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Het brede palet van de DCR

Met heel Segbroek aan tafel
Osendarp en Be

Tijdens ‘Met heel Segbroek aan tafel’ kwamen ongeveer 150 bewoners
uit heel Segbroek bij elkaar om een bijdrage te leveren aan de
wijkplannen 2018-2019 voor het stadsdeel. Eerst aan tafel voor de

door Resto van Harte verzorgde maaltijd en daarna aan het ‘Serious
gamen’ aan ronde statafels met een groep bewoners uit de diverse
buurten van het stadsdeel. Lees verder op pagina 12.

De bezorgers

Winterlicht

In het colofon op pagina 2 vinden lezers behalve de drukker en grafisch vormgever de
namen van de redactieleden en medewerkers. De bezorgers van de krant staan daar
niet bij. Daarom stellen zij zich hier aan u voor.
In alfabetische volgorde: Apilena, Beatrix, Naomi, Sophia en Simon Sapioper van de Nationaal Papoea Vereniging ‘95 West Nieuw Guinea, Carla van den Hout en Kees Prins.
tekst: de bezorgers foto: Josephine Sapioper

Bethelkapel
De Papoea Vereniging was tot mei 2015
gehuisvest in de voormalige wijkwinkel
aan de Beeklaan. Bij de verhuizing naar
de Bethelkapel aan de Thomas Schwenckestraat hebben zij de bezorging van
KonkreetNieuws op zich genomen. Iedere
twee maanden worden de kranten vanuit
de kapel over de bezorgers verdeeld en direct daarna in de wijk verspreid.

Stickers

Het leuke van het bezorgen van Konkreet
Nieuws is dat je op een andere manier naar
je woonomgeving gaat kijken. Je komt in
portieken waar je normaal langsloopt, je
treft brievenbussen op soms verrassende
plekken of in verrassende kleuren, zoals
dezelfde kleur als de deur. Her en der blijken dubbelgangers van Samson en Gert te
wonen, getuige teksten als ‘Kloppen, bel
is kapot’, of iets van die strekking. Ook de

variatie in stickers blijkt groot, variërend
van ‘Géén geloofsovertuigers’ tot ‘Collecteren geen bezwaar’. Natuurlijk bezorgen we
geen krant op een adres met een sticker
met ‘Géén huis-aan-huis-bladen’.

Persoonlijk

Mooi is als je de krant persoonlijk kunt
overhandigen. In winkels en restaurants
lukt dat doorgaans wel, bij woonhuizen
gebeurt het zelden. Dat is jammer, want
mensen vinden het altijd leuk om KonkreetNieuws in ontvangst te nemen en je
hebt contact met de lezers.

Tochtwerende constructie

Lastige situaties doen zich nauwelijks
voor. Dan kun je denken aan een klep van
een brievenbus die moeilijk open gaat of

open blijft - en dat is pijnlijk voor de vingers. Of er zit een tochtwerende constructie achter de brievenbus waardoor de
krant nauwelijks naar binnen wil. Maar als
bezorger doe je vooral positieve ervaringen op.

“

Mensen vinden
het altijd leuk om
KonkreetNieuws in
ontvangst te nemen

”

Winterlicht is het winterfestival voor het
Regentesse/Valkenboskwartier op vrijdag
15 en zaterdag 16 december. Zaterdag 16
december verandert de Weimarstraat in
een groot Winterwonderland.
In de winkels zijn dans-, theater-, poetryen muziekvoorstellingen en wijkbewoners kunnen aan workshops meedoen.
Het Regentesseplein is omgetoverd tot
een knusse kerstmarkt.
Wat Winterlicht zo bijzonder maakt is dat
de hele buurt samenwerkt. Op de woensdagavond komen buurtbewoners samen
om liederen in te studeren die rond de
week van Winterlicht bij ouderen thuis worden opgevoerd. Honderden scholieren en
wijkbewoners maken samen van afval de
verlichting voor de Weimarstraat. Er komt
een pittoreske kerstmarkt met kramen die
gemaakt worden door jongeren uit de wijk
onder begeleiding van professionals. Klussers kunnen hun slag slaan en meehelpen
aan het bouwen van de kerstkramen. Twee
beeldend kunstenaars uit de wijk bouwen
met jongeren de kerstkramen en kunnen
alle hulp goed gebruiken.

Meedoen?
Iedereen met hart voor de wijk kan meedoen aan Winterlicht. Heb je een leuk
idee, hou je van zingen, wil je helpen met
de kramen? Stuur dan snel een email naar
info@pepedenhaag.nl.
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D

e laatste buurtkrant van dit jaar ligt voor u en daarmee sluiten we de eerste drie jaar van het bestaan van de nieuwe krant af. Het waren enerverende jaren voor de in april 2015 in het diepe gesprongen redactie, maar
we maken de krant nog steeds met groot plezier. Dus we gaan nog wel even door.
Kortom, we blikken niet zo veel terug, want er ligt nog zoveel voor ons.
tekst: Aad van Schie

Buurtwerk, opbouwwerk en
aandacht voor elkaar
In dit nummer aandacht voor het oude en
nieuwe buurthuiswerk rond de vraag ‘Zijn die
Buurthuizen van de toekomst nu wel een echt
alternatief gebleken voor het oude buurtwerk?’ Toevalligerwijs komt ook het klassieke
opbouwwerk in deze editie aan de orde. Hans
Hoogvorst, een wijkbewoner die een beroepsleven lang met opbouwwerk te maken heeft,
presenteerde hierover een aardig boekwerkje
en wij van de redactie wandelden door onze
actierijke wijk met een groep bezoekers van die
manifestatie. En dan is er ook nog een verhaal
van buurtbewoonster Laurine Blonk die een
onderzoek deed naar bemoeizucht van en betrokkenheid bij elkaar van wijkbewoners.

De Weimarstraat en het
Winterlichtfeest
We hebben het opnieuw over de Weimarstraat: waar kan en moet het wellicht met die
winkelstraten naartoe: een opdracht voor winkeliers, pandeigenaren en de gemeente. Ook
een verhaal over het eerste Winterlichtfestival

“

Is ReVa dan
nog de
groenste buurt
van de stad?

”

in een deel van die straat op 15 en 16 december.
De start van een nieuwe traditie?

De tweede KonkreetNieuwsshow
van 17 december
Op zondagmiddag 17 december om 16.00
uur is de tweede editie van de Verreck/KonkreetNieuwsshow met in ieder geval als gast
onze stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller. Het
verslag van een interview met Joris vindt u in
de krant. En we maken kennis met nieuwe ondernemingen in de wijk zoals lunchroom Eef in
de Weimarstraat en restaurant Maaart aan de
Valkenboslaan.

Gemeenteraadsverkiezingen
maart 2018
In het interview met Joris spelen de naderende verkiezingen al een rol. Wij willen in het
februarinummer uitgebreid aandacht besteden
aan die verkiezingen. Actuele thema’s voor de
wijk zijn: uitbreiding groen, groene energie,
speelgelegenheden, verkeer en veiligheid,
wijkaanpak rond Newtonplein, verfraaiing
Regentesselaan, verbetering ondernemingsklimaat en werkgelegenheid in ReVa en zaken
rond kamerverhuur, verbetering van panden

en het beleid rond coffeeshops. Voor het eerst
gaat Den Haag op voorstel van de Stadspartij
werken met een zogenaamde burgerbegroting,
waarbij bewoners van stadsdelen mee mogen
beslissen over delen van het gemeentebudget.

Oproep
We zoeken bewoners uit ReVa die lid zijn van
een politieke partij die meedoet aan de verkiezingen. Meld u aan via redactie@konkreetnieuws.nl. We doen interviews, vergelijken partijprogramma’s en brengen mensen met elkaar
in gesprek over de keuzes voor de komende 4
jaar. “Wat kan dit voor onze buurt dan concreet
betekenen?”, is de meetlat. We gaan in april de
uitslag becommentariëren. Is ReVa dan nog de
‘groenste’ buurt van de stad?
Prettige feestdagen en een dynamisch 2018
gewenst!

De volgende nummers van KonkreetNieuws
verschijnen 15 februari, 17 april, 26 juni, 21
augustus, 16 oktober, 11 december.

AGENDA

KERSTMARKT

in “JONKER FRANS” - Newtonplein
woensdag 13 december
14.00-16.00 uur
MET
Optreden kerstkoor, oliebollen,
chocolademelk en glühwein,
workshop kerststukjes en -kaarten maken,
kraampjes met kerstartikelen,
zeepjes, schelpen, breiwerkjes
Pasar Malam, lekkers van Albert Heijn
luisteren naar kerstverhalen ...
en nog veel meer!

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !
Kom ook naar:
Woonzorgcentrum Jonker Frans
Newtonplein 100
2562 JZ Den Haag

EMMA’S HOF
Zo 10 december 14.00 tot 18.00
De Homemade Kerstmarkt van Emma’s Hof
is een jaarlijks evenement voor en door
de buurt. Wijkbewoners bieden op deze
kleinschalige, sfeervolle markt hun eigengemaakte producten aan. Van kerstballen
tot kerstkoekjes, van lampen en kaarsen tot
kerststallen. Het is elk jaar weer een verrassing wat de markt te bieden heeft, maar in
elk geval zijn er winterse versnaperingen.
En voorstellingen en workshops voor jong
en oud. De toegang is gratis.
DE NIEUWE REGENTES
Za 16 dec 19.00
Dansschool La Bodeguita organiseert haar
Eindshow Gala in DNR. Amateurdansers van
verschillend niveau bieden diversiteit aan
thema’s, choreografieën en dansstijlen. Met
shows van professionele dansers, theater,
acts, komedie en percussionisten. Zie ook
www.labodeguita.nl
STADSDEELKANTOOR
Di 12 december van 07.45 tot 08.45
Stadsontbijt
WEIMARSTRAAT
15 en 16 december
Winterlicht. Voor Winterlicht maken
bewoners rond de Weimarstraat hun eigen
verlichting voor de Weimarstraat.

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws.nl
konkreetnieuws
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“Begaan met de stad… en met
Segbroek in het bijzonder”
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Wethouder Joris Wijsmuller
ten voeten uit
Voor het interview start staat Joris Wijsmuller trots voor het schilderij de ‘Asplaag’. Op dit schilderij zie je het industrieel gebied van de Energiecentrale inclusief de Vuilverbranding met nog
de 4 pijpen en de straat daarlangs. “Dit schilderij is van mezelf en symboliseert mijn liefde voor
dit stadsdeel, waar zoveel gebeurt mede door de initiatiefrijke bevolking in die buurt. Via deze
straat kom ik altijd de buurt binnen. Als ik ooit stop als wethouder gaat dit schilderij weer mee
naar huis.”
tekst en foto Aad van Schie

Emmaus
“Segbroek heeft alles wat een stad zo
aantrekkelijk maakt: diversiteit, fraaie architectuur, groen en liggend aan de kust.
Veel stemmers op de Stadspartij wonen
in dit stadsdeel en daar wil ik graag voor
zijn. Bij de portefeuille van Stadsvernieuwing, Wonen, Cultuur en Duurzaamheid
past Segbroek wonderwel goed. Ik heb
veel voetstappen liggen in de buurt ReVa.
Zo was ik bijna 10 jaar vrijwilliger bij Emmaus aan de Beeklaan, waar ik spullen
voor inzamelde en de ‘Onderdelenwinkel’
op de hoek van de Galileistraat hielp terugbrengen in de ‘oude’ staat.

Stadsdeelwethouder is een
‘oliemannetje’ in de wijk

“Mijn opvatting van stadsdeelwethouder
is: zoveel als mogelijk in de wijk zijn, dus
stafvergadering en spreekuur op het stadsdeelkantoor en niet op het Spui. Soms ook
letterlijk op straat, zoals op het Regentesseplein bij de BuzzBus. Je moet aanspreekbaar zijn voor de burgers en weten wat er
speelt. Ik ben zeker meer dan tien keer bij
openingen van nieuwe initiatieven geweest.
Ik kom regelmatig in dat fantastische Regentessetheater, maar ik ben er ook als er
lastige casussen zijn zoals in de Hendrik
van Deventerstraat, waar bewoners signaleren dat er bij het gebruik van de voormalige school aldaar activiteiten zijn gegroeid
die een te grote belasting voor de buurt
vormen. Dan kun je ook echt iets doen voor
bewoners.”

Groen en cultuur

“Bij mijn entree als wethouder kon ik
meteen iets regelen voor de buurtgroep
De Groene Regentes, die een groen dak
wilde op het gemeentelijk dak van Sporthal
Gaslaan. Dan komen stadsdeelwethouder
en wethouder duurzaamheid wel heel mooi
bij elkaar. Ik ben ook trots op de ontwikkelingen rond de Electriciteitscentrale en het
plein in ontwikkeling aldaar. Met het energiebedrijf Uniper spreken we over de culturele rol van het gebouw en over de ontsluiting van het terrein naar het Esperantoplein
toe. Met zulke initiatiefrijke bewoners kun
je als wethouder alleen maar blij zijn. De
betekenis hiervan is ook groot voor de oude
en nieuwe bewoners rond het Esperantoplein: aansluiting bij de wijk. Nu nog dat
parkje aldaar een lift geven. En mooi dat die
brouwerij in dat markante ‘Magazijn’ komt.”

Wonen, recreëren en
winkelen in ReVa

Scrooge

We praten over de woondichtheid in de
buurt. In het bestemmingsplan zijn de regels voor splitsing, met dank aan de mensen van Mafuganova, aangescherpt. “Maar
daarmee ben je er nog niet,” zegt Joris. “De
stad groeit onstuitbaar door en hoe gaan
we daar mee om. Ook om te voorkomen dat
de kwetsbare wijken het onderspit delven,
moet je zorgvuldig omgaan met de vraag

Muziektheater in het Zuiderpark
Het Zuiderparktheater presenteert op en
rond de kerstdagen een unieke uitvoering
van Charles Dickens’ A Christmas Carol: een
eigentijdse vertolking van het klassieke
kerstverhaal voor de hele familie. De interactieve muziektheater-winterwandeling is een
combinatie van locatietheater met kinderen
en volwassenen, opera, musical, koor, dans,
percussie en dressuur.
De voorstelling start in het Zuiderparktheater waar het publiek wordt verwelkomd met
glühwein, warme dekentjes en Christmas Carols. Na een introductie van het verhaal in het
openluchttheater wandelen de bezoekers
naar negen verschillende locaties (bijv naar
de Manege) in het Zuiderpark, waar de kerstgeesten Scrooge’s leven in Verleden, Heden
en Toekomst tot verbeelding brengen. Zaterdag 23, dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 december.
Zie verder www. zuiderparktheater.nl

“

Ik heb veel
voetstappen liggen in de buurt
ReVa

”

De Verademing

naar kleinschalige woningen, die hoe dan
ook groot is. Waar het gaat om splitsen is
het nu nee/tenzij, in plaats van ja/maar.
Voor handhaving is nodig, dat de bestaande voorraad wordt gecontroleerd en zo nodig wordt opgeschoond. We bouwen niet
om te groeien. Er is groei en hoe kun je die
het beste reguleren. Hoogbouw alleen op
plekken aan doorgangswegen en met goed
openbaar vervoer en niet in Segbroek dus.
De nieuwbouw aan het Esperantoplein is
een uitzondering, maar dat kwartier ligt
juist op een plek waar het openbaar vervoer met 4 tramlijnen goed is.”

“De renovatie van De Verademing is nu in
volle gang en daar ben ik blij mee. Het park
wordt groener en beter toegankelijk. Het
Ontwerpteam met bewoners daarin heeft
goed werk verricht. Er speelde nu vlak
voor de start van de werkzaamheden een
nieuwe wens van een groep hondenbezitters rond het realiseren van de hondenuitlaatplaats. Ik ben niet blij met de motie
over dit onderwerp ingediend tijdens de
begrotingsbehandeling. De verkiezingen
lijken al begonnen te zijn. Maar ik laat hier
door het Ontwerpteam zorgvuldig naar kijken om te voorkomen dat een en ander ten
koste gaat van belangrijke uitgangspunten
van het ontwerp.”

Over de Weimarstraat stelt Joris dat de
marktontwikkelingen een belangrijke rol
spelen als het gaat om de toekomst van
die winkelstraat. Met name het deel tussen
Beeklaan en Valkenboslaan is kwetsbaar.
Vertrekken daar grote spelers, dan is het
voorstelbaar dat er winkelruimtes anders
benut gaan worden. De hoge concentratie
aan coffeeshops daar is een ander punt
van aandacht. Hij ziet de coffeeshophouders als potentiele partners waar het gaat
om verantwoord gebruik van middelen,
maar de schimmige achterdeurconstructie en alle overlast daaromheen is wel een
probleem. De gemeente gaat eerst kijken
wat de kabinetsplannen over gereguleerde
wietteelt precies inhouden.

Onder het banier ‘Alles voor de stad’ gaat
Joris opnieuw vol energie als lijsttrekker
de Gemeenteraadsverkiezingen in. “Voor
een open bestuur, vertrouwen in Haagse
kracht, in goed overleg met de burgers
en voortbouwend op wat in de afgelopen
jaren bereikt is. Heel veel redenen om op
mijn partij te stemmen. We hebben verantwoordelijkheid genomen, zoals voor
de realisatie van het Spuikwartier. En als
partij liggen we op koers. Heb je als burger
ideeën, meld je op mijn spreekuur. Dat is
mijn motto.”
Tenslotte maken we een foto van hem,
voor het markante schilderij, waar hij zo
trots op is.

De Weimarstraat

Lijsttrekker Stadspartij voor de
zesde keer

Dichtregel voor
De Verademing
Het Energiekwartier verandert de komende jaren in een stoere, groene wijk.
Ook wijkpark De Verademing krijgt een
nieuw uiterlijk. De muur die er nu staat
blijft ook in de toekomst.
Het Energiekwartier nodigt je uit een
dichtregel te maken voor op de muur in
De Verademing. Laat je hierbij inspireren
door de woorden ‘Verademing’ en ‘Energie’. Op www.energiekwartier.nl vind je
meer informatie en het reglement.
De prijsvraag wordt georganiseerd door
de ontwikkelaars van het Energiekwartier: de Gemeente Den Haag, Heijmans
en Staedion. Een jury van bewoners
en organisaties uit het Energiekwartier
kiest uit de inzendingen de beste regel.
De winnaar krijgt een cultuurabonnement voor 2 personen op “We Are public” (waarde € 180,-). Ook zijn er twee
troostprijzen bestaande uit een theaterbon én een jaar lang ‘Badgast’ van De
Nieuwe Regentes (waarde troostprijzen:
elk €100,-). Inspiratie? Stuur je inzending
uiterlijk 24 december 2017 naar:
dichtregeldeverademing@gmail.com.
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December familiemaand?
tekst: Dirk Post, notaris

De decembermaand is weer begonnen, vol
feestelijkheden en gezelligheid. Veel mensen
vinden het erg prettig om nog dit jaar even
langs te komen om bijvoorbeeld de testamenten nog eens te bekijken. En dan misschien
ook nog de mogelijkheden van schenken
door te spreken. “Dit waren we al zo lang van
plan. En o ja, ik hoor de laatste tijd ook veel
over het levenstestament, staat dat al in mijn
testament of kan ik dat nog toevoegen?”
Een testament treedt pas in werking na
overlijden, terwijl een levenstestament juist
werkt tijdens leven. Het levenstestament is
in essentie een (algehele) volmacht, waarin
kan worden vastgelegd wie namens u mag
handelen en waarover hij of zij voor u mag
beslissen. Als u later niet meer in staat bent om
de beslissingen die u moet maken te overzien,
blijft het levenstestament gelden.

Kinderen erbij betrekken
Onlangs sprak ik een echtpaar over levenstestamenten. Tussen de vier kinderen wisten
zij niet goed wie te kiezen als gevolmachtigde.
Ik heb hen aangeraden om hierover eens met
het hele gezin om de tafel te gaan zitten. Terug
op kantoor tipten zij mij om vooral iedereen
aan te blijven raden om – bijvoorbeeld rond
of tijdens de feestdagen – ook eens met de
familie te spreken over dit soort onderwerpen.
Het bleek een waardevolle ervaring, waar zij
een jaarlijkse traditie van gaan maken! Als de
familieverhoudingen goed zijn, praat dan ook
met elkaar over de minder ‘gezellige’ onderwerpen zoals overlijden en wilsonbekwaamheid. Juist in de decembermaand, waarin de
familie vaak toch al bij elkaar komt en juist om
de verhoudingen goed te houden!
Ik wens u alvast fijne en ‘vruchtbare’ feestdagen toe.

Met de warme hand
Een schenking in contanten vindt simpelweg
plaats door overboeking, maar voor een ‘schenking op papier’ is een notariële akte vereist. Uiteraard is voor alle schenkingen vastlegging in
een notariële akte mogelijk. Onder andere om
de afspraken en eventuele voorwaarden goed
vast te leggen. Ook het schenken in contanten
(met de ‘warme hand’) kan in het levenstestament worden opgenomen. Op die manier kan
de schenkingstraditie worden voortgezet als er
met u iets is gebeurd waardoor u dit zelf niet
meer kunt doen.

In ReVa staan veel fietsen op straat die niet
meer worden gebruikt. Dit leidt tot overlast
van verwaarloosde fietsen of niet opgeruimde of meegenomen fietsen na een verhuizing. De gemeente krijgt vaak de vraag: “Hoe
moeilijk kan het zijn zo’n fiets weg te halen?”
Het antwoord is: best moeilijk.
Fietswrakken kan de gemeente labelen en
ophalen. Weesfietsen zijn fietsen die nog prima
bruikbaar zijn en die mogen alleen opgeruimd
worden op plekken die zijn aangewezen als
‘weesfietsengebied’. Op dit moment is het Regentessekwartier tot zo’n gebied gemaakt.

Opruimacties ReVa
Eind oktober voorzag het Handhavingsteam

tekst: Rene Wagemaker foto: De Groene Regentes

Sinds 2015 rijdt de deelauto van de Groene
Regentes in het Regentessekwartier. Deze
deelauto was onderdeel van het project
Testrijders van de Gemeente Den Haag
en Natuur en Milieu. De Groene Regentes
wilde op deze wijze buurtbewoners kennis
laten maken met elektrisch rijden en deelauto’s. Dat is gelukt.

Buurauto
Het project Testrijders wordt in 2018 opgevolgd door de buurauto. De buurauto is net als
haar voorganger een volledig elektrische auto,
maar met een grotere actieradius. Inmiddels
hebben zich al acht geïnteresseerden aangemeld voor het project. De Groene Regentes wil
met deze acht, twee buurauto’s realiseren. Bij
een bredere interesse vanuit de wijk kunnen er
meer buurauto’s komen om te delen.

Gemeente
De Gemeente Den Haag ondersteunt het
buurauto-initiatief. Zij stelt hiervoor zes parkeerplekken op de Regentesselaan beschikbaar. Van deze zes parkeerplekken worden
er twee toegewezen als oplaadpunt voor de
buurauto’s en twee plekken zijn bestemd voor
het opladen van particuliere elektrische voertuigen. De overige twee parkeerplekken wor-

Foto: Martijn Beekman

Fietswrakken en
weesfietsen

Iedere buurt een eigen
deelauto

Toch uw fiets kwijt?
Ga dan naar www.fietsdepothaaglanden.nl. En heeft u een fietswrak gespot?
Meld het dan bij de gemeente via www.
denhaag.nl/meldingen.

in het Valkenboskwartier fietswrakken van
een label. Deze fietsen zijn na de juridische
termijn van twee weken weggehaald door de
gemeente. In dezelfde periode labelden de
medewerkers van het Handhavingsteam Segbroek, geholpen door een groep leerlingen van
het ROC Mondriaan, weesfietsen in het Regentessekwartier. Fietsen die eind november nog
steeds voorzien waren van het label, zijn naar
het fietsdepot gebracht.

Fiets kwijt?
Fietsen worden nooit zomaar meegenomen.
De fiets krijgt altijd eerst een label waarop staat
dat hij wordt verwijderd tenzij hij voor een bepaalde datum of tijdstip wordt verplaatst.

De buurauto is net
als haar voorganger
elektrisch
den teruggegeven aan de wijk. De Groene Regentes mag deze plekken een autovrije functie
toebedelen. De precieze plannen voor deze
twee plekken zijn er nog niet, maar je kan aannemen dat er een groen idee achter zit.
De Gemeente stelt ook laadpalen beschikbaar die worden opgeladen met de zonnestroom van het dak van Theater de Nieuwe
Regentes. Wil je op de hoogte blijven of meer
weten over dit project, hou dan de website van De Groene Regentes in de gaten op
www.groeneregentes.nl.

KONKREETNIEUWS

DECEMBER 2017

Buurthuizen van de Toekomst in ReVa

WELZIJN IN DE WIJK

Jonker Frans, Breekpunt en
Schroeder’s kringloopwinkel

Schroeder’s
tekst: Marieke Bauwens foto: Piet Vernimmen

In 2010 werd, vanwege bezuinigingen,
besloten om gebouwen van het welzijnswerk
te sluiten. Voorwaarde was dat activiteiten
ergens anders moesten zijn ondergebracht.
Bij sportclubs, scholen of zorg- en welzijnsinstellingen bijvoorbeeld. In een Buurthuis van
de Toekomst delen deze dan hun accommodaties. Hoe is het in ReVa? Hebben activiteiten
en ontmoetingsplekken uit de buurthuizen
onderdak gevonden en is het Buurthuis van
de Toekomst er een alternatief voor gebleken?

Goed om weer eens terug te gaan in
de tijd
Femke Janssen, manager bij VoorWelzijn: “Aanleidingen worden vergeten, het
kan geen kwaad om daar weer eens bij stil
te staan. Dan merk je dat veel anders gaat
dan oorspronkelijk bedoeld. Het idee was
dat het slimmer was om te bezuinigen op
het vastgoed dan op mensen. Welzijnswerk
hoeft immers niet gebonden te zijn aan accommodaties. Daar kwam ook de participatiegedachte bij, dat mensen zelf dingen voor
elkaar organiseren.
Subsidies voor de buurthuizen van de toekomst waren in mijn beleving een manier
voor (bijvoorbeeld) sportverenigingen om
aanvullend budget te krijgen. Maar de mogelijkheid zo inkomsten te genereren viel
tegen. Toen bleek dat de ochtenden openstellen voor andere organisaties ook een
grotere uitgave voor gas, licht, water en
schoonmaak betekende, veranderde dat de

Feest op
straat!
tekst: Piet Vernimmen

Het jaar 2017 was een feestelijk jaar op
straat in ReVa. Straatfeesten in de Galileïstraat, de Copernicusstraat, Kepplerstraat,
de Buys Ballotstraat en Vinkesteijnstraat,
buitenspeeldagen op het Newtonplein en
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De Regenvalk

zaak toch wel voor veel clubs. Maar het is
vooral zo dat een sportvereniging goed is in
het organiseren van sport, in voetbaltoernooien, lessen en ga zomaar door, en niet
zomaar in het organiseren van andere dingen, en wat daar allemaal bij komt kijken.
De participatiegedachte kwam toch redelijk
onverwacht en er is in mijn optiek onvoldoende gebruik gemaakt van het welzijnswerk om de buurthuizen van de toekomst
bij te staan.’’

De deur staat open

Mala Wallage, projectmedewerker Haags
ontmoeten en cultuursensitieve zorg bij
Florence, is enthousiast over wat er nu allemaal gebeurt. “Maar dan heb ik het niet
over buurthuizen van de toekomst, want
dat zijn we eigenlijk niet, maar over de ontmoetingscentra voor ouderen die er sinds
dit jaar zijn. Groot voordeel daarvan is dat
mensen nu, anders dan voorheen, zelf kunnen kiezen wat ze willen doen. Ouderen en
hun mantelzorgers kunnen terecht in het
Zamen, de Regenvalk, Schroeder Weimarstraat en in Jonker Frans.
Jonker Frans heeft een buurtfunctie. Je
kan ruimtes huren voor feestjes bijvoorbeeld. Voor activiteiten is het soms gratis,
als het maar ten goede komt van ouderen,
binnen en buiten het huis.”

Tweede kans

Elly van der Vliet, directeur van Schroeder: “Bij Schroeder gaat het om mensen
met psychische problemen en een indicatie

in de Fultonstraat, een straatspeeldag in de
Govert Bidloostraat en dan nog de burendagen aan de Suezkade en in de Chasséstraat.
Stadsdeel Segbroek: ”Al deze festiviteiten op straat waren een groot succes. Er
was voor iedereen iets te beleven. Het
organiseren van een straatfeest is een
mooie manier om buren bij elkaar te
brengen, elkaar te leren kennen en bij te
praten. Tijdens dit soort ontmoetingen
ontstaan vaak ideeën die bewoners samen op kunnen pakken. De gemeente ondersteunt dit soort bewonersinitiatieven

“Kringloopwinkels zijn een goed
middel om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid”

Jonker Frans

voor begeleid werken. Om herstel, behoud
en ontwikkeling van arbeidsvermogen van
mensen waarvoor het leven wat moeilijker
is. Voor ons zijn de kringloopwinkels een
goed middel om mensen te ondersteunen in
hun zelfredzaamheid, en om weer een plek
op de arbeidsmarkt te vinden.
Dat deze kringloopwinkel nu een Buurthuis van de Toekomst is, is ons antwoord op
de participatiesamenleving, waar de nadruk
op zelfredzaamheid en eigen kracht ligt. Dit
buurthuis is voor iedereen in de buurt; om
koffie te komen drinken, activiteiten te ondernemen en elkaar te ontmoeten.”

Tennisvereniging van de buurt

Jolien van Everdingen, secretaris: “Breekpunt is nu zo’n jaar of vijf ook Buurthuis van
de Toekomst. Er is een tijdje een beheerder in dienst geweest. Dat bood natuurlijk
mogelijkheden om meer te doen, en meer
een Buurthuis van de Toekomst te worden,
maar toen het nieuwe bestuur twee jaar
geleden aantrad, bleek het behoud van een
betaalde kracht niet haalbaar.”
Maar Buurthuis van de Toekomst? Jolien:
‘Dat voelt niet zo. Bij een buurthuis stel je je
toch een huis voor waar van alles gebeurt,
en mensen die gebruik maken van de ruimte. Dat zijn we niet. Het Breekpunt draait op
vrijwilligers; tijd en kennis ontbreekt om
meer te doen. Wij zijn een tennisvereniging
gebleven; heel belangrijk voor de buurt en
een mogelijkheid voor mensen elkaar te
ontmoeten, niet meer en ook niet minder.”

met een activiteitensubsidie. Stadsdeel
Segbroek bedankt bewoners hartelijk
voor de organisatie van deze succesvolle
evenementen. En wij hopen op mooie
nieuwe initiatieven in 2018.”

Ook een straatfeest organiseren?

Wilt u samen met uw buren in het nieuwe jaar een subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten, zoals een straatfeest
of een buurtbarbecue? Ga dan naar de
website van gemeente Den Haag en voer
in de zoekbalk de term ‘activiteitensubsi-

“

‘t Breekpunt

De participatiegedachte kwam
toch redelijk onverwacht

”

Beloften van de Buurthuizen van de
Toekomst
Kortom, Jonker Frans doet veel, maar vooral
voor ouderen. Breekpunt is een tennisvereniging, dat doen ze uitstekend, maar ze vinden
zich geen buurthuis, daar hebben ze de tijd
ook niet voor. Voor Schroeder staan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal.
En Schroeder geeft volop ruimte aan bewoners die wat willen doen in en voor de wijk.
En waar zijn kinderen die voorheen in het
Buuthuis speelden? Of de jongeren van de
Steeg? Hun ouders die naar de buurthuizen
gingen? Zijn activiteiten onderdak?
“Nee” zegt Femke Janssen, “dat is niet
gebeurd. De buurthuizen van de toekomst
waren er ook nog niet. Activiteiten zijn voor
een deel naar de Regenvalk gegaan en voor
kinderen en jongeren vooral naar Hondius.
Daar organiseren bewoners activiteiten.
Maar er is voor kinderen véél minder te
doen, en veel buurtbewoners raakten hun
vaste stek kwijt. Eigenlijk is er sprake van
een tegengestelde beweging: in een participatiesamenleving moet men een beroep
doen op het netwerk, en die netwerken waren er in de buurthuizen.”

die stadsdeel’ in.

Aanvraagformulier

In het online aanvraagformulier kunnen
bewoners een plan van aanpak en een
begroting invullen. De gemeente kan de
subsidie alleen uitbetalen aan een rechtspersoon, maar het stadsdeel kan helpen
met het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken. Neem
daarvoor contact op met het stadsdeel
Segbroek: 070- 353 57 09.
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek
De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes!

•

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

•

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

•

Haal uw pakje medicijnen op wanneer
het u uitkomt.
De automaat staat op de hoek van de
Regentesselaan en Galileïstraat.
Ook voor al uw drogisterij bestellingen
uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

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

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

SUPERMARKT

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268

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

arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht,
huurrecht, personen- en familierecht en mediation
Melissa Koot thuis in het Regentessekwartier
Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7 2596 HL Den Haag
t. 070 311 48 00
f. 070 311 48 08

wenst u fijne feestdagen en
een kleurrijk 2018.
Ook in 2018 staan wij
weer garant voor uw
kleurrijk drukwerk
en kerstkaarten!

www.kootadvocatuur.nl
mail@kootadvocatuur.nl
Prinsegracht 176, 2512GG Den Haag T 070 737 09 36 E info@smiet-offset.nl

•
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ATD Vierde Wereld

WELZIJN IN DE WIJK

Mensenrechtenbeweging
met de
allerarmsten

“

gezet, want voor jongeren boven de 18 is
nauwelijks opvang. Wij kunnen helpen
hun weg in het systeem te vinden. En door
gebruik te maken van hun ervaring als allerarmsten, kunnen zij op hun beurt weer
helpen om anderen te ondersteunen. Dat
ze iets voor anderen kunnen betekenen,
geeft positieve energie”.

Aan het loket
krijgen ze te horen
dat ze niet bestaan

Rechten van de Mens

”

ATD bepleit bovendien hun zaak voor het
Europees Parlement en het College voor de
Rechten van de Mens. Jongeren maken uitdrukkelijk deel uit van de organisatie.
“Er wordt gezegd dat er in Nederland
geen armoede is, maar dat is er wel,” zegt
Michael. “Veel mensen denken ook dat
armoede iemands eigen schuld is, maar
dat is meestal niet waar. Armoede vinden
wij een schending van de Rechten van de
Mens. We willen bereiken dat dat in Nederland ook zo gezien wordt”.
Zie ook: www.atd-vierdewereld.com

Michael Pakvis voor de vestiging van ATD aan het Regentesseplein.
tekst: Anneke de Graaf foto: Diederik van Duuren

Al meer dan 50 jaar zit ATD Vierde Wereld
aan het Regentesseplein 13. Hoogste tijd
om eens te onderzoeken wat zich achter de
etalage bevindt.
“Door onze krachten te bundelen, met de
inzet en ervaringen van de allerarmsten
zelf, denken wij een einde te kunnen maken aan extreme armoede en zo een vreedzame samenleving op te kunnen bouwen”,
staat in de visie van ATD Vierde Wereld,
waarbij ATD staat voor ‘All Together for
Dignity’. Michael Pakvis is stagiair-volon-

Leren van het
dagelijkse
leven
tekst: MArieke Bauwens foto: Diederik van Duuren

Studenten wonen graag in ReVa. Sommigen
wonen er kort, anderen blijven hangen.
Laurine Blonk woont inmiddels meer dan 6
jaar in het Valkenboskwartier. Ze studeert
filosofie in Rotterdam én ze studeert nu
af aan de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht. Haar masteronderzoek daarvoor
deed ze grotendeels in ReVa.
“Mijn vriend woonde al langer in ReVa. Ik
vond de huizen mooi en de mix van mensen
fijn: de Weimarstraat met een Turkse bakker,
Bulgaarse supermarkt, een coffeeshop en van
die hippe eettentjes. Hartstikke leuk. Voordat
ik hier woonde dacht ik dat het ook echt goed
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tair. Naast medestanders, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers werkt ATD met
‘volontairs’, mensen die tegen het minimumloon werken voor deze internationale
mensenrechtenorganisatie, die dit jaar 70
jaar bestaat. Het landelijk centrum voor
Nederland zetelt op het Regentesseplein.

Spookburgerschap

“Veel organisaties zetten zich in tegen
armoede. Het unieke van ATD is dat wij
willen dat de allerarmsten een actieve rol
hebben in het oplossen van hun armoede

mengde met elkaar, al die mensen. Dat weet ik
nu niet meer zo, ik hoopte het, maar vraag het
me nu toch wat af. Maar de variatie vind ik aantrekkelijk, de wijk is leuk en ik woon hier graag.”

Betrokken of bemoeizucht?
“Steeds vaker horen we van de overheid hoe
we in de buurt een oogje in het zeil kunnen
houden: leer depressies kennen, samen dementievriendelijk, lief-en-leed-straten tegen
eenzaamheid en wees alert op kindermishandeling. Ik vroeg me af hoe dat dan gaat. Tegen
vrienden en familie zeg je dat je je zorgen
over de ander maakt, maar hoe doe je dat met
mensen die je niet, of niet zo goed kent?”
Laurine nodigde bewoners uit om hierover
met haar in gesprek te gaan. “Mensen kenden
elkaar niet, maar de sfeer was meestal goed en
het bleek dat iedereen het interessant vond
om eens over iets heel anders te praten. Een
deelnemer vatte het samen als ‘leren van het
dagelijkse leven’.”

Een drempel (over)
Laurine: “Mensen ervaren een drempel om
zich met anderen, buiten de privésfeer, te be-

en daardoor die van anderen,” zegt Michael. “Een voorbeeld van waar we ons mee
bezighouden is het ‘spookburgerschap’,
mensen die niet meer zijn ingeschreven
bij de gemeente, omdat ze geen woning
hebben. Ze slagen er niet in zich weer in te
schrijven door de uitgebreide en gecompliceerde bureaucratie. Aan het loket krijgen
ze te horen dat ze niet bestaan. Ze hebben
vaak problemen met lezen of schrijven
en hebben grote moeite om werk of huisvesting te vinden. Jongeren overkomt dat
vaak, bijvoorbeeld als ze uit huis worden

moeien; een vorm van respect. Maar wanneer
doet men het wel? Er moet een duidelijke aanleiding voor zijn, maar dan nog bemoeien we
ons niet zomaar met elkaar. Bij het idee van dementie bij een buurman, bijvoorbeeld, vragen
weinigen rechtstreeks hoe het gaat. We hopen
eigenlijk dat een ander er iets mee doet.’’
Laurine zag ook een andere aarzeling, namelijk dat je niet weet wat er allemaal op je afkomt
en wat je je op je hals haalt. En opvallend was
dat mensen geneigd zijn om degenen te helpen die op hen lijken en zich minder snel bemoeien met mensen die een beetje anders zijn.

Overheidsbeleid?
Laurine: “Uit alle gesprekken in ReVa bleek
dat mensen best iets voor een ander willen
doen, en dat de druk daartoe groter is, omdat
men merkt dat er minder voorzieningen zijn.
Een van hen vertelde dat zij er vroeger vanuit
ging dat er hulp zou zijn. En dat ze nu vindt dat
ze alerter moet zijn, want misschien is die hulp
er wel helemaal niet.”
En dat is in lijn met het huidige overheidsbeleid, namelijk dat mensen een beroep moeten
doen op hun eigen omgeving als ze hulp no-

‘Veel mensen in ReVa zijn arm. Er zijn veel
huishoudens met een minimuminkomen
(14,1% Re, 13,1% Va) en huishoudens
met schulden (16,7% Re, 16,7% Va). Ook
moeten veel mensen regelmatig bezu
inigen op de eerste levensbehoeften (43,8
%
Re, 43,8% Va). Daarnaast zijn er in ReVa
relatief veel ZZP’ers van wie onduidelijk
is of ze voldoende verdienen. Ondanks
economisch herstel zijn er in ReVa veel
signalen van armoede en werkelooshei
d.
De komende jaren nemen we maatreg
elen om die tegen te gaan.’
(uit: Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdee
l
Segbroek)

dig hebben. “De ene groep die ik sprak vond
het helemaal niks dat er minder professionele
voorzieningen zijn, terwijl een andere groep
er veel positiever tegenover stond.”

Zichtbare bezuinigingen
“De toenemende bemoeienis -het huidige
overheidsbeleid- laat zien dat de gevolgen
van de bezuinigingen meer zichtbaar worden.”
Dat stemt Laurine een beetje treurig: “Er zijn
mensen die aandacht of zorg nodig hebben
en dit niet meer vanzelfsprekend krijgen. En
dat mensen vooral geneigd zijn mensen zoals zijzelf te helpen? Dat leidt misschien wel
tot meer betrokkenheid,
maar zeker niet zomaar met iedereen.
Dat maakt de
kwetsbaarheid
van dit beleid
ook zichtbaar.”

Laurine Blonk
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Iedereen kan meehelpen

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK

Hans Hoogvorst, betrokken buurtbewoner
tekst: Anneke de Graaf cartoon: Geert Gratama

Hij woont al 30 jaar in ReVa en is iemand die
graag iets voor z’n buurt doet. Hoewel hij
heel tevreden is over ReVa, zijn wijk, vindt hij
dat het altijd nog beter kan. De schaal van de
wijk vindt hij prettiger dan die van de stad.
In een wijk kun je gemakkelijker zaken van
de grond krijgen.
Hij heeft ooit, lang geleden, de wijk ontdekt als eenheid waar alles wat in de wereld speelt op kleinere schaal aanwezig is.
Die wereld is voor hem te groot, hij houdt
ervan dingen op te pakken, contacten te
leggen. Hij woont in een buurt waar van
alles te doen is en waar allerlei groepen
wonen. “Als ik in de Weimarstraat een ijsje
zit te eten, zie ik de hele wereld voorbij
komen.” Een fijne buurt, vindt hij, redelijk
beheersbaar, leefbaar en schoon.

Iedereen kan meedoen

“Het heeft me vanaf mijn 18e beziggehouden wat nodig is om een leuke wijk
te hebben.” Hij werkte als opbouwwerker
onder andere in Duindorp en in het Zeeheldenkwartier, waar onrust heerste door

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

“Als ik in de Weimarstraat een ijsje zit te
eten, zie ik de hele wereld voorbij komen”
sloopwoede en stadsvernieuwing. Hij organiseerde met bewoners en een aantal
collega’s het eerste Zeeheldenfestival. Hun
voorbeeld was de Dapperbuurt in Amsterdam, waar ze waren gaan kijken. Op
de weg terug zeiden ze tegen elkaar: “Dat
kunnen wij beter.” En dat deden ze. Het
jaarlijkse Zeeheldenfestival heeft inmiddels alles overleefd en is een nationaal begrip geworden.

Haakles

“Iedereen kan meehelpen,“ vindt Hans,
“Dat hoeven echt niet allemaal hoger opgeleiden te zijn. Aan het Zeeheldenfestival werken ook mensen mee met alleen
lagere school.” Leukste voorbeeld vindt
hij bij Jonker Frans, waar de bewoners
jonge mensen leerden haken. “Vergaderen is niet voor iedereen weggelegd, maar
andere dingen kunnen best, bijvoorbeeld
bij het Circus eten koken. En door het initiatief van bewoners van onze wijk is ook
de tennisbaan Het Breekpunt er gekomen,

waarop hele gewone kinderen en
volwassenen spelen.”

Ruimte en vertrouwen

Hans, mede-eigenaar van de School
voor Gebiedsgericht Werken (www.
svgw.nl), heeft vanuit zijn bedrijf H/Kwadraat in veel grote en kleine steden in het
land gewerkt. Elke stad heeft zo zijn eigen cultuur, sterke en zwakke punten.
Allemaal ervaringen die hij ergens
anders kan meenemen. “Mijn credo
is: Kijk vooral naar wat wél kan,
zonder de narigheid uit het oog te
verliezen. Soms hebben mensen
gewoon een beetje hulp nodig.” De
gemeente heeft de neiging om alles
beheersbaar te houden, krampachtig vast te houden aan allerlei ambtelijke regels uit angst om risico’s te lopen.
Maar dat begint af te nemen, denkt hij. “Geef
mensen ruimte en vertrouwen, daar komen
meestal de mooiste dingen uit. Voorbeelden
genoeg in onze wijk.”

Op 3 november verscheen “In beweging”,
publicatie over 40 jaar gebiedsgericht werken
door Hans Hoogvorst. In het februarinummer
van KN een recensie over dit boekje.
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Buren in Beeld

WONEN IN DE WIJK
tekst: Laura van Herpen foto: Esther Geradts

Op zaterdag gaan ze naar Leiden. Op
zondag naar Rotterdam. Naar de kerk.
Met zijn drietjes. Met de trein.
Lange diensten zijn het. Zingen en
dansen, mezmur. Op verzoek zingen ze
een stukje mee met de TV, waarop doorlopend een dienst wordt uitgezonden.
Heel zachtjes. Engelachtig mooi.
Drie buurvrouwen samen op de bank,
ze wonen boven elkaar in het oude
schoolgebouw. Hun mannen ver weg.
Een hoge kamer, zon, kleur, heiligen, thee, banaan en koekjes van
de Turkse winkel om de hoek. Aan
het eind krijgen wij ook een rolletje mee, nadat we eerst hun jurken hebben aangekregen.
Er zijn veel andere vluchtelingen
hier, dat is soms fijn, en soms
jammer, omdat ze dan geen Nederlands praten.
Giebel Giebel. Armen om elkaar
heen, spelen met elkaars handen,
het geeft houvast. Samen naar de
Nederlandse les, iedere dag. Naar
de markt, wandelen op het strand
en naar de kerk dus. Zij gaan
graag op de fiets, maar zij durft
nog niet. Dan mag ze achterop.
Slingeren door de stad. Met zijn
drietjes.
Wortelen? Weer zo’n woord. Ja dat
willen ze wel, hier in Den Haag,
wortelen.
Giebel giebel.

Onrust in landelijk seniorenland

Senioren Collectief Haaglanden van start
tekst: Piet Vernimmen

Afgelopen zomer is het Senioren Collectief
Haaglanden (SCH) opgericht. Het Collectief
is voortgekomen uit de landelijke ANBO. De
Haagse ANBO-afdeling zat in de Torenstraat
en zit sinds kort als nieuw opgericht Senioren Collectief tijdelijk aan de Bautersemstraat in het Energiekwartier.

Landelijk
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, de ANBO, is een seniorenorganisatie die landelijk de belangen van de leden
behartigt op het gebied van gezondheid,
inkomen en wonen. De organisatie wordt
sinds een aantal jaren centraal bestuurd
vanuit Woerden. Ook de financiën van alle
387 afdelingen gingen naar het centrale
bureau.

Op lokaal niveau

Vanaf het moment dat binnen de landelijke ANBO de lokale leden en vrijwilligers
steeds minder invloed kregen en in mei
2016 de 387 lokale afdelingen zelfs statutair werden opgeheven, gingen steeds
meer lokale afdelingen als zelfstandige
organisatie verder. Inmiddels telt de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen
meer dan 75 lokaal zelfstandig opererende
afdelingen. Afgelopen zomer kwam daar
het Senioren Collectief Haaglanden bij.
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Voorzitter Corry Baggerman: ”Wij willen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk,
Leidschendam-Voorburg de stem van de
senioren laten horen. En wat wij belangrijk
vinden is de inspraak van onze leden én
vrijwilligers. Het is jammer dat we uit de
ANBO moesten stappen, maar het gaat niet
om de organisatie, het gaat om de mensen
die het doen en om de mensen voor wie je
het doet. Op lokaal niveau.”

Haaglanden

Het Senioren Collectief Haaglanden
hoopt dat de 4000 Haagse leden van de
ANBO de overstap maken naar het Collectief. Corry Baggerman: ”Wij zijn een
vrijwilligersorganisatie door en voor de
senioren uit Haaglanden. Omdat we lid zijn
van de landelijke federatie kunnen onze
leden dezelfde kortingen krijgen als bij de
ANBO, maar het gaat ons vooral om het behartigen van de belangen van de senioren
in Haaglanden. Wij helpen op alle mogelijk
gebieden die het welzijn van de senioren
betreffen, of het nou bijvoorbeeld gaat om
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
of om de Wet Langdurige Zorg. Onze 40
vrijwilligers geven ook voorlichting. En
als je bijvoorbeeld als vrouw ineens alleen
komt te staan en je man deed altijd de administratie, dan is het prettig als iemand
bij je thuis komt om je te helpen bij belastingaanvragen of bij de administratie.

Buurt
onder
de loep
De Nieuwe Regentes organiseert samen met KonkreetNieuws de Verreck/KonkreetNieuwshow. Telkens op zondagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, samenvallend met het verschijnen van KonkreetNieuws. De succesvolle eerste voorstelling
was op 15 oktober en de tweede Verrreck/KonkreetNieuwshow is op 17 december.
Marcel Verreck besteedt 17 december aandacht aan actuele zaken en buurtinitiatieven. Natuurlijk is er veel muziek en vanzelfsprekend passeren onderwerpen
die in KonkreetNieuws staan de revue. Op deze tweede show is in elk geval stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller te gast. De volgende Verreck/KonkreetNieuwsshow is op zondag 18 februari.
Zie de website van De Nieuwe Regentes of www.konkreetnieuws.nl
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

Direct gelegen naast
huisartsenpraktijk De Regentes
voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut,
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog
en wijkverpleegkundigen
Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

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

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

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag

ook voor uw elektrische fiets!

www.allroundglasservice.nl

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

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

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

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

 Trouwlocatie
 Feestlocatie
 Vergaderruimte
 Kookworkshops
 High Tea

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

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

Bezoek aan huis mogelijk

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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Het Speelhuys herleeft
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WONEN IN DE WIJK

tekst: Piet Vernimmen, foto: Julie Algra

Alle ReVa-bewoners zijn ongetwijfeld al honderden keren gedachteloos langs de witte
statige poort van het Hofje van Nieuwkoop
aan de Prinsegracht gereden. Het Hofje van
Nieuwkoop bezit een van de mooiste -én
oudste!- zalen die de stad rijk is, namelijk de
Regentenkamer. Deze Regentenkamer wordt
momenteel gerenoveerd. Na januari 2018
komt hier ‘Het Speelhuys’.

Het hofje
Hofje van Nieuwkoop is in 1661 als liefdadigheidshofje ontworpen door de beroemde architect Pieter Post, ook betrokken bij de bouw van het Mauritshuis. Via
de ingang aan de Warmoezierstraat komt
de bezoeker het hofje in en staat hij anno
2017 meteen in een andere wereld: meer
dan 60 huisjes verstild rondom een groene
binnentuin, een hofje van liefst 100 meter
lang.

Regentenkamer

Was de Regentenkamer bedoeld als vergaderruimte voor de bewindvoerders,
in de loop der jaren heeft deze Kamer

verschillende bestemmingen gehad, van
tekenzaal en sociëteit tot kunstenaarsatelier. ‘De Regentenkamer, podium voor jazz’
verzorgde in de jaren 90 van de vorige
eeuw jarenlang optredens. Elf jaar geleden
kwam het ziekenhuis met het aanbod de
Regentenkamer voor tien jaar te huren als
kantoorruimte. Die periode is voorbij en
nu krijgt het markante Regentenhuis een
opknapbeurt die de oude allure en sfeer
moet terugbrengen.

Speelhuys

Kees Wagenaar, secretaris van het bestuur Hofje van Nieuwkoop: ”Een van
onze doelstellingen is het onderhouden
van dit Rijksmonument. Het vinden van
een passende bestemming voor de Regentenkamer maakt daar onderdeel van
uit. We willen de Regentenkamer als ‘Het
Speelhuys’ ter beschikking stellen voor recepties, vergaderingen en misschien zelfs
als trouwlocatie. En vanzelfsprekend voor
kleine culturele activiteiten zoals lezingen,
klassieke concerten of andere kleinschalige muzikale optredens. Kunst, vermaak
en vergaderen zit nu eenmaal in de genen

Twee startups in de horeca

Het hofje van Nieuwkoop met de Regentenkamer
van dit gebouw. Samen met andere hofjes
zouden we graag een Haags Hofjesfestival
organiseren, zoals Leiden dat kent. Op verschillende manieren willen we de Regen-

tenkamer als ‘Het Haags Speelhuys’ graag
teruggeven aan de stad, de buurt en de
bewoners.”

ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst: Ed Vervoon foto’s: Diederik van Duuren

Third room

Eef

Lunch én diner

Maaart
‘Eef ’ is de nieuwe lunchroom op de hoek van
de Weimarstraat/Van Bylandtstraat.
Genoemd naar de jonge eigenaresse Eva
Smarius, die zelf in de Galileistraat woont,
eerder als onder meer barista in de horeca
zat en nu voor het eerst een eigen zaak begint. Eva: “Spannend en leuk!”
Gewoon goed voedsel en drankjes, waar
het kan biologisch en als het dan ook nog
van de buren komt, is het helemaal mooi.
Dus richtte ze ‘Eef’ in met meubels van de
vintagewinkel Sprinkel + Hop, koopt ze
thee (Khali Tengah) en wijn (Vino Vera)
gewoon in de Weimarstraat en biedt de
kaart lokaal bier, koffie, kaas en brood.

Ze gaat voor het idee van de ‘third room’,
een huiskamer voor de buurt. “En mij krijgen ze erbij, dus ik kan maar beter zorgen dat ik het zelf ook naar m’n zin heb.”
Daarom zorgt ze voor dingen die ze zelf
ook leuk vindt, creëert haar eigen sfeer,
biedt ruimschoots plek om te werken, wisselende exposities van fotografen en op
de laatste zondag van de maand muziek
van singer-songwriters. ‘Eef’ versterkt het
toch al aantrekkelijke blok met de andere
bedrijfjes in dit deel van de Weimarstraat,
lijkt ons.
Eef, Van Bylandtstraat 92,
www.eefkoffie.nl

De Valkenboslaan kruising Laan van Meerdervoort wordt op horecagebied ook steeds
aantrekkelijker trouwens.
Madeleine op het Valkenbosplein en schuin
daar tegenover Franklin spannen wellicht de
kroon, niet te vergeten het nieuwe ‘Buuf’ en
zo zijn er nog wel een aantal andere cafés te
vinden in deze omgeving.
Lunch Diner Bar ‘Maaart’ vestigde zich hier
onlangs op de plek waar restaurant 1798 jarenlang zat. Tamara Rueb is de eigenaresse
van deze nieuwe zaak, die zich onderscheidt
doordat er zowel een goede lunch als een
goed diner genuttigd kan worden. Een eetcafé voor elk moment dus eigenlijk. Niet met

schnitzels en saté, maar met een maandelijks
wisselend menu, verse groenten van het seizoen, en een vast buffet. ’s Middags zijn er
uitsmijters en allerlei broodjes. En voor wie
wat minder wil betalen is er iedere dag een
daghap. De bar is de hele dag open.
Als het aan Tamara ligt, wordt het een tweede huiskamer voor mensen uit dit gedeelte
van de wijk. Tamara ziet het helemaal zitten:
“De wijk is vernieuwd. Er komen steeds meer
jonge gezinnen hier.” In het Zeeheldenkwartier was deze formule eerder al een succes,
dus waarom niet in ReVa zou je zeggen…
Maaart, Valkenboslaan 9a,
www.maaart.nl
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Fotoclub Retouche bij
Jonker Frans

Van 20 oktober tot eind december 2017 exposeren leden van fotoclub Retouche hun
werk in de ruimtes van woonzorgcentrum
Jonker Frans. Voor deze tentoonstelling van
de fotoclub was het onderwerp helemaal vrij
en de deelnemende fotografen van Retouche
stelden een zeer gevarieerde serie foto’s samen.
Fotoclub Retouche telt 35 leden en komt wekelijks bij elkaar in wijkgebouw De Wiekslag
in Loosduinen. Op deze avonden besteden
de leden aandacht aan (nieuwe) technieken
en aan het ontwikkelen van de creativiteit.
Aan de hand van fotobesprekingen wisselen
ze ideeën uit om zo van elkaar te leren nog
betere foto’s te maken. Naast de clubavonden organiseert Retouche ook fotosafari’s,
bijvoorbeeld naar een natuurgebied of een
stad of om modellen te fotograferen op een
buitenlocatie. Iedereen die van fotograferen
houdt en graag iets bij wil leren is welkom bij
Retouche. Zie ook www.fotoclubretouche.nl

Vrijwilligers
vriendschappelijk
huisbezoek
gezocht Segbroek
De ouderenconsulenten VÓÓR Welzijn
Segbroek zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bij ouderen een kopje koffie
willen doen, een goed gesprek willen
voeren of bijvoorbeeld een wandeling
willen maken. Vrijwilligers bezoeken
wekelijks een oudere die behoefte heeft
aan gezelschap. Neem voor meer informatie contact op met Lizeth Kastelein,
L.kastelein@voorwelzijn.nl of
070-2052480

Vrijwilliger
boodschappendienst
gezocht
De ouderenconsulenten VÓÓR Welzijn
Segbroek zoeken enthousiaste vrijwilligers die het aanspreekt om een uurtje
per week vrij te maken om boodschappen te doen voor ouderen, die wegens
omstandigheden hier niet meer toe in
staat zijn. In overleg met een (vaste)
klant haalt de vrijwilliger éénmaal per
week de boodschappen bij één supermarkt in de buurt. Neem voor meer informatie contact op met Jeroen van Rossum, j.vanrossum@xtra.nl, 070-2052480

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Ristorante Da Braccini:
tien jaar passie en aandacht

ONDERNEMEN IN DE WIJK

koopt op een eerlijke manier in bij handelaren in biologische ingrediënten (zoals
de Urban Farmers) en kookt met groenten
van het seizoen. Door het interieur met
aandacht te kiezen en ook door de open
klantbenadering creëert ze een vertrouwde en vriendelijke sfeer. Thecla (achter de
bar) vormt met Monica (vanuit de keuken)
het kloppend hart van een goed geolied
team.

Contorno

Het team van Da Braccini
Het Italiaanse restaurant Da Braccini aan de Regentesselaan bestaat tien jaar. Half november
was er een feestelijke receptie met muziek en dichtkunst.
tekst: Ed Vervoorn foto: Jan Bartelsman

Het ‘ristorante’ won in haar bestaan meerdere prijzen, waaronder in 2016 ‘De beste
Italiaan van Nederland’ van het Italië Magazine. Wat is de kracht van Da Braccini en
hoe houden zij het niveau hoog? Het succes
beschreven in vijf klassiek Italiaanse gangen.
Met passie en aandacht samengesteld.
Da Braccini is in de eerste plaats eigenaresse Monica Braccini. Zij kreeg van haar
Nederlandse moeder de nuchtere inslag
mee en van haar Italiaanse vader de theatrale, creatieve trekjes. Naar later bleek
prima basisingrediënten voor een heerlijk
Italiaans menu.

Antipasta

Als dertienjarig meisje stond Monica al
af te wassen in Marco Polo, de pizzeria van
haar vader. Het was een van de eerste pizzeria’s in Nederland. Later verzorgde ze
hier de desserts en werkte soms in de keuken en een beetje achter de bar. Ze was net
zeventien toen ze de kassa ging bedienen
en souschef werd. Zo werd ze als autodidact klaargestoomd voor het vak. Ze is er
trots op dat ze tot de ‘gewoon aanpakken’-

É

generatie behoort.
In deze periode leerde zij ook Thecla
Walta kennen, ook dochter van een horecaondernemer (Broodje van Dootje) in de
Haagse binnenstad. Als een rode draad liepen hun levens door elkaar en nu werken
ze samen in Da Braccini.

Primo piatto

Vanaf 1989 was Monica manager in haar
vader’s Da Braccini, een kleinschalig Italiaans restaurant. Hier rijpte haar interesse
voor de Italiaanse keuken en specialiseerde zij zich in het zelf maken van pasta’s en
dolces. Tien jaar later was het weer tijd
voor een ander horecabedrijf: Trattoria
da Toni, waar zij chef was. ‘Ondertussen’
bracht zij twee prachtige jongens ter wereld: Luca en Daniel. Haar allergrootste
schatten.

Secondo piatto

Koken was de grote passie van Monica en
zij ontwikkelde een neus voor de mooiste
en lekkerste gerechten. Zij besloot een eigen restaurant te beginnen: Ristorante da
Braccini. Hier komen haar creativiteit en
haar neus voor ondernemen tot bloei. Ze

Gedrevenheid is het sleutelwoord bij Monica. Waar zij ook komt, altijd wil zij nieuwe kennis en inspiratie opdoen om zelf
nieuwe uitdagende gerechten te maken
die ze op de maandelijks wisselende kaart
kan zetten. Aandacht is het andere sleutelwoord. Klanten op hun gemak stellen,
blij maken, een praatje komen maken. En
natuurlijk aandacht voor alles wat ze in de
keuken maakt. En net zo belangrijk: voor
het personeel – ze doen het samen.

Dolce

Succes heeft zijn prijs. Monica nam het
besluit een dag in de week minder te gaan
werken. Dat stapje terug doen heeft haar
goed gedaan. Ze is relaxter, heeft meer
lucht, meer ideeën. Ze kan, kortom, met
volle aandacht doorgaan.

Ouderendiner

In samenwerking met Ouderenwelzijnswerk, de Haagse Community tege
n
eenzaamheid en Gemeente Den Haag
,
opent Da Braccini de deuren voor het
jaarlijkse ouderendiner. Rond kerst kom
en
zo’n vijftig alleenstaande ouderen voor
een driegangen kerstdiner naar Haagse
restaurants, dit jaar op maandag 18
december. Ook Brasserie Beekink & Co
en
Lolapalooza doen dit jaar mee. Monica:
“Op deze manier maken ouderen cont
act
met vrijwilligers en andere ouderen. We
willen uiteindelijk proberen om dit een
jaarlijks evenement te laten worden waa
r
ook meerdere Haagse restaurateurs aan
mee gaan doen.” www.dabraccini.nl

Vervolg van de voorpagina

Met heel Segbroek aan tafel
tekst: Aad van Schie

Het is een niet onbekende aanpak voor dit
soort bijeenkomsten, maar het geheel pakte
wonderwel goed uit. De opdracht was om per
tafel een idee uit te werken en dit vervolgens te
presenteren in twee minuten aan alle bezoekers.

Stortvloed aan plannen
Mooie, slimme en realistische ideeën kwamen voorbij tijdens die presentaties. Zoals
een burenplatform, een originele aanpak van

de weesfietsen, een wijkavond voor kinderen
gericht op de verkiezingen en een deelwinkel.
Origineel was ook het idee voor het ontwerpen
van een instagram-account waarop bewoners
een fotomelding kunnen doen van absurde en
of onhandige situaties in de openbare ruimte
van de wijk. Vervolgens levert de verzameling
meldingen het scenario op voor een nieuwe
buurttheatervoorstelling Zand en Veen 3 uitgevoerd door De Nieuwe Regentes op een (mogelijk) aangepast Regentesseplein. We kijken al
uit naar die voorstelling.

Hoe verder met al die plannetjes?
Op het stadsdeelkantoor zetten ze al deze
ideeën èn de via een online-enquête aangeleverde reacties van 300 inwoners om in behapbare en uitvoerbare acties.
Wie op de hoogte wil blijven van de voortgang kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Segbroek en/of regelmatig op de
Stadsdeelwebsite kijken.
Foto’s en de film van ‘Heel Segbroek aan tafel’ zijn te zien op de Facebookpagina van de
gemeente.

KONKREETNIEUWS
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ReVa Zuid

#Youtoo

tekst en foto: Piet Vernimmen

ReVa-Zuid is het gebied tussen de Koningin
Emmakade, de Loosduinseweg, de Valkenboskade en de Weimarstraat. Met ReVaNoord (zeg maar het gedeelte tussen de Weimarstraat en de Laan van Meerdervoort) gaat
het goed. Met Zuid gaat het al jaren minder.
Tijd om het tij te keren.
Den Haag gaf onderzoeksbureau STABIJ
opdracht om ReVa-Zuid te onderzoeken
en in december 2016 verscheen het 30
pagina’s tellende rapport. Hoofdstuk 3 is
een verslag van de gesprekken met winkeliers uit de Weimarstraat, de Beeklaan
en de Regentesselaan, gevolgd door enkele conclusies. Het is volgens STABIJ een
werkdocument voor verdere acties. STABIJ
sprak met 212 ondernemers: 67 van de
Beeklaan, 109 van de Weimarstraat en 36
van de Regentesselaan.

Beeklaan

De Beeklaanwinkeliers, en vooral zij die
er al langere tijd zitten, zijn kritisch op de
gemeente. Ze hebben te maken met veel
gemeentelijke bureaucratie en weinig gemeentelijke steun. De straat wordt door
de gemeente ook niet gezien als onderdeel
van de hoofdwinkelstructuur. “En als je als
restauranthouder een terrasje wilt, doet
de gemeente moeilijk”.

Weimarstraat

Het gedeelte tussen Beeklaan en Valkenboslaan blijft een zorgenkindje. Het
winkelaanbod is niet gevarieerd, er is veel
verloop, het ziet er wat verloederd uit en
er ligt vaak afval op straat. Het wijzigen
van winkelpanden in woonpanden zou de
leefbaarheid ten goede kunnen komen. De
gemeente zou meer sturend op kunnen
treden. In de gehele straat klagen ondernemers over het parkeerbeleid (“Laden en
lossen zorgt voor boetes”), er is in de straat
sprake van stijgende criminaliteit en inbraken. De ondernemers in de Weimarstraat
hebben vooral behoefte aan gemeentelijke
ondersteuning in de vorm van één persoon

Kop van de Regentesselaan
met wie ze zaken kunnen doen.

De Regentesselaan

In de Regentesselaan ontbreekt de loop
en winkels die het moeten hebben van
passanten hebben het zwaar. De winkeliers missen bij de gemeente een vaste
gesprekspartner en ze missen de sturing
vanuit de gemeente, want de laan heeft
behoefte aan nieuwe energie. Er zijn ook
enkele ondernemers die er welwillend tegenover zouden staan te verhuizen naar de
Weimarstraat.

Negatieve Spiraal

STABIJ stelt dat in de genoemde straten
wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en
verpoosd en dat die straten daar niet altijd aan kunnen voldoen: het eigendom is
verdeeld, er zijn problemen op het vlak
van leefbaarheid en handhaving, veel ondernemers lijden een marginaal bestaan
en de fysieke ruimte voor verbeteringen is
beperkt. De verwachting van STABIJ is dat
de negatieve spiraal zich zal voortzetten,
als de gemeente niet ingrijpt.

Gemeentelijke regie

Gemeentelijke regie is noodzakelijk in
ReVa-Zuid. STABIJ stelt voor om buurtont-

wikkelingsmaatschappij BOM-ReVa weer
in het leven te roepen. De gemeente kan
panden dan herbestemmen van detailhandel naar wonen of dienstverlening. Met de
Wet Voorkeursrecht Gemeenten kan de gemeente haar positie bij grondverwerving
versterken. BOM-ReVa kan volgens STABIJ
ingezet worden om duurzaam greep te
krijgen op de branchering van strategische winkelpanden zoals op de kop van de
Beeklaan en Regentesselaan richting Zevensprong.

Winkelmanager

Verder pleit STABIJ voor het aanstellen
van een winkelmanager. Hij kan de winkeliersvereniging ondersteunen, kan het
wijkteam ondersteunen bij huur of aankoop van winkelpanden door BOM-ReVa
en hij kan bijvoorbeeld ondernemers helpen met investeringsplannen en herhuisvestingsplannen. Bovendien kan hij voorstellen ontwikkelen voor de aanpassing
van etalages van leegkomende winkelpanden en etalages verbeteren met een negatieve uitstraling.
STABIJ maakt duidelijk dat het de ondernemers op eigen kracht niet gaat lukken.
Het rapport verscheen december 2016...

Renovatie van De Verademing

De stand van zaken
tekst: Aad van Schie foto: Diederik van Duuren, Piet Vernimmen

De mannen van Dura Vermeer zetten de
vaart erin bij de werkzaamheden aan De
Verademing. Overal zijn hopen aarde te
zien en de nieuwe groene randen zijn op
de beplantingen na in potentie al klaar.
Juist op het moment van schrijven rond 10
november ligt het werk enige tijd stil. De
kapvergunning voor het noodzakelijk aantal
te kappen ceders was nog niet binnen.

Hondenuitlaatplaats
Even leek het erop dat ook al een begin
gemaakt werd met het opruimen van de

Colu
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hondenuitlaatplaats aan het water. Maar dat
is beperkt gebleven tot het verwijderen van
de weelderige klimop. Deze kwestie is nog
niet rond en inmiddels werd ook een motie
van de VVD in de raad aangenomen om
deze uitlaatplaats te handhaven of elders in
het nieuwe park te realiseren. Werk aan de
winkel dus nogmaals voor het Ontwerpteam
en vervolgens moet Joris Wijsmuller de
knoop doorhakken. Overeind houden van
het uitgangspunt om het vernieuwde park
hondvrij te houden lijkt ons essentieel.
De uitvoerder van Dura Vermeer verwacht
nog steeds het werk op te leveren voor de
zomer van 2018. Dat zou mooi zijn! Genieten

van het nieuwe
park in de prachtige zomer van
2018?

Onder het genot van een biertje nam ik in
café Emma het aan ’t papier toevertrouwde
leed van de dag door. Over de rand van
mijn krantje had ik hem al tweemaal langs
zien peren: een wat schuchtere man van
een jaar of veertig. Toen hij voor de derde
keer de kroeg passeerde en naar binnen
keek, kruisten onze blikken elkaar. Voor
hem blijkbaar hét teken om toch maar naar
binnen te komen. Twee tellen later vroeg hij
beleefd of de plaats naast mij nog vrij was.
“Ja hoor”, zei ik. “Je moest nogal wat overwinnen hè, om binnen te komen?”
“Ach meneer”, zelfs in zijn stem was de
teleurstelling van het leven hoorbaar. “M’n
hele wereld staat op z’n kop. Ik dacht dat
ik ’t voor elkaar had. Maar nee! Een jaar
geleden heb ik haar ontmoet, bloedmooi!
Ze maakte meteen een afspraakje met me
en na een week was ze niet meer bij me
weg te slaan. Nota bene ik, met zo’n mooie
vrouw. Het leek wel een droom. Ik kreeg
aandacht, iets wat ik nooit heb gehad. Ze
vond me lief, zei ze. Er werd gekookt en als
ik uit m’n werk kwam, kon ze niet wachten
me ’t bed in te sleuren. Meneer, ik leefde in
een droom.
Het enige waar ik van baalde, was dat ze ’s
avond altijd naar huis ging. Ze moest vroeg
op. Eigenlijk had toen al bij mij een belletje
moeten gaan rinkelen. Maar ja, liefde maakt
blind. Ik hield zó verschrikkelijk veel van
haar en ik dacht dat zij ook van mij hield.
Nou, mooi niet dus! Na een maand of vier
begon het en ik had ’t niet eens door. Of ze
wat geld van me mocht lenen; iets vaags
met haar moeder. Dus ik naar de bank.
Veertien dagen later, of ze nog wat kon
lenen; iets met d’r tante. In diezelfde week
problemen met d’r karretje, dus een ander
autootje. Alles deed ik voor d’r, maar ze
wilde meer en meer. Naar de kapper, schoenen, een ander mobieltje. Je kunt ’t zo gek
niet bedenken of ik heb ’t haar gegeven.
Mijn hele spaarrekening heb ik geplunderd en heb zelfs een tweede hypotheek
genomen.
Maar toen ik haar vertelde dat ik ’t financieel wat rustiger aan moest doen, is ze
diezelfde dag nog vertrokken. Kapot ben ik!
Uitgekleed en leeggezogen! Ik heb zelfs
m’n huis moeten verkopen en zit nu in
een gehuurd kamertje achter de ramen.
Nee… niet wat u denkt, maar zo voelt
het wel!”
				
Frans de Leef

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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Het brede palet van de DCR

CULTUUR IN DE WIJK

tekst: Ed Verrvoorn foto: Diederik van Duuren

In het DCR-gebouw op het De Constant Rebecqueplein zijn veertig ateliers waarin zowel starters als meer ervaren kunstenaars van uiteenlopende disciplines werken, in eigen of gedeelde ruimtes. Het zijn professionals zonder primair commercieel doel. Zij kunnen hier experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Al met al een prachtig palet. KonkreetNieuws brengt in een serie een aantal van deze
‘makers’ over het voetlicht.

Anatole de Be:
schilderijen
en prints

Malou
Osendarp:
taal inzetten in
woord en beeld

Malou Osendarp had altijd al een liefde
voor letters (‘zowel inhoudelijk als qua
vorm’). Als grafisch ontwerper specialiseerde zij zich dan ook in de typografie
en als ‘curator van woordbeelden’ geeft
zij tentoonstellingen mede vorm met typografie, bijvoorbeeld bij het Haags Historisch Museum.
Spelen met taal bleef altijd haar ding en
het is dan ook niet vreemd dat Malou nu
ook de drijvende kracht is achter ‘Huis
van Gedichten’, dat kinderen en jongeren
de liefde voor taal bijbrengt door poëzie,
rap en spoken word. Ze organiseert work-

shops op scholen, of binnen evenementen
als Crossing Border en de Poetry Battle in
de Bordelaise.
Huis van Gedichten probeert zo jongeren
een boost te geven door poëzie te mixen
met underground. “Er komt veel moois uit
voort. In de uitingen van scholieren stellen
wij ons altijd de vraag of we iets moeten
redigeren of laten staan. Want als iemand
in een gedicht over vlees eten eindigt met:
‘Wat als wij de vleeswaren?’ dan ga je dat
toch niet veranderen… “
huisvangedichten.nl

Stoer, spannend, vrolijk en krachtig

Zoro Feigl in de Electriciteitsfabriek
tekst: Piet Vernimmen

Meterslange kronkelende vuistdikke touwen
door duinzand, nerveus zwiepende flexibele
buizen door zalen, hoepels die in waanzinnig tempo over elkaar heen buitelen, kabels
die door de ruimte slingeren of flexibele
groene rechtopstaande stroken die, mechanisch aangedreven, steeds wisselende
vormen aannemen. Kunst is een kwestie
van smaak, maar vrijwel elke bezoeker raakt
geïntrigeerd door de stoere kunstwerken
van Zoro Feigl.
Het werk van ambachtelijk kunstenaar Zoro
Feigl komt het beste tot zijn recht in industriële omgevingen zoals in de grote hallen bij
DordtYart of die van de Verbeke Foundation in
Kemzeke, iets ten westen van Antwerpen, waar
vrijwel altijd werk van Feigl te zien is. Nu eindelijk is hij dan in onze eigen Electriciteitsfabriek.
De basis van zijn werk is altijd staal waaraan hij flexibele materialen toevoegt die, door
motortjes of elektrisch aangedreven, hun weg
door de ruimte gaan, alsof ze een eigen wil
hebben. Ze bewegen volgens een onnavolgbare systematiek. Het mechanisch gedeelte

gaat, tot vreugde van Feigl, bij de voorbereiding ook wel eens mis. Het is steeds de grens
wat je met materialen kunt doen. “Zo hoort het
niet, maar zo kan het wel,” is een typerende
Feigl uitspraak.
Feigl is in Den Haag geen onbekende: In
2014 konden bezoekers van Villa Ockenburgh
kennismaken met ‘Untangling The Tides’, een
werk waarin een zwaar touw in duinzand ronddraait, waarbij zowel touw als zand steeds
wisselende vormen aannemen. In 2015 was
Feigl op het terrein van de Vloek aan het werk
met ‘Swingwings’, twee veertien meter lange
wieken van een windmolen. En op 2 november 2017 ‘opende’ koning Willem Alexander in
het nieuwe rijkskantoor aan de Rijnstraat het
draaiende werk ‘Echo’ van Feigl.
Een van de aardigste werken is ‘Poppy’, een
soort grote rode plooirok die uitgezakt aan het
plafond hangt en ineens begint te draaien. Zo
snel, dat ie elk moment de ruimte in dreigt te
schieten. De reacties van het publiek zijn tekenend voor het werk van Feigl: volwassenen
worden vrolijk en kinderen beginnen te dansen. Rock en Roll in de Electriciteitshal. Mis het
niet. Zie pagina 15.

De DCR wil toegankelijker
worden. Een van de acties die
hiervoor is ondernomen is een
mooie vernieuwde website:
www.dedcr.nl

Anatole Giorgio De Benedictis (25), van
Frans-Italiaanse afkomst, geboren in Bretagne en opgegroeid in Brussel, studeerde
een jaar geleden af aan KABK. Als kind al
was Anatole geboeid door architectuur en
plattegronden. Het zijn nu vaak uitgangspunten voor zijn schilderijen en prints.
“De wereld is een georganiseerd geknoei.
Die plattegronden laten zien hoe mensen
worden ingedeeld.” Oude, nostalgische
beelden, soms zestig jaar oud, geeft hij opnieuw betekenis. Hij ziet zichzelf daarbij
als een klein deel in het voortschrijdende
geheel van de wereld. “Je doet wat je doet.

Het is niet speciaal of nieuw, maar wel altijd een autobiografische creatie.” Anatole
creëert opnieuw, door lijnen te accentueren, te zoeken naar toegevoegde kleuren
(meestal rode, blauwe en gele vlakken) en
soms door een vrije associatie toe te voegen. De toekomst? “Gewoon verdergaan.”
En blijven exposeren, alleen of met ’fellows’. Want ook dat moet wel. Maar liever
niet te veel uitleggen dan. Laat de kijker
het zelf invullen.
anatoledebenedictis.com
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Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

DE FOYER – SPETTERS

DE NIEUWE REGENTES – DE UITDAGING

ZAAL 3 – CLOYNE

Al bijna vijf jaar zorgen circa 100 vrijwilligers voor het reilen en zeilen van theater
De Nieuwe Regentes. Fotograaf Alex Schröder legde deze onmisbare Spetters vast in
een serie oprechte portretten. De zwart-wit
foto’s staan in scherp contrast met het bonte gezelschap achter de schermen van De
Nieuwe Regentes. Verschillende leeftijden,
verschillende achtergronden, verschillende
afkomst. De Spetters zijn van 10 november
tot 23 december te zien in de DNR-Tearoom.
- www.denieuweregentes.nl

26 jan 20.15 uur neemt de Braziliaanse Lilian Viera (Zuco 103) het met haar samba
soul op tegen de Gronings-Surinaamse
singer-songwriter Arnold Veeman. De Uitdaging ten voeten uit. De band van De Uitdaging bestaat uit Thijs Borsten (piano/
presentatie), Xander Buvelot (bas) en Arno
van Nieuwenhuize (drums). Komend seizoen komt De Uitdaging terug in De Nieuwe
Regentes met een serie van drie unieke muzikale combinaties. Online €15 | Kassa €17
– www.denieuweregentes.nl

Op 11 en 12 jan speelt Kaatje Kooij in Zaal
3 haar solo voorstelling Cloyne - sound of
spaces in between. In 2016 won Kaatje
Kooij de Piket Kunstprijs. De jury noemde
haar authentiek, serieus en ook bescheiden, poëtisch en fijngevoelig. Daarnaast
is ze eigenzinnig en soms dwars en is niet
bang het experiment aan te gaan.
Bij deze monoloog Cloyne is de taal een instrument zoals iconische punk-sterren hun
gitaar behandelen: vals, rauw en op het
einde moet alles kapot. www.zaal3.nl

NEST – PARTY OF RUIN

REGENTENKAMER – PHILIP HARPER

ELECTRICITEITSFABRIEK – ZORO FEIGL

Don 21 dec van 20.00 tot 00.00 uur PARTY
OF RUIN als afsluiting van de tentoonstelling Places of Ruin. Nest, Unfair Amsterdam
en Budvar Budweiser stropen de mouwen op
om nog één keer uit de ruïnes een spectaculaire tentoonstelling op te laten doemen,
met werk van meer dan 25 kunstenaars.
Party of Ruin is de feestelijke afsluiting van
de tentoonstelling Places of Ruin. Ga de
Kerst in met een kunstwerk en dompel je
onder in een nacht vol kunst, performance,
muziek & bier. - www.nestruimte.nl

Op 15 december The Hague Jazz Special
met trompettist (en zanger) Philip Harper
uit Baltimore (Maryland). Zijn ritme en melodische intonaties zijn verrassend, intens,
romantisch en secuur. Hij produceerde vier
albums bij Verve Records en speelde van
1988 tot 1993 in The Harper Brothers met
zijn broer Winard. Philip toert nog altijd over
de hele wereld met de Mingus Big Band en
heeft in New York zijn eigen quintet. Aanvang 20:15 uur. Adres: Cort Heyligerstraat 4.
- www.regentenkamer.nl.

Van 13 januari tot 11 maart exposeert Zoro
Feigl in de ruimtes van de Electriciteitsfabriek aan het De Constant Rebecqueplein.
Feigl is een vrij jonge kunstenaar die al op
jonge leeftijd belangstelling voor techniek
met de paplepel kreeg ingegoten. De kunstwerken van Feigl hebben overeenkomsten
met het werk van Calder en Tinguely, maar
waar het werk van Calder luchtig is, en dat
van Tinguely roestig en beschadigd, lijkt
het werk van Feigl een zichtbaar doel te
hebben. – www.electriciteitsfabriek.nl

DE FOYER – YKE PRINS

DE VERTELVLOER –
ALS DE LIEFDE ONTWAAKT

WIJN EN KUNST –
VLADIMIR ARANDELOVIC MARS

Vrijdag 19 jan om 17.00 uur opent ‘Growth’
de expositie met werk van Yke Prins. De expositie loopt tot 13 maart 2018. Yke Prins,
een kunstenares uit Duinoord, toont tekeningen in inkt en potlood en de relatie die
deze tekeningen hebben met haar beelden
in staal. Zij ziet haar tekeningen als processen waarbij de natuur vertaald wordt in
beweging en energie. De tekeningen gaan
over groei, licht, ritme en beweging. Van
waarneming tot abstractie, van poëzie in
inkt tot beelden in staal. www.denieuweregentes.nl

Op 11 feb 2018 vertelt Caja van der Poel
een selectie van de meest verrukkelijke
Griekse Mythen over de liefde. Alle soorten
en maten van deze magische en universele toestand komen voorbij in de verhalen
van wereldberoemde paren als Eros & Psyche, Hades & Persephone, Echo & Narcissus.
Ontwaak zacht uit de winterslaap, laat uw
gedachten ontdooien en verwelkom de naderende lente en de liefde. Aanvang 14.00
uur. Entree 10 euro. Adres: Cartesiusstraat
137g. Info: Facebook/vertelvloer. vertelvloer@gmail.com

De maand december exposeert Wijn en
Kunst werk van de Servische kunstenaar
Arandelovic Mars. In zijn stijl heeft Vladimir Arandelovic Mars expressionisme en
futurisme samengebracht. Het werk van de
kunstenaar bevat een aantal belangrijke
symbolen. Deze symbolen keren telkens
terug in zijn kunstwerken en hebben een
belangrijke betekenis in verschillende fases in zijn leven als kunstenaar. Mars: “De
waarheid is tijd die stroomt, en kunst is absolute waarheid.”
www.wijnenkunstatelier.nl
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance)
Niet spoed: tel: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192. tel: 0900-8844
Wijkagenten: Bert Feenstra, Paul Oudshoorn, Cindy van Leeuwen, Fabian Roso.
tel: 0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192,
tel: 0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis. tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervismarkt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt
XL, in De Regenvalk, 070-2052660
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148, 070-2052660
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16 tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30, tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 0502
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 3653903
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor meldingen en klachten over milieu, geluid,
stank, ongedierte, openbare straat, riolering, straatverlichting etc.tel: 14 070
Stadsdeelkantoor Segbroek : tel: 14 070
Grofvuil: via internet of tel: 14 070
Wonen
Meldpunt woonoverlast: via internet of
tel: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos:
bitreva15@gmail.com tel: 0619626333.
Huurtoeslag, belastingdienst:
tel: 0800 - 0543
Eneco (stroom) storingen: tel: 0800-0072
Dunea (water), storingen:
tel: 088-347 47 47

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL
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JANUARI 2018
Di 16 | De Haagse Spot
Try-outpodium voor cabaret, stand-up en singer-songwriters.

Vr 19 | Opening DNR Expositie | Yke Prins
Van poëzie in inkt tot beelden in staal. Te zien t/m 16 maart.

Vr 19 | DNR Bluesclub | John F. Klaverband
Award winning bluesgitarist van Hollandse bodem.

Zo 21 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Zondagochtendconcert met brunch

Voorjaarsvakantie | KrokusKabaal 2018

Violist Dimitri Ivanov en pianist Caspar Vos met o.m. werk van Brahms.

Thema: ‘Kijkje in de Keuken’

Zo 21 | 7 | Fernando Lameirinhas

Een vrolijk theater- en kunstfestival in alle hoeken van de stad in de
Haagse Cultuurankers. Voorstellingen en activiteiten voor kinderen
t/m 12 jaar rouleren van plek naar plek. Natuurlijk doet DNR mee!

t ip!

Concert over de zeven klassieke zonden en deugden | Première
Portugese singer-songwriter brengt liedjes die tot nadenken stemmen.

Vr 26 | De Uitdaging van Thijs Borsten | Lilan Vieira + Arnold Veeman
Samba Soul-zangeres ontmoet Gronings-Surinaamse Singer-songwriter.

Za 27 | L’Autre Pays du Théâtre | Le Bois Dont Je Suis Fait*
A l’aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie.

Zo 28 | Flamenco del Barrio Terceros

FEBRUARI 2018
Za 3 + Za 10 | All Exclusive ***** | Het Reservaat Speelt*
Een drieluik over ‘het plezier’ dat vakantie heet...

Zo 11 | Music around Iraq | Baidar al Basri & Arabisch ensemble

Een ﬂamencoprogramma uit de buurt van (inter)nationale klasse.

Van klassieke mawwal, maqam en muwasha tot feestelijke shaabi muziek.

Zo 11 + Zo 18 feb | Mawwal | Arabisch Festival Den Haag
Een gevarieerd cultureel programma op diverse locaties
Muziek, theater, ﬁlm, dans, lounge, henna, hapjes, muntthee en meer uit
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Geniet in de koude maand februari van
de warmte en variaties die de Arabische wereld te bieden heeft.

t ip!

Zo 18 | Maghreb | Jalal Chekara en het Amsterdams Andalusisch Orkest
Betoverende mix van Arabische en Andalusische muziek.

Zo 18 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Zondagochtendconcert met brunch
Viool-gitaarduo Le Coultre & Van Hees. Van Bach tot Piazzolla.

Zo 18 | Verreck Konkreet | De buurt onder de loep
Live Talkshow over ‘Konkreet Nieuws’ in Segbroek.

DNR SERIES
Ukkieconcert

Di 20 | De Haagse Spot
Elke woensdagochtend

Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Peuterdans (2+)

Vr 23 | De Uitdaging van Thijs Borsten | Sarah Jane + Shishani Vranckx
Elke vrijdagochtend

Dans en beweging voor de allerkleinsten.

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse ﬂamenco te beleven!

DNR FILMCLUB
NOV Soviet Masterpieces | DEC Tribute to Brian De Palma.

t ip!

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

19 jan | 9 feb
20:30

Vuurwerk tussen soul-R&B-funkzangeres en de koningin van de Namibische muziek.

*

= verhuur

Elke dinsdag
20:15

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

