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tekst: Anneke de GrAAf

 
Ingrid woont al 17 jaar aan de Valkenbos-
kade, het stuk dicht bij de Loosduinseweg. 
Ze houdt van de buurt en haar huis, alleen 
jammer dat ze geen tuin heeft. “Ik heb op 
het dak een vierkante meter met bietjes 
en bonen. Op het balkon kweek ik krui-
den, tomaten en radijsjes. Ik zou graag 
eens wortel of prei willen telen, maar dat 
kan alleen in de volle grond. Als ik uit mijn 
raam kijk, zie ik de taluds van de Valken-
boskade – dat kan een enorme lap tuin 
zijn”, bedacht ik.

Urban farming
Ze vond dat een urban farming initiatief 

wel paste in deze tijd. Misschien konden 
de bewoners aan de Valkenboskade wat 
meer met elkaar optrekken door zo’n pro-
ject op te pakken. “Ik stuurde een mailtje 
naar de gemeente met mijn idee om die ta-
luds te gaan verbouwen. De volgende dag 

kreeg ik antwoord en de week daarop zat 
ik op het Stadsdeelkantoor. Ze vonden het 
een goed initiatief en nodigden me uit om 
een plan uit te werken.” Op brieven die ze 
rondbracht bij de bewoners kwamen po-
sitieve reacties. Een denktank ging aan de 
slag, maar het moest wel iets voor ieder-
een worden. Er kwamen steeds meer leuke 
ideeën binnen. Veel groene hulp bood Eric 
Wisse, eerder actief voor de Newton-tuin 
en stadstuin Emma’s Hof. Inmiddels is er 
een uitvoeringsplan dat binnenkort met 
het Stadsdeelkantoor zal worden bespro-
ken. “We beginnen eerst met dit stuk van 
de Valkenboskade,” zegt Ingrid. “Het is 
voor ons ook nog even zoeken, dus je moet 
het eerst een beetje behapbaar houden. 
Als het goed gaat, kunnen we uitbreiden.”

Start van het project
Intussen is al het een en ander gebeurd. 

Er is inmiddels een facebookpagina met 
80 leden. En in december plantte direc-
teur Annette de Graaf van het Stadsdeel-
kantoor als start van het project één van 
de twee door de gemeente geschonken 
fruitbomen. De gemeente zorgde ook 
voor de partytent en de statafels. Er werd 
een informatiebord voor de plek aange-
boden door makelaar La Clé en cafetaria 
De Blauwe Fiets bood de 50 aanwezige 
bewoners hapjes aan. 

Het plan
Wat staat er allemaal in het plan dat 

straks aan de gemeente wordt aangebo-
den? Het idee is om meerdere perken uit 
te graven aan één kant van het water. Daar 
komen moesplanten, kruiden, fruitbomen 
en bloemen. Onder de appelboom komt 
een ontmoetingsplek met bankjes voor de 
bewoners. Dat wordt ook het middelpunt 
van het project. Er komt een grondwater-
pomp en natuurlijk ook iets leuks voor de 
kinderen. Die moeten daar natuurlijk wel 
veilig kunnen spelen. Maar dat komt wel 
goed, want de gemeente heeft nog wel er-
gens een oud hekwerk over van het Kam-
perfoelieplein.  
www.facebook.com/groups/valkenbosgaarde 

Van Kade naar Gaarde 
De Valkenbosgaarde 

Stad, de natuur, gezond eten en leven, duurzaamheid staan 
in de belangstelling: Het ‘Eetbaar park’ in het Zuiderpark’, 
het stedelijke project in het voormalige kantoorgebouw ‘De 

Schilde’, stadsboerderijen, bijenhouderijen, buurttuinen en een 
stadswijngaard. Urban farming is hot in Den Haag en ReVa blijft 
niet achter. In december opende in ReVa de Valkenbosgaarde.
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‘t Drieluik
UITGAAN IN DE WIJK  7

Thomsons meubelstoffeerderij
ONDERNEMEN IN DE WIJK  11

Annette de Graaf

Een verborgen parel

Vanaf 1875 in het vak

Tijdens haar wandelingen langs de Valken-
boskade ontdekte Ingrid de Frel dat mensen 
hier en daar al bloementuintjes bij de bomen 
en een kruidentuintje aan het hek langs de 
kade hadden gemaakt. De kade zou best 
meer gebruikt kunnen worden als moestuin, 
peinsde ze. De gemeente was er wel voor in. 

Urban farming in ReVa

Buurtfietsenstalling
Veel bewoners van (boven)wonin-
gen in ReVa zetten hun fiets nood-
gedwongen op straat, tegen een ge-
vel of vast aan nietjes, maar zouden 
hun fiets liever in een buurtfietsen-
stalling plaatsen.  Dat geldt voor een 
simpele stadsfiets, maar  helemaal 
voor een wat prijziger elektrische 
fiets. De gemeente erkent die wens 
en verleent subsidie.
Bezitters van een leegstaand winkel-
pand, schuur of garage, kunnen een 
buurtfietsenstalling beginnen. Tot 1 
maart 2018 verleent de gemeente 
daar ruime subsidie voor. Bezitters 
van een buurtfietsenstalling die hun 
stalling willen opknappen of uit-
breiden kunnen eveneens subsidie 
krijgen.
In een buurtfietsenstalling kunnen 
bewoners tegen een maandelijkse 
vergoeding hun fiets veilig stallen.  
De subsidie is (vooral) bedoeld voor 
fietsenrekken, verlichting, een goede 
toegangsdeur en een veilig (elektro-
nisch) slot.
 
Het aanvraagformulier is te vin-
den via www.denhaag.nl/home/
bewoners/loket/meldingen/to/
Subsidie-buurtstalling.htm
Bewoners die meer informatie willen, 
kunnen contact opnemen via 
fietsparkeren@denhaag.nl
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tekst: AAd vAn schie 

 
We kwamen op het spoor van een heel oud ini-
tiatief uit het begin van deze eeuw om van een 
oud schoolplein achter de voormalige basis-
school aan de Hendrik van Deventerstraat een 
fraaie buurttuin te maken. We spraken met be-
woners uit de straat en met de eigenaar van het 
pand de Stichting Jamia Madinatul Islam. En we 
bezochten voor dit onderwerp ook het Paleis 
van Justitie in verband met een rechtszaak over 
het gebruik van het pand en een deel van het 
schoolplein als parkeerplaats. Een bijzondere 
zaak is het minste wat je er over kan zeggen. 
Lees zelf maar.

In het najaar van 2016 organiseerde Konkreet 
Nieuws een lezersonderzoek. Uit de reacties 
bleek dat veel bewoners een rubriek over de 
geschiedenis van de wijk erg op prijs zouden 
stellen. Op ons verzoek gaat Maurits Burgers in 
alle edities van dit jaar een stuk schrijven over 
de karakteristieke geschiedenis van ReVa. 

Ook nieuw is een rubriek van notaris Post over 
actuele onderwerpen uit zijn praktijk en een co-

lumn van een gastschrijver Laurens Harteveld. 
Als groen onderwerp deze keer de opmerke-
lijke moestuin aan de rand van de wijk, de Val-
kenbosgaarde. Fraai bespot via de cartoon van 
onze vaste tekenaar John den Exter.  

Het stadsdeel heeft een nieuwe directeur An-
nette de Graaf en we maakten alvast kennis met 
elkaar. Een foto van het hele stadsdeelteam, 
waarin nogal wat wisselingen plaatsvonden, 
completeert deze informatie. We gaan het team 
weer nauwlettend volgen en hopen op een be-
tere toegankelijkheid van deze voor de wijk be-
langrijke functionarissen. 

Tenslotte
We zien weer een staaltje van creativiteit in de 

wijk in de rubriek Thuis in ReVa en het onder-
werp Buurtbemiddeling is uitgediept.

De oproep om uitbreiding van de redactie 
blijft van kracht. Dus als je een inhoudelijke 
bijdrage vanuit de multiculturele hoek  of een 
meer zakelijke bijdrage aan de organisatie van 
de krant zou willen en kunnen leveren, meld je 
dan aan!

VAN DE REDACTIECOLOFON “De oproep om 
uitbreiding van de 
redactie blijft van 

kracht ”
De redactie is verheugd dat ze opnieuw voor een jaar subsidie heeft gekregen 

van het Stadsdeelkantoor. Ook de adverteerders blijven ons trouw. We gaan 
er dus weer een jaargang met 6 mooie kranten van maken. Bij deze de aftrap 

met het februarinummer. Er is weer genoeg te melden.

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws konkreetnieuws.nl

Stichting Konkreet Nieuws KvK: 856362712 
Komende uitgave verschijnt medio april 2017. 

Adverteren? 
Kijk op www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

Hondenpoep overlast
Vanaf maart gaat de gemeente iedere 
wijk in Segbroek langs om een spreek-
uur te houden. Tijdens dit spreekuur 
nodigt de gemeente bewoners uit om 
te komen klagen over de hondenpoep 
overlast in de wijk. Naast klachten is de 
gemeente benieuwd naar ideeën om de 
hondenpoep problematiek te verminde-
ren. Eind april komt de gemeente langs 
in ReVa. Bewoners met suggesties voor 
een locatie om het spreekuur te houden 
of met andere tips of ideeën worden 
uitgenodigd te reageren. 
Mail naar janine.vandenhoogen-
band@denhaag.nl o.v.v. ‘spreekuur 
honden’.

AGENDA 
Agenda Emma’s Hof
25 februari 
Groenklusdag (voor bewoners die groene 
vingers hebben of willen krijgen)

11 maart 
Nl-Doet klusdag voor vrijwilligers
25 maart 
Groenklusdag
29 april 
Groenklusdag
30 april 

Koninginnedag met Oudhollandsespelen 
(voor kleine kinderen met begeleiding). 

Dienstencentrum 
Copernicus
18 februari 
Snuffelmarkt

25 februari 
Copernicus Concert Café, in een ontspannen 
sfeer genieten van klassieke muziek.
12 maart 
Soos Samen 50+ voor oudere homo’s, lesbo’s 
en hun vrienden.
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tekst: AAd vAn schie 

“Ik kom uit een nuchter tuindersnest in 
Noord-Holland. Na het behalen van mijn 
HBO-V (1983) woonde en werkte ik meer 
dan 20 jaar in Azië en Latijns-Amerika. 
Van 2008 tot 2012 werkte ik als gezond-
heidsmakelaar in het stadsdeel Centrum. 
De laatste vier jaar was ik programma-
manager bij GGD Haaglanden. Voor mij 
is de uitdaging van deze nieuwe baan 
gelegen in het feit, dat in een stadsdeel 
als Segbroek het gemeentelijk beleid het 
dichtst en het concreetst bij de bewoners 
komt. Ik ga voor een prettig en gezond 
stadsdeel. Burgers hebben recht op goede 
dienstverlening. Je moet wel voorzichtig 
zijn met het wekken van te hoge verwach-
tingen, maar wat je doet moet herkenbaar 
en effectief zijn. Ik ben hier nu nog te kort 

om te kunnen zeggen waar het heen gaat 
met het stadsdeel, maar over een half jaar 
kan ik aangeven waar we staan. Het stads-
deelteam heeft wel heel veel wisselingen 
ondergaan de afgelopen jaren. In de  Seg-
broekkrant van januari hebben we het 
team gepresenteerd.

Een van de zaken die ik zeker aan wil 
pakken is het weesfietsenprobleem overi-
gens. Dat mag je wel opschrijven.”

Goed luisteren is het halve....
Annette luistert aandachtig als enige ac-

tuele zaken van de wijk Reva aan de orde 
komen. Ook zij was aanwezig in het ge-
rechtshof bij een beroepszaak tussen de 
Gemeente en de Imamopleiding in de Hen-
drik van Deventerstraat over de parkeer- 
en logiesfunctie van die school (zie pagina 
4 en 5). Ze wil over deze kwestie nu geen 

uitspraak doen. Al geeft ze toe dat de ge-
meente wat betreft het schoolplein, waar 
de buurt graag een tuin zou willen, fouten 
heeft gemaakt in het verleden.  Over een 
half jaar spreekt KonkreetNieuws opnieuw 
met haar. 

Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf
Een korte kennismaking 

  V.l.n.r.: Ruud Knoester (milieubeheerder), Dino Landlau (technisch beheerder), Marianne Jaarsma (milieu- en speelbeheerder), Eduard Schön 
(groenbeheerder), Hakim Ahbarouch (projectleider Haagse Kracht), Ariën Tuin (groenbeheerder), Paul Blonk (wegbeheerder), Daniela Lazzaroni 
(managementassistente), Elke Leijzer (wijkmanager ReVa), Ed Lemckert (wegbeheerder), Gäby de Vries (welzijn, jeugd en participatiemedewerker 
ReVa), Odin de Bruijn (welzijn, jeugd en participatiemedewerker Heesterbuurt, Bomen- en Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt en Vogelwijk), Annette 
de Graaf (stadsdeeldirecteur). Missend: Karin Wilthagen (teammanager), Jaimy Meurink (wegbeheerder).

WONEN IN DE WIJK
Newtonplein
 
In de eerste week van het nieuwe jaar 
kwam het Newtonplein negatief in 
het nieuws. Op oudejaarsavond  stak 
een 16-jarige jongen een vuilnisbak in 
brand. De aanhouding die daar even la-
ter op volgde, mondde uit in een vecht-
partij tussen tien omstanders en politie-
agenten. Vier agenten raakten daarbij 
gewond en voor een agent bleek ver-
voer naar het ziekenhuis noodzakelijk. 
De agenten hebben aangifte gedaan 
van mishandeling. 
De politie tolereert geen verbaal of fy-
siek geweld tegen politiemensen en an-
deren met een publieke taak en treedt 
er altijd tegen op. Bij agressie en geweld 
tegen politieambtenaren wordt de da-
der niet alleen strafrechtelijk, maar ook 
financieel aangepakt voor het veroorza-
ken van schade. Afgesproken is dat de 
straf bij geweld tegen politiemensen en 
anderen met een publieke taak altijd 
wordt verhoogd.

 

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 

Alle dagen (behalve dinsdag) 
geopend van 07:00 t/m 20:00
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tekst: AAd vAn schie en Piet vernimmen, foto: Piet vernimmen

Over het terrein achter het opleidingsinstituut 
aan de Hendrik van Deventerstraat spreken we 
met de heer Dielshad Kallan, secretaris van de 
Stichting Jamia Madinatul Islam. De heer Kal-
lan: “Laat me maar meteen met de deur huis 
vallen. Wij willen graag in gesprek over dat 
terrein, met de buurt, met de gemeente, met 
iedereen. Altijd.”

  Jamia Madinatul Islam is een particuliere 
stichting. “We zaten eerst aan de Beeklaan 
en bestaan nu 33 jaar. De Stichting kocht het 
schoolgebouw plus speelplaats van de gemeen-
te al in 1983. We zijn geen moskee, maar een 
opleidingsinstituut. We hebben een basisoplei-
ding Islam, we leiden op tot Schriftgeleerde, tot 
het goed kunnen reciteren van de Koran.  Enkele 
opleidingen duren 7 jaar en we hebben zowel 
mannen als vrouwen als student. Nederlandse 
en vooral Haagse moskeeën zijn onze klanten; 
we zijn met onze imamopleidingen in dienst  
van die gemeenschap. We hebben nu pakweg 
250 studenten waarvan 100 vrouwen. We staan 
midden in de maatschappij en zijn gericht op de 
huidige Nederlandse samenleving. De teksten 
uit de Koran vertellen ons iets, maar je moet 
die teksten lezen in de context van die tijd en 
je moet ze interpreteren in de context van de 
huidige maatschappij. 

 De parkeerplaats
“In onze bestuursvergaderingen hebben we, 

naast de actualiteit, drie vaste punten op de 
agenda staan. Ten eerste de Surinaams-Pakis-
taanse gemeenschap en de moskeeën, want 
dat zijn onze klanten. Een tweede vaste punt 
zijn de contacten met VOORWelzijn, het IPS, 
het stadsdeel en de gemeente; we willen in de 
maatschappij, in dit stadsdeel actief zijn. Een 
derde vaste punt op onze agenda is de buurt, 
wijk waar we nu zitten.

Voor onze gemeenschap is goed onderwijs in 
een goed gebouw belangrijk. Een klein aantal, 
maximaal 20, studenten overnacht hier in 
verband met de lestijden: we starten vroeg en 
de lessen eindigen pas ‘s avonds laat. Over ons 
terrein willen we al jaren met de wijkbewoners 
een constructief gesprek, waar de belangen 
van zowel de bewoners als van onze Stichting 
aan bod komen. Vanaf het allereerste begin 
stond ons een gebied voor ogen waar onze 
bezoekers/gebruikers konden parkeren en 
waar onze studenten en wijkbewoners konden 
recreëren. Om een of andere reden verloopt de 
communicatie met een aantal wijkbewoners 
erg moeizaam. Ook de gesprekken onder lei-
ding van door de gemeente ingezette bemid-
delaars hebben geen resultaat opgeleverd.

Het is een dichtbevolkte wijk en we willen de 
wijkbewoners niet nodeloos tot last zijn. In 2014 
hebben we vergunning vanuit de gemeente 
ontvangen voor onze logiesmogelijkheden en 
voor de parkeerplaats. Over beide punten heb-
ben we vooraf uitgebreide gesprekken gevoerd 
met de wethouder, Joris Wijsmuller.” 

“Wij willen graag 
in gesprek over dat 

terrein. Met
iedereen. Altijd.

”
 Bezwaarschrift

Enige tijd geleden heeft een groep directe 
buurtbewoners een bezwaarschrift ingediend 
en nu blijkt dat het internaat en de parkeerplaats 
niet passen binnen het bestemmingsplan. In feite 
is wethouder Joris Wijsmuller teruggefloten door 
de bezwaarcommissie. Stichting Jamia Madinatul 
Islam heeft beroep aangetekend en op 16 januari 
diende de zaak voor de bestuursrechter.  (zie 
pagina 5 onderaan)

En nu?
“Wij vinden het vervelend en vooral jammer dat 

een open gesprek met een groep buurtbewoners 
niet mogelijk is gebleken en dat nu alles juridisch 
wordt beslist. Onze plannen voor de parkeerplaats 
zullen we hoogstwaarschijnlijk bij moeten stellen. 
We hebben in gesprekken met de gemeente 
eerder al aangegeven dat we ook akkoord gaan 

met minder parkeerruimte en meer groen, als we 
daarmee een aantal bezwaren zouden kunnen 
wegnemen. Àls daar de bezwaren tenminste 
liggen. Als onze gewenste samenwerking met 
de buurt niet mogelijk is, dan kunnen we ook 
niet komen tot een gezamenlijke tuin. Zoals het 
er nu voor staat, denken we aan een klein aantal 
(of zelfs helemaal geen) parkeerplaatsen en een 
afgesloten recreatieve groene ruimte voor onze 
studenten en onze bezoekers.”

Jamia Madinatul Islam

tekst: mAurits BurGers foto: Piet vernimmen

Op verzoek van de redactie zal Maurits Burgers, 
beroepswandelaar, dit jaar in elke editie een 
bepaalde plek, straat of gebouw uitlichten. 

Eén van de mooiste lanen van Den Haag is 
naar mijn smaak de Regentesselaan. Vooral 
het noordelijke stuk tussen het Regentes-
seplein en de Laan van Meerdervoort is van 
een haast vergane schoonheid. 

De laan werd voor de hogere inkomens aan-
gelegd tussen 1896 en 1899. Stelt u zich voor 
om in 1900 langs deze nieuwbouw te lopen, 
flanerend over het zandpad dat er toen lag op 
de plek waar nu de geparkeerde auto’s staan. 
In het oorspronkelijke door vastgoedhande-
laar Cornelis Goekoop  getekende rechtlijnige 
stratenplan van de wijk lag de laan nog dwars 
op de zijstraten, maar directeur Gemeente-
werken Isaac Lindo maakte er een diagonaal 
van ter bevordering van de verkeersdoor-
stroming. In later gebouwde wijken zoals het 
laatste deel van de Schilderswijk en Transvaal 
en in het latere stratenplan van Berlage zie 
je deze voor Den Haag zo kenmerkende dia-
gonalen steeds weer terugkomen. Ze leveren 
speelse perspectieven en altijd weer verras-
sende hoekpanden. 

De in neorenaissancestijl uitgevoerde 
panden zijn rijkelijk versierd. Opvallend zijn 
de vele witte speklagen, de horizontale witte 
bandering die je in veel architectuur van 

rond 1900 ziet. In het noordelijk deel van de 
Regentesselaan lijken er meer speklagen dan 
gebruikelijk. Niet twee of drie lagen per etage 
maar soms wel vijf of zes. Bij zoveel spekla-
gen spreken we daarom gekscherend van 
spekkoekstijl, verwijzend naar de gelaagde 
Indische zoetigheid. 

Een ander opvallend kenmerk van de 
panden is dat er geen twee hetzelfde zijn. 
Als je goed naar de details kijkt, blijken zelfs 
ogenschijnlijk gespiegelde panden op veel 
punten te verschillen. Andere dragers onder 
de erkers, een ander timpaan boven een deur 
of raam, verschillende kopjes in de gevel-
wand. Hoe langer je kijkt, des te meer variatie 
je ziet. Zeer fraai zijn ook de torentjes die nog 
op enkele hoekpanden staan. Op de hoek 
van de Stephensonstraat en bij de Columbus-
straat zien we prachtige voorbeelden van 
deze sierbouwsels die als enig nut het strelen 
van het oog lijken te hebben. Oorspronkelijk 
stonden op alle hoekpanden van dergelijke 
torentjes, maar helaas zijn die vanwege de 
hoge onderhoudskosten verdwenen. 

Volgende keer neem ik u graag mee naar 
een andere opvallende plek in onze mooie 
wijk.

Maurits Burgers, kortweg Maup, is be-
roepswandelaar en professioneel stads-
liefhebber. Volg zijn wandelingen op wan-
delenmetmaup.nl of via Facebook.com/
WandelenMetMaup

Wandelen over de Regentesselaan
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Een tuin om van te dromen Hendrik van Deventerstraat 

  Parkeerplaatsen? Recreatiegebied? Gemeenschappelijke buurttuin?

WONEN IN DE WIJK

tekst: AAd vAn schie en Piet vernimmen foto: Piet vernimmen

De bewoners van de Hendrik van Deven-
terstraat ijveren al sinds het jaar 2000 (!) 
voor een voor een stadstuin van 1120 m2 
op het terrein van de speelplaats achter het 
schoolgebouw van de voormalige Prins Wil-
lemschool. Een verschil tussen burgerinitia-
tieven voor een stadstuin kan om meerdere 
redenen werkelijk niet groter zijn.

Prins Willemschool
In het dichtbebouwde Valkenbos opent in 

1917 de Nederlands Hervormde Gemeente 
de Prins Willemschool aan de Hendrik van 
Deventerstraat. De school heeft een goede 
naam in Haags onderwijsland; in 1956 
wordt de speelplaats uitgebreid en in 1977 
wordt de school grondig gerenoveerd. 
Maar elf jaar later, in 1988, valt het doek. 

Paradijselijke tuin
Het gebouw wordt vanaf 1988 gebruikt 

door de Stichting Basisopleiding Imam 
Nederland, die voorheen in een woonpand 
aan de Beeklaan zat. In het jaar 2000 dient 
een groep bewoners bij het stadsdeel en 
bij de gebruikers een voorstel in om van 
de speelplaats (inmiddels een opslagplaats 
voor troep, puin en afval) ) een stadstuin 
te maken. Niet zomaar een tuin: nee, een 
Djanna, een paradijselijke tuin, gebaseerd 
op de tuinen van Lahore. Een tuin die de 

sociale cohesie tussen de wijkbewoners 
bevordert, een tuin die de gebruikers van 
het gebouw en de buurtbewoners met el-
kaar verbindt. De gesprekken tussen de 
gebruikers en de buurtbewoners lijken tel-
kens hoopvol, maar uiteindelijk gebeurt er 
na elk gesprek helemaal niets. 

In 2013 koopt de Stichting Jamia Madi-
natul Islam het schoolgebouw en de con-
ciërgewoning en dus ook het speelterrein. 
Op een gegeven moment komt er zelfs een 
cheque van 5000 gulden van een Haags 
bouwbedrijf voor speeltoestellen. Maar 
een jaar van maandelijkse besprekingen 
levert geen speelterrein op.  In 2015 vraagt 
de Stichting Jamia een sloopvergunning 
aan voor een deel van het gebouw. Verder 
maakt zij bekend dat de speelplaats een 
parkeerplaats wordt, dat het pand geschikt 
gemaakt wordt voor de huisvesting van 
een aantal (interne) studenten, en dat er 
een in- en uitrit komt…  naar de speelplaats 
- die dan meteen parkeerplaats wordt!

Bezwaarschriften
 De bestemming van het pand is onderwijs. 

Een groep bewoners diende bezwaarschrif-
ten in toen de plannen van de Stichting veel 
en veel omvangrijker bleken dan in het begin 
werd gezegd: het bleek te gaan om een inter-
naat voor 150 studenten, een parkeerplaats, 
een drukkerij, een rechtbank en een biblio-
theek - en dat al met internationale allure. 

Dat is voor deze dichtbebouwde wijk wel 
erg veel vonden zij. En dat de speelplaats een 
parkeerplaats zou worden, zou het einde van 
de tuin betekenen.

Jacqueline van Baaren, een van de bewo-
ners: ”Wij hebben een bezwaarschrift inge-
diend en voor wat betreft het internaat en 
de parkeerplaats hebben we gelijk gekregen. 
Die komen er dus niet. Maar de Stichting is in 
hoger beroep gegaan en nu volgt 16 januari 
een zitting bij de bestuursrechter. “

Dromen
“Het gaat er ons absoluut niet om dat er 

een Islam Koranschool in komt. Met de ING 

of Shell zouden we dezelfde bewaren heb-
ben. Wij voelden ons gedwongen om een 
officieel bezwaarschrift in te dienen. Ons 
streven is niet om zoveel mogelijk bezwaar-
schriften in te dienen tegen de Stichting Ja-
mia. We willen als bewoners samenwerken. 
Samenwerken met de gemeente, met het 
stadsdeelkantoor, met de Stichting Jamia.”

Een tuin van elfhonderd vierkante meter 
staat de bewonersgroep voor ogen. Een 
paradijselijke tuin voor de buurtbewoners 
en hun kinderen, voor de ambtenaren van 
het direct aangrenzende stadsdeelkantoor 
én voor de gebruikers van de Koranschool. 
Daar dromen ze van, nu al 16 jaar….

Verslag van de zitting van de meervoudige Raadskamer 

Als de rechter moet spreken, zijn er kansen gemist
tekst:  AAd vAn schie en Piet vernimmen

Op maandag 16 januari dient voor de 
meervoudige Raadskamer in het Paleis van 
Justitie een bezwaarschrift van Stichting 
Jamia Madinatul Islam tegen de gemeente 
Den Haag over het intrekken van de ver-
gunning voor logies en parkeren. Aanwezig 
zijn vertegenwoordigers van de Imamop-
leiding, van de gemeente en een aantal be-
woners uit de Hendrik van Deventerstraat. 

Logies
De rechter probeert eerst helderheid te 

scheppen rond de aanvraag van de eisende 
partij en de historie van de vergunningver-
lening en het intrekken van de vergunning 
door de gemeente. De gemeente meldt hier-
bij dat ‘eerst via deze procedure helder naar 
voren komt met name via de tekeningen, 
wat al praktijk was alvorens daar toestem-
ming voor was’. Het gaat dan met name om 

de logiesfunctie. Enige bewoners geven aan 
dat er in feite sprake was van illegaal gebruik. 
De eisende partij bestrijdt dit. De gemeente 
geeft aan dat de gebruiksplannen geleidelijk 
groter geworden zijn en dat daarover tussen 
partijen geen gesprek geweest is.

De rechter wijst op de beleidsvrijheid 
van de gemeente om in het kader van de 
zogenaamde Kruimelregeling ruimere ge-
bruiksmogelijkheden toe te staan. Hier wil de 
gemeente niet op ingaan. Zij houdt vast aan 
de nu gewijzigde bestemming van het pand 
tot onderwijsinstelling en niet meer. Dus 
zoals het in het recent vastgestelde Bestem-
mingsplan ReVa beschreven staat.

Parkeren op binnenterrein
Een ander belangrijk onderdeel van de 

plannen van de Imamopleiding is het re-
aliseren van minimaal 38 parkeerplaatsen 
op het oude schoolplein c.q het binnenter-
rein. Nu ontspint zich in de rechtszaal een 

ingewikkelde dialoog over ‘onaanvaardbare 
parkeerdruk en toename van vervoersbe-
wegingen.’ De raadslieden van de Stich-
ting geven aan dat als de parkeerdruk zo 
groot is als geschetst, het toch beter is 
om op eigen terrein zorg te dragen voor 
het parkeren voor de bezoekers. Enige 
bewoners maken hun bezwaren duidelijk 
rond de toename van verkeer rond de door 
de school gerealiseerde ingang. Ook vreest 
men voor toename van de luchtvervuiling 
op het binnenterrein. Een bewoner blikt 
zelfs terug naar het eerste kwart van de 
vorige eeuw, toen dit gebouw nog een 
lagere school was voor de wijk. Tja, auto’s 
waren er toen ook nog niet.  De raadslie-
den van de Stichting houden op de vraag 
van een bewoner vol, dat parkeren in de 
nabije garage onder de AH geen optie 
is. Kortom, ook op dit punt lijken weinig 
compromismogelijkheden aanwezig. Op de 
vraag van de rechter houdt de Gemeente 

vast aan het ‘niet toestaan van parkeren op 
het binnenterrein.’

Hoe verder?
De voorzitter van Jamia Madinatul Islam 

geeft nog aan dat hij altijd bereid is tot 
nader overleg met partijen om er uit te 
komen. De rechter sluit de zitting met de 
mededeling dat er binnen 4 tot 6 weken 
uitspraak gedaan zal worden. De uitkomst 
is op voorhand niet te geven, maar de 
kans is groot dat de gemeente en daarmee 
de bewoners in het gelijk gesteld zullen 
worden. Zijn de problemen voor de school 
en de wijk daarmee opgelost? De redactie 
waagt dit te betwijfelen. Het door de buurt 
zo gewenste gebruik van het ‘schoolplein’ 
als buurttuin is waarschijnlijk verder weg 
dan ooit. En of het rustig wordt rond dit 
onderwerp en rond dit gebouw in de 
Hendrik van Deventerstraat is ook maar de 
vraag. 

Op 25 september 2007 bespreekt een groepje bewoners van de Galileistraat het idee van een 
stadstuin en vier jaar later al, op 18 juni 2011, wordt stadstuin Emma’s Hof feestelijk geopend. 
Emma’s Hof, een tuin van 1700 m2 blijkt een enorm sociaal succes en wordt alom geroemd 
als voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief.  Hoe anders vergaat het de bewoners van de 
Hendrik van Deventerstraat.
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•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

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

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

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

Het nieuwe jaar is Het nieuwe jaar is 
net begonnen, de net begonnen, de 
winter is in het landwinter is in het land
en de vakantie is en de vakantie is 
ook weer voorbij, tijd ook weer voorbij, tijd 
om eens naar het om eens naar het 
drukwerk te kijken!drukwerk te kijken!
Voor al uw ontwerp-,Voor al uw ontwerp-,
druk- en printwerk.druk- en printwerk.

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

Al meer dan 65 jaar een begrip in Den Haag

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

Vóór Welzijn biedt een nieuwe vorm van 
computerondersteuning aan bij de al be-
staande computerinloop, namelijk de indi-
viduele begeleiding. Het gaat om gratis in-
dividuele begeleiding voor 55+ gedurende 
10 weken, waarbij de deelnemers elke week 
een vol uur ondersteuning krijgen bij het 
leren omgaan met een computer, laptop, 
tablet of smartphone.
Vóór Welzijn biedt deze ondersteuning voor 
bewoners van Segbroek aan op woensdag 
van 13.00 tot 15.00 uur en op donderdag 
van 11.00 tot 13.00 uur. Wijkcentrum ’t Lin-
denkwadrant 2e Braamstraat nr 6. 
Aanmelding of meer informatie via de ou-
derenconsulent Jeroen van Rossum: 070-
2052480 of j.vanrossum@xtra.nl.

tekst: AAd vAn schie en Piet vernimmen 

‘t Drieluik aan de Kepplerstraat 59 is voor 
veel ReVa-bewoners een onbekende locatie. 
Die onbekendheid is jammer, want ’t Drieluik 
is wat betreft sfeer en locatie een unicum in 
de stad. Door de romantische, bijna Zuid-Eu-
ropese binnenplaats, de inrichting, de schil-
derijen, de grote voorraad bijzondere histori-
sche platen en de vloer waan je je in vroeger 
eeuwen. En de winterse sneeuwfoto’s van de 
binnenplaats van ‘t Drieluik kunnen zó uit 
een idyllisch Oostenrijks dorp komen.

In 1870, nog voor de aanleg van de Kep-
plerstraat, verschenen op deze locatie een 
koetshuis en een smederij. Jaren later wer-
den de ruimtes in gebruik genomen als 
timmermans- en loodgieterswerkplaats. In 
de jaren ’80 bleek een aantal panden in de 
Kepplerstraat zodanig verzakt, dat sloop 
de enige remedie bleek. Sloop, meteen ge-
volgd door wat armoedig aandoende jaren 
’80 nieuwbouw. Maar achter deze nieuw-
bouw bleven op nummer 59 de voorma-
lige smederij, koetshuis èn binnenplaats 
gespaard. 

Smederij, koetshuis en horeca
Eenmaal de poort en het gangetje door, 

komt de bezoeker in de overdekte bin-
nenplaats. Links is het voormalige koets-
huis. Die ruimte gebruikt ‘t Drieluik voor 
recepties, diners, feesten en vergaderzaal. 
Rechts van de binnenplaats was de smede-
rij. Dat is nu het cafégedeelte en daar zijn 
op zaterdag de dagschotels, de borrels, het 
diner en buffet.

Zowel boven als beneden is een aparte 
keuken voor kookworkshops en de eigen 
bereiding. Boven zijn ook nog verschillen-
de ruimtes, waaronder de Regentenkamer 
voor diners, borrel en vergaderen.

De zwakke en de sterke kanten
Paul Groenhuizen is sinds 1999 

gastheer bij ’t Drieluik en hij werkte 
voorheen als gastheer onder andere bij 
De Wildhoef. Sinds 2015 runt hij samen 
met Tjopie Ajodhia ’t Drieluik. Ze kennen 
de zwakke kanten van hun locatie, zoals 
de onzichtbaarheid in de straat en de 
parkeerproblematiek. ‘t Drieluik zit 
bovendien niet echt in de loop van het 
uitgaanspubliek.

Ze kennen ook de sterke kanten van ‘t 
Drieluik: de sfeer, de binnenplaats en de  
gebouwen. En hun eigen culinaire kwali-
teiten. En van die sterke kanten maken ze 
dankbaar gebruik. Zo is ‘t Drieluik sinds 31 
juli 2016 een officiële trouwlocatie. Paul 
en zijn collega Tjopie organiseren kook-
workshops, ze richten zich op bruiloften, 
verjaardagsfeesten voor 10 tot 200 perso-
nen, recepties en barbecues, muziekavon-
den, vergaderingen en kinderpartijtjes.

De buurt
Daarnaast voelen ze zich betrokken bij 

de buurt:”Kijk, wij kunnen wijn inkopen 
bij een groothandel, maar we gunnen dat 
liever aan Versluis in de Weimarstraat. Als 
we broodjes nodig hebben, vragen we Fi-
rat. Je moet elkaar wat gunnen en we vin-
den het belangrijk een rol te spelen in de 
wijk, daar deel van uit te maken. Zo zijn we 
in maart weer stembureau. Dat vergroot 
onze bekendheid. We werken samen met 

de Willemsvaart: hier op de hoek van de 
straat opstappen voor een rondvaart door 
de stad. We doen elk jaar mee met ‘Weimar 
proeft’ en we werken samen met Diensten-
centrum Copernicus. 

We zijn een partycentrum, maar elke za-
terdag vanaf 14.00 uur tot 23.00 uur zijn 
we open voor de wijkbewoners – en voor 
iedereen daarbuiten. Voor een kopje kof-
fie of een drankje op onze overdekte bin-
nenplaats. Een daghap kost 10 euro en een 
drie gangen menu serveren we voor 17,50. 
Het is handig als je dan op donderdag 
vooraf reserveert, maar per se noodzake-
lijk is dat niet. 

Duurzaam
Wat de toekomstplannen betreft willen 

Paul en zijn compagnon het authentieke 
karakter behouden, maar wel blijven ver-
nieuwen en de zaak strak in de lak houden. 
Ze proberen het pand zo duurzaam moge-
lijk te maken met zonne-energie, herge-
bruik van energie, klimaatneutrale feest-
zalen, een milieuvriendelijke overkapping 
van de binnenplaats en een moestuin voor 
buurtbewoners achter de zaak. “Onze 
planten op de overdekte binnenplaats krij-
gen regenwater.”

Speciale wensen
Groepen hebben soms zo hun eigen wen-

sen. Paul: “Laatst hadden we een groot feest 
met mensen uit Oekraïne.” Die zorgden voor 
hun eigen catering: stonden hier vier Oek-
raiense dames ‘s ochtends vroeg al in onze 
keuken. Dat is voor ons geen enkel bezwaar.”

Aan wensen van kinderen, ook al zit er 
200 man in de zaal, kan ‘t Drieluik vrijwel 
altijd tegemoetkomen: vlak naast de Re-
gentenkamer is een aparte kinderkamer 
met spelletjes, speelgoed en tv dvd, waar 
‘t Drieluik een speciaal kindermenu ser-
veert.

 De romantische, bijna Zuid-Europese binnenplaats

UITGAAN IN DE WIJKOnverwachte parel in de Kepplerstraat

Elke zaterdag vanaf 
14.00 uur open voor 
de wijkbewoners en 

voor iedereen 
daarbuiten 

‘t Drieluik 

Kerst 

Kerst is alweer enkele maanden  geleden, 
maar sommige kerstactiviteiten nodigen 
uit er nog even op terug te komen. Zoals 
het kerstdiner bij Da Braccini. Op 22 de-
cember 2016 boden Monica Braccini en 
haar team geheel belangeloos aan 40 ou-
dere wijkbewoners een kerstdiner aan op 
de Regentesselaan 24a. Via onder andere 
de ouderenconsulenten van Vóór Welzijn 
waren de wijkbewoners uitgenodigd voor 
deze bijzondere activiteit. “Na 25 jaar weer 
eens heerlijk uit eten,” zei een bezoeker. Ook 
Karsten Klein bracht deze avond een bezoek 
om zijn waardering uit te spreken voor het 
initiatief. Chauffeurs van Begeleiden en Rij-
den Segbroek zorgden voor het vervoer van 
de gasten. 

Haags koor zoekt leden
Het Haags Renaissance Kamerkoor is in 
1982 opgericht door de huidige dirigent 
Frans Scheffers. Het koor bestaat uit zo’n 
20 leden en geeft jaarlijks een concert 
plus optredens voor speciale gelegenhe-
den. Momenteel repeteert het Haags Re-
naissance Kamerkoor temperamentvolle 
Spaanse liederen uit de 16e en 20e eeuw. 
Oude en nieuwe muziek dus. Het concert 
staat gepland voor dit najaar. Het kamer-
koor heeft ruimte voor (project)leden. 
Zeker alten en tenoren zijn welkom. Het 
koor oefent op woensdagen vanaf 20.00 
uur in de Noorderkerk, 2e Schuytstraat 
11 in Den Haag, net buiten de grens van 
ReVa. Interesse? Bel Marijke van den 
Broek 06 197 672 51.
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Bereik in de Wijk is er voor mensen die 
professionele hulp nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. 
Door een combinatie van problemen is het 
soms lastig om op eigen kracht oplossingen 
te vinden. Via een wijkzorgteam of een 
andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie of 
woningcorporatie) kunt u ons inschakelen 
voor ondersteuning en advies.
 
We richten ons op het voorkomen van 
huisuitzetting en bieden nazorg. 
Ons team is breed inzetbaar en vakbekwaam 
op veel gebieden, zoals psychiatrie, verslaving, 
dagbesteding en fi nanciën. We zetten 
deskundige mensen in om schulden te 
inventariseren. Verdere hulp kan snel worden 
opgestart. Ook voor forensische begeleiding 
en ondersteuning aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking kunt u contact met 
ons opnemen. 
 
Meer weten? 
Neem een kijkje op 
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens 
kantoortijden naar 070-8 500 588.

tekst: mArieke BAuwens foto: diederik vAn duuren 

 
Ruzie? Conflicten? Overlast? Los het samen 
op!’ Dat is het motto van Bemiddeling & 
Mediation, een onafhankelijk bureau, gefaci-
liteerd door gemeenten, woningcorporaties 
en politie in Haaglanden. 

Los het samen op! Maar hoe gaat het als 
dat dit meer lukt? Dat vertellen Ali al Hadaui 
en Gerda Nieuwenhuis in de Hobbit, aan de 
Joseph Ledelstraat.  Ali is coördinator en Gerda 
is teamleider bij Bemiddeling & Mediation. 

Ali woont al 10 jaar met veel plezier in het 
Regentessekwartier. Hij volgde onder andere 
de opleiding mediation en was zo’n zes jaar als 
vrijwilliger actief bij Bemiddeling & Mediation.  
Nu werkt hij er als coördinator. “Ik voel me 
verbonden met de stad en de mensen en zet 
me er heel graag voor in.” En lachend: ”Er zijn 
drie soorten mensen die je niet kunt kiezen in 
het leven: je familie, je collega’s én je buren. 
Overlast is heel onprettig, thuis moet je je 
veilig en op je gemak voelen. Je huis is immers 
als je tweede huid.”

Gerda beklemtoont dat het meestal gewoon 
probleemloos gaat: “Buren gaan goed met 
elkaar om, of in ieder geval goed genoeg. Maar 
soms gaat het mis en lukt het mensen niet 
meer om met elkaar te praten en samen con-
flicten op te lossen. Dan kunnen de geschoolde 
en deskundige vrijwilligers (110 in Haaglan-

den) van Bemiddeling & Mediation een handje 
helpen.” Situaties van overlast komen bij het 
bureau binnen via het Meld- en Steunpunt 
Woonoverlast van de gemeente, woningcor-
poraties of de wijkagent. Maar mensen kunnen 
zich ook zelf altijd melden. 

De bemiddelaars kiezen geen partij en alles 
gebeurt in vertrouwen. Eerst wordt er thuis 
gesproken met degene die de klacht heeft 
ingediend, daarna -ook thuis- met degene die 
de klacht betreft. Als beide partijen bereid zijn 
om met elkaar te praten, en dat is echt een 
harde voorwaarde, ontmoeten zij elkaar onder 
begeleiding van de bemiddelaars, op een 
neutrale plek. 

Ali: “Wat nogal eens wordt gedacht, is dat de 
bemiddelaars het conflict voor de ruziënde par-
tijen oplossen. Dat is niet zo en dat zou ook niet 
goed zijn. Alleen als oplossingen van mensen 
zelf komen, werken ze. Het gaat uiteindelijk om 
herstel van communicatie en vertrouwen.”

Negentig procent van de klachten gaat over 
geluidsoverlast en zeventig tot tachtig procent 
van de bemiddelingen is succesvol. Gerda: 
“Buren hebben best begrip voor spelende 
kinderen, af en toe een blaffende hond, druk 
bezoek of iemand die piano speelt, maar het 
moet op een bepaald moment wel stoppen.” 
Ali geeft als voorbeeld een touringcarchauffeur 
die niet aan slaap en rust toekwam, waardoor 
hij in zijn werk minder alert was. 

Conflicten komen in heel ReVa voor. In een 
deel van ReVa zijn de huizen klein en erg ge-
horig en er wonen mensen met verschillende 
culturen, levensritmes, en gewoonten. Dat is 
lang niet altijd eenvoudig. Het vraagt om be-
grip en communicatie. De ervaring van Gerda 
en Ali is dat als de vrijwilligers van Bemidde-
ling &Mediation op tijd ingeschakeld worden, 
er veel aan te doen is. Buren hebben vaak niet 
door hoe groot de overlast is. Als het echter om 
lang sluimerende conflicten gaat, is het lastiger 
om buren om de tafel te krijgen. 

Ali en Gerda zijn enthousiast over hun werk, 
Gerda: “Om te zien dat mensen wat bijdraaien, 
uit hun weerstand komen, dat is echt gewel-
dig. Buren hoeven geen vrienden van elkaar te 

worden, en ook als er geen echte oplossingen 
komen, gebeurt er iets. Je ziet toch dat mensen 
wat meer rekening met elkaar houden.” Ali: 
“Het is afwisselend werk en je moet er wel een 
beroepsoptimist voor zijn!  Als je alles hebt gepro-
beerd, alles hebt gedaan wat je kan en er is tóch 
geen verandering? Dan leg je je daarbij neer. We 
blijven immers voorbijgangers in hun leven.”

Voor de touringcarchauffeur zijn oplossingen 
gevonden. Hij slaapt weer goed.
Zie verder: www.bemiddelingmediation.nl 
088-9648912. Bemiddeling & Mediation is 
altijd op zoek naar mensen die zich op deze 
wijze in willen zetten voor hun buurt. In ReVa 
zoekt B&M vooral naar mensen met een bi-
culturele achtergrond. 

Je huis is als je tweede huid WONEN IN DE WIJK
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AdvertoriAl

 
De werkloosheidscijfers dalen en er is 
een toename van middenstand en horeca. 
Nu we de crisisjaren grotendeels achter 
ons hebben gelaten, wordt het economi-
sche herstel steeds meer voelbaar. Er is 
duidelijk weer vertrouwen in de econo-
mie, zowel zakelijk als bij de particulier.

Ook de woningmarkt is flink in beweging, 
zo blijkt uit de statistieken. In december 
2016 steeg de vraagprijs van een gemid-
delde woning met 6%. Dat is het hoogste 
in 16 jaar, aldus de cijfers van het CBS. Met 
name in de grote steden is momenteel veel 
vraag naar woningen. Zo ook in Den Haag, 
en dus is het in ReVa niet anders. 

Stijgende lijn
Woningen in deze wijk zijn zeer gewild. 

“In 2015 begon de markt weer aan te trek-
ken en hadden we al een heel goed jaar. 
In 2016 trok deze stijgende lijn zich echter 
door en hadden we het drukker dan ooit te-
voren.” Aan het woord is Paul Leegstra van 
Leegstra Makelaardij. 

Jubileum
Leegstra Makelaardij viert dit jaar namelijk 

haar vijfentwintigjarig jubileum. “Daarvoor 
was ik bovendien al vijftien jaar actief in 
dit vak. In deze afgelopen veertig jaar heb 
ik van alles meegemaakt, van pieken tot 
dalen. Maar zoals het nu gaat is het uit-
zonderlijk. Er is ontzettend veel vraag naar 
woningen. Niet alleen het opklimmen uit de 
crisis is een oorzaak, ook andere factoren 
zoals de lage rentestand en lage hypotheek-
kosten zijn redenen om juist nu een woning 
te kopen. Daarnaast hebben we geconsta-
teerd dat deze wijk ‘upcoming’ is. Er zijn 
veel mensen die specifiek op zoek zijn naar 
een woning in deze buurt.” 

Rick, medewerker van het kantoor, beaamt 
dit. “Ik heb zelf na lang zoeken net een 
woning gekocht in de Copernicusstraat. On-
danks dat ik dicht bij het vuur zit, heeft het 
toch nog meer dan een half jaar geduurd.” 

Boven de vraagprijs
Er is dus veel vraag, maar het aanbod blijft 

achter. “De mensen die hier wonen blijven 
er het liefst zo lang mogelijk en verhuizen 
dus niet. De woningen die wel worden aan-
geboden, zijn vaak snel verkocht en wor-
den bijna zonder uitzondering boven de 
vraagprijs verkocht,“ vervolgt hij. “Het is 
voor ons altijd de uitdaging om voor ie-

dereen een passende woning te vinden. 
De zoektocht, het vinden van de pareltjes: 
dat maakt dit vak afwisselend en interes-
sant. Daarnaast geven we ook advies. Wat 
veel mensen bijvoorbeeld niet weten, is dat 
waardebepaling altijd gratis is, om maar 
iets te noemen.”

Mocht u van plan zijn om uw woning te 
verkopen dan biedt het makelaarskantoor 
dit gehele jaar een gratis professionele fo-
toshoot van de woning aan, ter waarde van 
150 euro. “Zie het als een kadootje ter ere 
van onze 25e verjaardag.” Aldus Paul.  

Leegstra NVM Makelaardij 
Regentesselaan 1 
(Hoek Laan van Meerdervoort)
www.leegstramakelaardij.nl 

Ook in ReVa aantrekkende huizenmarkt
Vraag overstijgt aanbod

“We hebben 
geconstateerd dat de 

wijk upcoming is”

WONEN IN DE WIJK

Allereerst wil ik mij hierbij even aan u voor-
stellen: mijn naam is Dirk Post en ik ben 
sinds 2011 notaris in Den Haag. Als gebo-
ren en getogen Hagenaar durf ik best te 
stellen dat ik de stad als geen ander ken. 
Graag stel ik u dit jaar in elke editie kort op 
de hoogte van het laatste notarieel nieuws.

Laten we maar het jaar met goed 
nieuws beginnen: hij is weer terug van 
weggeweest! En dan hebben we het over 
de zogenaamde grote vrijstelling eigen 
woning. 

Met ingang van 1 januari 2017 geldt 
weer een hoge vrijstelling voor een 
schenking die wordt ontvangen in het 
kader van de eigen woning. Op het 
hoogtepunt van de crisis op de woning-
markt, gaf de overheid de woningmarkt 
een impuls door tijdelijk een bijzondere 
verhoogde vrijstelling voor de schenk-
belasting in te voeren. Gedurende cir-
ca anderhalf jaar was het toegestaan, 
dat iedereen aan iedereen maximaal 
€100.000,-- mocht schenken onder de 
voorwaarde dat dit geld gebruikt zou 
worden voor aankoop of verbouwing 
van een eigen woning, of voor het aflos-
sen van een eigen-woninghypotheek.  
Van deze regeling is destijds massaal 
gebruik gemaakt en hij komt nu weer 
terug, maar dan in een iets ander jasje.

De vrijstelling is op 1 januari 2017 in-

gegaan in en is weer van toepassing tus-
sen iedereen, dus niet alleen tussen ou-
ders en kinderen. Alleen is er deze keer 
wel een leeftijdsgrens van toepassing: 
de begiftigde (persoon die de schenking 
krijgt) moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. 
Ook nieuw is dat er geen voorwaarden 
meer aan de schenking mogen worden 
verbonden, zoals herroepelijkheid etc.  

Om van de vrijstelling gebruik te kun-
nen maken, moet steeds een beschik-
king bij de fiscus worden aangevraagd. 
Wat ook nieuw is, is dat de schenking 
over drie fiscale jaren kan worden uit-
gesmeerd, dat kan handig zijn als de 
schenker (ouders) het geld niet in een 
keer vrij kan maken. De ontvanger moet 
wel in het laatste jaar van betaling on-
der de 40 jaar zijn. 

Naast deze mogelijkheden en voor-
waarden geldt er nog een aantal com-
plicaties voor deze vrijstelling. Laat u 
dus vooraf altijd goed informeren of 
de regeling voor u persoonlijk goed 
uitpakt. Wij zijn op de hoogte met alle 
aspecten van deze nieuwe regeling en 
dienen u graag van advies.
Op verzoek van de redactie schrijft notaris 
Dirk Post dit jaar in elke editie een artikel 
in de rubriek ‘Notarieel Nieuws’. 
Dirk Post, Statenplein 19 Den Haag
notaris@notariskantoorpost.nl

Notarieel nieuws  

De grote vrijstelling eigen woning is terug

Elektrische deelauto’s en 
leefstraten 

tekst: Piet vernimmen

De Groene Regentes is een groep wijkbewo-
ners die de wijk en woningen in de wijk wil-
len verduurzamen en vergroenen. 

De Groene Regentes (DGR) heeft con-
crete plannen om van start te gaan met een 
deelautoproject. Het doel is om mensen te 
stimuleren om hun (tweede) auto tijdelijk 
(in de vorm van een pilot) weg te doen en 
gebruik te maken van een auto die je deelt 
met je buren in de wijk. Daardoor kan de 
parkeerdruk in de wijk verminderen en 
kunnen bewoners de vrijgekomen ruimte 
gebruiken voor andere zaken dan het par-
keren, zonder dat de deelnemers het gemak 
van toegang tot een auto hoeven te missen. 
De aangeboden auto’s zijn ruimschoots 
voldoende om aan de vraag te voldoen. 
Hierdoor ontstaat er weer net als vroeger 
ruimte op straat voor spelende kinderen en 
buren die met elkaar op straat vertoeven.  

Debatmobiel
DGR werkt hierbij samen met een an-

der initiatief, de DebatMobiel. De men-
sen van de DebatMobiel hebben rijdende 
tuinen die zij parkeren in straten. Door 
een DebatMobiel te parkeren ontstaat 
er per direct een stukje groen midden 
in de straat, waar bewoners kunnen 
gaan zitten om met elkaar te praten over 
wat ze nu echt willen met hun straat.  

De natuurlijke stad
Daarnaast werkt DGR samen met ‘de na-

tuurlijke stad’ die de natuurlijke leefomge-
ving van de mens terug wil brengen in de 
stad. Een van de belangrijkste thema’s in 
het werk van ‘de natuurlijke stad’ is mobili-
teit. De ontwikkeling van bezit naar gebruik 
als middel om de stad weer een natuurlijke 
leefomgeving te laten zijn, speelt een be-
langrijk rol. Het ontwikkelen van een op 
maat gemaakt wagenpark voor een speci-
fieke groep gebruikers is onderdeel van het 
plan ‘cars4space’ waar eind 2016 een sub-
sidie voor is ontvangen. 

DGR is op zoek naar belangstellenden en 
straten die mee willen doen met het auto-
deelproject. Als u belangstelling heeft, ont-
vangt u meer informatie over het autodeel 
project, wat u kunt u verwachten en wat het 
u gaat kosten. Als u aangeeft belangstellen-
de te zijn, is er dus nog geen verplichting. 
Wel zal DGR u benaderen om mee te den-
ken in de invulling van een autodeeloplos-
sing op maat. Wanneer DGR van start gaat 
met het autodeelproject, zullen er ook ge-
lijk parkeerplaatsen vrij worden gemaakt 
voor vergroening. Als voorbeeld van het ef-
fect van autodelen.

www.groeneregentes.nl 
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van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

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

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

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

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

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

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

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

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

ondersteuning altijd dichtbij.

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

T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

HANDIG
•  Iedere dag lekker eten en 

drinken in Jonker Frans
•  Wij organiseren geregeld 

leuke activiteiten waar u aan 
kunt deelnemen

ADVIES
•  Onze huisverpleegkundige 

denkt met u mee
• Gratis advies in onze  

Gezondheid en Zorgwinkel

ZORG
• Een veilig gevoel met een  

hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw 

eigen omgeving en in 
woonzorgcentra Jonker Frans

Sporten 
onder begeleiding 
in Jonker Frans

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

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

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

www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g



KONKREETNIEUWS 11FEBRUARI 2017

tekst: Anneke de GrAAf foto: diederik vAn duuren

Wie al langere tijd in ReVa woont, zal wel 
eens de winkel hebben gezien van Meubel-
stoffeerderij Thomsons op de hoek Regentes-
selaan en Kepplerstraat. Al vanaf 1976 voer-
den Alan Thomson, en in zijn voetsporen nu 
Casper Thomson daar hun vak uit. 

De liefde bracht de Brit Alan Thomson 
naar Nederland. Afkomstig uit een familie 
die al generaties lang in het stoffeerders-
vak zat, begon hij in dit hoekpand zijn be-
drijf en betrok samen met zijn Nederland-
se vrouw de bovenwoning. En daar wonen 
ze nog steeds. Inmiddels heeft zoon Casper 
de zaak overgenomen. En zoontje van drie 
vertoont ook al enige interesse in het vak. 

Ambacht
Vader Alan helpt zo nu en dan, als dat nodig 

is. Casper: “Mijn vader kan heel goed klas-
sieke zittingen maken. Dat doet hij met spi-
raalveren en met een soort gras, jute en paar-
denhaar. Daarmee boetseert hij als het ware 
zo’n zitting”.  Dat het ambacht arbeidsinten-
sief is, is volgens Casper tegelijk een beetje 
het probleem van dit vak. Mensen schrikken 
nog wel eens van de prijs. De keuze: nieuw 
kopen of stofferen/restaureren is dan ook 
heel persoonlijk. Stofferen is in ieder geval 
een duurzame keuze.

Beenderlijm
Hij laat zien hoe hij een 200 jaar oud, 

verweerd en door houtworm aangevreten 
stoeltje (‘Oude meubels nooit in een voch-
tige schuur zetten!’) aan het repareren 
is. “Als de verbindingen van het hout niet 
meer goed zijn, haal ik zo’n stoel helemaal 

uit elkaar. Bij echt oude meubels gebruik ik 
ouderwetse beenderlijm. Die is oorspron-
kelijk ook gebruikt en dat geeft hele mooie 
resultaten. Alleen bij hele grote beschadi-
gingen moet ik kunsthars gebruiken.”

Kunstwerk
“Ik ben opgeleid als werktuigbouwer en 

heb onder andere als automonteur ge-
werkt. Af en toe keek ik hoe mijn vader 
werkte. Het contrast was groot en ik ging 
steeds meer voelen voor dit veel schonere 
en stillere werk. Je levert echt een soort 
kunstwerk af en dat geeft voldoening. Sa-
men met een klant maak je een keuze voor 
de aanpak. Soms ben ik zelf verrast hoe 
mooi iets is geworden.”

Behalve voor stofferen en hout restau-
reren, kan men voor nog veel meer zaken 
bij Thomsons terecht. In de winkel staat 
ook altijd een aantal vintage meubelen. 

Verder kan Cas lassen en meubels op 
maat maken. “Kom gerust eens langs met 
een rare vraag, waarschijnlijk komen we 
er wel uit.” 

Thomsons meubelstoffeerderij van vader op zoon

Al vanaf 1875 in het vak. ONDERNEMEN IN DE WIJK

“Soms ben ik zelf 
verrast hoe mooi iets is 

geworden”

tekst en foto: Piet vernimmen

Aan de Regentesselaan 237, op de hoek bij de 
Cartesiusstraat, zit de hindoeïstische organi-
satie Arya Samaj. Als alles goed gaat, zit Arya 
Samaj hier tot september 2017. Dan verhui-
zen ze naar de nieuwbouw aan de 1e van der 
Kunstraat. Voorzitter van deze vereniging is 
de heer Suruj Biere.
Het leven van Suruj Biere (1948 Parama-
ribo) is een aaneenschakeling van stu-
deren en onderwijzen, van adviseren en 
presenteren, van schrijven, organiseren 
en leidinggeven en dat al onder de noe-
mer van spiritualiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid. Zo was hij onder meer 
eindredacteur van de Organisatie Hindoe 
Omroep, is hij vertrouwenspersoon bij het 
STIOM en lid van de onderwijsraad van 
de Hindoe Raad Nederland. Daarnaast is 
hij pandit (priester) en voorzitter van het 
bestuur van de Arya Samaj Nederland. De 
heer  Biere: ”Arya Samaj is een vereniging, 
die de misstanden en wantoestanden in 
de wereld aan de kaak stelt. Verder heeft 
zij de taak om de mensheid in de kennis 
van de Veda, de kosmische eeuwige wijs-
heid, te laten delen. De Arya Samaj is geen 
Hindoestaanse geloofsrichting zoals de ge-
meenschap aan de Gaslaan, maar een ver-
eniging, in 1875 in Bombay (nu Mumbay) 
opgericht door Swami Dayanand Saraswa-
ti. Danyanand keerde zich tegen zaken in 

zijn land die hij verwerpelijk vond: slaver-
nij, weduweverbranding, menselijk offers, 
kinderhuwelijken, het slachten van koeien, 
ongelijke huwelijken, hekserij, armoede, 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en het kastenstelsel. 
De mandir, de gebedsruimte aan de Regen-
tesselaan, ziet er heel anders uit dan de 
mandir aan de Gaslaan. De 300 leden en 700 
sympathisanten van Arya Samaj geloven 
niet in het offeren in tempels en evenmin in 
de verering van beelden. De heer Biere: ”Er 
zijn geen tientallen goden, er is slechts één 
God. Die godheid bevindt zich overal waar 
jij bent. God is geen persoon, maar God is 
energie. God is liefde. Die liefde moet je 
uitdragen. Je moet je lichaam zien als tem-

pel van de ziel. Menselijkheid staat bij ons 
hoog in het vaandel. Alle mensen zijn ge-
lijk. Het kastenstelsel staat daar haaks op.”
De leden van Arya Samaj komen uit alle 
bevolkingsgroepen, maar Surinaamse 
Hindoestanen vormen de meerderheid. 
De vereniging bouwt nieuwe huisvesting 
aan de 1e van der Kunstraat. Daar komen 
drie tempels. Van links naar rechts een 
tempel voor de Sikhs, dan een voor de 
Asan Arya Samaj en daarnaast een voor 
de Iskcon, de Hara Krishna beweging (zie 
foto). De naam ‘tempel’ voor het Asan 
Arya Samaj gebouw is eigenlijk verkeerd. 

Dhr Biere:”Het wordt een multifuncti-
oneel, spiritueel, cultureel en educatief 
centrum, annex mandir. Het gebouw is 
niet enkel gebedsruimte, maar het wordt 
multifunctioneel. Er komt ruimte voor 
yoga, voor meditatie, het beoefenen 
van stresspreventie-technieken en voor 
Ayurvedische therapieën en spirituele 
persoonlijkheidsontwikkeling.”
De bouw van het complex heeft door 
tal van oorzaken vertraging opgelopen, 
maar in september 2017 neemt Asan 
Arya Samaj het multifunctionele cen-
trum in gebruik.

Arya Samaj “Niemand zal 
tevreden zijn met het 

eigen welzijn, maar 
een ieder dient deze 

te beschouwen als 
ondergeschikt aan 

het algemeen  
belang

”

Kepplerstraat 128
www.thomsons.nl
casper@thomsons.nl
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tekst: ed vervoorn

 
Na de Kunstacademie begonnen Marie-
Louise en Mark samen dingen te maken. Ze 
wilden een prentenboek maken, zoiets als 
Nijntje moest het worden. Ze tekenden en 
schreven, maar hoe ging je dat verkopen? 
Ze lazen boeken over sales en stonden an-
derhalf jaar op de Kunstmarkt. Daar werd 
hun duidelijk dat connectie maken met 
mensen vanuit het oprechte enthousiasme 
over je eigen werk het allerbelangrijkste 
was. Vanuit die instelling gaven ze in die 
eerste jaren ook teambuilding- en sollicita-
tietrainingen voor bedrijven. En zagen ze 
dat het daar vooral ging om de interactie 
en betrokkenheid. Ondertussen werkten 
ze samen aan hun verhalen en beelden. 

Alles samen
Ze kregen voor hun prentenboeken uit-
eindelijk adviezen van gerenommeerde 
kinderboekenschrijvers als Claire Hulsen-
beck en Carli Biessels. Omdat ze wars zijn 
van ‘politieke motieven’ bij de merchandi-
sering bouwden ze hun eigen website en 
social media kanalen. Marie-Louise: “Dat 
ging een beetje op de ‘cowboy-manier’, 
dus de rails lag er, maar we wisten nog 
niet waar het heen ging. Daarom is onze 
website groot, er staat heel veel op. Alle 
prentenboekjes voor kinderen en cadeau-

boekjes voor volwassenen, tekeningen en 
schilderijen, maar ook een blog met video-
verslagen, over van alles en nog wat. Wat 
we meemaken, hoe we werken.”
Al doen Marie-Louise en Mark bijna alles 
samen, de rollen kunnen soms verschil-
len. Hij doet meer de zakelijke kant, zij de 
boekhouding, die hij dan weer controleert. 
Zij is heel snel en hij heel precies (daarom 
kan hij ook beter een fiets tekenen!). Zij 
ontwerpt websites op papier, die hij dan 
bouwt. Maar dat is allemaal voortdurend 
aan verandering onderhevig.

Vijf kinderen, roosters maken dus!
Wat ze absoluut samen doen, is het op-
voeden van de vijf kinderen. Vijf?? “Ja, dat 
vinden wij ook best veel. Mensen begrij-
pen het vaak ook niet. Voor ons is het juist 
een inspiratiebron. Het motiveert enorm 
om te werken. Onze kinderen zijn ermee 
opgegroeid dat wij altijd aan het tekenen 
zijn. We betrekken ze er een beetje bij, 
vragen of ze iets leuk vinden. En soms is 
er in de boekjes een tekening van hen ver-
werkt. Ze hebben ook allemaal een cre-
atieve aanleg, dat hoor je wel terug van 
school. Gelukkig hebben ze twee gewel-
dige opa’s en oma’s in de stad wonen, die 
hen regelmatig opvangen. Dat betekent 
roosters maken die bij ons allemaal op de 
muur hangen.”

Ambassadeurs
Verrast waren ze met de reacties die ze 
kregen op hun oproep nadat het boekje Gi-
raf schrijft (groot ingekocht door de biblio-
theken) verscheen. Enthousiaste lezers uit 
verschillende hoeken boden via internet 

belangeloos hulp aan, gewoon omdat ze 
het leuk vinden. Super toch? Zo is er een 
team van acht ambassadeurs ontstaan. Het 
team neemt veel werk uit handen, waarbij 
Marie-Louise en Mark uiteraard de regie 
houden. Zo zijn ze ook nog vrijwilligersco-
ordinator geworden. 

Toneel schrijven en spelen
Alsof het nog niet genoeg is: van alle ver-
schenen boekjes koopt de organisatie van 
de Kinderboekenweek een theatervoor-
stelling in, die tijdens die week gespeeld 
wordt op scholen en in bibliotheken. Ook 
op andere momenten kan de voorstelling 
geboekt worden. De boekenschrijvers en 
–tekenaars nemen dan de rol aan van to-
neelschrijvers, decorbouwers, kostuum-
ontwerpers, regisseur én acteur en vertel-

ler (en dan hebben we het nog niet over de 
roadies!). Druk, maar leuk en leerzaam is 
dat. Ze hebben er beter van leren zingen en 
improviseren en kunnen zo goed aanvoe-
len welke onderdelen echt aanslaan bij de 
kinderen. Inspiratie dus weer om samen te 
bouwen aan nieuwe projecten. Te werken 
aan hun beelden, teksten en dierenkarak-
ters. Met nieuwe thema’s als feestvieren of 
samenwerken, waarbij steeds weer extra 
lagen in de verhalen worden aangebracht.
Een belangrijke drijfveer daarin is de ge-
dachte dat ze tegenwicht willen geven aan 
alle impulsen en signalen die je (als kind) 
onbewust binnen krijgt via de reclame en 
de media. Dat kinderen, net als Giraf die 
een ingezakte taart maakt, kunnen zeggen: 
“Wat ik doe is gewoon goed genoeg”!
Tip voor een fijne zondagochtend met de 
kids: surf eens door de wondere wereld 
van Marie-Louise en Mark op hun website 
www.bulkjes.nl

In deze rubriek komen mensen uit het Regen-
tesse- en Valkenboskwartier aan bod. Ze ver-
tellen over hun leven hier en over hun inzich-
ten. Samen geven zij onze wijk een gezicht. 
Wilt u ook geïnterviewd worden, of weet u 
iemand anders die hier graag aan mee wil 
doen, mail een korte omschrijving naar:  
redactie@konkreetnieuws.nl

“Je bent 
goed, 
gewoon 
zoals je 
bent”

De wondere en eigen wereld van Marie-Louise en Mark Sekrève

Marie-Louise en Mark Sekrève maken vanuit de Noorderbeekdwarstraat al jarenlang verhalen 
en beelden. Alles wat hen bezighoudt verwerken ze samen in schilderijen, tekeningen, ver-
telvoorstellingen, cadeauboekjes en prentenboeken voor kinderen. Het onlangs verschenen 

‘Giraf schrijft’ is het vijftiende kinderboek en het vijfde deel uit de Giraf-serie. Ze zitten bij een 
kleine uitgeverij, ‘Eendagsvlieg’, die hen alle ruimte laat. En dat is wat ze willen. Ruimte, om 
samen te werken, met positieve energie. En vooral: laten zien dat je goed bent zoals je bent.

“Ja, wij vinden vijf 
kinderen ook best 

veel”

ONDERNEMEN  IN DE WIJK
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 Vanaf linksboven met de klok mee: Een impressie van de eerste editie van de Nacht van de Filosofie in 2016 met een workshop filosofische strips tekenen 
door filosoof en striptekenaar Robert van Raffe in Nest; de Elektriciteitsfabriek; een performance door Roos Hoffmann in de Elektriciteitsfabriek; het filosofisch 
spreekuur in Nest.

Alle dagen feest 
Zodra het op verjaardagsfeestjes gaat over ‘wij’ 
tegenover ‘zij’ reken ik mijzelf tot de zwijgende 
meerderheid. Waarom? Om mij heen hoor ik 
mensen praten over de angst om zich in eigen 
land steeds meer een vreemde te voelen. Men 
zegt genoeg te hebben van de overlast van een 
minderheid. Aan de andere kant zijn er gelui-
den van Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
dat ze gediscrimineerd worden, op straat en 
op de arbeidsmarkt. Ook ervaar ik steeds vaker 
boze blikken op straat en in de tram richting 
vrouwen met een hoofddoek.
Ik vind dat we de verhalen van beide kampen 
serieus moeten nemen. En zo kom ik automa-
tisch terecht bij de zwijgende meerderheid. 
Maar dat gaat steeds meer aan me knagen.
Het lijkt wel alsof het debat steeds feller 
wordt gevoerd. Zowel op ons tv-breedbeeld-
scherm als op de mobiele schermpjes komt 
het op allerlei manieren terug. Tja, dat krijg je 
met de verkiezingen in het verschiet. Steeds 
meer mensen hebben ineens een mening, 
waardoor de zwijgende meerderheid snel 
slinkt. Vandaag verlaat ook ik deze groep. Ik 
doorbreek de stilte die per definitie rond de 
zwijgende meerderheid hangt.
En ik zeg, nee, ik roep het uit: Wat is het een 
feest om te slenteren in de Weimarstraat! 
Wat mooi om al die verschillende wijkbewo-
ners te zien op straat, in al die verschillende 
winkels met producten uit de hele wereld. 
De Poolse supermarkt, de hippe wijnwinkel, 
de Egyptische visboer, de Vietnamees, de 
Turkse bakker. Laat ze op het Binnenhof 
maar problemen opblazen, of ontkennen. 
Wij pakken in onze buurt de problemen 
gewoon aan en vieren de diversiteit. 
De 2017-kalender die een 100%-halal 
buurtsupermarkt aan haar klanten cadeau 
doet, plak ik thuis op de koelkast. Op die 
kalender staan niet alleen de Islamitische 
feestdagen, of alleen de Nederlandse, of de 
Hindoestaanse. Nee, daarop staan gewoon 
álle feestdagen.
Zo wordt het bijna alle dagen feest! 
Laurens Harteveld

C
olu

mn

tekst: Quirine reiJmAn foto’s: Jos didden

Je hebt ze in Amsterdam, Leeuwarden, Gronin-
gen, Nijmegen, Tilburg én sinds vorig jaar in 
Den Haag: de Nacht van de Filosofie. Initiatief-
nemer van de Haagse editie is Esther Didden. 
Op 22 april vindt de tweede editie plaats rond 
het De Constant Rebecque plein.

Esther is programmamaker in de culturele 
sector én filosoof. Toen zij in 2011 aan haar studie 
filosofie begon merkte ze tot haar verbazing dat 
ze in Den Haag niets van haar gading kon vinden 
op het gebied van filosofie. Terwijl Den Haag met 
zijn politieke centrum, gerechtshoven, het sterf-
huis van Spinoza en culturele instituten genoeg 
stof biedt voor een filosofisch klimaat.

En toch is er geen plek voor het slijpen van je 
gedachten, niet voor een filosofisch debat of 
voor verdieping op niveau. Tja, en waar het jeukt, 
moet je krabben. En zo kwam het dat Esther in 
het voorjaar van 2015 tegenover Cees Debets, de 
directeur van Zaal 3 (van Theater aan het Spui) 
zat om hem warm te maken voor haar plan een 
Haagse Nacht van de Filosofie te beginnen. Vorig 
jaar april was de eerste editie een feit.

Verkeerde rust
De Maand van de Filosofie is een jaarlijks 

terugkerend fenomeen in de maand april. Er is 
een thema en een essay. Het thema van dit jaar 
– ‘rust’ – bezorgde Esther wel wat hoofdbrekens. 
Want dat klinkt niet echt spannend. Onrust 

daarentegen weer wel. Dat rust ook niet alleen 
maar goed is blijkt uit de vraag die ze hoofd-
spreker Ton Derksen meegaf om zijn lezing 
voor te bereiden: Waar zijn we rustig over, maar 
zouden we dat niet moeten zijn? Derksen is 
wetenschapsfilosoof en is bekend geworden als 
de man die gerechtelijke dwalingen onderzocht 
zoals die in de zaak van Lucia de Berk, de Haagse 
verpleegster die verdacht werd van diverse 
moorden op patiënten in een ziekenhuis. Over 
deze zaak schreef hij een boek dat leidde tot 
heropening van de zaak en uiteindelijk zelfs tot 
vrijspraak van Lucia de Berk.

Haagse retoriek?
Er zijn meer ‘typisch’ Haagse onderdelen in het 

progamma. Zo komt de Vlaamse filosofe Tin-
neke Beeckman praten over Spinoza – in 1677 
overleden in Den Haag. Ze schreef een succesvol 
boek over de man en zijn werk: ‘Door Spinoza’s 
lens’. Zijn ideeën zijn bijna vier eeuwen oud, 
maar nog altijd actueel en bruikbaar. 

De jonge filosoof Bastiaan Rijpkema schreef 
het boek ‘Weerbare democratie’. Met de zaal be-
zint hij zich aan de hand van concrete situaties 
op het democratisch gehalte van de politiek. Of 
er ook Haagse retoriek te beluisteren valt, moe-
ten we afwachten, maar jongeren kunnen zich 
in ieder geval aanmelden voor de masterclasses 
speechen en de speechwedstrijd die de Nacht 
organiseert samen met het Debatbureau. 

De Haagse filosofe Martijntje Smits wil tijdens 

de Nacht uitweiden over hoe we techniek inzet-
ten om steeds efficiënter te zijn, tijd te besparen. 
Maar die gespaarde tijd zetten we niet om in 
rust, maar in meer activiteit. Onrust dus.

Samenwerking
Een spannend – onrustig zo je wilt – onderdeel 

is de samenwerking tussen een kunstenaar die in 
NEST exposeert en een filosofe. Cindy Moorman 
is een veelzijdig kunstenaar. Ze tekent, schildert, 
bedenkt perfomances en fotografeert. Esther heeft 
filosofe Elize de Mul gevraagd te reageren op het 
kleurrijke werk van Cindy. Het resultaat tonen ze op 
de Nacht in verschillende ruimtes van NEST.

Is er dan helemaal geen rust in het programma? 
Jawel, korte meditatie momenten, even de benen 
strekken met een kwartiertje yoga of projecties 
van cartoons kijken, het zijn rustpuntjes in het nu 
al lekker volle programma. In de komende weken 
zullen steeds meer namen en programma-onder-
delen bekendgemaakt worden. 

Praktisch
Kaarten voor de Nacht kosten € 35 (studenten 
€ 25). Via  www.nachtvandefilosofiedenhaag.nl 
kun je ze vanaf nu kopen. Meer informatie vind 
je op de site en op facebook. De Nacht van de 
Filosofie is op zaterdag 22 april van 14.00 tot 
23.30 uur.
Waar? In de locaties rond het De Constant Re-
becqueplein: Zaal 3, NEST en de Elektriciteits-
fabriek.

En het bleef nog lang (on)rustig. . . 
Tweede editie Haagse Nacht van de Filosofie 
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Olie, sap en Atlantikwall in  
de Columbusstraat

ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf foto: diederik vAn duuren

Op de ramen van de Columbusstraat 35 
hangen briefjes dat je hier Griekse biologi-
sche olijfolie en bijzondere asbakken kunt 
kopen. Ook een mededeling over gidsjes 
over de Atlantikwall. In de zomer liggen voor 
het huis geregeld producten uit de tuin om 
gratis mee te nemen. Binnen woont Geert 
Jan Mellink, creatief cultureel ondernemer. 

Vijf jaar geleden besloot hij om die hele goeie 
Griekse olijfolie hier te gaan verkopen. Maar 
dan wel volgens het buurtwinkel-concept: 
kleinschalig en vanuit huis. Hij verspreidde een 
foldertje. De mensen in de buurt vonden het 
leuk en een buurman had nog wel een 30 liter 
olievat voor hem. “Olijfolie kun je vergelijken 
met wijn, er zijn ontzettend veel smaakvari-
aties, “zegt Geert Jan. “De Griekse olijfolie is 
echt superlekker. Wat wil je: 300 dagen zon per 
jaar en een vrijwel ongerepte bodem. Hij ruikt 
grassig en smaakt lekker fruitig en met een klein 
pepertje.”

Moestuin
Zijn schoonfamilie had een huis in Luxem-

burg met, zoals zoveel huizen daar, een boom-
gaard met appelbomen. “Na de oogst brengen 
de mensen hun appels naar fabriekjes, waar 

ze tot heerlijke appelsap worden verwerkt. Ik 
hielp mee met de pluk en nam een paar hon-
derd flessen mee om vanuit huis te verkopen. 
Oorspronkelijk kom ik van een boerderij. Dat 
zit denk ik nog in mijn genen, want ik heb 
van mijn tuin een moestuin gemaakt, waar ik 
lekker in bezig kan zijn. Ik heb verschillende lei-
fruitbomen en de opbrengst maak ik in. En kijk, 
hier heb je vier verschillende soorten bonen 
die ik heb geoogst. Wat ik over heb uit mijn 
tuin, bijvoorbeeld kruiden, mogen mensen 
gratis meenemen.” 

Atlantikwall
“Na een loopbaan in de communicatie 

vond ik een baan bij het ministerie van VWS 
als projectleider bij het programma ‘Erfgoed 
van de oorlog’. Dat hield zich onder andere 
bezig met het veilig stellen en ontsluiten van 
belangrijke collecties uit de Tweede Wereld-
oorlog in archieven en musea, en met het 
vastleggen van oorlogsherinneringen. Een hele 
boeiende baan. Daarna ben ik als zelfstandige 
begonnen. Een van mijn recente projecten is 
het verzamelen en verspreiden van kennis over 
de Atlantikwall. In 2016 heb ik daar een gidsje 
over gemaakt. En over het menselijk verhaal 
erachter, zoals de evacuatie van honderddui-
zenden mensen en de sloop van duizenden 

huizen, verschijnt begin maart een boek van 
mij en twee collega’s, ‘Verdreven voor de 
Atlantikwall’.”

Verzamelaar
Geert Jan is een veelzijdig iemand. Zo heeft 

hij gezorgd voor het ontstaan van de nationale 
Bunkerdag en is hij medeoprichter van het 
Affichemuseum in Hoorn. Hij heeft een van 
de grootste collecties boeken en tijdschriften 
over affiches van Nederland. En verder is hij 

verzamelaar: van Ruderrenners - dat zijn oude 
Duitse zeepkistwagentjes, van sluitzegels - met 
name Duitse uit de jaren ‘10 en ‘20, en in het 
verleden ook van oude decoratieve asbakken. 
Ga gerust eens bij hem langs, bijvoorbeeld 
voor zo’n lekkere fles biologische olijfolie.

Het boek ‘Verdreven voor de Atlantikwall’ is 
te koop bij de boekhandel. Het is ook bij Geert 
Jan Mellink zelf verkrijgbaar in de Columbus-
straat 35. 

Eenvoudig, 
no-nonsense en lekker

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

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 graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

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

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

“Hij smaakt lekker 
fruitig met een klein 

pepertje

”
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adressen en telefoonnummers

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

Gezondheid

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

Buurthuizen

Wijkcentrum de Regenvalk
De Regenvalk is wegens verbouwing 
gesloten van 1 januari 2017 tot mei. 
Tijdelijk adres:
Wijkcentrum Lindenkwadrant, 
2e Braamstraat 6
tel: 070 - 205 24 80
Dienstencentrum Copernicus
Daguerrestraat 16, tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 93 42
Stichting Federatie Eekta
Boylestraat 20, tel: 365 39 03
Buurtinterventieteam (BIT ) 
bitreva15@gmail.com  en 0619626333

meldpunten

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

Cultuur in onze wijk

NESTRUIMTE – ROBERT RINO

Van 5 feb tot 26 mrt vult de Vlaamse kunste-
naar Rinus van de Velde Nestruimte met de to-
taalinstallatie About Robert Rino. De door Van 
de Velde geproduceerde werken van deze fic-
tieve kunstenaar komen terug in de tekenin-
gen die de muren van Nest van vloer tot pla-
fond vullen en zijn opgenomen als objecten 
binnen de installatie. Tegelijkertijd is het een 
première, want naast de tekeningen en de gro-
te kartonnen sculpturen, worden er nu ook een 
aantal keramische sculpturen gepresenteerd.
www.nestruime.nl
 
REGENTENKAMER - NEIL YOUNG TRI-
BUTE BAND

Vrijdag 10 mrt: de Neil Young Tribute 
Band treedt op met Haagse bezetting en 
fraaie samenzang van bassiste Danya 
Plugge en drummer Bert Fonderie en het 
authentieke lapsteel en vioolgeluid van 
Gijsbert Diteweg. Spil van de band is Hen-
ri de Vries. Hij ging in 2005 op zoek naar 
vrienden om het onuitputtelijke reper-
toire van Neil Young te vertolken, zowel 
de mooie akoestische songs als het gepas-
sioneerde elektrische werk. Henri speelt, 
zingt en klinkt als Neil Young.  Aanvang: 
20.15 uur. Entree: €10,00 
www.regentenkamer.nl

REGENTENKAMER  – TOT HET KOMT

Zondagmiddag 9 apr speelt theatergroep De Nieu-
we Koning ‘TOT HET KOMT’, een libretto voor één 
actrice, een Jazztrio en internet. Liesbeth staat, 
met haar halve inboedel bij zich, te wachten. Na 
weer dezelfde ruzie met haar partner, heeft ze 
huis en haard verlaten. Dit heeft ze op alle social 
media rond getoeterd, in de stellige overtuiging 
dat iemand dat kekke wijf met karakter wel zal 
tegenhouden. Maar niemand reageert. Ze is ver-
bijsterd. Tijdens het wachten, dat ze livestreamt, 
haalt Liesbeth haar facebookvrienden en familie 
uit de koffers en door het slijk. 
Aanvang: 16.00 uur. Entree: €12.50
www.regentenkamer.nl

DE NIEUWE REGENTES – THIJS BORSTEN  

Op 27 mrt om 20.15 uur verlegt Thijs Bor-
sten in de Grote Zaal de grenzen bij zichzelf 
en bij Magda Mendes en Izaline Calister. In 
deze laatste aflevering van de serie is de in 
Portugal geboren Rotterdamse singer song-
writer Magda Mendes te gast. Zij musiceert 
met Thijs en met Izaline Calister, zangeres, 
componiste en schrijfster  uit Curacao. 
Gastheer pianist Thijs Borsten daagt de ge-
lauwerde artiesten uit de confrontatie aan 
te gaan. Met elkaar en met zichzelf. 
www.denieuweregentes.nl
 
DE NIEUWE REGENTES - MUSIC MADE IN 
EUROPE

Op 6 apr 20.15 in de Grote Zaal gaat het 
Rembrandt Frerichs Trio een samenwer-
king aan met Perioca Sambeat uit Spanje. 
Deze uit Valencia afkomstige saxofonist 
hoort bij een select groepje Spaanse jazz-
musici die over de hele wereld bekend 
zijn. 
Hij maakte o.a. een plaat met Brad Me-
hldau en bestiert al jaren zijn eigen groe-
pen, waarin hij o.a. de verbinding zoekt 
met de Flamenco. In 2003 werd hem op 
het North Sea Jazz Festival de Bird Award 
toegekend. 
www.denieuweregentes.nl 
 
DE VERTELVLOER – DE NAAKTE WAARHEID

Op 12 mrt om 14.00 uur, staat de Vertel-
kring Delft op de Vertelvloer met ‘De naakte 
waarheid’, Joodse verhalen door de eeuwen 
heen. De Vertelkring bestaat uit 8 semi-
professionele en amateur vertellers: Nanny 
de Backer, Els Cramwinckel, Joan Edward, 
Francine de Graaf, Gerard Jellema, Joke 
Kuijpers, Iris de Ruiter en Arjen Ubels. Op 9 
april komen Ailun Elzenga, Marita Coppes 
en Jan Alfrink. Aanvang 14.00 uur. Entree 
10 euro. Cartesiusstraat 137g.  
Facebook/de vertelvloer. 
vertelvloer@gmail.com

ZAAL 3 – OVER BOEKEN

Op woensdag  12 apr, 20.30 uur, gaat in Zaal 3 
een nieuw literair programma van start, OVER 
BOEKEN.  Het programma kent een vaste for-
mule: een moderator (Andrea van Pol), twee 
vaste panelleden en per keer twee wisselende 
gasten bespreken gezamenlijk drie recente 
boeken of heruitgaven. Iedere aflevering zijn 
de gasten afkomstig uit de media, politiek of 
cultuur. Persoonlijkheden die aansprekend 
zijn voor het publiek. Andrea van Pol is be-
kend van Opium, De Slag om Nederland en 
Vroege Vogels. Tickets via  www.zaal3.nl
 
ELECTRICITETITSFABRIEK – CHRISTIAAN 
ZWANIKKEN

Van 23 feb tot 29 apr verrast Chrsitiaan Zwa-
nikken in de grote industriële hal de bezoe-
kers met interactieve, synergetische instal-
laties van beweging, licht, geluid en geur. 
Het werk van Zwanikken ligt op de grens van 
kunst, wetenschap en technologie. Gebruik-
makend van diverse sculpturale media, robo-
tica, biologie, computer, geur en geluid is het 
een combinatie van een artistiek en technolo-
gisch experiment dat resulteert in sculpturen, 
installaties, geluidssculpturen, constructies 
en bouwwerken waarbij innovatieve en inven-
tieve aspecten een belangrijke rol spelen. 
www.electriciteitsfabriek.nl

FOYER DE NIEUWE REGENTES

Van 13 jan tot en met 5 mrt exposeert Odet-
te van Dijk in de Foyer van DNR. ‘Maak het 
gewone bijzonder’, is de basis van haar foto-
grafie. Fotografe Odette van Dijk is al 30 
jaar woon- en werkzaam in het Regentes-
sekwartier. In deze tentoonstelling toont 
zij behalve straatfotografie uit binnen- en 
buitenland ook enkele studiofoto’s, maar 
haar focus ligt nog steeds, behalve op ge-
bouwen, vooral op mensen.
www.denieuweregentes.nl 
 

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

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

Elke woensdag
10:00 en 11:00

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

Elke vrijdag
10:00

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

03 en 17 en 31 maart, 
14 en 28 april 

20:30

DNR FILMCLUB
Maart: Animation fi lms | April: Tribute to Pier Paolo Pasolini

Elke dinsdag
20:00

APRIL 2017
Za. 01 | Finalevoorstelling ‘Alles Kids!’ 
Jong talent (8-12) treedt op in de Grote Zaal. Wie wordt de beste uit de buurt?

Za. 01 | Gamla och Nya | Circus Circaso
Van oud naar nieuw, van ijzig koud tot vurig warm.

Zo. 02 | De Bierbar van Sevilla | De Règâhs
Ruimte voor serieuze fl amenco, maar de Haagse humor is nooit ver weg!

Do. 06 | Music Made in Europe | saxofonist Perico Sambeat 
De beste Europese musici te gast bij het Rembrandt Frerichs Trio.

Vr. 07 | Revolve | muziekcomposities in vele stijlen
In ‘Het dagboek van de tijd’ komen muziek & poëzie samen.

08 | Pop en Musical Sing Along ‘Tears in Heaven’ 
Zing mee met Les Misérables, Soldaat van Oranje, West Side Story en vele andere!

Zo. 09 |  Prarambha | Klassieke Indiase dansvoorstelling
De destructie, het ontstaan en de creatie.

Ma. 10 | BANFF Mountain Film Festival World Tour
‘s Werelds meest prestigieuze outdoor fi lmfestival.

Vr. 14 | DNR Bluesclub | Dennis Wijmer en Blues BV
Dampende blues en een versleten dansvloer.

Zo. 16 | Klassiek in ’t Ketelhuis 
Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

Di. 18 | De Haagse Spot 
Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Za. 29 | Soul #1 Audience | Meyer-Chaffaud 
Moderne dans wordt soepel afgewisseld met comedy en citaten van Voltaire.

MAART 2017
09-10-11-16-17-18 | Lord of the Flies
Het Nationale Theater en NTjong i.s.m. de Veenfabriek
Een schokkende en ontroerende survivaltrip over vriendschap en compassie. (12+)

Vr. 17 | DNR Expositie | Nico, Lotte, Tom en Roos Laan
Van LANDSCHAP naar BEELD naar VIRTUEEL naar WOORD. Tot 10 mei.

Zo. 19 | Klassiek in ’t Ketelhuis 
Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

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

Do. 23 | Juan de los Reyes | dansworkshop zigeunerfl amenco
Dans mee, voorafgaand aan de voorstelling ‘Generaciones’.

Do. 23 | Generaciones | Compañía María ‘la Serrana’
Twee beroemde zigeunerfamilies uit Sevilla, van generatie op generatie.

Vr. 24 | Thijs Borsten daagt uit! | Magda Mendes en Izaline Calister
Thijs daagt (inter)nationale artiesten uit om muzikale grenzen te verleggen.

Za. 25 | Jeanne et Marguerite | L’Autre Pays du Théâtre
‘Il suffi t de se laisser porter!’

Zo. 26 | Pyara Desh | Kamino ka Raaz
Bedrog, jaloezie, haat en nijd op een hilarische manier gepresenteerd. 

JEUGDFESTIVALS
27 feb t/m 04 maart | Krokus Kabaal | Festival (2-12 jaar)
Rondreizend programma met voorstellingen en activiteiten op 10 Haagse locaties. 
Wo. 01 Ukkieconcert / Circusschool Circaso jongleerworkshop | Do. 02 Art-s-
Cool workshop / Katom door Theaterschool Rabarber | Vr. 03 Peuterdans / 
Miniharp leren spelen / NTJong theaterworkshop 

Wo. 01 en Za. 04 | Alles Kids! Open Podium (8-12 jaar) 
Laat je talent zien, meld je aan. Word jij ‘De beste uit de Buurt’?

09 t/m 15 april | 2 Turven Hoog op Locatie | Festival (0-6 jaar)
Zinnenprikkelende voorstellingen en installaties voor de allerkleinsten in Theater 
Dakota, het Diamanttheater, De Nieuwe Regentes en het Laaktheater. 
In DNR: Do. 13 | Zeelicht (2+), Do. 13 | Walvisjong (2+), Vr. 14 | Potjesman (1 t/m 4 
jaar), Vr. 14 | Waai (2+), 12-13-14 | Interactieve installatie: Nestenbouwers (2+)
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Bekijk het volledige programma op www.denieuweregentes.nl


