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NEST

spreekt tot de verbeelding

Burgerkracht! Burgerkracht! Burgerkracht!

Op 3 december vond in De Nieuwe Regentes een bijzondere bijeenkomst 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 ‘participatieve democratie’: met burgers van onderop de samenleving
verbeteren. Lees verder op pagina 7.

Energiekwartier

Foto: www.demaese.nl

Een plek waar alles samenkomt

6
Het Energiekwartier, het voormalige gemeentelijke industrieterrein en omgeving, belooft een bruisende wijk te worden. Het Energiekwartier bestaat uit Park De Verademing, de Elektriciteitsfabriek en het gebied tussen Loosduinseweg/Noordwest Buitensingel, Verversingskanaal en Lijn-11.

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 woonmilieu met ruimte voor woningen, bedrijven,
maatschappelijke instellingen en recreatie. 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, veiliger en toegankelijker maken van het park
De Verademing; en als derde de energiecentrale aan De Constant Rebecquestraat
beter integreren in de wijk.
Lees verder op pagina 6.
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VAN DE REDACTIE

H

et eerste nummer van 2016 ligt voor u. Het was voor de redactie weer
een waar genoegen om deze krant samen te stellen. De wijk ReVa is
een onuitputtelijke bron van inspiratie en informatie. We krijgen van
het Stadsdeel en van onze groeiende groep adverteerders de ruimte om dit jaar
zes kranten te produceren.
Door: Aad van Schie
Deze keer aandacht voor het gebiedsprogramma van onze wijk en voor de ontwikkelingen in Regentesse Zuid rond het
Esperantoplein. In dit laatste gebied worden een flink aantal nieuwe woningen opgeleverd en dit biedt de kans om dit soms
wat ‘vergeten’ buurtje beter op de kaart te
zetten. We hopen ook van harte dat de geplande aanpassing van de Verademing nu
echt van start gaat na de bouwvak’- zoals
nu de verwachting is.
Het zou ook mooi zijn als nog meer bewoners en bewonersgroepen de weg naar
de redactie gaan vinden. Het aantal mails
neemt beduidend toe en daar staan we
voor open natuurlijk. Als u tips heeft over
onderwerpen die in uw ogen te weinig
aandacht krijgen in de krant, laat het ons
weten. We hopen ook van harte dat de geplande aanpassing van de Verademing nu

echt van start gaat eind 2016 - zoals nu de
verwachting luidt.
We gaan dit jaar met de krant de wijk in
voor een lezersonderzoek. Daarover meer
in het volgende nummer. Verder willen we
de redactie uitbreiden met een jonge redacteur, die zich met jeugd en sportzaken
wil bezig houden.
We hebben afscheid genomen van onze
trouwe Konkreet- en KonkreetNieuwsredacteur Mieke Vischer. Zij is actief geweest vanaf
2008 als fotograaf en auteur van vele artikelen. Zij was een van de drie oud-redacteuren
van Konkreet, die in 2015 de herstart van de
opvolger ter hand namen. Mieke gaat het
iets rustiger aan doen en nu de krant in veilig
vaarwater gekomen is vond ze het een goed
moment voor afscheid.
Mieke bedankt!

kpagina!

Like onze Faceboo

konkreetnieuws.nl

“

Het aantal
mails neemt toe
en daar staan
we voor open
natuurlijk

”

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
Komende uitgaven verschijnen op:
19 april, 28 juni, 23 augustus,
18 oktober, 13 december
Ben jij onze nieuwe redacteur voor jongerenen sportzaken? Neem contact op via redactie@konkreetnieuws.nl of 06 29 09 94 42

konkreetnieuws

Vrijwilligers vriendschappelijk huisbezoek
gezocht Segbroek
De ouderenconsulenten van Segbroek
zijn op zoek naar vrijwilligers om aan
de toenemende vraag naar vriendschappelijk huisbezoek tegemoet te
komen. Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een oudere die behoefte heeft aan
gezelschap. De vrijwilligers drinken
bij de ouderen een kopje koffie, voeren

een gesprek of maken bijvoorbeeld een
wandeling.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de ouderenconsulent
van Segbroek.
Lizeth Kastelein 070-2052480
L.kastelein@voorwelzijn.nl

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL
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Haagse Held Alfred van Weperen

WIJ IN DE WIJK

“Theatertechniek is mijn eerste liefde”

Foto: Quirine Reijman

Vrijwilligers
boodschappendienst
gezocht in Segbroek
De ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn Segbroek zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die een uurtje per week vrij willen te maken om
boodschappen te doen voor ouderen. Het gaat
dan om ouderen die hier wegens omstandigheden niet meer toe in staat zijn. Momenteel zijn
in Segbroek al 12 vrijwilligers bij de boodschappendienst werkzaam. In overleg met een (vaste)
klant haalt de vrijwilliger éénmaal per week de
boodschappen bij één supermarkt in de buurt.
Het is dankbaar en belangrijk werk en de gemeente beloont de vrijwilligers hier dan ook
voor: jaarlijks is er een groot vrijwilligersfeest,
vrijwilligers krijgen kortingen bij culturele activiteiten en toegang tot de webwinkel via denhaagdoet.nl. En soms kan een vrijwilligersvernoeming op het cv belangrijk zijn.
Neem voor meer informatie contact op met de
ouderenconsulent van Segbroek, Jeroen van
Rossum j.vanrossum@voorwelzijn.nl of
070-2052480.

3

Haagse Held Alfred van Weperen

Feestmaaltijd voor
jongeren van de Anton
Constandse Stichting
Begin december ontvangt de redactie
een heel bijzondere tip: coffeeshop Galaxy uit de Weimarstraat biedt bewoners
van de Anton Constandse Stichting op
16 december een feestmaaltijd aan. De
Anton Constandse Stichting beheert een
aantal huizen in ReVa, onder andere aan
de Valkenboslaan, waar ze jongeren met
psychische problematiek begeleiden.
Interessant is het zeker: coffeeshops
worden meestal in verband gebracht
met overlast en doorgaans niet met acties voor goede doelen. Op 16 december vindt het buffet voor een twintigtal
bewoners en hun begeleiders plaats in
het pand Valkenboslaan 175. Natuurlijk
is ook de initiatiefnemer, eigenaar Dave
van coffeeshop Galaxy, aanwezig.

Iets goed terug doen
voor de maatschappij is
normaal toch!
“Deze coffeeshop bestaat al 32 jaar. Ik
houd me keurig aan de regels en stuur
bijvoorbeeld dubbelparkeerders voor de
deur altijd onmiddellijk weg. Ik vind het
leuk om voor de zwakkere groepen in de
samenleving regelmatig iets te doen. Vorige keer was het voor Jonker Frans en nu
voor de bewoners van de ACS. Je moet
toch gewoon wat terug doen voor de
maatschappij. Dat is normaal toch!” zegt
Dave in stevig Haags. Hij krijgt als dank
een mooi kerststukje en daar is hij zichtbaar door geëmotioneerd. Natuurlijk
worden er foto’s gemaakt en dan begint
het grote opscheppen. Het smaakt de
club zichtbaar goed. Kortom een mooi
gebeuren zo tegen de Kersttijd.

Vrijwilligerswerk is iets van alle tijden. Maar sinds de politiek de participatiesamenleving in het leven riep, zijn vrijwilligers steeds belangrijker. In Den Haag zijn er maar liefst 135.000 actief! Maar hoe waardeer je die enorme inzet? Met de verkiezing van de Haagse Held! Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet en per sector (onderwijs & jeugd, cultuur, zorg & welzijn, buurt & omgeving en sport) wordt een Haagse
Held gekozen. Wijkbewoner Alfred van Weperen (58) kreeg de meeste stemmen in de categorie cultuur. Alfred is sinds april 2013 vrijwilliger
bij De Nieuwe Regentes. Konkreet Nieuws legde hem vijf vragen voor.

Door: Quirine Reijman

1. Haagse Held, gefeliciteerd! Wat
doe je precies bij De Nieuwe
Regentes?
Dank je wel! Het was een hele eer om de
titel in de wacht te slepen. Bij de Nieuwe
Regentes probeer ik me zo veelzijdig mogelijk in te zetten. We hebben een rooster
waar iedere vrijwilliger zich kan inschrijven voor horeca-, productie, kassa-, bedrijfsleiders- of techniekdiensten. Theatertechniek is mijn eerste liefde: licht en
geluid verzorgen bij een voorstelling is
voor mij het leukste om te doen. Ook geef
ik regelmatig rondleidingen door het theater waarbij niet alleen eigen anekdotes
voorbij komen maar ook die van bezoekers. Hun verhalen vertel ik graag door.

2. Waarom De Nieuwe Regentes?

Mijn eerste contact met het gebouw was
eind 1995 toen het net als zwembad was
gesloten en buurtgenoten, waaronder
Guusje Eijbers, er een prima plek in zagen
om een theater in te vestigen. Een fantastisch tweede
leven voor een
gebouw dat in
1920 begon als
‘Bad- en zweminrichting
De
Regentes’!
En
in 1996 werkte
ik mee aan de
locatietheatervoorstelling ‘Maanlicht en
Rozen’. Toen in mei 2013 de Nieuwe Regentes haar deuren opende, dacht ik: daar
moet ik bij zijn! De nieuwe opzet van de

organisatie gaf aan vrijwilligers de kans
om er nog meer bij betrokken te zijn

3. Je geeft er dus ook rondleidingen.
Welk verhaal vertel je het liefst?

Onderdeel van de allereerste voorstelling ‘Maanlicht en Rozen’ (1996) was een
rondleiding door de buurt en het gebouw.
De bezoekers verzamelden zich in de
foyer, werden door de acteurs meegenomen via het Regentesseplein (waar een
‘aanslag’ werd gepleegd) naar de achteringang, waarna je via het kikkerbadje
(omgetoverd tot trouwkapel) het gebouw
weer binnen kwam. Daarna liep je via
de badhokjes naar de tribune. In deze
badhokjes waren Dames van Plezier ondergebracht, die hun klanten ontvingen
in een zeer pikante, roze omgeving. Een
groot deel van deze roze verf is nog steeds
zichtbaar!
In 1999 speelde het Nationale Toneel
‘Hamlet’ in de Grote Zaal. Hiervoor was
een grote beregenings-installatie op het
podium gebouwd. Helaas liep er soms
wat water tijdens de voorstelling in
het onderliggende
zwembad, dat toen
als garderobe dienst
deed. De bezoekers
konden hun jassen
na afloop ophalen,
maar niet nadat
ze over de plassen
‘regenwater’ waren
heengestapt!
Zelf heb ik nooit in de Regentes gezwommen, maar veel van de bezoekers
kunnen er tijdens de rondleiding gewel-

“In deze hokjes
werden
dames van plezier
ondergebracht”

dig over vertellen, ook over de periode
dat het gebouw een badhuis huisvestte.
De stortbaden uit de badhuistijd zijn
nog duidelijk aanwezig en momenteel in
gebruik als kleedkamers voor de Grote
Zaal.

4. Je woont ook in de wijk. Wat
vind jij zo bijzonder aan ReVa?
Waar kunnen we jou tegenkomen
als je een dagje vrij hebt?

Eigenlijk heb ik niet zoveel vrije tijd
over. Ik heb een fulltime baan en daarnaast ben ik ‘s avonds en in het weekeind
vaak in de Nieuwe Regentes te vinden.
Op woensdagavond fitness ik op het terrein van Tennisvereniging Breekpunt
aan de Teijlerstraat. Ik woon sinds 1990
in de wijk, maar kom ook nu nog regelmatig op plekken waarvan ik niet wist
hoe mooi ze zijn. De samenstelling van
de wijk is ook uniek: als theater willen
we werken voor-, door- en met de bewoners uit de buurt. Iets wat hier bijzonder
goed mogelijk is.

5. Vertel eens iets verrassends
over jezelf

De meeste mensen weten wel dat ik een
grote Efteling-fan ben, maar minder bekend
is dat ik in het verleden aan animatiefilms
heb meegewerkt. Het inkten en inkleuren
van karakters op doorzichtige vellen, het
ontwerpen van achtergronden en karakters, het animeren van figuren en objecten
in het platte vlak of in een maquette. Dit
was begin jaren tachtig toen bijna alles nog
handwerk was. Een leuke maar ook tijdrovende klus, met 24 beelden per seconde!
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Welkomcollege in de oude school
aan de Weimarstraat
Door Aad van Schie

Extra dag
computerinloop Segbroek
dag de 25e starten we met de intake en
we zijn volop bezig met het verzamelen
van leermaterialen, leesboeken en ontspanningsspelen. We zijn ook nog op zoek
naar sportmogelijkheden en we zouden
graag samen met buurtbewoners/vrijwilligers het schoolplein op willen knappen. Het zou fantastisch zijn als mensen
zich hier voor melden.” Dat kan bij Denice
Spaans via welkomschool@gmail.com.

Haag beschermd wonen. Zij krijgen begeleiding via Jeugdformaat en Parnassia.
Het Welkomcollege wordt georganiseerd
vanuit de gemeente in samenwerking met
het Lucas Onderwijs.
Denice Spaans is de coördinator van dit
project, de uitvoering gebeurt door enthousiaste vrijwilligers. De jongens krijgen les in vier groepen. Op 20 januari vlak
voor de start sprak ik Denice: “Ja, maan-

In het schoolgebouw met de engelen aan
de gevel, Weimarstraat 300, dat al geruime
tijd leeg staat, is voor in ieder geval een half
jaar het Welkomcollege voor ongeveer 45
jongens (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) tussen de 15 en 18 gehuisvest.
Het gaat om jongens die een erkende
status hebben en die al enige tijd in Den

Haal het beste uit jezelf
Speel basketbal bij de Seagulls
Door Aad van Schie
Op 27 december 2015 is in Den Haag een
moderne nieuwe basketbalclub opgericht:
de Seagulls. Elke zondagavond van 18.00
uur tot 20.00 kan iedereen die daar zin in
heeft voor 3 euro per keer mee doen aan
de basketbalinstuif in Sporthal Gaslaan op
huisnummer 200.
Seagulls is voortgekomen uit een behoefte
onderzoek, uitgevoerd door Bas Burger,
vierdejaars student Sportmanagement aan
de Hogeschool Den Haag. In Den Haag loopt
het ST4R-project dat ervoor zorgde dat op
veel Haagse pleinen basketbalkorven staan,
waar dit attractieve spel beoefend wordt. Op
straat is de sport populair, maar er is slechts
één officiële basketbalclub in de stad. Hoog

tijd voor een verenigingsvorm die aansluit
bij de hedendaagse tijd. Laagdrempelig van
start gaan en ‘jumpen’. Dat is het motto van
deze nieuwe club.
Bas is voorzitter van de club en hij combineert dit met zijn ambassadeurschap voor
de sport in de recent opgerichte Sportjeugdraad Segbroek. “Ik woon hier om de hoek,
dus wat is gemakkelijker dan hier op de
Gaslaan dit initiatief te starten.”
De instuif op zondagavond loopt voorlopig
door tot en met zondag 17 april. Gemiddeld
komen er zo’n 35 jonge mannen en vrouwen
en het ziet er heel dynamisch uit daar op
zondagavond. Lijkt het je wat? Steek je in
sportoutfit en bal mee op zondagavond.

Scholarshippers Mourad en Mustafa zijn
halverwege hun traject

Door: Piet Vernimmen
Vrijwilligers van VÓÓR Welzijn verzorgen twee
maal in de week een gratis computerhulp voor
ouderen. U kon er al terecht met alle vragen
op woensdag van 10.30 tot 12.30 en sinds januari 2016 is daar ook de computerinloop op
dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur bijgekomen. VÓÓR Welzijn organiseert deze gratis
computerhulp in Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant aan de 2e Braamstraat 6.
Hoe kan ik een bijlage invoegen in een email?
Hoe kan ik foto’s die op mijn smartphone staan
op mijn computer bekijken? Hoe kan ik zien
hoe ik moet wandelen van het busstation naar
mijn eindbestemming? Hoe installeer ik een
app? Hoe verander ik het wachtwoord van mijn
email of van internetbankieren? Waar is mijn
bestand gebleven?
Maar ook als u wilt weten of een tablet iets voor
u is, of waar u op moet letten bij de aankoop
van een laptop kunt u er terecht. In het computerlokaal staan tien computers met Windows
7 en Google Chrome. Het is daarom niet nodig
om een laptop of tablet mee te nemen, maar
het mag wel. Sommige mensen vinden het fijn
om op een vertrouwd apparaat te werken, en
dan is het soms beter om de vragen te beantwoorden met het eigen apparaat voor je.
Kortom, met al uw vragen over internet, email,
tekstverwerking, fotobewerking, sociale media
en allerlei andere digitale zaken bent u welkom
tijdens de gratis computerinloop bij ‘t Lindenkwadrant aan de 2e Braamtraat 6.
Neem voor meer informatie contact op met
de ouderenconsulent Segbroek, 070-2052480,
j.vanrossum@xtra.nl of kijk op
www.voorwelzijn.nl

De agenda van bibliotheek Segbroek

Donderdag 21 januari vindt op de KRAJICEK playground aan het Hondiusplein een evaluatie
plaats van het functioneren van de scholarshippers Mourad Essaouo en Mustafa Bingol. Zelf
hebben ze er een goed gevoel over. “Goed voor de wijk en we krijgen de jongeren toch aan
het sporten.”
Door Aad van Schie
Het Hondiusplein, tevens speelplaats
voor de Klimop school was de eerste Krajicek playground (1997) in Nederland. De
Krajicek Foundation steunt jongeren uit
volkswijken met scholarships via het betalen van hun studiekosten. Als tegenprestatie doen de jongens 100 uur vrijwilligerswerk op een playground .
Zowel Mourad als Mustafa geven op donderdagavond voetbaltraining aan gemiddeld 8 kinderen uit de wijk. Ze hebben inmiddels de helft van die 100 uren ingezet.
Mourad is met Vavo bezig en wil daarna
een HBO opleiding techniek doen. Mustafa
zit nu op een MBO-opleiding en wil later
HBO Sportmanagement doen. Beiden zijn
trots op hun prestaties als trainer: “De wijk
heeft daar wat aan en sommige moeilijke
jongens krijgen we toch aan het sporten!“
Bij de evaluatie zijn Wim de Jong, regio-

manager van de Krajicek Foundation en
Jeroen van Barneveld van Voor Welzijn
aanwezig. Ze stellen samen met de jongens
vast dat het vrijwilligerstraject prima verloopt. Op bijgaande foto zien we de twee
vrijwilligers en een van hun begeleiders op
het kunstgrasveld.

Dinsdag 23 februari 10.00-11.30 uur
Robert van Kesteren houdt een lezing over
Segbroek met als titel Segbroek, van moeras
naar fijn wonen.
Donderdag 17 maart
Docudonderdag. Ditmaal Colony’ Deze documentaire buigt zich over het verontrustende fenomeen Colony Collapse Disorder.
Bijenkolonieën zwermen daarbij uit om niet
meer terug te keren.
Maandag 21 maart:
Peutertijd. Voorlezen voor peuters
Dinsdag 29 maart
Peter van Goch verzorgt de lezing : Tweede

kamer, 200 jaar Staten Generaal, werken in de
kamer (onder voorbehoud)
Woensdagmiddagen
Voorlezen en Knutselen (niet tijdens de
schoolvakanties) tussen 14.00-15.00 uur.
Verder besteedt de bibliotheek aandacht
aan de Boekenweek die plaats vindt van 12
t/m 20 maart met als onderwerp Was ich
nog zu sagen hatte...
www.bibliotheekdenhaag.nl
segbroek@bibliotheekdenhaag.nl
(070) 353 55 11
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Duurzaam wonen en
woonomgeving
Op het gebied van de buitenruimte
gaat de gemeente aan de gang met
stadslandbouw, recreatie en bewegen,
vergroenen buitenruimte, duurzaamheidsinitiatieven en voorlichting over
budgetten hiervoor, sportinitiatieven,
versterken leefbaarheid, onderzoeken
hoe het schoolplein aan de Boylestraat
van meer waarde kan zijn voor de
omwonenden, en de oprichting van een
Sportraad met jeugdambassadeurs (is
inmiddels gebeurd; zie KonkreetNieuws
december 2015).
Op het gebied van de duurzame woning:
voorlichting en overleg over onderhoud
en energiezuiniger maken van de woning en een gezond binnenklimaat.

Wijkprogramma Regentesse/
Valkenboskwartier 2016-2019

Leefbaarheid en Veiligheid
Punten die op het programma voor 2016 staan zijn onder andere: riolering Boylestraat, afvalproblemen bij
Oracs, verwijderen graffiti, buurtinterventieteam, vernieuwen wijkpark De Verademing, woongebied maken
van GIT-terrein en beheer van de randen van dit terrein,
populieren vervangen op het Newtonplein, meer verkeersveiligheid Beeklaan, terugdringen sluipverkeer
door de Cartesiusstraat en het aantrekkelijker inrichten
van het Newtonplein.

Aanpak Zuidelijk ReVa

Door: Anneke de Graaf
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit alle wijken hebben vanaf
voorjaar 2015 met de gemeente meegedacht
over wat er beter kan en moet bij hun in de
buurt. Dit heeft eind vorig jaar 48 wijkprogramma’s voor 2016-2019 opgeleverd: een
voor iedere Haagse wijk.
De wijkprogramma’s zijn de opvolgers
van de stadsdeelplannen. De stadsdeelplannen werden gemaakt door de gemeente, de wijkprogramma’s zijn in samenspraak met bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties gemaakt.
En gingen de stadsdeelplannen alleen over
wat in de openbare ruimte gebeurt, de
wijkprogramma’s gaan over onderwerpen
die prioriteit kunnen hebben in een wijk.
Hiervoor is goed gekeken naar wat er in de
wijken aan de hand is en hoe daarop moet
worden ingespeeld. De wijkprogramma’s
zijn dan ook maatwerk, want iedere wijk
is anders.

Wijkprogramma Regentesse- en
Valkenboskwartier
Wijkprogramma Reva is een van de 5 wijkprogramma’s die onder stadsdeel Segbroek vallen. Bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties in de wijk
hebben in juli en september 2015 met de
gemeente besproken welke prioriteiten
voor ons gebied gelden. Daaruit volgen
concrete activiteiten die het stadsdeel tussen 2016 en 2019 uitvoert. Daarin zijn
prioriteiten uitgewerkt rond de thema’s
jeugd en onderwijs, wonen, bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid, werk en
inkomen, opvoeding en zorg, sociale cohesie en buurtbetrokkenheid.Het wijkprogramma is richtinggevend voor de periode
2016-2019. Het jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan legt vast welke prioriteiten
worden opgepakt en hoe die worden uitgevoerd.
Het volledige wijkprogramma vind je op
www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken

Verschillende gemeentelijke afdelingen, politie en welzijn werken intensief
samen aan het verbeteren van de
leefbaarheid in Zuidelijk ReVa, globaal
het deel gelegen tussen Weimarstraat
en Loosduinseweg. Het betreft zaken
als overlast, contacten met bewonersorganisaties en sleutelfiguren, versterken
netwerk winkeliers en zzp’ers, voorkomen van woninginbraak en fietsendiefstal, brandveiligheid, sociale problematiek, problemen rondom kruispunt de
Zevensprong, en de communicatie van
en met de buurt.

Buurtbetrokkenheid
Hierbij moeten we dit jaar denken aan
meer samenwerking van cultuurpartners
(initiatief ‘De Nieuwe Regentes’), samenwerkingsverbanden versterken, waaronder het Intercultureel Platform Segbroek,
Buurthuis van de Toekomst Jonker Frans
en tennisvereniging Breekpunt, uitbouwen buurtfunctie van De Regenvalk tot
wijkcentrum, informatievoorziening aan
nieuwe arbeidsmigranten en gelegenheden organiseren waar bewoners terecht
kunnen met vragen over of ideeën voor
hun wijk.

ReVa Werkt aan positie jongeren
Hier komen zaken aan de orde op het gebied
van de aanpak van de jeugdwerkloosheid in
ReVa.

Aantrekkelijke stadsstraten
Segbroek Fietst!
De gemeente wil in 2016 maatregelen
treffen op het gebied van fietsbeugels en
fietsstalmogelijkheden en gaat regelmatiger fietswrakken verwijderen.

Op de agenda staan zaken als een
aantrekkelijker middenberm van de
Regentesselaan en de mogelijkheid van
stadslandbouw op deze plek, regelmatige snelheidscontroles, de toegankelijkheid voor ouderen, aanpak leegstand in
winkelstraten die buiten de hoofdwinkelstructuur liggen, een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de Weimarstraat en een
kindvriendelijker Beeklaan.
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Vervolg voorpagina Energiekwartier

Door Anneke de Graaf

Woningbouw langs de
Loosduinseweg

In het Energiekwartier komen koopwoningen en huurwoningen. In de eerste fase
van de ontwikkeling komen twee woningblokken langs de Loosduinseweg met in totaal 230 stadswoningen en appartementen.

Esperantoplein

In het hart van de wijk komt een centrale
verblijfs- en ontmoetingsruimte, ‘het Esperantoplein’. Dit is het actieve hart van de
nieuwe buurt. Rond het plein en de energiecentrale is ruimte voor niet-woonfuncties zoals creatieve bedrijfsruimtes, horeca,
kunstenaarsateliers en een theater.

Park De Verademing

Foto: www.demaese.nl

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Energiekwartier is het toegankelijker, aantrekkelijker en veiliger maken van Park
de Verademing. Hiervoor is een ontwerpteam samengesteld uit omwonenden, gebruikers en de groenbeheerder van het
park. Het ontwerp is inmiddels gereed.
De aantrekkelijkheid van Het Energiekwartier wordt ook bepaald door bestaande initiatieven. Bewoners in deze wijk zijn
actief en betrokken. De website van Het
Energiekwartier maakt melding van activiteiten en initiatieven. Wil je graag op de
agenda komen? Meld je activiteit dan aan
via info@energiekwartier.nl. Neem ook
contact op als je een interessante bewoner
of ondernemer bent of kent uit het gebied
Blijf KonkreetNieuws.nl volgen voor
meer informatie over de ontwikkeling
van het Energiekwartier. De website van
Het Energiekwartier gaat binnenkort live.
Daar lees je meer over de woningen die
gebouwd gaan worden, de planning en alles over de transformatie van het Energiekwartier.

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

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).

Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl
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Burgerkracht! Burgerkracht! Burgerkracht!
É

Van de voorpagina

Door Aad van Schie
“Wie weten beter dan de mensen in de
buurt zelf wat belangrijk is voor een goede
gemeenschap?” is het motto van Jim Diers.
Hij begon ooit als opbouwwerker en toen
door de stad Seattle in het noordoosten
van de VS als hoofd van het departement
voor wijken benoemd. Uitgangspunt is om
op een zo laag mogelijk niveau, samen met
de mensen, vorm te geven aan verbetering
en vernieuwingen van de wijk. Een stoet
van voorbeelden uit Seattle, uit Australie
en Nieuw-Zeeland komt in een hoog tempo
voorbij.

De praktijk
Jim toont een project waarbij in een verpauperde buurt zonder winkels rond een
viaduct uiteindelijk weer leuke winkels,
door wijkbewoners zelf opgezet, ontstonden. De start was het beplakken van de
kale muur van het viaduct met illustraties

van leuke winkels: ijssalon, kledingshop,
koffiebar, handwerkshop enz. Uiteindelijk
werden die afbeeldingen werkelijkheid.
In een ander verhaal werd een verwaarloosd parkje met gigantische bomen omgebouwd tot een gemeenschapspark waar
bewoners picknickten, musiceerden en
speelden. En ze beheerden en bewaakten
het park zelf. Het sociaal onveilige parkje
groeide uit tot een feestelijk buurtpark.
En dat terwijl de gemeente aanvankelijk
van plan was de bomen te ruimen.

De ABCD-methode

Steeds begint het veranderingsproces
met het vormen van een sterk netwerk
vanuit de burgers zelf. Plannen maken en
een budget krijgen om die plannen uit te
voeren en zelf veel van de uitvoering ter
hand nemen. Dit heet de ABCD-methode:
Asset Based Community Development:
systematisch trainen van burgers om zelf
vorm te geven aan oplossingen van problemen, beter nog het creëren van nieuwe
kansen in de eigen wijk.

Door: Aad van Schie
Onze wijk is weer een mooie vintagewinkel rijker: op de hoek van Conradkade en
Weimarstraat. Annemiek Pool, een goedlachse dame afkomstig uit de buurt, runt
deze winkel sinds half november met de
onmisbare hulp van haar vriendin Manon
Braakman.

Foto: Diederik van Duuren

Prachtig winkelpand

Spooky & Sue:
meer dan een
doornsnee
vintage store

Voor veel wijkbewoners was dit hoekpand, waarin ooit een videotheek was
gevestigd, maar dat al jarenlang leegstond,
een doorn in het oog. Zo ook voor Annemiek die al enige tijd rondliep met plannen
om een winkel te beginnen. Zij volgde in
het verleden een HBO-modeopleiding in
New York, maar terug in Nederland ging zij
eerst binnen de jeugdhulpverlening aan de
slag en werkte een aantal jaren als gastouder. Het werd echter weer tijd om met haar
oude passie, de mode, aan de slag te gaan.
Een vriendin die in Haarlem een grotere
winkel in hetzelfde genre exploiteert, stimuleerde haar om in haar eigen buurt aan
de slag te gaan.

De vintage-formule
Het zijn vooral de ontspannen sfeer in
de winkel, de frisse stijl en de aangeboden kwaliteit waar Annemiek dagelijks
complimenten over krijgt. Mensen worden
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De beste plannen komen
van onderop

Jim is een krachtige, innemende persoonlijkheid die zijn verhalen vol enthousiasme de zaal in slingert. Het
woord ‘burgerkracht’, het enig Nederlandse woord dat hij met veel power uitspreekt, komt regelmatig naar voren. Jim
is er overtuigd van dat de beste plannen
van onderop komen. Ook in Nederland
heeft hij veel aanhang onder meer van de
organisatie Rode Wouw, die samen met
de Hogeschool in Sittard een Post HBO
opleiding heeft gerealiseerd, gebaseerd
op het werk van Jim. In Deventer is de
wijk Voorstad Oost van probleemwijk in
vier jaar tijd in een ‘daar wil ik zijn’ wijk
veranderd via deze aanpak. Gangmakers
en veranderaars helpen zo’n proces op
gang.

ABCD in ReVa?

In onze eigen wijk zijn theater DNR en
Emma’s Hof mooie voorbeelden van een
dergelijke aanpak. Jim Diers is wel echt

blij van de winkel op deze opvallende plek.
”Het loopt erg goed vanaf de start. De
formule is als volgt: klanten kunnen goede,
schone en gestreken kleding inbrengen.
Schoenen, klein meubilair, siervoorwerpen
en grammofoonplaten zijn ook van harte
welkom. Als het past in de formule van de
winkel neem ik de spullen twee maanden in
consignatie. Bij verkoop is 40 procent voor
de klant. Wordt het niet verkocht dan gaan
de spullen naar een goed doel. Door de
constante inbreng is de winkel aantrekkelijk
voor de klanten.” Annemiek wil de winkel
niet te vol hebben, er moet ruimte in zitten. Welnu: dat is gelukt: de winkel is ruim
opgezet, mooi strak ingericht en er staan
en hangen veel mooie spullen. Niet enkel
kleding, maar ook lp’s en vintage meubels.
Brengers zijn ook vaak kopers en klanten
komen vaak terug.” Tijdens ons gesprek
komt er iemand een tas met spullen brengen en dat geeft een kijkje in de ‘keuken’.
Niet alles wordt aangenomen en kleding en
schoenen worden kritisch bekeken.
De naam ‘Spooky & Sue’ is afkomstig van
een popbandje uit de 70’er jaren van de hit
‘Swinging on a star’. Het singlehoesje hangt
er natuurlijk aan de muur. De winkel is
geopend van dinsdag tot en met zaterdag
van 09.30 - 17.30 uur. Spullen brengen kan
op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00
en 14.00 uur of op afspraak. Annemiek gaat
het wel redden met deze leuke winkel.

Jim Diers
iemand afkomstig uit de Amerikaanse ‘We
gaan het zelf maken’ school en de Nederlandse context is duidelijk anders. Maar
we kunnen hier zeker van leren. Dank aan
DNR dat we kennis hebben kunnen maken met dit fenomeen. Burgerkracht dus!
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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

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

DEN HAAG MEDIA PRODUCTIES
WEIMARSTRAAT 63, DEN HAAG
WWW.SEGBROEKTV.NL
WWW.FACEBOOK.COM/SEGBROEKTV

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

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

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

Indonesisch
Specialiteiten
Restaurant
Dewata

- SINDS 1974 -

d adres voor
Een vertrouw
n
ische gerechte
al uw Indones
e schotels
en vegetarisch
A�halen mogelijk
Reservering gewenst
Dagelijks geopend van 16:00 - 22:00
Dinsdag en Woensdag Gesloten

Beeklaan 269

(nabij hoek weimarstraat)
070 - 3467697

www.dewata.nl

voor klassieke balletlessen
www.ballet.co.nl

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

24
uur

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

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

Uit hout gesneden boekdruk letters.

• 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 al uw:
● ontwerp-,
● druk-,
● en printwerk.

Maar ook
voor foliedruk
en blindpregen.

Melissa Koot thuis in het Regentessekwartier
Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7 2596 HL Den Haag
t. 070 311 48 00
f. 070 311 48 08

www.kootadvocatuur.nl
mail@kootadvocatuur.nl

Prinsegracht 176
2512 GG Den Haag
T 070 737 09 36
E info@smiet-offset.nl
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Kunst en ambacht
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In gesprek met Haagse Houtbroeder Bart van Halem
Tekst en foto: Quirine Reijman
Ambacht heeft de tijdgeest mee. We willen
niet meer snel en goedkoop. Zelfs de IKEA
gooit het over een andere boeg met hun leus
‘Aandacht maakt alles mooier’. De trend is
‘maatwerk’ en ‘duurzaam’. Hoe versleten de
term duurzaam inmiddels ook is, ambachtelijke processen, verantwoord omgaan met
materialen, met je omgeving en hergebruik
zijn niet meer weg te denken.
En het is niet dat Bart van Halem, een van
de drie Houtbroeders, er nu zo berekenend
op ingesprongen is, maar het valt niet te
ontkennen dat wat hij en zijn maten doen,
perfect past in de huidige tijdgeest. Bart
is fijnhoutbewerker met een scherp en alziend oog voor details en afwerking. Een
ambachtelijk kunstenaar, of een kunstzinnige ambachtsman. Maar de aandacht van
IKEA is niet dezelfde als die van de Houtbroeders. Bart: “De aandacht die wij willen
leveren is naar mensen kijken, naar hun
lengte, de wensen, naar de ruimte, voelen
wat waar past, materiaalkeuze, adviseren
in afwerking is heel belangrijk. Doordachte
details, dingen die je niet direct ziet, maar
die wel de schoonheid bepalen. Dat is voor
óns aandacht…”

Kwartiers en dosse

Praat met Bart in zijn atelier aan de
Chasséstraat tussen zijn verzameling
hout, vergaard in de afgelopen jaren, en
je weet dat je met een vakman aan het
praten bent als het gesprek uitkomt bij
het ‘kwartiers’ en ‘dosse’ zagen van een
stuk hout. De effecten die dat heeft op wat
je van het hout ziet: nerf of vlam. “Bestem-

men is een kwaliteit van ons. Bestemmen is
het juiste hout op de juiste plek gebruiken.
Kijken hoe je met verschillende delen een
mooi geheel kunt maken. Kijken naar hoe
de lijnen in het vlak lopen. Zodat het echt
mooi wordt,” vat Bart de kern samen.

Alles lijkt bezield.
Niets gebeurt
zomaar

De Houtbroeders ontstonden twee jaar
geleden toen de vrienden Jaap, Joris en Bart
tijdens het festival Breda Barst hun naam in
de schoot geworpen kregen door hun vrienden die hen gekscherend de houtbroeders
noemden. De tweede betekenis hadden die
vrienden niet door, maar de Houtbroeders
zelf zagen het direct: we broeden heel graag
op wat we van hout kunnen maken, dit is dé
naam en hét moment voor de sprong.

Het runnen van een bedrijf

En zo is het collectief ontstaan dat nog
steeds zoekt naar de beste vorm voor
de samenwerking. Ieder voor zich hadden ze hun eigen bezigheden opgebouwd
in de loop van de tijd. Bart in Den Haag,
Jaap in Tilburg en Joris in Breda. Inmiddels experimenteren ze met urentabellen
en een camera die ze inzicht moet geven
in waar al die uren nou naar toe gaan en
een serieus marketingplan en huisstijl
zijn in de maak. Want het gaat niet alleen
om wat je maakt, ook het bedrijf runnen
is belangrijk. De taken verdelen ze organisch en die lopen makkelijk door elkaar:

Jaap is industrieel ontwerper en zet de
gedachtes van hemzelf, Bart en Joris om
naar uitvoerbare technische tekeningen,
samen puzzelen ze dan tot het ontwerp
echt niet meer beter kan. Joris en Bart zijn
de houtbewerkers. Joris heeft een werkplaats voor machinaal en groot werk, Bart
is de fijnhoutbewerker met een atelier annex presentatie- en verkooppunt.

Gezichten, handen en voeten

Hoe langer we praten, hoe duidelijker:
Bart kan veel met hout en zijn handen,
maar gebruikt ook zijn hoofd. Niet alleen
een doener, maar ook een denker. Een ambachtsman én een kunstenaar. Iemand die
zoekt naar een verhaal in het object, zoals
een tafeltje met een vierkant blad en een
rond plankje eronder, beide van gevlochten
fineerstroken. Het vierkant staat voor de
mens, het ronde staat voor het universum
waar alles uit voortkomt. Het hemelse bereik je door met je voeten op de grond, de
aarde te staan, vandaar vierkant boven,
cirkel onder. Chinese symboliek in een salontafeltje. Alles lijkt bezield. Niets gebeurt
zomaar. Een van de kasten in zijn atelier
heeft aan de voorkant twee poten die, naar
analogie van de macht uitstralende klauwpoten, staan voor de macht van de natuur
– een onbewerkt stuk hout, en de macht van
de maker – een strak gefreesd deel van een
oude houtschaaf. Opvallend vaak hebben
zijn ideeën gezichten, handen en voeten...

Etalage

De Houtbroeders werken aan uiteenlopende projecten. Onze eerste interviewafspraak ging niet door, omdat een voordeur

Bart van Halem
en bijbehorende raamkozijnen in historische, monumentale stijl af moesten. Eerder dit jaar rondden ze een enorme klus af
waarbij ze al het houtwerk voor het interieur van een Bredase horecazaak bedachten en uitvoerden. Nu werken ze voor de
Schiedamse glaskunstenaar Winnie Teschmacher aan een vijf meter hoge pyramideconstructie. En ondertussen schaven ze
aan hun eigen producten als het modulaire
bankensysteem Chillhout, Houtstickers
van een halve milimeter dik hout en Platenplankies: een horizontaal ‘lijstje’ voor je
mooiste platenhoezen. Maar ook een houten poezenbedje, een schommel van een
houten fust, een ring... ga maar eens kijken
in de etalage van Bart, Chasséstraat nummer 12. Of bezoek hun virtuele vitrine:
www.dehoutbroeders.nl.

Succesvol ondernemerschap in Segbroek
‘Succesvol ondernemerschap in Segbroek’ was ditmaal het thema van de jaarlijkse receptie van ondernemersvereniging ‘De Nieuwe Beeklaan’.
Gezien de grote opkomst op 6 januari in het stadsdeelkantoor voelen veel ondernemers zich betrokken bij de vereniging en bij Segbroek.
En… zien veel ondernemers het belang in van netwerken en van het delen van ervaring.
Door: Piet Vernimmen
‘De Nieuwe Beeklaan’ bestaat al ruim 5
jaar en behartigt de belangen van de 42
winkeliers in de Beeklaan, het gedeelte van
de Loosduinseweg tot aan de Weimarstraat. Vier of vijfmaal per jaar komt het
bestuur bij elkaar om na te denken over
bijvoorbeeld veiligheid en uitstraling en
om de betrokken winkeliers te stimuleren
een betere omzet te behalen. De vereniging organiseert ook bijeenkomsten voor
de buurtbewoners en de ondernemers
over leefbaarheid en betrokenheid in de
laan. Voorzitter dhr. Yadin Karabulut: “Op
die bijeenkomsten delen we expertise, we
stimuleren de ondernemers om extra kennis op te doen. We maken hen bewust van
hun rol in de maatschappij, we bekijken
welke rechten ze hebben, maar bespreken
ook welke plichten een goede ondernemer

heeft voor zijn omgeving.”
De Beeklaan is geen officiële winkelstraat,
zoals de Weimarstraat of de Reinkenstraat.
Maar ‘De Nieuwe Beeklaan’ probeert er,
samen met de gemeente, wel alles aan te
doen om het karakter van de Beeklaan als
winkelstraat te verbeteren. Yadin Karabulut: ”Dankzij ‘De Nieuwe Beeklaan’ is de
veiligheid in de Beeklaan verbeterd. De
plantenbakken, bomen en tuintjes voor de
ramen zorgen voor een betere uitstraling
van de laan. We spreken met ondernemers
over het belang van een aantrekkelijke etalage. Je vitrine is je visitekaartje.”
Hoewel de situatie voor ondernemers in
de Beeklaan is verbeterd, heeft de vereniging toch nog wat wensen. Zo zag zij graag
een andere, meer sfeervolle, verlichting in
de straat en blijft de wens tot het organiseren van een braderie bestaan. En de vereniging onderzoekt of er mogelijkheden zijn

om, samen met de gemeente, de ondernemers te scholen, te coachen. “Belangrijk is
dat we de kennis over ondernemen onder
onze leden vergroten. Iedereen weet dat
een goede ondernemer niet iemand is die
‘s ochtends zijn deur opendoet en vervolgens de hele dag achter de kassa blijft zitten. Als ondernemersvereniging staan we
voor maatschappelijk ondernemen, ‘Wat is
onze rol in de wijk?’, ‘Hoe kunnen we ons
nog meer dienstbaar opstellen?’”
De toespraken tijdens de receptie waren
een mooi voorbeeld van wat ‘De Nieuwe
Beeklaan’ wil bereiken. Het ging 6 januari niet enkel om officiële toespraken en
ruimte voor netwerken, maar er was ook
een Business Bootcamp en een opmerkelijk
sprankelende en inspirerende presentatie
over de verschillende manieren waarop je
er als ondernemer voor kunt zorgen dat een
klant zich welkom voelt in jouw winkel.
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MEER DAN
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CURSUSSEN!

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

Vreemde taal leren?
Leren schilderen?
Kijk op www.volksuniversiteitdenhaag.nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag
www.allroundglasservice.nl
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

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

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

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti
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Charly Engels
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Sociaal/Muzikaal ondernemer
Elk jaar rond Kerst brengt Charly Engels de omgeving van Societeit Engels aan de Koningin Emmakade op uitbundige, bijna on-Nederlandse
wijze in kerstsfeer. Aanleiding voor een gesprek met deze opmerkelijke wijkbewoner. “Ja, ik tover Sociëteit Engels helemaal om in kerstsfeer!
We pakken stevig uit! Maar niet alleen dan, ook met Koninginnedag en op Bevrijdingsdag 5 mei.”

Foto: Piet Vernimmen

Week

Charly Engels achter de bar
Door: Aad van Schie en Piet Vernimmen

Muzikale familie
De ouders van Charly Engels, de eigenaar
van Societeit Engels, verhuisden in 1943
vanwege de muziek van Groningen naar Den
Haag, toentertijd dé muziekstad van Nederland. “Mijn vader was muziekleraar en had
een muziekhandel. Hij had 13 kinderen en
wij kregen muziek met de paplepel ingegoten.
Iedereen in ons gezin is muzikaal. Mijn vader
en mijn oudste broer John gaven muziekles
aan de drummers van vrijwel elke Haags popbandje. Ook aan Cesar Zuiderwijk van Golden
Earring. De lessen werden in de huiskamer
en de achterkamer gegeven. Die jongens aten
ook allemaal mee, dan werd er een plank over
een aantal stoelen geschoven en hadden we
een extra lange tafel. Een grote pan op tafel en
mijn moeder ‘managede’ dat allemaal.”

Societeit de Witte en de Haagsche
Courant

Verhuisbedrijf

De toekomst

“Ja, en toen deed ik af en toe een verhuisklus voor de krant en die hobby is wat uit
de hand gelopen. Ik heb nu twee verhuiswagens. Onder mijn klanten zitten instellingen als Parnassia en de GGD ’s. Je moet vertrouwen opbouwen en je steeds realiseren
wat het met die mensen doet, als ze uit hun
huis geplaatst worden vanwege hun leeftijd
of door problemen. Je moet je inleven in de
bewoners. Ach, je komt zoveel ellende tegen. Maar in dit werk wil ik met mijn bedrijf
iets betekenen voor de mensen. En je krijgt
er zoveel voor terug. Het is bijzonder om de
warmte van de mensen te zien als je iets voor
hen gedaan hebt. Het is zulk dankbaar werk.”

We willen in de toekomst meer Indo-rock
in huis, de Black Albino’s zijn al in aantocht
en we gaan meer aandacht besteden aan
muziek uit de jaren van The Stones en de
Beatles. Ik hoop in ‘t voorjaar The Flight in
huis te hebben, dat is een coverband met
muziek van The Stones.
We willen meer muziek waarop onze
bezoekers kunnen dansen. Mensen willen
hier genieten, vrolijk zijn. Zoals ik in mijn
werk als ‘verhuizer’ mensen een veilige
omgeving bied, zo doe ik dat ook hier. Met
Musemix van Joanna Serraris hebben we
de prachtige Americanamuziek in huis.
We willen ook meer doen met Big Bands.
Regelmatig treedt hier de 16-koppige bigband Dr Bernard op. Dan hebben we eerst
een workshop Lindyhop, dat is een soort
combinatie van Charleston en Tapdance.
Vervolgens kan iedereen meteen meedansen als de band begint. Prachtig is dat,
want veel gasten kleden zich dan ook in de
mode van die Charlestonjaren: strak in het
pak met strikje en veel dames met van die
enorme petticoats.“

Van Pakhuis tot Societeit

Als Charly Engels het pand aan de Koningin Emmakade koopt, gebruikt hij het
eerst als pakhuis, als opslag voor interieurs. “Meubels die we weer kunnen gebruiken voor asielzoekers of anderen die in
nood zitten. Die verzoeken krijgen we via
de GGD ‘s van Den
Haag, Zoetermeer,
Naaldwijk en Delft.”
In 2010 verbouwt
hij de helft van de
ruimte tot Sociëteit
maar vanaf 2012 gebruiken ze de hele
ruimte. “We hebben
het zo ingericht dat je je meteen thuis voelt
als je binnenkomt. Als we hier een feest
hebben voor de ambassade van Litouwen,
dan zorgen we dat er bloemen staan met
de kleuren van hun vlag, hebben we een
gezelschap uit Amerika, dan zetten we onze
Amerikaanse poppen pontificaal bij de ingang. Je moet altijd zorgen dat mensen zich
thuis voelen, een warm welkom creëren.“
Mijn vrouw Marijke runt het geheel feilloos.

“Meubels die we
weer kunnen
gebruiken voor
asielzoekers ”

Charly hielp in zijn
jeugd bij de muzikale optredens van
de familieleden en
ging daarna als kelner aan de slag bij
het Kurhaus, waar
hij het fameuze Stonesconcert meemaakte, en bij Societeit de
Witte. “Daarna kwam ik terecht bij de buitendienst van de Haagsche Courant waar ik
verantwoordelijk was voor de bezorgers.
Ik werkte ook bij de afdeling Klachten en
wanbetaling. Dat heb ik gedaan tot het jaar
2000. Bijzonder werk: binnen zien te krijgen van achterstallige betalingen. Weet je
wat het is? Je moet dezelfde taal spreken, je
moet je niet meer voelen dan de klanten.”

Barretje

“Zie je dat barretje daar? De inrichting
van pakhuis naar sociëteit is begonnen
met dat barretje. Ik heb het gekocht van
iemand uit Asten”. Die inwoner van Asten,
Martien Bakens, schrijft in zijn biografie:
”De koper van mijn barretje was een ondernemer uit Den Haag die een verhuisbedrijf heeft en uit een muzikantenfamilie
kwam. Zij hebben me door een hele moeilijke periode heen geholpen. Alleen dankzij
hun zorgen en hun opdrachten kon ik mijn
bedrijf in stand houden (...)“.
Het tekent Charly Engels. Alles voor de
muziek, ondernemend en bovenal sociaal
bevlogen!

Misschien is het niet opgevallen, maar het
was weer de week van de liefde. Prachtig, een hele week alleen voor de liefde.
Tussen jou en mij gezegd, voor mij is het
elke dag de week van de liefde. Niet dat
ik elke dag de liefde bedrijf, maar als je
het al ruim veertig jaar met dezelfde uithoudt, dan moet het met de liefde wel in
orde zijn. Echte liefde dus en daar bedoel
ik geen seks mee. Want volgens mij is er
een heus verschil tussen liefde en seks. Zo
kan je liefdeloos seks hebben, maar ook
seksloos verliefd zijn. Het is maar net hoe
je het bekijkt.
In de media dacht men daar blijkbaar
heel anders over, want voor wat ik er over
gezien en gelezen heb, ging voornamelijk
over seks in de week van de liefde. Zo zag
ik, in een of ander programma, giechelende schoolmeiden proberen een condoom
over een houten kunstpenis heen te
trekken. Er mocht zelfs vooraf een keuze
worden gemaakt uit een grenenhouten
of een mahoniehouten fallus, dit al naar
gelang de afkomst c.q. de voorkeur van
de dames.
De handeling erectus, werd vervolgens
gedaan in een met rode pluche beklede
kartonnen doos - let op de woordspeling
- met de handen door twee ronde gaten,
zodat alles zonder zicht en op gevoel
moest gebeuren. Blijkbaar gaat men er
vanuit dat dergelijke zaken alleen maar in
het donker geschieden. Alleen de keuze
uit die twee verschillende kleuren houten
piemels ontging mij in dit geval volledig.
Opvallend was wel dat er alleen maar
meisjes in beeld kwamen. Waar waren
de jongens? Waren die wellicht in een
ander lokaal bezig met juf Hunker uit de
vierde klas, je weet wel die dikke met die
plooirok en die uilenbril, om te kijken hoe
het nu eigenlijk zit met het vrouwen condoom?
Nee, eerlijk gezegd was ik blij dat die
week maar zeven dagen duurde.
Afgelopen maandag begon er gelukkig
weer een geheel nieuwe week. En niet zomaar een week! Nee…, deze week is het
de week van het stotteren. En omdat het
voor mij, zoals ik al zei, elke dag de week
van de liefde is; ga ik me deze week hard
maken om stotterend tot een hoogtepunt
te komen.

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL
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Veronique Sodano

Zingend en spelend door het leven
Ze komt binnen, bekijkt nieuwsgierig alles wat ze aan de muur ziet hangen, gaat aan tafel
zitten en doopt haar koekje in de cappuccino. “Op z’n Italiaans”, lacht Veronique Sodano.
Ze is theatermaakster en zangeres en half Italiaans. Een brok dynamiek, dat melancholie in
het theater verpakt in humor. Spelen moet Veronique. En zingen!
Door: Ed Vervoorn

“

Dat is altijd zo geweest. Op de basisschool van Veronique stond een podium
in de hal. Toen ze daar eenmaal op stond,
wist ze het: “Dit is wat ik later wil doen”.
Wekelijks deed ze dan ook mee aan de
schoolopening, een feest vond ze dat. Ook
op de middelbare Montessorischool stak
ze direct van wal. In een later jaar was de
keuze tussen een jaar doubleren en theater maken snel gemaakt. Dan maar een
jaartje later van school.

Billy Holliday een man, toch?

Als ze spreekt, is het moeilijk om haar te
onderbreken. Een waterval en nog interessant ook. Ze noemt zichzelf gekscherend
een zangeres die kan lullen en grapjes
maken. Een reden waarom ze veel zingt in
haar theatervoorstellingen en veel praat
tijdens haar muziekoptredens. Alles draait
bij Veronique om het vertellen, in al haar
facetten. Daarom koos ze op het conservatorium ook voor de jazzrichting. Puur op
het gevoel, want veel wist ze daar nog niet
van: “Ik dacht dat Billy Holliday een man
was”. Later begreep ze waarom ze Frank
Sinatra zo’n te gekke zanger vond: de manier waarop hij het verhaal vertelt, bepaalt
de swing en ritme van de songs.

Ik dacht dat
Billie Holliday een
man was

”

Diva Sodano

in Regentesse-Valkenbos
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de straat of in onze
woonzorgcentra. Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence Thuis in Rijswijk hebt u advies én
ondersteuning altijd dichtbij.

HANDIG

ADVIES

ZORG

• Iedere dag lekker eten en
drinken in Jonker Frans
• Wij organiseren geregeld
leuke activiteiten waar u aan
kunt deelnemen

• Onze huisverpleegkundige
denkt met u mee
• Gratis advies in onze
Gezondheid en Zorgwinkel

• Een veilig gevoel met een
hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw
eigen omgeving en in
woonzorgcentra Jonker Frans

Lach en traan dicht bij elkaar

Maar wat is haar eigen verhaal, wat is het
dat Veronique motiveert? Ze vertelt over
haar laatste voorstelling, ‘#No filter’. Ze
komt daar op in haar ondergoed, zonder
make up. Dit is wat het is, wil ze daarmee
zeggen. Gaandeweg gaat ze filters opbrengen. “In 2014 is mijn broer vermoord.
Heftig, heftig. Ik vroeg mij af wat nog belangrijk was. Wil ik zo eerlijk mogelijk zijn,
zonder make up, en uitdragen hoe zwaar

ik het heb? Of zit er ook schoonheid in het
feit dat ik zeg ‘ik breng nu bewust wat filters aan, anders ga ik het niet redden”. En
trouwens, ook voor anderen is het niet
leuk als ik alleen die zwaarheid laat zien.”
De melancholische onderstroom krijgt zo
doelbewust een luchtige verpakking. Iets
wat volgens haar ook in de Italiaanse cultuur zit, waar de lach en de traan dicht
bij elkaar liggen. Overweldigende dingen
moet je lichter maken.
Actualiteit en maatschappij vormen hoe boeiend ook - nooit het uitgangspunt
voor het schrijven van de voorstelling. De
onderwerpen hebben betrekking op haarzélf. Ze is daarbij gefascineerd door de ‘human condition’. Waarom doen we wat we
doen? Waarom zeg je dat het prima gaat,
terwijl dat helemaal niet waar is? Veronique is, kortom, altijd op zoek naar de subtekst. Ze zou vast ook een goede socioloog
geweest zijn.

Aan de ontbijttafel

Sinds ze in 2008 de finale van het Leids
Cabaretfestival haalde, maakte ze al vier
theatervoorstellingen. Er kwam een eerste muziek-cd en de band werkt nu aan de
tweede. Met pop, jazz en sambaliedjes, op
Nederlandse teksten. Ze wordt altijd begeleid door een vaste band, waarin haar man
David saxofoon speelt. Met hem schrijft ze
de muziek en teksten, vaak samen in hun
woning aan de Gaslaan. “We zijn meer en
meer zoiets als een kunstenaarsduo geworden. Zelfs aan de ontbijttafel hebben
we het erover.” Ook de posters, flyers en
webteksten maken ze zelf. “Tja, als je geen
geld hebt, doe je gewoon alles zelf. Je moet
het creatief aanpakken en dat is prima.
Hoewel ik ook best wel eens mijn favoriete
fotograaf Erwin Olaf zou willen vragen
voor een mooie poster, hoor.”

Sporten
onder begeleiding
in Jonker Frans

Diva
Florence Thuis in Regentesse Valkenbos, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

Veronique wordt ook vaak Diva Sodano genoemd. Waarom? Veronique: “Het is een
geuzennaam die ik op het Conservatorium heb gekregen. Voor mijzelf is een diva
iemand die er helemaal staat en zich altijd geeft!” Veronique Sodano en band toeren
momenteel door het land met het theaterprogramma ‘#No filter’. De tweede muziekcd komt rond deze tijd uit. In de zomer treedt Veronique met de band regelmatig op
in strandtent De Fuut. www.veroniquesodano.nl
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Nacht van de
filosofie Den Haag
Op donderdag 14 april, tijdens de
Maand van de Filosofie, vindt in
Den Haag de Nacht van de Filosofie
plaats. Esther Didden organiseert
deze Nacht in tentoonstellingsruimte Nest, Zaal 3 en De Electriciteitsfabriek ‘s middags van 16.00 tot 23.00
uur.

Krokus Kabaal:
theater- en
kunstfestival
voor Haagse
kinderen in de
Voorjaarsvakantie!
Tentoonstellingsruimte Nest biedt al jaren de mooiste exposities. Er komt, afhankelijk van de aard van de exposities, een gevarieerd publiek
van jong en oud. Toch heeft het de schijn van ontoegankelijkheid in zich. En niet alleen door de wat verborgen ligging, in de schaduw van de
grote Elektriciteitsfabriek. Ook de noemer ‘hedendaagse beeldende kunst’ spreekt niet direct bij iedereen tot de verbeelding. Maar daar wordt
aan gewerkt.
Door: Ed Vervoorn
De voormalige kantoorruimtes van de
Gasfabriek aan het De Constant Rebecqueplein kwamen in het begin van het millennium leeg te staan. Gaandeweg werd het
geheel een ‘broedplaats’ van creativiteit.
De kantoren werden omgevormd tot een
tentoonstellingsruimte (Nest), de theaterruimte Zaal 3, dansstudio’s en een geluidstudio. Daarnaast kwamen er ruim veertig
atelierruimtes beschikbaar. De stichting
DCR (De Constant Rebequeplein) voert het
beheer.
Pionier en huidig directeur Eelco van
der Linden organiseerde in 2007 de eerste tentoonstelling in Nest. Het pand werd
door de kunstenaars en vormgevers zelf
opgeknapt. Nu draait Nest al enige tijd
mee in het kunstenplan van de gemeente
Den Haag (in ieder geval tot eind 2016) en
wordt het gesteund door het Mondriaan
Fonds, dat zich speciaal richt op presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst.

Mix

Susanne Koekenberg is coördinator bij
Nest. “We maken hier altijd thematische
tentoonstellingen”, vertelt zij. “We zoeken
steeds verschillende kunstenaars die het
thema kunnen belichten. Doorgaans een
mix van Haagse en (inter)nationale kunstenaars.” Maar ook de mix van gevestigde
namen met net beginnende kunstenaars is
voor Nest een uitgangspunt. Voor die laatste groep erg belangrijk, omdat musea of
galeries voor hen nog vaak onbereikbaar
zijn. “Wij vullen voor velen het gat tussen
‘net afgestudeerd’ en ‘gevestigd zijn’.”

Daarom is er speciaal door en voor studenten van de Haagse kunstacademie
(KABK) enkele keren per jaar ook de One
Nest Stand. Hierin is werk te zien dat een
reactie is op de eerdere thematentoonstellingen. Susanne: “Het zijn altijd inspirerende avonden waarop Nest overspoeld wordt
door jonge mensen.”

Toegankelijkheid

De tentoonstellingen beginnen doorgaans met een introductiefilm, waarin de
kunstenaars vertellen wat hun band is met
het thema (bv. ‘religie’ of ‘macht’). Susanne: “De films zijn ook op de sociale media
te zien. Dat is prettig, want zo leer je de
makers van de expositie direct beter kennen. Hetzelfde geldt voor de zaalteksten,
die bezoekers bij binnenkomst krijgen. En
dan zijn er nog de gastvrouwen en gastheren; studenten die rondleidingen geven en
allerlei ins en outs van de expositie vertellen.” Geen overbodige luxe allemaal. Want
het verhaal achter het getoonde object is in
de hedendaagse kunst met veel installaties
en mediakunst (video’s) doorgaans van
minstens zo groot belang als de getoonde
werken zelf. Nest slaagt er zo in de toegankelijkheid voor het publiek te vergroten.

Verwend Nest
In Verwend Nest kunnen kinderen
(6-12 jaar) hun eerste stappen richting
musea maken. Docent is de kunstenares
Sarina Missot. Na het bezoek aan de
tentoonstelling over religie maken de
kinderen een talisman. Of zoals een
van hen, Dora uit de Kepplerstraat, het
ziet: een gelukspotje. “Je hebt hier veel
dingen om te knutselen. Daar houd ik
van. Dit gelukspotje is het leukste wat
ik gemaakt heb. Als ik een nachtmerrie
heb, doe ik ‘m open en kan ik het vrij
laten.” Moeder Veronique hoorde via een
andere moeder op school over Verwend
Nest: “Ik kende het niet, al ligt het in
de buurt. De ruimte hier is erg inspirerend. De kinderen leren goed kijken.
Het is mooi om te zien hoe zij de eigen
verbeelding in iets creatiefs om weten te
zetten.” Meer informatie op
nestruimte.nl/nl/club

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

Club Nest

Meer toegankelijkheid en betrokkenheid wil Nest ook bereiken via Club Nest.
(Buurt)bewoners van alle leeftijden kunnen hier lid worden en aan verschillende
activiteiten mee doen, die altijd aansluiting zoeken met de tentoonstellingen die
er zijn. Er is een aanbod voor volwassenen
en voor kinderen. De ruimte zelf is ook te
huur.

Van maandag 22 t/m zaterdag 28 febr
is er voor kinderen van 2 t/m 12 jaar
van alles te zien en te doen op de locaties van de Haagse Cultuurankers,
dus ook in De Nieuwe Regentes! De
voorstellingen en activiteiten worden
tegen laag tarief (veelal €3 en in de bibliotheken zelfs gratis) aangeboden.
Voor de allerkleinsten gaat het Ukkieconcert op tournee door de stad en
vanaf vier jaar is er meedoe-theater
‘Kruip-friemel-kriebel’. Tante Lulu
leest voor over Nansi de spin.
Kinderen vanaf zes jaar kunnen aan
de slag bij jeugdcircus Circaso als acrobaat of jongleur. Of je maakt een kriebelbeest of versiert een vogelhuisje.
Ben je acht jaar of ouder? Dan zijn
er workshops muziek, een theaterpresentatie voor de ouders, of een
‘selfie’ in linosnede voor een reizende
Haagse portrettententoonstelling.
Kijk voor het “Krokus Kabaal programma’, de tijden en voorstellingen op de
website van De Nieuwe Regentes.

Te zien in Nest
Vanaf 12 maart - ´Might as Well´: zes
kunstenaars tonen elk een ander aspect
van macht.

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!
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ONDERWIJS IN DE WIJK

Leerkrachten halen het beste uit ieder kind!
Door: Aad van Schie en Piet Vernimmen
Mevr. Natascha Nieuwenhuizen begon haar
onderwijsloopbaan in 1993 in het onderwijs
Nadat ze zeven jaar in het speciaal onderwijs
aan een cluster-4 school voor leerlingen met
gedragsmoeilijkheden had gewerkt, maakte
ze de overstap naar de Elout. Sinds schooljaar 2013-2014 is ze directeur op deze school.
Het schoolgebouw aan de Copernicusstraat
159 is in 2008 helemaal vernieuwd.
We hebben vrijdag 15 januari een gesprek met haar. Het is stil in het schoolgebouw. Alle leerlingen van groep 3 tot en
met 8 staan vandaag van 11.00 tot 13.00
uur bij het Iceparadise in Leidschendam
op de schaatsen. Ook ouders zijn uitgenodigd om te helpen bij de organisatie. En
daarmee komen we meteen op twee van de
sterke punten van De Elout: aandacht voor
sport en ouderbetrokkenheid.

Sport

“We besteden inderdaad veel aandacht
aan sport. De leerlingen van groep 5 en 6
krijgen eenmaal in de week zwemles in de
Blinkerd. Naast onze vaste bewegingslessen hebben we ‘Club Elout’, ons programma
naschoolse sportactiviteiten voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. Vier dagen
in de week en elke dag drie activiteiten, variërend van tennis, turnen en badminton,
tot waterpolo, voetbal of hockey. Zeker de
helft van de leerlingen neemt daar actief
aan deel. We maken ook gebruik van voorzieningen in de wijk, zoals de tennisbanen
van Breekpunt of de badmintonzaal aan de
Gaslaan. We hebben zelf sporters aangetrokken en ook de gemeente biedt ons begeleiders aan. Het doel is om kinderen lid
te laten worden van een sportclub.”

De Elout, een gastvrije,
christelijke school

De leerlingen van de Elout komen voor

het grootste deel uit de wijk ValkenbosRegentes. Zowel allochtone als autochtone
ouders kiezen voor De Elout en de groep
leerlingen is in toenemende mate een afspiegeling van de wijk. “Maar wij zijn een
christelijke school en we vieren de christelijke feestdagen. We praten daar over bij
de aanmelding. ‘Zó doen we dat hier.’ Elke
week lezen we een stukje uit de bijbel en
elke schooldag bespreken we naar aanleiding van dat fragment ‘spiegelverhalen’‘Hoe zou jij handelen in zo’n situatie? Hoe
zou jij het vinden als…? Hoe is jouw beleving?’ We willen christelijke normen en
waarden meegeven. Ouders weten dat en
ze waarderen het.”

Ouderbetrokkenheid

De school vindt de betrokkenheid van ouders van wezenlijk belang. “Dat moet ook
met een christelijke school als de onze. Voor
de ouders van de peuters en de kleuters organiseren we om de drie weken themabijeenkomsten, waar we het thema bespreken
dat we in de klas behandelen en we vertellen hoe we dat gaan doen. Bij de peuters
hebben we nu het thema ‘Hatsjoe’ en bij de
kleuters werken we aan het ‘Br, wat is het
koud!’ De ouders kunnen daar dan thuis
verder met hun kind over praten. Sinds kort
hebben we, dat is een initiatief vanuit de
ouders, koffieochtenden voor ouders. Wat
we ook belangrijk vinden, is dat vanaf groep
6 de leerlingen meekomen tijdens de kennismakingsgesprekken die de leerkrachten
jaarlijks met de ouders hebben. Het gaat er
steeds om de driehoek school-ouder-kind
zo sterk mogelijk te houden.”

Kunstmagneetschool

De Elout besteedt niet enkel veel aandacht
aan sport, de school is ook ‘Kunstmagneetschool’. Vanuit de gemeente kreeg de Elout
subsidie om extra aandacht te besteden
aan cultuureducatie. “Ons team koos voor
twee disciplines: drama en muziek. Het
Koorenhuis leidde al onze docenten op om
dramalessen te kunnen verzorgen. Op het

Overtuigend vegetarisch
Restaurant Symbiose
Door Quirine Reijman
Wie de eetrecensies in de vorige edities
van Konkreet Nieuws heeft gelezen, is het
vast opgevallen dat ik eigenlijk altijd een
positief oordeel heb. Dat is niet omdat ik
niet kritisch ben of wil zijn, maar omdat ik
liever schrijf over iets waar ik enthousiast
over ben. Een klein maar belangrijk detail.
Enthousiast ben ik ook over restaurant
Symbiose, om maar met de deur in huis te
vallen. Onbegrijpelijk dat je daar op een
vrijdagavond zonder te reserveren binnen
kunt lopen! Het zou er vol moeten zit-

ten… En het is ook niet dat ze te klagen zouden hebben over de recensies op facebook.
4,8 sterren van de vijf die je er kunt geven.
Helemaal terecht.
Het zit natuurlijk wat verscholen, zo op de
hoek van de Galileistraat en de Marconistraat,
midden in de woonwijk. Niet een locatie waar
je zomaar langsloopt. Ik ken de plek van het
Thaise tentje dat er tot 2012 heeft gezeten.
De open keuken hebben de eigenaressen
gehandhaafd, maar verder is het grondig
aangepakt en omgebouwd tot een sfeervol
restaurantje.
We proeven drie heerlijke gangen. Alles

Foto: Diederik van Duuren

Dit artikel over De Elout is het derde in de serie
over basisonderwijs in ReVa.

“We willen
christelijke normen en
waarden meegeven”

“Ouders moeten
zich betrokken
voelen”

naast hebben we allerlei andere muzikale
activiteiten. Vergeet niet: muziek heeft een
positieve invloed op het leren. We willen
leerlingen een breed scala aan ontplooiingskansen bieden. Ze ontwikkelen in de loop
van hun schooltijd kennis, vaardigheden en
gevoel voor kunst en theater in het bijzonder. Rekenen en taal zijn bij ons de kernvakken, maar het gaat om méér.”

vakdocent en de eigen leerkracht verzorgt
dan later de vervolgles. In groep 5 maken de
leerlingen kennis met blokfluit, keyboard,
gitaar en slagwerk en in groep 6 oefenen
ze met één van die vier instrumenten. We
hebben ook ‘levende muziek’ op school. In
groep 3 komen musici van het Residentie
Orkest, in groep 5 van Slagwerk Groep Den
Haag en in groep 8 Haagse rappers. Daar-

Voor de zaakvakken en voor rekenen en
taal werkt De Elout met coachend leren. “We
maken de leerlingen zelf verantwoordelijk
voor hun leren. We geven ze op deze manier
extra bagage mee, meer zelfstandigheid. Die
methode werkt. Onze leerlingen gaan na De
Elout in overgrote meerderheid naar De Populier, naar de Heldring of naar het Maris,
vwo/havo- en mavo-scholen voor voortgezet onderwijs hier in de buurt. “

einde van elk schooljaar verzorgt elke groep
een voorstelling voor de ouders. Bij muziek
krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 één
keer in de twee weken muziekles door een

vegetarisch en biologisch, met stevige,
uitgesproken smaken. Dat begint al bij de
tapas voor twee. Ik wist niet dat je zulke lekkere aandappeltjes en fritata van zoete patat
had… Alles vers en met veel aandacht opgemaakt. Nou eten wij sowieso al nauwelijks
vlees, maar ik kan me niet voorstellen dat een
verstokte vleeseter hier niet ook overtuigd
raakt dat hij of zij ook wel eens een dagje
zonder kan. In mijn crepes met courgette,
geitenbrie, gegrilde groenten en kaassaus
heb ik het vlees in ieder geval niet gemist.
En het pakketje aan de overkant van de tafel,
gevuld met schorseneren, spruiten, wortel
en broccoli, vergezeld van een burgertje van
rook tofu met cashewnoten en prei, was ook
zeer smakelijk.
De nagerechten zijn misschien een beetje
aan de zware kant, vergeleken bij de hoofd-

Coachend leren

gerechten, maar mán, wat zijn ze lekker!
Het kastanje-cakeje met vijg, zwemmend in
vanillesaus, verrukkelijk. De special van speculaastaart met stoofpeertjes, ook za-lig.
De inrichting van Symbiose is smaakvol, maar
niet bijzonder luxe of hip. No-nonsense is
een betere omschrijving misschien. Op de
achtergrond draait prettige muziek, de sfeer
is gemoedelijk. Vooral geen haast. De bediening is uitstekend en de handgeschreven bon
met zwierige letters is een mooi aandenken
aan een zeer geslaagd etentje!
Open van woensdag tot en met zondag van
17.00 tot 23.00 uur.
Galileistraat 160,
Telefoon: 070 888 5555.
Soepen/voorgerechten € 5 - € 7,
hoofdgerechten € 17,50,
nagerechten € 6,50 - € 11,-.
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Cultuur in onze wijk
Samenstelling: Piet Vernimmen

Zie ook onze (cultuur) agenda op www.konkreetnieuws.nl

WIJN EN KUNST - NANCY KROON

ZAAL 3 – EEN VORIG LEVEN

FOYER DE NIEUWE REGENTES

Als een rode draad verwerkt Nancy Kroon
(1966) haar fascinatie voor de antieke
Griekse kunst en cultuur en de kleuren en
mystiek van het Griekse landschap in haar
schilderijen. Mens, vorm en emotie zijn
onlosmakelijk met haar werk verbonden.
Resten van beelden, flarden van teksten
worden opgenomen en getransformeerd in
het werk. Zo heeft het ene werk een hogere abstractie en moet de vorm vooral gevoeld worden en is het andere beeld meer
gedetailleerd. Te zien t/m 9 mrt.
info@paulvanderdonk.nl

Op vrijdag 26 febr spelen Thomas, Sacha en
Jos ‘Een vorig leven’ naar een tekst van
Toon Tellegen. Tellegen schetst een beeld
van de mensen uit het stadje waar hij opgroeide. We maken kennis met Jacob Laagwater, die in de kalkfabriek werkte en zijn
eigen ‘bijbelverhalen’ vertelde. Met Leen
Hellevoet van wie niemand ooit had meegemaakt dat hij níet boos was. En met Kreupel, die altijd iets anders wou dan iedereen.
De voorstelling gooide hoge ogen op theaterfestival De Parade.
www.theateraanhetspui.nl

Van 3 mrt t/m 18 apr exposeert Ingrid
Vente in de foyer van DNR met de tentoonstelling ‘Postcard from Heaven’s ocean/ The dark side of being light’. Ingrid
verrast de bezoekers met tekeningen,
foto’s en stukken hout in de vorm van
surfboards die ze heeft bewerkt met
mixed media. Ingrid gebruikt kunst oa
om zichzelf te uiten. Exposeren is een
belangrijke fase in het creatieve proces,
juist omdat het gaat over verbinding maken en zichtbaar worden.
www.denieuweregentes.nl

WHISPERING WALL

DE NIEUWE REGENTES – OPEN PODIUM

DE VERTELVLOER - AILUN ELZENGA

Mark de Weijer presenteert in Whispering
Wall, Weimarstraat 56, lampen en wandbekleding. Papier als materiaal is Mark zijn leidraad. Sinds kort bestaat Whispering Wall uit
Atelier Mark de Weijer èn uit Vilt aan Zee.
Vilt aan Zee is opgericht door Anne de Weijker en Sandra Burggraaf. De overeenkomsten
tussen papier en vilt prikkelen de fascinatie
van Mark en Anne voor materiaal, onderzoek
en ambacht. De samenwerking wordt ook
zichtbaar in het nieuwe interieur!
www.whisperingwall.nl

Ben je Haags podiumkunstenaar, amateur
of semi-professioneel? Elke derde donderdag van de maand geeft DNR jong (16+) tot
oud de gelegenheid zich te presenteren.
Dansen, kleinkunst, muziek, theater, alleen
of met anderen. Een vakjury selecteert aan
het slot van de avond de beste acts. Ook het
publiek heeft een stem. De geselecteerde
acts krijgen in de maand mei coaching door
een professional. De slotvoorstelling is op
26 mei. Geef je op door een mail te sturen.
laudie.vrancken@denieuweregentes.nl.

Ailun Elzenga vertelt zondag 17 apr een
verhaal, onder begeleiding van een muzikant, waarin de liefde tevoorschijn mag komen. ‘Soms doen we de deuren dicht, omdat
het buiten zo koud en kil is. Soms vergeten
we dat er nog iemand mag binnenkomen.
En dat diegene misschien het vuur binnen
kan aansteken. Soms, heel soms, gebeuren dat soort dingen.’’ Ailun Elzenga is een
sprankelende verhalenvertelster.
Aanvang voorstelling 14.00 uur. Entree
10 euro. Reserveren gewenst.
vertelvloer@gmail.com
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adressen en telefoonnummers

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

Gezondheid
Nachtdokter 19.00 - 07.00 uur , tel: 346 96 69
Spoedeisende apotheek buiten werkuren
tel: 324 60 85 / 359 85 60
GG & GD, tel: 353 71 85 of 14070
Thuiszorg
Acaciastraat 178, tel: 379 54 45
Centrum voor ouderen, tel: 205 26 60
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339, tel: 752 69 00
Meldpunt Kindermishandeling
tel: 0900-1231230
Sociaal Wijkzorgteam ReVa
Meldpunt, tel: 0900-40405
Wijkbus Uit en Thuis
tel: 070 - 205 26 60
Bereik in de Wijk (Kepplerstichting)
tel: 070 85 00 588

Buurthuizen

NEST – FOR I KNOW THE PLANS I HAVE
FOR YOU

Jaarlijks organiseert Nest ism de KABK
een project waarbij studenten de opdracht krijgen aan te haken bij het thema van één van de tentoonstellingen van
Nest. For I know the plans I have for you
is een One Nest Stand nav de tentoonstelling ‘I am closer to you then your
very self’. De studenten van de KABK
laten hun licht schijnen op het thema
religie. ‘For I know the plans I have for
you’ is alleen te zien op donderdag 25
febr tussen 20.00 en 24.00 uur.
www.nestruimte.nl

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

Meldpunten
SOCIETEIT ENGELS - CORINNE WEST

ELECTRICITEITSFABRIEK - REWIRE

Op donderdag 7 apr opent de Amerikaanse
singer/songwriter Corinne West, samen met
haar begeleider Josh Workman, de Musemix
Concerten van 2016 in Sociëteit Engels. Corinne West bracht onlangs haar 5e CD uit,
‘Starlight Highway’. West zingt op een subtiele, haast ingehouden manier en met de
zuiverheid en de romantiek van een nachtegaal, volgens enkele recensenten. Een
van de beste singer/songwriters van deze
tijd. “Sing for me soft till the night falls
away (…) hold me so tight that the world can’t
get in, then dance with me darling again”.
www.musemix.com

Van 1 t/m 3 apr is in de Electriciteitsfabriek
weer Rewire, het jaarlijks muziekfestival,
met de focus op hedendaagse elektronische
muziek, neo-klassieke muziek, new jazz,
experimentele pop en geluidskunst. Het
programma bestaat uit concerten, performances, een club programma, filmvertoningen, lezingen en workshops. Op vrijdag
1 apr opent de Britse componiste en muzikant Mica Levi ism het Duitse ensemble
Stargaze Rewire 2016 met een live uitvoering van de soundtrack van cultfilm ‘Under
The Skin’ (2014)
www.electriciteitsfabriek.nl

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

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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Theater
MAART 2016

APRIL 2016

DNR Expositie | Ingrid Vente
03
Creatief, verrassend en ‘anders dan anders’ fotowerk. 3 maart t/m 18 april.
Expo

01/03
Diverse

Panambi | Nieuw Geluid

Totaalervaring: Op ontdekkingsreis door DNR met kunst, muziek, dans en theater.

Bluesclub | Richard van Bergen & Bootleg Bluesband
08 DNR
Mississippi-blues en een reünie van een Haagse band.

DNR Bluesclub | Fat Harry and the Fuzzy Licks
04
Eigentijdse blues met een unieke stijl van deze formatie uit de Randstad.
Muziek

Muziek

Communication | Tango Centro
05
Muziek
Workshops, salon én dansvoorstelling met livemuziek van Quinteto Capital Tango.

Bach en Murnau | Mirjam Plas & Maria Alonso Aliende
09
Dans
De klassieke film ‘Sunrise’ van F.W. Murnau met livemuziek van J.S. Bach.

Kinderspel/Toekomstmuziek | Magma Duo
06
Muziek
Emmy Storms (viool), Cynthia Liem (piano) met strijkorkest de Haagse Beek.

Dans

Too Cool for School | Extended speelt Percossa (15+)
09
Jeugd
Ontdek de geheimen en trotseer de gevaren van ritme en theater!
Uitdaging | Michelle David en Maria de Fatima
12 De
Muziek
Thijs Borsten daagt uit: Gospel/Soul en Fado
Waar de Gospel zich kenmerkt door grootse uithalen zoekt de Fado in melancholiek en
sereniteit. En hoe klinken deze stijlen samen? Zal het Michelle David en Maria de Fatima
lukken elkaars muzikale stijl te doorgronden?

ontmoetingen: ‘Pseudologica’
13 Magische
Zondagmiddag vol jazz en magie. Dan LeFay vervangt vraagtekens door uitroeptekens.

Variété

| Project Sally (4+)
16 Dekbed
Een poëtische dansvertelling over wat er gebeurt wanneer je je ogen sluit.

Jeugd

Open Podium
17 DNR
Ben jij de beste uit de buurt? Toon je talent voor een vakjury!

Theater

| l’Autre Pays du Theatre
18 Vivre
Un spectacle sur le masculin et les hommes aujourd’hui.

Theater

moord op Blonde Dolly | Sjaak Bral
19 De
Feit en fictie verstrikt in een theaterthriller van de bovenste plank.

Theater

Flamenco del Barrio Primero
20
Dans
Een flamencoprogramma uit de buurt van (inter)nationale klasse, met Tiempos Nuevos.
Festival 2 Turven Hoog op Locatie (0-6 jaar)
Zinnenprikkelende, bijzondere theatervoorstellingen en installaties voor de allerkleinsten!

del Barrio Secundo
10 Flamenco
Flamencoprogramma uit de buurt van (inter)nationale klasse, met Johan Frauenfelder.

Awesome Decades | Randstad Brass Adventure
16 Ten
Jubileum: Met orkest en muzikale gasten kijken we terug op 100 fantastische jaren.

Muziek

19/20
Diverse

Zand en Veen | Buurtvoorstelling Segbroek
Voorstelling door buurtgenoten die hun talenten hebben gebundeld.

DNR Expositie | Alice Bakker
22
Expo
Bewegingssensaties van het lichaam gevat in staal en papier. 22 april t/m 12 juni
Havana | Tango Extremo
23
Dans
Tango en Danzón: muziek van Buenos Aires tot Havana!

DNR SERIES
DNR Filmclub March | Tribute to Luis Buñuel
di
Five films by the father of cinematic Surrealism, with i.a. ‘Los Olvidados’ and ‘Viridiana’.
Film
DNR Filmclub April | Tribute to Sam Peckinpah
di
Four hardboiled and superbly made films by one of the most original directors.
Film
Sessions | Lekkere livemuziek in de Tearoom
di DNR
Muziek en een drankje, elke eerste dinsdag van de maand.

Muziek

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

Divers

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

DNR voor de kleintjes

Zwier | Het Wervelwind Ensemble
24
Muziek
Stap in een muzikale zweefmolen: wervelende klanken tillen je op en draaien je rond.

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

25 Kluizenaar | Simone de Jong
Theater Een beeldende voorstelling over de bewoner van een mini-huis (try-out).

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

www.denieuweregentes.nl

