuil en handhavers gaan een ‘lik-

op-stuk’ beleid voeren bij verkeerd aange-

boden huis- en grofvuil. Fietswrakken en 

soms ook weesfietsen worden verwijderd. 

De handhavers gaan de 185(!) horecagele-

genheden in Segbroek streng controleren 

op vergunningen en op het verstrekken 

van alcohol aan minderjarigen. Alcohol-

verboden op bepaalde plekken (denk aan 

De Verademing) zijn niet uitgesloten. Op 

deze manier willen de handhavers  de pro-

blematiek aanpakken. 

Boa
Bijna alle handhavers zijn Buitenge-

woon opsporingsambtenaar (Boa). Zij mo-

gen een bekeuring uitschrijven, mensen 

staande houden, identiteiten controleren 

en mensen aanhouden als deze worden 

verdacht van een strafbaar feit. Je herkent 

de Boa aan het uniform met daarop het 

Boa-logo en de tekst ‘Handhaving’. Hand-

havers zonder de Boa-bevoegdheid, zoals 

parkeercontroleurs, zijn te 

herkennen aan uniformen 

met daarop de tekst ‘Toezicht’.

Samen met de buurt

De handhavers willen hun werk nadruk-

kelijk samen met de buurt doen. Het helpt 

hen enorm als bewoners overlast melden. 

Dat kan via www.denhaag.nl/meldingen. 

Ze gaan ook graag met de bewoners in 

gesprek over de leefbaarheid in de wijk. 

Spreek handhavers gerust aan!

Toezien op een leefbare buurt

 
Handhavingsteams in ReVa

Het is mooi wonen in het Regentesse- en het Valkenboskwartier en 

’s zomers is het helemaal top. Fleurige planten in de geveltuintjes 

en tientallen uitbundig bloeiende stokrozen naast tramlijn 11. 
Met 25 graden zaten de terrasjes tijdens deze weergaloze nazomer 

in de wijk vol en overal zaten bewoners op hun bankjes voor het 

huis. Alle tijd voor een praatje met de buren of met voorbijgangers.  

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

Polen in ReVa
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Banenmarkt
VÓÓR Welzijn en Building Better People 

organiseren samen een banenmarkt in 

Reva. Een markt waarop zowel werkge-

vers als werkzoekenden welkom zijn. 

Ook een ideale dag voor mensen die an-

der werk zoeken. De banenmarkt vindt 

plaats in Bibliotheek Segbroek, in de Wei-

marstraat 353 (naast de AH) op zaterdag 

26 november van 11.00 tot 15.00 uur.

tekst: AAd vAn schie

 
Bewonersgroep Regentesselaan, ‘Sa-
men weer trots op de Regentesselaan’ 
organiseerde in samenwerking met het 
Stadsdeelkantoor woensdag 19 oktober 
een versieractie van een stervende lin-
deboom aan de laan. Handwerkmateri-
aal was ingezameld door de bewoners 

en een activiteitengroep van ouderen-
organisatie Delftse Weye breide daar 
een mooie shawl van. De hele stam be-
dekt: een mooie laatste fase voor deze 
boom die slachtoffer werd van een gas-
lek. Bewoners en kinderen vierden dit 
ritueel gepast. De boom wordt in het 
voorjaar geruimd.

De buurtgroep organiseerde al een 
aantal keren een opruimactie. Vooral de 
strijd tegen de hondenpoep vraagt om 
continue aandacht. Binnenkort worden 
de oude hekjes in de middenberm op-
geruimd, het zand verwijderd en nieuw 
gras ingezaaid. Eerste stappen naar die 
gewenste mooie Regentesselaan in de 
toekomst.

Trots op de Regentesselaan

CULTUUR IN DE WIJK
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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

in Regentesse-Valkenbos
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de straat of in onze 

woonzorgcentra. Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence Thuis in Rijswijk hebt u advies én 

ondersteuning altijd dichtbij.

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

T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

HANDIG
•  Iedere dag lekker eten en 

drinken in Jonker Frans
•  Wij organiseren geregeld 

leuke activiteiten waar u aan 
kunt deelnemen

ADVIES
•  Onze huisverpleegkundige 

denkt met u mee
• Gratis advies in onze  

Gezondheid en Zorgwinkel

ZORG
• Een veilig gevoel met een  

hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw 

eigen omgeving en in 
woonzorgcentra Jonker Frans

Sporten 
onder begeleiding 
in Jonker Frans

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

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

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

www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g
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Balletje
“Tsjongejonge.” Ik was op het voeteneind 
van mijn bed gezakt en keek naar mijn 
kledingkast. “Wat een overdaad. Daar kan 
je een derdewereldland mee aankleden,” 
dacht ik hardop. 
“Ga jij je kast maar eens uitmesten”, had mijn 
vrouw geroepen, toen ik neuspeuterend 
door het huis liep.
Nou is opruimen nooit mijn sterkste kant 
geweest en het wegdoen van kleding vind 
ik sowieso  niks, want je weet maar nooit of 
het weer in de mode komt. Pakweg ander-
half uur en vier vuilniszakken later, daalde 
ik de trap af in een blauw-groen geruite 
bandplooibroek met bijpassend poloshirt 
en vest. Het ideale camouflagepak voor 
‘t Benoordenhout. Met de air van een vol-
leerd ‘dressman’ banjerde ik de keuken in 
en vroeg: “Kan dit nog…?”  “Tuurlijk Frans”, 
antwoordde mijn vrouw. “Nee, zonder dolle, 
kan ik hier nog mee over straat?” “Als je voor 
lul wilt lopen, kan het nog makkelijk. Maar 
even heel wat anders Lord Zeepsop, als we 
nog wat willen eten met de Kerst moeten 
we opschieten, want over een uur gaat Ap-
pie dicht. Hou die outfit maar aan, maar doe 
er wel een lange regenjas er overheen.”
“Come gather ’round people, wherever you 
roam,” klonk het rauw uit de keel van de gi-
tarist, die bij de ingang van Appie probeerde 
een maaltje bij elkaar te tokkelen. Zonder 
succes overigens, gezien de inhoud van zijn 
lege gitaarkoffer. 
“Nee rottig, het gaat slecht in Nederland!” 
murmelde ik, terwijl ik probeerde een bood-
schappenkar te bemachtigen. 
“Hé balletje! Karretje kopen”, klonk het ach-
ter me. Het was het onmiskenbare geluid 
van m’n achterbuurman.
“Jezus man, wat zie jij d’r uit! Naar een reünie 
van de ambachtschool geweest?”
“Nou nee, ik heb vanmiddag mijn kast op-
geruimd en volgens mijn vrouw kon het nog 
best,” loog ik.
Terwijl ik met de buurman stond te kakelen, 
was mijn vrouw reeds de winkel door ge-
sjeesd. Bij de kassa rekende ze zowaar zelf 
af, wat mij verbaasde, want dat doet ze nooit 
als ik er bij ben. Uit een soort automatisme 
ging mijn hand naar m’n broekzak op zoek 
naar mijn portemonnee. Die er natuurlijk 
niet in zat, want die zat nog in mijn andere 
broek. Gek genoeg zat er wel een briefje in. 
“Kijk nou eens wat ik vind,” zei ik tegen mijn 
vrouw en liet haar triomfantelijk een briefje 
van vijftig zien. “Maar goed dat ik deze broek 
niet in de zak van Max heb gestopt.”
“Weet je wat”, zei ze, “gooi het buiten maar in 
de koffer van die muzikant, wij kunnen het 
best missen en dan heeft hij ook wat extra’s 
voor de Kerst.”
Toen we even later onze inkopen in de fiets-
tassen deden, hoorde ik de gitarist luid en 
met krachtige stem zingen: “And the times 
they are a-changin.”

C
olu

mn
tekst en foto: Piet vernimmen

In de Weimarstraat zit inmiddels een groot 
aantal ondernemers met een gecombineerd 
aanbod: theater en foyer, wijn en kunst, gale-
rie en atelier, kapper en tassenzaak, kleding 
en meubels. Sinds maart 2016 is de Weimar-
straat op nr 36 verrijkt met de combinatie 
wijn en keramiek.

Vino Vero
Door een toevallig bezoek aan een ecolo-

gisch werkende Franse wijnboer ontwikkel-
den Irene en Peter van Vino Vero interesse 
in milieuvriendelijk geproduceerde wijnen. 
“Voorheen kon je wel eens zo hier en daar een 
fles vinden, maar dan moest je flink speuren. 
Sinds 1997 zijn wij de trotse eigenaren van 
een winkel met uitsluitend ecologisch ge-
produccerde wijnen, veelal 
uit Europa afkomstig. Een 
steeds groter aantal hiervan 
is biodynamisch of natuur-
zuiver. We gaan zelf op zoek 
naar nieuwe wijnproducen-
ten, maar werken ook met 
importeurs die deskundig 
zijn op het gebied van ecolo-
gische wijn. Oostenrijkse en 
Duitse wijnen, veelal wijnen die goed com-
bineren met gerechten, zijn momenteel erg 
populair.” Op vrijdag en zaterdagmiddag zijn 
bij Vino Vero altijd wijnen te proeven. 

3TREES
‘3TREESceramics, Gallery, Labs & Lounge’ 

is een combinatie van werkplaatsverhuur, 
workshops en masterclasses. Joris-Jan Bos 

wil het gebruik en 
waardering van hand-
gemaakt keramiek 
bevorderen. Weg van 
het fabrieksgegoten 
onpersoonlijke kera-
miek en terug naar 
handgemaakt kera-
miek dat iets vertelt 

over de maker en de gebruiker. Het genot, 
elke dag weer, je favoriete theekopje in je 
hand laten draaien en langzamerhand elk 
hoekje en richeltje leren kennen. 3TREES 
verzorgt workshops en lessen op strippen-
kaartbasis aan alle niveaus en er is nog plek!! 

Mini-theater
Regelmatig organiseren 3TREES en Vino 

Vero optredens in de winkel, die ze dan om-
toveren tot een mini-theatertje. Zo waren er 
jazz-concerten, een flamenco ensemble uit 
Madrid en op 18 december speelde Toneel-
groep Nieuwe Metropool een voorstelling 
over het bewogen leven van Maria Callas. 
Zie voor verdere informatie de websites www.
vinovero.nl en www.3TREESceramics.com

Vino Vero en 3TREES
Wijn en keramiek

tekst: mArieke BAuwens

Voorall, de Haagse belangenorganisatie voor 
mensen met een beperking, is te vinden 
in de Van Diemenstraat in het Zeehelden-
kwartier, net buiten ReVa. Eind september 
bestonden ze 10 jaar. 

“Geen vage en abstracte termen gebruiken 
hoor, daar heeft niemand wat aan.” Aan het 
woord is Ieke de Leeuw, beleidsmedewerker 
bij Voorall. Want dat is precies wat Voorall wél 
wil: dat mensen met een beperking, en een 
chronische ziekte wat hebben aan het werk 
van Voorall. Mensen met een beperking willen 
zelfstandig zijn in hun doen en laten. 

Stad zonder drempels 
Zonder belemmeringen deelnemen aan alles 

wat Den Haag biedt.  “Dan is er de tram waar je 
in kan en in de bioscoop is een invalidentoilet. 
In een restaurant is de akoestiek zodanig dat je 
elkaar kan verstaan. In het wijkcentrum begrijp 
je meteen waar je moet zijn. Websites zijn 
begrijpelijk en ook bruikbaar voor blinden en 
slechtzienden. Er is goede hulp als dat nodig is; 
hulp in het huishouden, hulp om te gaan waar 

je wilt (taxibus, regiotaxi), bij je persoonlijke 
verzorging en er zijn hulpmiddelen.” Ieke bena-
drukt dat het ook gaat om het gevoel welkom 
te zijn. “Als je niet zo snel bent, omdat je in een 
rolstoel zit of een verstandelijk beperking hebt, 
hebben mensen in winkels geduld en ben je 
welkom in het buurthuis. En laten we wel zijn: 
gastvrijheid vraagt niet meer dan wat extra 
inspanning.” 

De Randstadrail 
Dat de trams van de Randstadrail toeganke-

lijk zijn, is mede te danken aan Voorall. Bij de 
introductie zei Voorall: “Laat maar eens zien”, 
en toen bleek de opening tussen perron en 
tram te breed. In ReVa doet iedereen daar zijn 
voordeel mee. Het in- en uitstappen bij tram 
2, 3, 4 en sinds kort ook 11 is probleemloos. 
Ook met een kinderwagen, een rolstoel, een 
scootmobiel of een blessure. En elke halte 
wordt omgeroepen. Voor mensen die het nog 
wat moeilijk vinden, is er een coach, die drie 
keer meegaat om te oefenen. 

Gonny Tafuni uit ReVa, vrijwilligster bij -onder 
andere- het testteam toegankelijkheid van 

Voorall: “Binnen ‘no time’ was er tijdens de ver-
bouwing van CS een invalidentoilet in de grote 
hal. Nu testen we de servicepunten XL van de 
gemeente. Dus ook in ReVa, de Regenvalk. In 
het testteam kennen we elkaar goed en als je 
veel optrekt met mensen met bijvoorbeeld een 
visuele beperking weet je na een tijdje wat be-
langrijk is en neem je dat als vanzelfsprekend 
mee in je beoordeling van een gebouw, een 
website of een folder.”

Oproep 
Voorall kan het werk niet doen zonder 

degenen waar het om gaat. Zij weten immers 
wat er nodig is. Ieke roept dan ook iedereen in 
ReVa op om goede en minder goede ervarin-
gen door te geven. Denk aan gesprekken met 
de gemeente over hulp, herindicaties, straten 
waar je niet door kan, gebouwen die gesloten 
blijven; laat het weten!
 info@voorall.nl en www.voorall.nl

Uiteindelijk gaat het om gastvrijheid 
Dat vraagt niet meer dan wat extra inspanning 

ONDERNEMEN IN DE WIJK
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tekst: mArieke BAuwens foto: Piet vernimmen

Wat doet een community builder precies? 
Bram geeft een voorbeeld: “In een straat 
kunnen bewoners het niet goed met elkaar 
vinden, de buurt bestaat uit grote en dure 
koopwoningen en uit sociale huurwonin-
gen. De wrijvingen leiden tot vervelende 
situaties. Een paar bewoners trekken aan 
de bel.” 
Bram en zijn collega gingen in gesprek met 
bewoners. “Wat is er aan de hand? Wat 
willen bewoners? Hoe willen ze ‘samen 
wonen’ en wat willen ze daarvoor doen? 
Met dat verhaal nodigden we de bewo-
ners uit met elkaar in gesprek te gaan. Hoe 
denken ze zelf eruit te komen met elkaar? 
Sinds dat gesprek draait er een heel divers 
samengestelde bewonersorganisatie, een 
organisatie die laat zien dat het kan, samen 
in één wijk.” 

Het gaat vooral om aandacht 
In de genoemde situatie werd Bram inge-
schakeld toen er al problemen waren. Lie-
ver is hij dat vóór, en dat kan door veel op 
straat te zijn, bewoners en organisaties te 
kennen en vooral aandacht te hebben voor 
mensen. “Want daar draait het uiteindelijk 
om. Dat is door de jaren heen niet veran-
derd.” Er is nog meer niet veranderd: “Nog 
steeds is er armoede, portiekwoningen zijn 
nog steeds klein, en in delen van de wijk is 
nog steeds sprake van drugsoverlast. De 
onmacht is niet veranderd, het geluid wel.”

Waar vinden we hem? 
De gebaren zijn groot, vanuit het kan-
toortje in de Regenvalk wijst Bram alle 

kanten op. Na wat gezoek naar straten en 
oost, west, noord, zuid is het duidelijk: hij 
is vooral te vinden in ReVa Zuid. Met veel 
plezier ziet hij dat er meer door en voor 
de hele wijk gebeurt. Moeiteloos noemt hij 
een tiental activiteiten op, van Het Circus 
tot de ontvangst van de statushouders, van 
de muurschilderingen in de Newtonlaan-
laatjes tot het nieuwe elan van Klep&Co.

Ruimte voor bewoners
Bram is positief over de inzet van de ge-
meente, het stadsdeel Segbroek. “De poli-
tieke keuze voor een participatiesamenle-
ving vraagt van de gemeente een houding 
en werkwijze die ruimte geeft aan bewo-
ners en initiatieven ondersteunt.” 
Bij het stadsdeel ziet hij dat de wil aanwe-
zig is en dat er veel energie gestoken wordt 
in contacten met bewoners en organisaties 
in de buurt. “Fantastisch!”. En dan klinkt 
hij als een tevreden man die met een goed 
gevoel terugkijkt op meer dan 35 jaar op-
bouwwerk, waar na de zomer van 2017 
een eind aan komt. Want dan gaat hij, met 
spijt in zijn hart, met pensioen. 

Bram Kragtwijk

Van opbouwwerker 
naar bewonersondersteuner en 
community builder

 Bram Kragtwijk

tekst en foto: ed vervoorn

 
“In Nederland werkte ik eerst in een tuinderij 
en in een bakkerij, en tussendoor bij de post. 
Toen begon ik met Firat, vernoemd naar de 
rivier de Eufraat. Eerst alleen, en langzamer-
hand sloten mijn vier broers en twee neven 
er bij aan. Er kwam een tweede, kleinere win-
kel bij: Firat 2. Ik ben zeg maar de kapitein op 
het schip, maar we doen het allemaal samen. 
Gestudeerd heb ik nooit. 
Maar ik kan snel beslissen 
en durf risico’s te nemen. 
Dat levert vaak goede 
dingen op. Mensen die 
gestudeerd hebben denken daar soms tien 
keer over na. Ik heb vertrouwen, anders kom 
je niet verder. Je moet zeggen: ik ga winnen! 
Dat is mijn ervaring. En niet in paniek raken, 
wat er ook gebeurt.

Niemand is minder waard dan een ander, 
het gaat om de mens zelf, klaar! Dat respect 
voor de ander heeft niet per definitie met 
mijn Islamitische achtergrond te maken. 
Daarin gaat het vooral om vrijheid. Of je nu 
joods bent, moslim of christen, dat wil niets 
zeggen, geloof is een zaak tussen mij en God 
en niet tussen mij en jou. Tussen mensen is er 
geen verschil. 

Het leven komt en het gaat, ook doodgaan 
hoort daarbij. Ik ben een gelukkig mens. Heb 
een gezin met vier kinderen. Wat ik hoop is 
dat ik wat eerder kan stoppen met werken, 
ik spaar daar nu voor en werk dertien tot zes-
tien uur per dag. Ik wil dan nog meer reizen 
gaan maken, heb een passie voor andere 
culturen. Ik reis dan met een rugzak en vaak 
met het openbaar vervoer. Zuid-Afrika was 
tot nu toe mijn mooiste reis. Mensen waar-
schuwden me voor misdaad in de steden. ‘Je 
moet niet in je eentje daarheen gaan’, zeiden 

ze, maar dat is precies wat ik wel heb gedaan. 
Alleen in de trein tussen al die verschillende 
Zuid-Afrikanen. Ik heb veel met de mensen 
gepraat daar en veel gezien. Wit onderdrukt 
daar zwart. Dat is niet goed. Dat kweekt 
instabiliteit, vroeg of laat komt daar agressie 
van. Je moet rekening houden met mensen 
die het minder hebben.

Ook in onze eigen zaak is dat natuurlijk 
belangrijk. Als ik het steeds beter heb en mijn 

broer steeds een beetje 
minder, dan krijg je daar 
last van. Dus ga ik die broer 
tevreden stellen. Als ik de 
enige ben die tevreden is 

schiet het niet op. Je moet het met z’n allen 
doen, samen hogerop. Iedereen is dik tevreden.

Toen mijn vader naar Nederland kwam, 
zei hij: ‘Eerst werken, geld verdienen, dan 
komen we weer samen in Turkije.’ Mijn 
broers en ik dachten dat ook, toen wij deze 
kant uitgingen. Maar zo werkt het niet. We 
vonden het fijn om weer bij elkaar te zijn. En 
dan ga je werken, je verdient wat geld, de 
jaren gaan voorbij en voor je het weet, raak 
je hier gewend. Ik ga niet meer terug. Dit is 
een heel leuk land. Maar voor de volle 100% 
word ik hier niet geaccepteerd, en dat begrijp 
ik ook. Ik bén gewoon Turks, klaar uit! Mijn 
wortels kun je er niet uittrekken. Die liggen in 
Oost-Turkije, de streek van de altijd doorstro-

mende Eufraat. Daar woont nog veel andere 
familie. Ik heb daarom naar mijn gevoel twee 
nationaliteiten. Niet dat ik daar een probleem 
mee heb.”

‘What’s in a name?’ Bram hecht aan de toevoeging ‘community builder’ naast sociaal werker, 
zoals het op zijn kaartje en in zijn e-mail staat. Het welzijnswerk verandert voortdurend. 
Bram, als ‘oude rot in het vak’ heeft het allemaal meegemaakt en doet het werk met net 
zoveel plezier als 35 jaar geleden, toen hij begon in de Schilderswijk. Wat Bram doet is geen 1 
op 1 hulpverlening: Het gaat om groepen bewoners die steun kunnen gebruiken om proble-
men in de buurt aan te pakken of om samen activiteiten te ontwikkelen. 

Thuis in ReVa
Coskun Sorgucu kwam in 1981 vanuit Turkije naar Nederland. Zijn vader was zes jaar 
eerder gekomen. In 1989 begon Coskun (ook wel Jos genoemd) de supermarkt Firat 
in de Weimarstraat. Vier broers en twee neven sloten zich gaandeweg bij hem aan. 
Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Coskun is ‘domweg gelukkig’ in de Weimar-
straat, waar hij werkt, en in de Ampèrestraat, waar hij woont.

“In delen van de 
wijk is nog steeds 

sprake van  
drugsoverlast

”

“Je moet zeggen: ik 
ga winnen”

 Coşkun Sorgucu (links) en zijn broer Kerim in de slagerij van Firat. 

Onderdrukking kweekt 
instabiliteit, dan krijg je 

agressie!

In deze rubriek komen mensen uit het Regentesse- en Valkenboskwartier aan het woord. Ze 
vertellen over hun leven hier en over hun inzichten. Samen geven zij onze wijk een gezicht. 
Wilt u ook geïnterviewd worden, of weet u iemand anders die hier graag aan mee wil doen, 
mail een korte omschrijving naar: redactie@konkreetnieuws.nl
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De Blauwe Pannenbuurt
WONEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf foto: diederik vAn duuren

 
De Blauwe Pannenbuurt, een dorpje in de 
stad. Dit knusse wijkje met lage huizen is 
onderdeel van het Regentessekwartier, 
gelegen tussen Gaslaan, Loosduinseweg en 
Regentesselaan. Het bestaat uit de Hondius-
straat, Rottermontstraat, Xaverystraat, De 
Gheijnstraat, Noorwitzstraat, Lynckerstraat 
en een stukje Gaslaan. 

Begin jaren dertig kregen de daken nieuwe 
blauw-zwarte dakpannen, vandaar de naam 
de Blauwe Pannenbuurt. De woningen wer-
den destijds gebouwd voor de arbeiders 
van de Eerste Gemeentelijke Gasfabriek, 
die in 1876 aan de Gaslaan werd geopend. 
Nadat in 1885 aan de Loosduinseweg het 
R.K. weeshuis ‘Groenestein’ was verrezen 
(in 1971 gesloopt), werd de bouw in de om-
geving van de gasfabriek in 1888 voorlopig 
afgerond met de oplevering van dit complex 
arbeiderswoningen van de Coöperatieve 
Bouwvereeniging Vooruit II. Directeur van 
de gasfabriek, J.E.M. Kros, was een van de 
commissarissen van deze vereniging en het 
waren vooral de arbeiders van de gasfa-
briek die deze huizen gingen bewonen. 

Vooruit II
Er bestond al eerder een coöperatieve 

bouwvereniging ‘Vooruit’, met woningen in 
de Jacobastraat. Deze ging in 1894 failliet, 
maar Vooruit II is vanaf 1886 tot op de dag 
van vandaag blijven bestaan en heeft altijd 
de oorspronkelijk gedachte vastgehouden: 
samen werken voor elkaars belang. Het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers die iedere 
dinsdagavond bewoners te woord staan. 
Eenmaal per maand bespreken zij de za-
ken van de Vereniging. En dat gebeurt al-
lemaal al 130 jaar in het zelfde kantoortje 
op de hoek van de Rottermontstraat. 

Winkeltjes
Aad Middendorp (69), bewoner van de 

Xaverystraat, is al 34 jaar voorzitter van 
het bestuur. Wim Hendriks (77) zit al 30 
jaar in het bestuur. Aad: “De reguliere wo-
ningen waren voor de arbeiders, de wat 
grotere tussenwoningen aan de Gaslaan 
waren voor het hogere personeel en de 
hoekpanden waren voor de winkeltjes. In 
het hoekpand waar ik nu woon, zat vroe-
ger een waterstokerij. Door de jaren heen 
zaten er verschillende winkels in de buurt: 
groenteboer, drogist, kruidenier, melk-
winkel, snoepwinkel, dameshoedenzaak, 
sigarenwinkel en wat al niet meer. Bijna 
alle hoekpanden werden in de loop der tijd 
woonhuizen. De kruidenierswinkel van de 
familie Boheemen in de De Gheijnstraat 
bleef het langste bestaan. Maar ook die 
sloot in 1983 zijn winkeldeur.” 

Saamhorigheid
Wim: “De saamhorigheid was groot. Kin-

deren van bewoners die huwden kregen 
voorrang op huisvesting in de wijk, zodat 
families bij elkaar konden blijven. Er wa-
ren nauwe contacten met woonzorgcen-
trum Jonker Frans op het Newtonplein. 
Zo konden we helpen om bewoners daar 
een plaats te laten vinden als ze alleen 
kwamen te staan. Fijn was dat ze dan in 
de vertrouwde buurt konden blijven wo-
nen.” Vooruit II heeft zich ook geregeld 
bemoeid met de ontwikkelingen in de 
buurt. Bijvoorbeeld met de zaken rond 
buurtpark De Verademing of het wijk- en 
dienstencentrum Buuthuis 3 aan de Hon-
diusstraat, waar nu ook de kinderactivi-
teiten naartoe zijn gegaan. Die vonden 
voorheen plaats in het kantoor van de 
Vereeniging. Dan werd de vergadertafel 

leeggemaakt en kwamen de knutselspul-
len tevoorschijn. In september van dit 
jaar is het 130-jarige bestaan van Vooruit 
II zeer uitbundig gevierd met puzzeltoch-
ten, spelen, barbecues en dans. 

Geen huur, maar een bijdrage
Ongeveer de helft van de huizen wordt 

door Vooruit II verhuurd en de andere helft 
is in particulier bezit. Dat is vanaf het be-
gin zo geweest, omdat er niet genoeg geld 
was om alle huizen in de Coöperatie op te 
nemen. Maar ‘huur’ is strikt genomen een 
verkeerd woord, want de bewoners beta-
len geen huur maar ‘een bijdrage in de ex-
ploitatiekosten’. In eerste instantie was het 
de bedoeling dat bewoners na vele jaren 
bezitters van hun huizen zouden worden. 
Dat zou kunnen door aandeeltjes te kopen. 
Maar de vroegere bewoners waren te arm 
en nauwelijks in staat om de gewone bij-
drage aan de Vereeniging op te brengen. En 
soms werden aandeeltjes gebruikt om de 
kruidenier te betalen. Uiteindelijk bleven 
de huizen in bezit van Vooruit II. 

Huizen erg gewild
Terug naar het heden. Om voor een huur-

huis van Vooruit II in aanmerking te ko-
men, moet men door 2 bewoners worden 
voorgedragen. De huizen zijn erg gewild, 
vanwege de lage huurprijzen en het in-
tieme karakter van de buurt. Ook de cen-
trale positie van de wijk – tussen centrum, 
markt en kust – vindt men aantrekkelijk. 
Vandaar dat de prijzen van de koophuizen 
toch al flink beginnen te stijgen. Yvonne 
Malherbe, bewoonster van een koophuis 
in de Noorwitzstraat: “De grote sociale 
controle ervaren we als positief. Ik ben 
hier destijds samen met mijn zoon komen 

wonen. Het achterplaatsje heb ik laten 
overkappen, zodat ik nu meer ruimte heb. 
En ook boven heb ik flinke verbouwingen 
laten uitvoeren. Doordat de huizen klein 
zijn, is er betrekkelijk veel verloop als ge-
zinnen zich uitbreiden. Maar er is ook een 
grote vaste kern van bewoners die hier al 
heel lang zijn.”

Oude lantaarns
De bewoners zijn betrokken en laten niet 

met zich sollen. Zo hebben ze in 2012 de 
plannen van een projectontwikkelaar voor 
de bouw van 92 studentenwoningen vlak 
naast de wijk weten te voorkomen. Ook 
hebben ze kunnen verhinderen dat er aan 
de rand van de wijk hoogbouw zou komen 
en dat grote oude bomen zouden verdwij-
nen. Gelukkig vindt ook de gemeente de 
wijk historisch belangrijk. Enkele jaren 
geleden is een groot deel gerenoveerd en 
voorzien van nieuwe bestrating en betere 
groenvoorziening. “En we hebben nog de 
oorspronkelijke oude lantaarns in de stra-
ten staan.”  zegt Yvonne Malherbe. 

Oliebollen
“Behalve de woonhuizen heb je hier in de 

buurt een paar garages en bedrijfsruimten. 
Verder zijn er nogal wat gebedshuizen en 
kerken. In de De Gheijnstraat staat bijvoor-
beeld de Koninkrijkszaal van Jehova’s Ge-
tuigen. Die zijn erg goed voor de wijk, want 
ze hebben hun panden mooi opgeknapt. 
Aan de Gaslaan is de bouw van de hindoe-
tempel in volle gang. En verder zit op de 
hoek van De Gheijnstraat en de Regentes-
selaan het Egyptische café- en grill restau-
rant van Amon. Die bakt elk jaar tegen Oud 
en Nieuw de oliebollen voor de wijk.”

Eigenzinnige wijk vlakbij de Gaslaan

“De tussenwoningen aan de 
Gaslaan waren voor het 
hogere personeel”
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Jo’s Garage
Veelzijdige nieuwkomer voor kinderkleding en meer ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf foto: diederik vAn duuren

Sinds april van dit jaar zit in het stukje Wei-
marstraat tussen Koningsplein en Koningin 
Emmakade. een kleine, maar bijzondere 
winkel.

Al eerder had Jolanda een dergelijke winkel 
in een voormalige garage in de Van Swie-
tenstraat, en daar komt dan ook de naam 
vandaan. Daarna verplaatste ze haar zaak naar 
de Reinkenstraat. Het huidige pand kwam op 
een handig moment op haar pad. “En omdat 
ik helemaal met deze wijk ben vergroeid en ik 
dit een bijzondere plek vind, heb ik die kans 
gegrepen.” Ze is in deze buurt geboren en 
getogen en ze woont er nu alweer vele jaren. 
Ze kent de buurt heel goed en weet welke 
ontwikkelingen zich voordoen in de wijk. 

Kleren, speelgoed en pleinservice
Ze verkoopt nieuwe kleding en cadeautjes, 

voor kinderen in de leeftijd van baby tot de 
middelbare school. Het speelgoed is verant-
woord, ouderwets houten speelgoed en mo-
derne braintrainers. “Je kunt ook speelgoed 
huren. Buiten staat een grote bak met allerlei 
speelgerei. Wil je iets lenen, dan betaal je 
vijf euro borg en breng je het weer terug, 
dan krijg je 4 euro terug.” Deze activiteit valt 
onder de noemer ‘Pleinservice’ en daaronder 
valt ook de To-Go koffie van versgemalen 
bonen voor één euro.

Atelier
Daarnaast is de winkel ook Jolanda’s atelier. 

“Het overkwam me regelmatig dat klanten 
voor zonnehoedjes kwamen, 
en dan waren ze net op en 
niet meer te bestellen. Toen 
ben ik ze zelf gaan naaien. Ge-
regeld gaat de naaimachine 
op de toonbank en ga ik aan 
het werk. Ik ben hier toch, en 
de klanten kan ik tussendoor 
helpen.” De vele gehaakte en 
gebreide mutsjes die overal 
in de winkel hangen, heeft ze 
overigens ook allemaal zelf 
gemaakt, evenals de sjaals en poncho’s. Voor 
de Kerst maakt ze een speciale kerstcollectie. 

Toneel
Naast haar zaak vindt ze nog tijd voor een an-

dere passie: toneelspelen, en dat al 27 jaar lang 
bij toneelvereniging ODIA. Onlangs speelde ze 
nog Leonata in ‘Much ado about nothing’ van 
Shakespeare in Theater de Vaillant. Het was 
een jubileumvoorstelling omdat ODIA dit jaar 
90 jaar bestaat.   

Jo’s Garage, Weimarstraat 1b, tel. 06 
21515231 www.josgarage.nl. Wil je ook naar 
‘Much ado about nothing’ van ODIA, ga dan 
naar www.hoenu.nl of bel 3867431.

tekst en foto: Quirine reijmAn

Dus het enthousiasme is begrijpelijk. Dat 
zou ook kunnen komen doordat je de kok 
aan je tafel krijgt die je graag helpt, adviseert 
en met je meedenkt. We hadden geen moei-
lijke wensen, maar heb je ze wel, dan zal hij 
er wat mee doen.

Niet op de kaart bijvoorbeeld stond het ge-
mengde voorgerecht: kleine gerechtjes met 
vlees (fricandeau, parmaham en kipfilet) en 
vis (gerookte makreel, zalm en garnaaltjes), 
opgediend op zo’n taartrekje, verschillende 
plateautjes boven elkaar. Overal een beetje 
sla bij, alleen een beetje saus bij de garnalen. 
Prima start.

We drinken de witte wijn van de maand, de 
Zuid-Afrikaanse Welmoed. De smaak ervan 
was goed. Gelukkig dan maar dat we ons niet 
lieten weerhouden door de geur in de neus 
– dat was er namelijk een van veel te zoet 
zuurtjessnoep. 

De hoofdgerechten vielen erg in de smaak. 
Gepocheerde kabeljauw, het kan wat weinig 
uitgesproken van smaak zijn, maar hier zaten 
gebakken zalmsnippertjes op die samen met 
wat groente de kabeljauw als het ware een 

schop onder de kont gaven. Lekker!
Ook een aardige combinatie: varkenshaas 

gevuld met brie. Goed gebakken vlees met 
ruime hoeveelheid kaas. Het vlees was vooral 
aangenaam sappig. Beide gerechten kwa-
men met gloeiendhete frieten en een beetje 
sla. Pluspunt is de hoeveelheid groente op 
het bord.

Helaas kwam de pinautomaat pas vol-
gende week, maar de rekening viel mee, 
dus met het bij elkaar leggen van inhoud 
van beide portemonnees kwamen we er. Of 
het andere probleem ook wordt opgelost 
hopen we van harte: de lucht van de keuken 
bereikte ons tafeltje makkelijk en zat later 
op de avond nog in onze kleren en haren. 
Maar laat je daardoor niet afschrikken, dat 
zou jammer zijn!
Eetcafé de Kleine Weimar, Weimarstraat 
417. Open van maandag t/m vrijdag vanaf 
17.00 uur, in het weekend vanaf 11.00 uur. 
Daghap € 7,50, overige gerechten variërend 
van € 6,50 (voorgerecht) tot € 17,50 (hoofd-
gerecht), 3 gangen menu € 22,50.
http://eetcafekleineweimar.weebly.com of 
kijk op facebook.com/kleineweimar

“Geregeld gaat 
de naaimachine op de 
toonbank en ga ik aan 

het werk

”

Eind september vierde Eetcafé de Kleine Weimar zijn eerste verjaardag. Dat zal een vrolijke 
avond geweest zijn gezien alle sterren en positieve reacties die ze sinds de opening in 
facebookrecensies hebben gekregen. En laten we wel wezen: zoveel eenvoudige eettent-
jes met een no-nonsense kaart, waar je voor niet al te veel geld lekker eet, zijn er nu ook 
weer niet in ReVa. 

Eenvoudig, 
no-nonsense en lekker
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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
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339, tel: 752 69 00
Meldpunt Kindermishandeling
tel: 0900-1231230
Sociaal Wijkzorgteam ReVa
Meldpunt, tel: 0900-40405
Wijkbus Uit en Thuis
tel: 070 - 205 26 60
Bereik in de Wijk (Kesslerstichting) 
tel: 070 85 00 588

Buurthuizen

Wijkcentrum de Regenvalk
De Regenvalk is wegens verbouwing 
gesloten van 1 januari 2017 tot mei. 
Tijdelijk adres:
Wijkcentrum Lindenkwadrant, 
2e Braamstraat 6
tel: 070 - 205 24 80
Dienstencentrum Copernicus
Daguerrestraat 16, tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 93 42
Stichting Federatie Eekta
Boylestraat 20, tel: 365 39 03

meldpunten

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

Cultuur in onze wijk

REGENTENKAMER – ELLA & HER MAN 

Op 5 feb om 16.00 uur uur treedt het 
singer/songwritersduo Ella & Her Man op, 
winnaar van singer/songwritersprijs van 
Friesland. Ella de Jong zingt met passie-
volle omfloerste stem. Gitarist Herman 
Woltman heeft samengewerkt met Nynke 
Laverman, Fay Lovski en Izaline Calister en 
is bandleider van Souldada. Ella’s zang en 
Herman’s gitaarspel passen perfect bij 
elkaar en wordt nog mooier wanneer Ella 
met haar trompet of melodica de juiste 
melancholieke accenten toevoegt.  
www.regentenkamer.nl  
 
ZAAL 3 – SOMEONE OR OTHER

Op 25 jan in Zaal 3 SOMEONE OR OTHER van 
Øystein Johansen. Het project is gestart 
met een onderzoek in de archieven van de 
Stasi met de vraag hoe om te gaan met de 
steeds dunnere lijn tussen prive en publiek. 
Op 10 feb doet WE TAKE IT FROME HERE van 
Tijdelijke Samenscholing/ De Nieuwe Tijd 
via taal een poging om schuld te doorgron-
den. Een voorstelling voor iedereen die 
lichtjes gebogen gaat onder een onverklaar-
baar schuldgevoel over alles.
www.zaal3.nl
 
WIJN EN KUNST – RUUD BECKER

Ruud Becker exposeert t/m 4 jan in Wijn en 
Kunst, Weimarstraat 24A. Ruud Becker laat 
zich inspireren door de beelden en land-
schappen die hij tegenkomt in het dagelijks 
leven en de reizen die hij maakt, die hij 
bewaart om er zijn eigen verhaal mee te 
vertellen, een verhaal waarin de ‘vrouw’ 
meestal centraal staat. Zijn werk is figura-
tief, verhalend en vaak vervreemdend en 
licht erotisch van karakter.’ 
paulvanderdonk@yahoo.com

 

DE NIEUWE REGENTES – THIJS BORSTEN  

Op 10 feb 20.15 uur daagt Thijs Borsten in 
de serie ‘Thijs Borsten daagt uit’ in de Grote 
Zaal van DNR de Nathalie Makoma (1982) 
en Levi Silvanie (1986) uit om hun muzi-
kale grenzen te verleggen. Hoe houdt Idols 
finaliste Nathalie Makoma met haar Afri-
kaanse roots die als een diva over het po-
dium kan heersen, zich staande tegen de 
Antilliaanse Singer songwriter die nog al-
tijd in Willemstad het Caribische nachtleven 
van tropische klanken voorziet.
www.denieuweregentes.nl
 
DE VERTELVLOER –  
VERHALEN VAN DE ZEE

Op 19 feb vertelt Mirjam Mare op de Ver-
telvloer ‘Verhalen van de Zee’ met o.a.’De 
Ziel van de Walvis’. Mirjam vertelt expres-
sief, warmbloedig en met veel gevoel voor 
drama. Afgestudeerd aan de Theater-
school in Amsterdam treedt ze al meer 
dan 20 jaar op. In 2010 is zij verkozen tot 
Verteller van het Jaar en ze was lange tijd 
voorzitter van Stichting Vertellen. Adres: 
Cartesiusstraat 137g. Aanvang 14.00 uur. 
Entree 10 euro. 
Reserveren: vertelvloer@gmail.com
 
NESTRUIMTE – GAMES PEOPLE PLAY

Tot 22 jan onderzoeken kunstenaars en kun-
stenaarsduo’s de maatschappelijke functie 
van spel en spelregels in Games People Play. 
Het spel lijkt zo simpel, maar is uiteinde-
lijk een ingewikkeld fenomeen dat ons de 
mogelijkheid biedt om voorbij vaste kaders 
te denken. Spelen maakt het mogelijk om 
de werkelijkheid te herinterpreteren en te 
experimenteren met het onmogelijke. Met: 
Apparatus 22, Feiko Beckers, David Bern-
stein, Priscila Fernandes, Goldin+Senneby, 
Carl Johan Högberg, Marijn Ottenhof en Pa-
trick Bernier & Olive Martin. 
www.nestruimte.nl

MARK DE WEIJER – SUR-FACE

Tot 20 jan is in Whispering Wall aan de Wei-
marstraat56 SUR-Face te zien, een onder-
zoeksproject dat de mogelijkheden van pa-
pier als drager onderzoekt. Normaliter is 
papier de drager van een grafisch product. 
Met werk van: Ben Faydherbe, Aliki van der 
Kruijs, Maarten Schenkeveld, Machiel van 
Soest en Evelyn Snoek. In het project SUR-
face bundelen de Grafische Werkplaats en 
Whispering Wall elkaars expertise, wisselen 
kennis uit en tonen de resultaten. 
www.whisperingwall.nl

FOYER DE NIEUWE REGENTES –  
ODETTE VAN DIJK

Van 13 feb tot 3 mrt exposeert Odette van 
Dijk in de Foyer. ‘Maak het gewone bijzon-
der en leg het vast voordat het verdwijnt’, 
zijn de fundamenten van de fotografie 
van Odette. Zowel op straat als in de stu-
dio. Haar focus ligt daarbij op mensen. 
Maar ook in gebouwen, de natuur en in 
dagelijkse gebruiksartikelen vindt zij fo-
tografische motieven. En als het dan af 
en toe schuurt of verwondert? Dat ziet zij 
graag! 
www.denieuweregentes.nl
 
REGENTENKAMER – TRAEBEN

Op 12 jan, 20.15 uur treedt de Deens/Ne-
derlandse formatie TRAEBEN op in de Re-
gentenkamer. Het brengt daarmee rauwe 
elementen uit de rockmuziek de jazz bin-
nen. Vette riffs en gitaar met distortion zijn 
karakteristiek voor hun sound. Maar er is 
ook ruimte is voor sterke melodieën in de 
rustigere delen en ballads. Dit maakt TRAE-
BEN een kwartet, waar de energie en het 
speelplezier vanaf spat. TRAEBEN is opge-
richt in 2008 en actief in de internationale 
jazzwereld. Hun meest recente CD is “Loo-
king At The Storm”. 
www.regentenkamer.nl
 

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

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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DNR SERIES
Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Elke woensdag
10:00 en 11:00

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

Elke vrijdag
10:00

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

Vrijdag om de week
20:30

FEBRUARI 2017
Wo. 01 | Boek uit je Hoofd | Koeterwaals (2+)
Biek vertelt haar verhaal en maakt tekeningen in de Voorleesweek 2017.

Vr. 03 | The sound of Jerney Kaagman and Earth & Fire
Hommage aan de zangeres, die haar zeventigste verjaardag viert, en haar band.

Zo. 05 |  Winter Wonderland
Presentaties van Dans- en Balletstudio Like2Dance.

Do. 09 | Made in Europe | Rembrandt Frerichs Trio en Michel Godard
De beste Europese jazzmusici uit Europa te gast. 

Vr. 10 | Thijs Borsten daagt uit! | Nathalie Makoma en Levi Silvanie
Thijs daagt (inter)nationale artiesten uit om muzikale grenzen te verleggen.

Za. 11 | Maghreb | Ik? Akil, aangenaam!
Muzikale vertelvoorstelling met anekdotes van een Marokkaanse Nederlander.

Zo. 12 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Magma Duo
Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

Vr. 17 | DNR Bluesclub | De Bos’s Blues Band en BlueSpirit
Dampende blues en een versleten dansvloer.

Za. 18 | YMCA Gospel Choir 
35-jarig jubilieum en CD release ‘Come Closer’.

Di. 21 | De Haagse Spot 
Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

DNR FILMCLUB
JAN: Post Apocalyptic cinema 
Three fi lms with its own take on life after the apocalypse: 
Snowpiercer, Time of the Wolf and Nausicaä of the Valley of the Wind.

Elke dinsdag

FEB: From silent to talking cinema
Dedicated to directors Fritz Lang, Charlie Chaplin and Carl Dreyer. 
With the talking fi lms: M, Limelight, Ordet and Gertrud.

Elke dinsdag

JANUARI 2017
Vr. 13 jan - Ma. 6 mrt | DNR Expositie | Odette van Dijk, Fotografi e
Maak het gewone bijzonder en leg het vast voordat het verdwijnt.

Vr. 13 | Thijs Borsten daagt uit! | Mathilde Santing en Neco Novellas
Thijs daagt (inter)nationale artiesten uit om muzikale grenzen te verleggen.

Zo. 15 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Jong talent Koninklijk Conservatorium

Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

Di. 17 | De Haagse Spot
Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Za. 21, zo. 22 en zo. 29 | Winter Wonderland
Presentaties van Dans- en Balletstudio Like2Dance.

Za. 28 | Nous sommes formidables | L’Autre pays du theatre
Une boule en fusion, aucune vie possible… Aucune?

FESTIVALS
Wo. 25 - Vr. 27 jan | Flamenco Biënnale 
Kleurrijke en verrassende fl amenco-vergezichten in voorstellingen en workshops.

Zo. 19 feb | Brasil Brasil Festival | Lilian Vieira & Band
Een swingende zondag boordevol muziek, dans, workshops en fi lm. 

28 feb - 05 mrt | Krokus Kabaal | Podiumtalent gezocht!
Hét theater- en kunstfestival voor Haagse kinderen in de voorjaarsvakantie!

SOUNDS OF SILENCE III
24 - 26 feb | Silent fi lm festival with live music | 3rd edition
Silent fi lm festival with live music, uniquely composed for the momentous fi lms. As 
in previous editions, we will show silent fi lm masterpieces accompanied with live 
music by superb musicians that come from a variety of musical styles. 
This year the festival extends silent cinema even further into the realms of 
performing arts and immersive technologies, with  experimental shows and art 
exhibits which utilize to the maximum the unique building of De Nieuwe Regentes.

t ip!

*

* = verhuur

*

*

t ip!

*

Bekijk het volledige programma op www.denieuweregentes.nl


