
tekst: Anneke de GrAAf 

Korte lijntjes 
Het plan om banenmarkten in de wijken 

te organiseren, is ingegeven door het idee 
dat per wijk de lijntjes tussen werkge-
vers, zoals winkeliers en kleine bedrijven, 
en werkzoekenden veel korter kunnen 
zijn. En niet alleen werkgevers, maar ook 
maatschappelijke organisaties in de wijk 
hebben zicht op de situatie van jongeren. 
Daarom stonden ook zij op de beide banen-
markten in 2017. Het gaat om banen bij de 
meer ambachtelijke bedrijven, in de admi-
nistratie of de beveiliging. De doelgroep 
zijn vooral jongeren van 17 tot 27 jaar met 
afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren die 
moeilijk te bereiken zijn. Op de markten is 
ook een aanbod voor vrijwilligers. Het gaat 
erom mensen weer structuur te bieden, in 
beweging te brengen. 

30 werkgevers
Op de laatste Segbroek Banenmarkt 

waren 30 werkgevers met vacatures aan-

wezig. Donne Bax: “Bezoekers werden bij 
aankomst opgevangen en ingeschreven 
en bij vertrek vroegen we ‘of alles naar 
wens was geweest’ en of men meer hulp 
nodig had. Bij de werkgevers informeer-
den we tot welke afspraken het contact 
met de bezoekers had geleid. Enkele 
tientallen mensen zijn aan het werk ge-
komen, maar dat proces loopt nog door. 
Ook is er nazorg. Na een paar weken 
worden de bezoekers gebeld om te vra-
gen of het iets heeft opgeleverd”. 

Life style markt in 2018
In 2018 organiseren we nog voor de zo-

mer weer een Banenmarkt in Segbroek. 
Bax: “Dat wordt meer een ‘life style’ markt, 
waarin veel aandacht zal zijn voor maat-
schappelijke organisaties en waarin zaken 
als sport en schuldhulpverlening een gro-
tere plaats zullen innemen. Voor de werkge-
vers is de Banenmarkt trouwens een leuke 
gelegenheid om met elkaar in contact te ko-
men of een lijntje te leggen naar iemand van 
de gemeente”. 
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Stefan van der Walle
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Op een voor deze donkere periode zeldzaam mooie winterlichte 
zaterdag 17 december kwam een slagvaardige groep bewoners 
van de Regentesselaan samen om de al eerder geplaatste betonnen 

plantenbakken te vullen met bloeiende planten. lees verder op 
pagina 3 over dit initiatief van bewonersgroep ‘Samen weer trots 
op de Regentesselaan’.
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Aftrap Cultuurkwartier
CULTUUR IN DE WIJK  5

Taartpunthuizen
WONEN IN DE WIJK  11

Een geboren acteur

Nieuwjaarsbijeenkomst

Typisch ReVa

Samen weer trots op de Regentesselaan

Nog voor 
de zomer 
weer een 
Banenmarkt !

Den Haag organiseert sinds 2015 in diverse wijken van Den Haag een Banenmarkt, vooral daar 
waar de werkloosheid (van kwetsbare jongeren) groter is. Zo ook in Segbroek, waar het MKB 
in samenwerking met Voor Welzijn vorig jaar mei en november de Banenmarkt organiseerde. 
Een terug- en vooruitblik met Donne Bax van de Stichting Building Better People en mede-
organisator. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op pagina 10-15 vindt u informatie over de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Derde Verreck 
KonkreetNieuwsshow

Op 18 februari verwachten we weer een 
volle bak in het Ketelhuis van De Nieuwe 
Regentes. Natuurlijk aandacht voor de 
politiek en columns van Marcel en Bert. 
Daarnaast aandacht voor het Newton-
plein, voor de Circusschool Circasso en 
muziek. 

Aanvang 16.00
Kaarten: www.denieuweregentes.nl
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Wijkbewoners en de partijen
In de tijd tot aan de deadline voor de krant is 
het gelukt om 7 wijkbewoners die aan een par-
tij verbonden zijn te interviewen. Het gaat om 
vertegenwoordigers van VVD, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie, PvdA, Partij van de Dieren en 
de Haagse Stadspartij. De weergave van deze 
interviews vindt u in het hart van de krant. Het 
CDA en Groep de Mos stuurden beide een noti-
tie en deze hebben we samengevat in de krant 
opgenomen. De politieke diehards uit de wijk 
kunnen op de website www.konkreetnieuws.nl 
de samengevatte schriftelijke reacties van al de 
partijen lezen. 

Woensdag 21 maart: stemmen!
We hopen op deze wijze een bijdrage te kun-
nen leveren aan de afwegingen die u als lezer 
wil maken voordat u gaat stemmen. U gaat 
toch wel stemmen! 
Het moet ons van het hart, dat het niet een-
voudig is om de echte verschillen tussen de 
partijen te onderscheiden, maar leest u vooral 
zelf. Los van de politieke waan van de dag 
komt in dit nummer oud-Kamerlid van de SP 

Sharon Gesthuizen aan het woord. Zij woont 
aan de rand van de wijk en politiek gezien is zij 
nu in een vrije positie. 

Verreck KonkreetNieuwsshow  
18 februari
Op deze alweer derde zondagmiddagshow 
verwachten we weer een volle bak in het 
Ketelhuis van De Nieuw Regentes. Natuurlijk 
aandacht voor de politiek: pitches van de 
aanwezige partijvertegenwoordigers uit de 
wijk, columns van Marcel en van onze eigen 
columnist Bert en korte krachtmetingen tussen 
politiek en publiek. Daarnaast aandacht voor 
het Newtonplein, voor Circusschool Circasso en 
muziek. Hopelijk zijn er nog kaartjes als u dit 
leest, want de vorige keer was het stampvol. 

Aandacht voor de cultuur in dit 
nummer
We starten een nieuwe serie over kunstwerken 
in de wijk. Wandelaar Maurits Burgers geeft 
alvast de aftrap. En er is een mooi interview 
met wijkbewoner en bekend acteur Stefan de 
Walle, bij velen bekend van zijn rol in de film 
`De marathon`. 

Cultuurkwartier
Op donderdag 22 januari vond de aftrap plaats 
van het Cultuurkwartier. Kijk op de site van dit 
nieuwe fenomeen www.hetcultuurkwartier.nl 
Daar vind je een schat van informatie over van 
alles wat er te doen is in ReVa-Segbroek. Ook 
weer aandacht voor twee kunstenaars uit de 
culturele broedplaats DCR en niet te vergeten 
voor de uitslag van de wedstrijd voor de beste 
dichtregel voor De Verademing. 

Ontwikkelingen in de wijk
De Elout van Soeterwoudeschool in de 
Copernicusstraat overlegt met de buurt over 
de inrichting van de speelplaats. De renovatie 
van de Verademing gaat hard door en er is 
inmiddels een compromis in de maak over 
de hondenuitlaatstrook langs het water. Een 
bewoner aan het plaatsje in de Daguerrestraat 
benaderde ons over de plotselinge plaatsing 
van een KPN-kastje in het midden van de re-
cent gemaakte wandschildering. De buurt wist 
van niets in dit geval. Zo kan het ook gaan dus.
Op naar een mooi voorjaar!

VAN DE REDACTIECOLOFON

V oor u ligt weer een boordevol eerste nummer van onze krant. Zoals be-
loofd besteden we ruim aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart. Naar aanleiding van onze oproep in het decembernummer en na 

een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan ons verkiezingskatern reageer-
den uiteindelijk 9 partijen.

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws

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

AGENDA
BIBLIOTHEEK SEGBROEK
Vr 23 februari 2018 13.30 tot 15.30
Tentoonstelling ‘Another Dimension’; we 
gaan wandelen naar Nest.
Di 27 februari 2018 10.00 tot 12.00
Archeologie in Den Haag; Christiaan Rieffe 
vertelt wat er zoal opgegraven wordt.
Do 1 maart 2018 14.00 tot 16.00
CreaDo. Samen met andere creatievelingen 
aan de slag.
di 13 maart 2018 10.00 tot 11.30
Relax! Meer ontspannen, tips en trucs.

EMMA’S HOF
Za 10 maart 2018
NL Doet. Klusdag; iedereen kan de handen 
uit de mouwen steken.

DIENSTENCENTURM COPERNICUS
17 februari 2018
Copernicus Concert Café
24 februari 2018
Snuffelmarkt, de gezelligste snuffelmarkt 
met de lekkerste soep!
11 maart 2018
Soos Samen 50+ voor oudere homo’s 
lesbo’s en hun vrienden.
27 maart 2018
Copernicus Concert café
8 april 2018
Samen 50+ voor oudere homo’s, lesbo’s en 
hun vrienden.

Actuele wijktips? Zie onze Facebookpagina
facebook.com/konkreetnieuws.

“Natuurlijk 
aandacht voor de 

politiek”

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

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

LIKE ON
S!
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tekst: ed vervoorn foto: JAney vAn ierlAnd

In de dagelijkse praktijk een aimabel 
persoon, rustig, niet pretentieus en in al-
les redelijk en relativerend. Eigenlijk wel 
een ‘gewone normale Nederlander’, die 
blij is met zijn buurtje nabij de lange Laan, 
waar hij lekker de Fahrenheitstraat in kan 
wandelen om even een praatje te houden 
bij de visboer, de bakker of de toko. Of lek-
ker naar het strand of de Bosjes van Poot 
met zijn hond. “Een comfortabel wijkje, 
met vriendelijke mensen.” Je zou zo 1, 2, 3 
niet denken dat deze man een onnoeme-
lijk aantal personages heeft gespeeld. Zijn 
meest geliefde rollen? De pianist Glenn 
Gould (2008), Cyrano de Bergerac (2003), 
beide bij Het Nationale Theater. Maar ook 
zijn hoofdrol als garagehouder Gerard in 
de film De Marathon uit 2012. “Een mooie 
film met een lach en een traan, die over het 
gewone leven gaat.”

Niet van vreemden
Hij wist altijd al dat hij voor het toneel 

zou kiezen. Stefan, die toen nog als kleine 
bes aan de ‘overkant’ in de Berberisstraat 
woonde, wist door een humoristisch ty-
petje aan te nemen het tij te keren als zijn 
ouders soms boos op hem waren. “Ik was 
er doorlopend mee bezig. Stond er een 
schilder met een trap bij de gevel, dan ging 
ik er naast staan in een overalletje en een 
bakkie sop en deed ik ook of ik aan het 
schilderen was. Ikzelf vond toneel knet-
terleuk, ook later op de middelbare school. 

Maar als gezin gingen wij daar nooit naar-
toe,” vertelt hij, “mijn ouders zaten in de 
beeldende kunst en maakten schilderijen 
en objecten. Dus gingen we naar musea. 
Ook naar concerten met klassieke muziek 
trouwens.” Die creatieve aanleg heeft hij 
dus niet van vreemden. En de lijn zet zich 
door, want zijn oudste zoon Billy zit op de 
toneelschool en Moos, de jongste, wil ver-
der in de muziek. 

Alles lijkt steeds op tijd te komen
Wie wil weten waarin Stefan allemaal 

acteerde moet maar eens op internet kij-
ken. Ook dit jaar komen er weer een paar 
toppers aan: Metropolis#1 (Het Nationale 
Theater), de films Dorst en Het Leven Is 
Vurrukkulluk, en de tv-serie Exportbaby 
(zie kader). Heeft hij een voorkeur voor 
een van deze drie vormen? 
“Eigenlijk niet. Juist de com-
binatie boeit me zo. Als ik 
veel in het theater zit, krijg 
ik zin om voor de camera te 
staan, en andersom. En ik 
bof, want tot op heden lijkt 
alles voor mij steeds op tijd 
te komen.” Lonkt de gang 
naar het buitenland? “Niet 
speciaal. Ik heb het hier ge-
woon goed! Ik woon heerlijk 
en kan op mijn fietsje naar 
het centrum, waar ik mag 
werken met leuke, goede ac-
teurs en regisseurs. Ik leer 
hier nog steeds, ook van jon-

ge verfrissende regisseurs. Ik neem mijn 
ervaring wel mee, maar niet als belerende 
acteur.”

Een tevreden man, die Stefan de Walle, 
geboren als toneelspeler en nog altijd komt 
van het een gewoon het ander. Een sympa-
thieke kerel, die het fijn vindt als mensen 
om hem heen zich vrij kunnen voelen, zon-
der zichzelf weg te cijferen.

Stefan 
de 
Walle

TEN VOETEN UIT

Een geboren 
acteur, het 
liefst met een 
lach & een 
traan

‘Het cynisme 
voorbij’, is ons 

motto”

“Stond er een 
schilder met een 
trap bij de gevel, 

dan ging ik er 
naast staan in een 

overalletje”

Op weg naar ‘Samen 
weer trots op de 
Regentesselaan’

tekst: AAd vAn schie

Medewerkers van het Stadsdeel-
kantoor zetten de plantjes uit in de 
bakken en de actievoerders zorgden 
voor de goede inbedding. De plan-
ten dragen fraaie namen als Maag-
denpalm, Zonnehoed en Duizend-
knoop. Vanaf het voorjaar zal er een 
explosie van kleur in de bakken gaan 
ontstaan. Heel enthousiast en zorg-
vuldig kreeg elk plantje zijn plaats. 
Koffie/thee en versnaperingen op 
een picknicktafel completeerden dit 
vrolijke beeld. 

Stap voor stap naar die 
mooie Regentesselaan
De bewonersgroep ‘Samen weer 
trots op de Regentesselaan’ ziet 
deze actie als een stap op weg naar 
het herstel van de glorie van deze in 
potentie mooie laan. Er zijn al afspra-
ken gemaakt over het bewateren 
van de bakken zodra dit na de winter 
nodig is. Vanuit twee regentonnen, 
waarvan er al een geplaatst is bij de 
Van Merlenstraat, gaat dit begieten 
gebeuren. 
Berend, een van de woordvoerders 
van de club: “Deze acties zijn nodig 
om de bewoners betrokken te hou-
den bij het initiatief. ‘Het cynisme 
voorbij’, is ons motto”. 
Er zijn nog plannen voor een kiosk 
op de laan, maar wellicht kan dat 
straatmeubel ook ingepast worden 
op een vernieuwd Regentesseplein.

Stefan de Walle (1965) is een van Nederlands meest bekende acteurs. Als liefhebber van toneel, 
van bioscoopfilms of televisieseries zou je hem meermalen gezien moeten hebben. Hij is die 
wat lange en stijfjes ogende, markante man met (vaak) het kleine baardje die zowel komische 
als tragische helden onnavolgbaar speelt. Het liefst met een lach én een traan. “Zo is het leven 
toch ook?”

É Vervolg van de voorpagina

Huidige producties met  
Stefan de Walle

Metropolis is een 
vierluik van Het Na-
tionale Theater i.s.m. 
Trouble Man, waarin 
het draait om de stad, 
de stedeling en de 
verhalen die zij voort-
brengen. In Metropo-
lis #1, dat vanaf 28 fe-
bruari is te zien, staat 
een grote scholenge-
meenschap centraal. 
Stefan de Walle speelt 
de conciërge.

De film Dorst van 
Saskia Diesing, geba-

seerd op het boek van Esther Gerritsen, 
is op dit moment in de bioscopen te zien. 
Coco heeft geen idee wat ze met haar 
leven aan moet. Als haar moeder ziek 
blijkt te zijn, grijpt Coco het nieuwe doel 
in haar leven met beide handen aan. Ste-
fan speelt de vader.

Het Leven is Vurrukkulluk is een ‘feel 
good movie’ over liefde en verlangen. 
Een film van Frans Weisz naar de eerste 
roman (1961) van Remco Campert. We 
zien Stefan de Walle als zwerver in het 
Vondelpark. Vanaf februari in de bio-
scoop. 

Rifka Lodeizen en Stefan de Walle spe-
len de hoofdrollen in een vierdelige tv-
serie over kinderhandel. De reeks staat 
gepland voor de lente van 2018 en heet 
Exportbaby.
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tekst: dirk Post, notAris 

In deze rubriek wil ik ditmaal graag aandacht 
besteden aan een (illegaal) dakterras bij een 
appartementencomplex. Van die illegaliteit 
bleek onlangs tijdens de behandeling bij 
de rechter van het verzoek om het besluit 
te vernietigen om op het dak vlonders te 
mogen leggen. Het oordeel van de rechter is 
interessant voor iedereen die eigenaar is van 
een woning in een appartementencomplex.

Toestemming
In een bijeenkomst van de Vereniging van 

Eigenaars was toestemming gegeven aan één 
appartementseigenaar om op een dak vlonders 
neer te leggen. Deze eigenaar kon vanuit zijn 
woning het dak op. Door vlonders neer te leg-
gen zou hij beter gebruik kunnen maken van 
het (aan te leggen) dakterras.

Rechter
Niet alle appartementseigenaren waren het 

ermee eens en zij stapten naar de rechter. Zij 
vroegen om een verbod tot het plaatsen van 
deze vlonders op het dak. De rechter ging mee 
in hun verzoek en vernietigde het besluit van 
de vergadering. Ook werd een eerder besluit uit 
2010 vernietigd, waarin aan de eigenaar van de 
eerder genoemde woning werd toegestaan een 
dakterras aan te leggen.

Gemeenschappelijk bezit
De rechter vindt het belangrijk dat volgens de 

splitsingstekening en –akte het dak gemeen-

schappelijk bezit is en ook als dak is aangeduid. 
Het gebruik als dakterras door slechts één eige-
naar is daarmee in strijd. 

Het aangevoerde argument dat een Vereni-
ging van Eigenaars regels kan opstellen om-
trent het gebruik van gemeenschappelijke 
delen, biedt in deze zaak geen uitkomst. De 
rechter is duidelijk: het dak moet dan door alle 
eigenaren gebruikt kunnen worden, conform 
die op te stellen regels. Als er slechts één ei-
genaar is die het gebruik krijgt, zijn die regels 
strijdig met de splitsingsakte en/of -tekening 
en/of –reglement.

Wijze raad
Bezit u een appartementsrecht met een dakter-

ras, laat uw notaris dan eens checken of u daar 
wel eigenaar van bent. Misschien heeft een van 
de vorige eigenaars van uw woning wel het dak-
terras aangelegd met toestemming van de Ver-
eniging van Eigenaars, maar dat is dus niet vol-
doende. In het ergste geval kan het betekenen 
dat u uw dakterras moet afbreken.

(Il)legaal dakterras? 

tekst: Anneke de GrAAf

De ontwikkelaars (gemeente Den Haag, 
Heijmans en Staedion) zijn ook verant-
woordelijk voor de herinrichting van De 
Verademing. Zij zorgden voor een onaf-
hankelijke voorzitter voor de jury die de 
inzendingen beoordeelde. Die jury be-
stond uit omwonenden van het park en 
buurtbewoners. Het juryrapport en alle 
27 ingezonden gedichten/dichtregels zijn 
te lezen op www.konkreetnieuws.nl of 
www.energiekwartier.nl 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 
Segbroek lanceerde de wethouder ook 
het platform www.hetcultuurkwartier.nl 
(zie pagina 5 in deze krant). Een perfecte 
gelegenheid om ook de winnaars van de 
dichtwedstrijd uit te roepen en in de bloe-
metjes te zetten. 

De hoofdprijs ging naar het gedicht van 
Gert van de Slikke: 

Echt, je hoeft niet
helderziend te zijn
om helder te zien
en als je kijkt
is ‘t echt
niet wat het lijkt

Tweede prijzen gingen naar Gea Helms met: 
Blauw. Groen. Park. De stad slaakt een 

zucht van verlichting.

en naar Lies Bakker: 
Ontmoet je buur bij deze muur

Muurgedicht 
voor buurtpark
De Verademing

tekst: Anneke de GrAAf foto: MArc GreGor ouwehAnd

In de afgelopen maanden is achter de 
schermen hard gewerkt aan de realisatie 
van het Uitvindershof op het binnenterrein 
tussen Van Swindenstraat, Newtonstraat en 
Regentesselaan. Ooit een houtzagerij, toen 
een speelplaats van een kinderdagverblijf, nu 
wordt het een prachtige buurttuin. 

De plannen voor dit jaar zijn als volgt. Een 
hoveniersbedrijf zal een dezer dagen beginnen 
met de aanleg van de basistuin: gazon, verhar-
dingen, omzomende beplanting en bomen. 
Zodra dat klaar is -naar verwachting in de lente- 
willen de organisatoren samen met enthousi-
aste buurtgenoten de tuin verder verfraaien met 
bijzondere elementen en beplanting. En bij het 

planten, verven, timmeren, mozaïeken et cetera 
kunnen ze best nog meer hulp gebruiken. Dus, 
lezers van de KonkreetNieuws, geef je op als 
vrijwilliger via vrijwilligers@uitvindershof.nl. Zo 
wordt het echt een tuin voor en door buurtbe-
woners. 

Als alles klaar is, kan de tuin in gebruik worden 
genomen en is het tijd voor een aantal leuke 
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan NL Doet en 
Burendag, activiteiten voor kinderen tijdens 
de vakantieperiodes, een zomerbarbecue, een 
vrienden- en vrijwilligersdag. En wil je helpen 
met het organiseren van activiteiten, dan kun je 
je natuurlijk ook opgeven. 

Inmiddels is er ook een website waar je alles op 
de voet kunt volgen: uitvindershof.nl en 

facebookpagina: facebook.com/uitvindershof.

Afgelopen december nodigden de ontwikkelaars van het Energiekwartier de 
bewoners van ReVa uit om een dichtregel aan te leveren die zal worden geplaatst 
op een muur in De Verademing. De uitslag maakte wethouder Joris Weismuller op 
18 januari bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van stadsdeel Segbroek in De 
Nieuwe Regentes.

Voortgang aanleg 
Uitvindershof



KONKREETNIEUWS 5FEBRUARI 2018

CULTUUR IN DE WIJK

Feest op 
straat!
tekst: Piet verniMMen

Het jaar 2017 was een feestelijk jaar op 
straat in ReVa. Straatfeesten in de Galileï-
straat, de Copernicusstraat, Kepplerstraat, 
de Buys Ballotstraat en Vinkesteijnstraat, 
buitenspeeldagen op het Newtonplein en 
in de Fultonstraat, een straatspeeldag in de 
Govert Bidloostraat en dan nog de burenda-

gen aan de Suezkade en in de Chasséstraat.
Stadsdeel Segbroek: ”Al deze festivitei-

ten op straat waren een groot succes. Er 
was voor iedereen iets te beleven. Het 
organiseren van een straatfeest is een 
mooie manier om buren bij elkaar te 
brengen, elkaar te leren kennen en bij te 
praten. Tijdens dit soort ontmoetingen 
ontstaan vaak ideeën die bewoners sa-
men op kunnen pakken. De gemeente on-
dersteunt dit soort bewonersinitiatieven 
met een activiteitensubsidie. Stadsdeel 
Segbroek bedankt bewoners hartelijk 
voor de organisatie van deze succesvolle 
evenementen. En wij hopen op mooie 
nieuwe initiatieven in 2018.”

tekst: AAd vAn schie foto: soetris

www.hetcultuurkwartier.nl
Veel vertegenwoordigers van culturele, so-

ciale en religieuze organisaties uit ReVa waren 
aanwezig in verband met de aftrap voor het 
‘Cultuurkwartier’. De website met logo van 
Het Cultuurkwartier werd op een spectaculaire 
manier geopend. Op deze site werken al die 
organisaties samen om zo optimaal mogelijk 
informatie uit te wisselen, af te stemmen en 
samenwerkingen te smeden binnen de wijk. 
Maar ook voor de andere wijkbewoners is deze 
site deels toegankelijk. Kijk maar eens op: www.
hetcultuurkwartier.nl. Je kunt de evenementen 

in de wijk op data zoeken. Reuze handig! 

De wisselbeker
Tijdens de bijeenkomst waren allerlei zeer ge-

varieerde presentaties en smakelijke hapjes uit 
de wijk. Joris Wijsmuller reikte prijzen uit aan de 
winnaars van de Poëzieprijs van De Verademing 
(zie elders in de krant). Voor de eerste keer werd 
de ‘Hans Pronk’ wisselbeker uitgereikt aan een 
verdienstelijke wijkbewoner. Hans Pronk, de 
alom bekende actieve wijkvrijwillliger, overleed 
onverhoeds het afgelopen jaar en ter herinne-
ring aan zijn inzet is deze prijs ingesteld. Mieke 
Klaver kreeg de Hans Pronk prijs 2018.

Hans Pronk was een zeer actieve buurtbe-
woner die op 18 oktober 2017 op 77 jarige 
leeftijd is overleden. Hij was als bewoner uit 
de omgeving van het Newtonplein in het 
verleden actief met surveillances voor het 
Buurt Interventie Team, bij het Intercultu-
reel Platform Segbroek, voor de stichting 
Rainbow en als fotograaf, onder andere voor 
de Wijkkrant de Konkreet. 

Jaarlijkse Prijs
Om hem te eren is er een jaarlijkse prijs 

ingesteld, een wisselbeker en een teke-
ning van een kunstenaar uit het Regentes-
sekwartier, Eliza Reszka. Om voor de Hans 
Pronk prijs in aanmerking te komen, moet 
je wijkbewoner zijn, of je organisatie in de 
wijk hebben, het werk moet vernieuwend, 
spraakmakend en onderscheidend zijn, op 
cultureel niveau, langjarig, inspirerend en 
verbindend.

Genomineerden 2018
Marloes van der Meijs, onderneemster, 

voorheen actief bij de BIZ Weimarstraat, 
Winterlicht en als docente verbonden aan 
de Circusschool. Het ontwerpteam van De 
Verademing nomineerde Laura Faleschini. 

De derde genomineerde was Mieke Klaver 
voor haar ongeëvenaarde vrijwillige inzet 
op vele terreinen. Het NIMBY festival, een 
voorbeeld van een good practice, nomi-
neerde Luciano Diacone. De vijfde genomi-
neerde is Raymon Erberveld – bokstrainer 
bij Haagse Directe; hij begeleidt ongeveer 
250 jongeren en leert hen ook normen en 
waarden aan. Fatima Boulhalhoul, de biblio-
thecaresse met grote inzet, maakt van de 
bieb een clubhuis, huiswerkklas, organiseert 
vele evenementen, en de zevende genomi-
neerde is Bibi Demelinne van Lolapalooza. Zij 
toonde vijf jaar geleden ondernemerslef door 
een lunchroom te openen in een vervallen 
snackbar. Zij was het scharnierpunt naar een 
beter functionerende Weimarstraat.

De Winnaar
Eén kan er slechts winnen in 2018 en dat 

is Mieke Klaver. Vanwege haar enorme inzet 
als vrijwilliger in de wijk bij Breipraten, Win-
terlicht, koortjes, het circus en haar werk als 
docente aan de Haagse Hogeschool, waar zij 
haar bevlogenheid overdraagt aan studen-
ten en daarmee vele ‘klavertjes’ op de stad 
loslaat. Joris Wijsmuller overhandigde de 
beker en de tekening van Eliza Reszka. 

Hans Pronk Prijs

Enthousiaste aftrap 
Cultuurkwartier!
Donderdagavond 18 januari vond in het wijktheater De Nieuwe Regentes de nieuwjaarsbij-
eenkomst van Stadsdeel Segbroek plaats. Het was een bijzonder levendige bijeenkomst waar 
zo’n 200 wijkbewoners op waren afgekomen. 

Toekomstig hart van 
de straat

Het schoolplein 
van de Elout
tekst: MArieke BAuwens

 
Natascha Nieuwenhuizen, directeur van de 
Elout in de Copernicusstraat, is er helder 
over. ”Een school geeft altijd overlast in een 
straat, en overleg hierover met bewoners is 
ook vaak moeizaam gegaan. 

Tegengestelde belangen, van de school en 
bewoners, maar ook tússen bewoners, waren 
hier debet aan. Dubbel geparkeerde auto’s, 
waardoor buurtbewoners de straat niet in en 
uit kunnen, lawaai van voetballende kinderen 
op het plein, en het plaatsen van een opbouw. 
Het was niet leuk, en vaak negatief.” 

In de tussentijd is er al wel wat veranderd. 
Natascha: “De school gaat nu vroeger open, 
waardoor de aankomst van kinderen wat ‘ge-
spreider’ verloopt, de eigen vuilophaaldienst 
komt op een ander tijdstip, er wordt meer gelet 
op lawaai en er is een geluidwerend hek om 
het voetbalveld. Allemaal dingen die je kan 
doen om de overlast wat te verminderen. Maar 
je neemt niet alles weg en sommige dingen 
moeten steeds weer herhaald worden, zoals de 
boodschap aan ouders om niet in de straat te 
parkeren als ze hun kinderen brengen of halen. 
En om zeker niet dubbel te parkeren’’ 

Een bewoner vertelt dat het lawaai inder-
daad wat minder is geworden en dat een 
plein in de straat ook voor kinderen uit de 
buurt prettig is. Een ander benadrukt dat de 
overlast door dubbel geparkeerde auto’s nog 
steeds niet minder is. Het gebeurt vaak dat hij 
de straat niet uit kan komen. Dat is voor be-
woners een grote ergernis. 

Het schoolplein voor de school én 
voor de straat

Nu wordt het schoolplein aangepakt. En dat 
is meteen een positieve aanleiding om met de 

buurt te gaan praten. Natascha is erg enthousiast 
om met ouders van de school en met bewoners 
aan de slag te gaan. Ze ziet het voor zich: het plein 
als ontmoetingsplek voor de school én voor de 
buurt. “Het plan is leuk, ambitieus, uitdagend. Zo-
wel het resultaat, als de weg ernaar toe.” Ze vertelt 
over betrokken ouders met specifieke kennis. “Zo 
is er iemand die alles weet van waterbeheer, en 
een timmerman die een boomhut wil maken.”

Schaduw, groen en water
Natascha: “Het nieuwe plein wordt groener, 

meer schaduw, bankjes, hoogteverschillen, 
een beter gebruik van de ruimte, en een zand-
bak tot en met een waterloop. Het is nu te veel 
beton, er is te weinig groen en schaduw en de 
speelmogelijkheden moeten gevarieerder.” Het 
voetbalveld blijft. Achter een bal aanrennen is 
voor kinderen belangrijk. Niet alleen voor de 
kinderen van school, ook na school voor de 
kinderen in de straat. Maar de Elout wil meer: 
het plein wordt ook een plek voor de buurt, 
waar buren elkaar kunnen ontmoeten en acti-
viteiten kunnen organiseren. Zo kan de school 
het kloppend hart van de straat worden, wat 
de sfeer aan alle kanten verhoogt.” 

Meepraten en meedoen
De Elout nodigt bewoners uitdrukkelijk uit om 

mee te praten en mee te doen. In de werkgroep 
denken en praten nu twee bewoners mee en zij 
proberen de rest van de straat erbij te betrekken. 
Eén van hen: “Het overleg is prima, en de ouders 
in de werkgroep snappen de situatie van bewo-
ners erg goed. Ook zij vinden het vervelend dat 
de drukte voor onnodig overlast zorgt. Over het 
plein is meerdere malen goed overleg geweest 
en iedereen voegt iets toe met kennis en ideeën.” 
Bewoners van de Copernicusstraat die benieuwd 
zijn naar het pleinplan, en daar ook graag een 
steentje aan bij willen dragen, zijn van harte wel-
kom om het plan op te halen bij de Elout. 
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Ook in 2018 staat
ons team weer klaar

voor al uw
 print- & drukwerk!

•

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

•  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).

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! 

DANS EN BALANS (ZUMBA)
Staand of zittend
Elke dinsdag
 6 feb t/m 24 apr
 10:15 tot11:15
 De RegenValk, Regentesseplein
 12 lessen: 24 Euro

SCHILDEREN 
En haal jeugdherinneringen op
Elke vrijdag
 2 feb t/m 6 apr 
 15:00 tot 16:30
 Jonker Frans, Newtonplein 100 
 10 lessen: 25 Euro

Jonker Frans en Moves4vitality presenteren KHANA AUR GHANA. 
Het project is met name bedoeld voor (MIGRANTEN) OUDEREN in Segbroek. 
Het duurt van 26 september 2017 – 26 september 2018.
Elke cursus kent 2 ronden, dat betekent dat de cursussen herhaald worden.

Met deze activiteiten helpen wij u naar meer veerkracht en zelfredzaamheid. 
Zelfredzaamheid houdt in: (h)erkenning, vitaliteit, creativiteit, beweeglijkheid, flexibiliteit, 
plezier, ontspanning, energie en kracht voor geest en lichaam.

Aanmelden en informatie:  milly.abdoelhak@florence.nl / 06 - 19 56 13 46
Kijk ook op: www.moves4vitality.nl

moves4vitality.nl florence.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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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

tekst: AAd vAn schie foto: diederik vAn duuren

Medio november 2017 vond in opdracht van 
de gemeente een onderzoek plaats aan het 
Newtonplein. Het onderzoek was gefinan-
cierd vanuit de zogeheten Kantelwijkgelden. 
Regentesse Zuid en Valkenbos Zuid zijn door 
de gemeente als aandachtsgebied en activi-
teitengebied aangewezen. 

Kwaliteit huisvesting
Het onderzoek is gedaan onder auspiciën 

van het Bureau Inicio uit Rotterdam. Alle 
bewoners van de 123 adressen aan het 
plein zijn via een aanbelactie benaderd 
door medewerkers van de VVE-balie en 
van Voor Welzijn. De gemeente wil met dit 
onderzoek de kwaliteit van de huisvesting 
in kaart brengen: hoeveel mensen wonen 
in elk pand, wat betalen zij aan huisvesting, 
hoe is de kwaliteit van het onderhoud, wie 
is eigenaar, hoe is het contact met de bu-
ren, hoe wordt de veiligheid ervaren, wat 
vindt men van het wonen aan het plein. En 
zou men als bewoner zelf iets willen doen 
voor het plein en de buurt.

Spannend
We spreken met twee medewerkers van 

Voor Welzijn over hun rol bij dit onder-
zoek, buurtwerker Joey Hus, de daadwer-
kelijke aanbeller, en jeugdwerker Michel 
van der Helm, die na dit onderzoek met 
de resultaten op het vlak van jeugd en jon-
gerenwerk aan de slag gaat. Joey vertelt 
enthousiast over de actie, die startte met 

een goede voorbereiding over wat ze kon-
den verwachten en hoe ze daar dan op in 
konden spelen. Alle bewoners hadden van 
tevoren een brief gekregen. Joey: “Het was 
spannend of bewoners echt wel in gesprek 
zouden willen en of ik überhaupt wel bin-
nenkwam. Bij de eerste klanten zat ik meer 
dan een half uur in de huiskamer bij een 
kopje koffie. De bewoners waren blij met 
het bezoek en hadden de brief goed gele-
zen.

Grote betrokkenheid
De betrokkenheid van de bewoners bij 

hun huis en de omgeving blijkt groot. Be-
woners ervaren wonen aan dit plein heel 
positief en de veronderstelde problemen 
met de veiligheid zijn helemaal niet zo 
groot. En ook al heeft men soms overlast 
van hangjongeren, het recht op een plek 
voor deze jongeren op dit mooie plein 

wordt niet betwist. 

Resultaten onderzoek
Met 49 bewoners rond het Newtonplein 

is een gesprek gevoerd. Op 23 adressen ga-
ven bewoners aan dat ze mee wilden den-
ken of iets wilden doen voor de buurt en 
dan met name voor het plein. Veel mensen 
kregen informatie over de hulp die de VVE-
balie kan bieden, zoals het activeren van de 
VVE of hoe bewoners problemen binnen 
de VVE konden aanpakken Voor 8 VVE`s 
worden aanvullende acties ingezet via de 
VVE-balie, óf omdat de onderhoudssituatie 
erg slecht is of in geval van overlast. 

Buitenspeeldag
Binnenkort komt er een bijeenkomst met 

de bewoners die iets bij willen dragen aan 
een betere woonomgeving. Het organise-
ren van een buitenspeeldag voor kinderen 

rond het plein wordt een van de vervolg-
acties, die Michel en de medewerkers van 
het Haagse Hopje aan het plein gaan op-
pakken. Wie weet ontstaat er een nieuwe 
bewonersgroep die allerhande zaken rond 
het Newtonplein gaan verbeteren. Joey: 
”Een van de bewoners wil graag iets met 
muziek doen voor medebewoners. Hij 
heeft inmiddels al een keer gemusiceerd 
voor een groep bewoners van Jonker Frans 
die in de Regenvalk dagactiviteiten heb-
ben. Zowel voor hangjongeren als voor de 
ouderen van Jonker Frans zou het plein 
veel meer betekenis kunnen krijgen.” Joey 
en Michel hopen dat ze in de nabije toe-
komst ook de achterliggende straten van 
het Newtonplein via een aanbelactie kun-
nen gaan benaderen. ‘Wij geloven in de 
kracht van dit middel!”

Succesvol aanbellen aan het 
Newtonplein 

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 

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

“Het was 
spannend of 

bewoners wel in 
gesprek zouden 

willen

”

WELZIJN IN DE WIJK

Copernicus
Concert Café
 
Klassieke muziek dichter bij de mensen brengen 
en musici dichter bij het publiek, in een gezellige 
omgeving. Dat doet Dienstencentrum Coperni-
cus aan de Daguerrestraat 16 tijdens hun Con-
cert Cafés. Klassieke muziek als de Top 100 van 

nu: muziek om bij te praten, te drinken of om 
ademloos naar te luisteren. En dat kan tijdens 
het Copernicus Concert Café. 
Samen met (hoofdzakelijk) masterstudenten en 
recent afgestudeerden van het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag verzorgt het Diensten-
centrum maandelijks een concertje. De muziek 
is gevarieerd: van Barok tot Romantiek, van solo 
tot ensemble. Zie de KN-agenda op pagina 2 en 
hun website. 

112 poses

Alice Skinny Jeans
112 poses

Reggie full of Outline Energy
112 poses

Sunny McCurls
112 poses

Jacob Аvant-garde

Premium cartoon characters from GraphicMama

Fotograaf M/V
Wij zoeken een

Wij zijn op zoek naar een fotograaf om onze redactie 
te versterken! Stuur een e-mail naar redactie@kon-
kreetnieuws.nl. 
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Het Monument aan Keppler 
tekst: MAurits BurGers foto: Piet verniMMen

Op het Kepplerplein staat sinds 1987 een 
bijzonder beeld; een zuil op een bol voetstuk 
met daarbij twee halve bollen in een ellips. Mij 
deed het altijd aan een fallus denken, maar nu 
ik weet wat het voorstelt, zie ik dat niet meer.

Het beeld, de zogenaamde Pik van Rick, is ge-
maakt door Rick Koren (1955). Hij bedacht het 
werk nadat hij de lege plek bezocht waar een 
huizenblok was afgebroken. Geïntrigeerd door 
de wetenschappers achter de straatnamen die 
hier samenkomen vond hij Keppler fascineren-
der dan Newton en Franklin. En zo ontstond dus 
het Kepplerplein. 

Johannes Keppler (1571 – 1630) is vooral be-
roemd om zijn berekeningen van de planeetbewe-
gingen. Hij formuleerde die in de ‘Wetten’ die naar 
hem zijn vernoemd. 

Deze wetten stellen dat de planeten niet in cirkels 
rond de zon draaien zoals men toen nog dacht, 
maar dat de planeetbanen ellipsvormig zijn. Bo-
vendien varieert de snelheid van de planeten. Dat is 
wat het Monument aan Keppler laat zien. 

Wanneer de planeten dichter bij de zon staan 
leggen ze dezelfde afstand sneller af dan wan-
neer ze zich verder van de zon bevinden. Hieruit 
volgt de zogenaamde perkenwet, die een fraaie 
wiskundige figuur oplevert die Rick Koren in 
het oppervlak van het plein heeft aangebracht. 
Op de plek van de zon staat de zuil, met twee 
smalle ramen. Aanvankelijk scheen daar ’s 
avonds licht uit, maar dat heb ik al lange tijd 
niet meer zien branden. Het zou fraai zijn als dit 
weer wordt hersteld. De witte marmeren drie-
hoeken vormen zo de zogenaamde perken (zie 
hiernaast). De bollen en de ellips met pijlen zijn 
van messing, een verwijzing naar het gebruik 

van dat metaal in oude instrumenten. 
Laat ik besluiten door te melden dat het le-

ven en werk van Keppler zeer interessant zijn 
en prachtig beschreven in de roman Kepler uit 
1981 van John Banville. Het boek speelt zich af 
tegen de achtergrond van Praag rond het jaar 
1600.

Maurits Burgers, kortweg Maup, is beroeps-
wandelaar en professioneel stadsliefhebber. 
Volg zijn wandelingen op wandelenmetmaup.
nl of via Facebook.com/WandelenMetMaup.

Wandelen met Maup

De zogenaamde Pik 
van Rick is gemaakt 

door Rick Koren

KUNSTWERKEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de GrAAf

 
Het was tjokvol op de voorlichtingsavond 
op 14 november jl. over het Energiekwar-
tier. Het ging deze keer over het nieuw te 
bouwen woonblok B en het plan voor de 
inrichting van het Esperantoplein. 

Het Magazijn kwam ook nog even ter spra-
ke. Architect Britta van Egmond en omge-
vingsmanager Mieke Noordegraaf konden 
tevreden zijn met de warme belangstelling 
van onder andere de (toekomstige) bewo-
ners van de deels al opgeleverde woonblok-
ken Edison en Volta. 

Blok B
‘Blok B’ is de werktitel voor het te realiseren 

derde woongebouw in het Energiekwartier. 
Het ligt direct aan het nieuw in te richten 
Esperantoplein en zal 38 koopwoningen 
bevatten. De verkoop vindt in de maanden 
mei/juni plaats. De bouw start eind van dit 
jaar en zal 1,5 tot 2 jaar duren.

Het Magazijn
Blok B kijkt aan de overkant van het Esperan-

toplein uit op het Magazijn, een gebouw uit 
de jaren 30. In de lofts die in het Magazijn zijn 
gerealiseerd wonen inmiddels al heel wat jon-
ge mensen, veelal studenten, ‘young professi-
onals’ en expats. Beneden komt er vanaf maart 

een proeflokaal en Bierbrouwerij De Haagse 
Prael brouwt er vanaf mei bier. En dat doen 
ze met arbeidskrachten vanuit de psychiatrie, 
dus dat wordt een sociale onderneming.

Esperantoplein
Het Esperantoplein wordt pas ingericht 

als Blok B klaar is. Maar een eerste ontwerp, 
dat samen met buurtbewoners tot stand is 
gekomen, is inmiddels gepresenteerd. Het 
plein is straks 50 x 45 m groot. In het ont-
werp wordt een raster van 30 groenvier-
kanten met diverse beplanting voorgesteld, 
met in het midden wat meer bestrating en 
precies in het midden een soort heuveltje 
met gras. Een flink aantal bomen zorgt in 
de zomer voor beschutting. Er komen een 
speelgelegenheid en houten zitbanken. 
Voor de bestrating wil men blauwe scoria-
bricks, als knipoog naar het industriële ka-
rakter van de buurt. De ontwerpers denken 
ook aan een terras, wat natuurlijk prima 
aansluit bij de bierbrouwerij. 

Meer informatie
Wie meer wil weten, kan elke vrijdag tus-

sen 11.00 en 12.00 uur terecht in de bouw-
keet van Heijmans op het bouwterrein. 
Verder is informatie te vinden op www.
energiekwartier.nl 

Nieuws uit het
Energiekwartier

Gezocht vrijwilliger 
informatieve huisbezoeken
De ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn 
Segbroek zijn op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die het aanspreekt om mee te werken 
aan het volgende. Jaarlijks nodigt VÓÓR Welzijn 
ouderen in Den Haag uit om deel te nemen aan 
een preventieve vragenlijst omtrent levens-
vreugde en algemene gezondheid. De vrijwil-
liger bezoekt hiervoor ouderen boven de 75 

jaar die nog zelfstandig thuis wonen. Door deze 
huisbezoeken ontstaat een goed beeld van de 
oudere en en kan VÓÓR Welzijn preventieve 
hulp aanbieden omtrent het ouder worden.
Om vrijwilliger te worden bij VÓÓR Welzijn is 
een verklaring omtrent gedrag noodzakelijk. 
Bel voor meer informatie naar 070-2052480 of 
stuur een mailtje naar de ouderenconsulent 
van VÓÓR Welzijn Segbroek.
j.vanrossum@xtra.nl

De perkenwet: 
Wanneer een planeet in dezelfde tijd van A 
naar B gaat als van C naar D, zijn de grijze 
oppervlakken even groot

Beneden komt 
een bierbrouwerij

ed vervoorn

 
Februari is vaak een koude maand, waar af 
en toe toch wat zonnestralen doorbreken 
die ons de lentekriebels bezorgen. Met 
deze eerste stralen beginnen ook de groene 
vingers te kriebelen. Tijd voor een grote 
opruimbeurt? 

In gesprek met Lili Parvanova, stadshove-
nier: ”Het is beter nog even te wachten met 
die opruimbeurt. Een Nederlands gezegde 
luidt niet voor niets: ‘Als vroeg de krokussen 
bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien’. 
Maar wees gerust, er gebeurt van alles en er is 
genoeg te doen in de tuin in februari.”

Bomen en heesters
“Februari is het perfecte moment om de 

structuur van de tuin te overzien. Denk aan 
bomen en heesters die verplaatst moeten 
worden. Of misschien wil je een nieuwe boom, 
heester of haag planten? Dan is nu het mo-
ment. Zorgvuldigheid is hierbij van belang, 
zeker als je ook een geveltuin hebt. Bomen 
en heesters worden groot, en dat is soms las-
tig om met snoeien te corrigeren. De boom of 
heester moet heel goed tegen snoeien kunnen 
of een langzame groeier zijn.”

Balkon of terras
“Heb je een balkon of een dakterras? Geen 

probleem, er zijn veel bomen en heesters ge-

schikt om in een pot te laten groeien. Bijvoor-
beeld de Japanse esdoorn of Japanse Hulst 
voor een oosterse sfeer. Ook een Vlinderstruik, 
of een Krentenboompje kunnen goed op een 
groot balkon of dakterras. Als je een zonnig 
en beschut balkon hebt, is een laagstam fruit-
boom het proberen waard. Sierstruiken als 
Spirea, Seringen of de Toverhazelaar met zijn 
prachtige winterbloei zijn ook geschikt. Bomen 
en heesters, het kan soms, maar ze hebben wel 
de ruimte nodig boven en onder de grond. Een 
ruime pot dus, en denk eraan dat ze het vocht 
vast moeten houden. Bij veel regenval is ook 
een goede ontwatering vereist. Als hulpmid-
del zijn hydrokorrels te gebruiken. Vergeet dan 
niet om gedurende de zomermaanden water 
te geven aan de heesters. Behalve bomen en 
heesters kunnen de uitgebloeide Sneeuwklok-
jes en Winterakonieten verplant en uitgedund 
worden.”

Snoeien
Kunnen we dan helemaal niks doen in febru-

ari? “In februari moet er ook gesnoeid worden. 
Als u een appel-, peren- of vlierboom heeft 
dan kan die nu gesnoeid worden. Ook met de 
druiven moet u aan de slag. De eerste helft van 
februari is hiervoor de beste periode. En als u 
het toch niet kunt laten en wat wilt opruimen? 
In februari is het onkruid goed te zien en mak-
kelijk uit te trekken.” 

Kortom, de tuin ontwaakt uit de winterslaap. 
We kunnen onze handen met groene vingers 
uit de mouwen steken. Meer informatie op 
www.stadshovenier-denhaag.nl

Februari: de tuinen
ontwaken!
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tekst: lAurA vAn herPen foto: esther GerAdts 

Fundament

Van boven de geluiden. De trap op 
stampen, stoelen schuiven, roe-
pen roepen en trompet oefenen. Dan 
blijkt je gehoor toch uitstekend te 
functioneren en dat is ook fijn! Ge-
lukkig werkt háár apparaat alleen 
op geluiden dichtbij.

Het is alweer even geleden dat hier 
de roemrijke feestjes plaatsvonden. 
Toen waren ze nog de jongsten van 
het portiek.

Er is hier veel aan ze voorbij ge-
trokken. Moesten ze wel eens de 
buurman wegslepen, werd ie niet 
binnengelaten door zijn vrouw. Had 
ie te veel op. 

Sommigen zien in hen het fundament 
van de kade.

Er is samen koffie. Er is soep op de 
stoep. Of het kleinste meisje komt 
met haar vader mee om het onkruid 
uit de grond te trekken of de takken 
te snoeien. Dan had ze even geholpt 
met de klimop. Of haar zus komt goo-
chelen als alle damesvriendinnen op 
bezoek zijn. Vonden ze mooi.

De dag nadat ze geboren was, zaten 
ze aan haar bed. Met een poppetje 
van Weleda.

Oranje is het. Ze heeft het nog.

 

Buren in Beeld

D
PZ

 2
01

6
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Ongewenste graffiti 

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 graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 

wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53

WONEN IN DE WIJK
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Sharon Gesthuizen woont nét over de grens van het Regentesse/ Valkenboskwartier. 
Ze begon haar politieke carrière als raadslid in Haarlem en daarna was ze meer dan tien  
jaar kamerlid voor de SP. Een klein jaar geleden stapte ze uit de landelijke politiek.

Daar hebben we het echter niet over, ook niet over de gemeenteraadsverkiezingen, en 
zeker niet over partijpolitiek. Wèl over het belang van invloed van burgers op de politiek 
en het (gemeentelijke) overheidsbeleid.

tekst: MArieke BAuwens 

 
Voor politicus heb je geen 
opleiding nodig
Sharon: “Als je geen inspraak hebt, dan 
heb je geen vrijheid. Als je niets te zeggen 
hebt over je eigen omgeving bijvoor-
beeld, over hoe je woont, de zorg, het on-
derwijs voor je kind, dan ben je eigenlijk 
onvrij.” Toen Sharon politiek actief werd, 
zag ze snel dat er geen verschil is tussen 
een politicus en een zogeheten ambte-
loos burger. “Je hebt geen opleiding nodig 
om politicus te zijn, en dat is maar goed 
ook.’’ Maar in de hoofden van mensen is 
er wel een afstand, en dat vindt ze heel 
jammer. Ze pleit voor begrip van beide 
kanten. “Politici moeten weten dat het 
niet zomaar een baan is, je bent immers 
volksvertegenwoordiger. Dat moet diep 
zitten. Burgers moeten beseffen dat dit 
makkelijker lijkt dan het is. Als politicus 
moet je grote beslissingen nemen, en dat 
is niet eenvoudig.” 

Tour of duty
Voor de Tweede Kamer zou Sharon het 
een idee vinden als een -klein- deel ervan 
helemaal los van partijen zou staan, en 
zou afwisselen; een soort tour of duty. Zo 
kunnen mensen ervaren hoe lastig het is 
om te wikken en te wegen, op alle niveaus 
van het leven. Meer democratie is belang-
rijk. Als dat niet gebeurt, ontstaan er meer 

kampen en meer verdeeldheid tussen 
mensen, en dat is voor niemand goed. Ze 
pleit nogmaals voor meer begrip: “Ben 
maar eens ondernemer of werkgever. Of 
kom maar eens in de bijstand terecht.”

Meer democratie… op alle 
terreinen
Denkt Sharon dat beleid beter wordt door 
inspraak? “Ja, maar niet zomaar, het moet 
zorgvuldig. Als mensen niet mee kunnen 
praten, hebben ze niet de vrijheid om ei-
gen keuzes te maken, en dat is essentieel. 
Een wethouder is verplicht om te luisteren 
en moet ook de vrijheid hebben om keu-
zes te maken en - met de Raad - belangen 
af te wegen. Neem het voorbeeld van een 
discussie over een plek in het bos. Wat 
is belangrijker? Dat honden los kunnen 
lopen of dat kinderen er kunnen spelen?”

Het beste systeem
Haar advies aan burgers is dan ook “Word 
politiek actief, word lid van een partij, en 
praat mee.” En aan de gemeente? “Ver-
dedig de democratie! Praat met burgers, 
maar lever je niet over aan grillen van 
mensen en doe geen beloften die je niet 
waar kan maken.” 
En tot slot: “Ondanks alle mankementen is 
een democratie het beste systeem; laten 
we het met z’n allen omarmen!”

Sharon 
Gesthuizen

tekst: AAd vAn schie 

Iets betekenen voor het  
onderwijs

“Jongeren gaan me aan het hart”, zegt 
ze en het is fijn om een goede rol in hun 
ontwikkeling te kunnen spelen. Zij staat 
nummer 8 op de kandidatenlijst en is 
wijkhoofd voor Segbroek in de campagne 
voor de verkiezingen. Ze is bezig met het 
voorbereiden van een bijeenkomst in de 
wijk. Ze hoopt gekozen te worden om dan 
met name op het vlak van onderwijs iets 
te kunnen betekenen.

ReVa is Den Haag in het klein, waar 
mensen uit verschillende maatschap-
pelijke geledingen elkaar ontmoeten en 
samen goede dingen voor hun wijk willen 
doen. 

Leefbaarheidstoets
Natuurlijk is de wijk wel heel vol en er is 

behoefte aan meer groen en een betere 
leefbaarheid. D66 is een groot voorstan-
der van de Leefbaarheidstoets waar het 

gaat om dichtbe-
volkte panden. Zorg 
voor goede isolatie en brandveiligheid. 
Stimuleer het openbaar vervoer en het 
gebruik van de fiets. Geen voordelig tarief 
meer voor een tweede parkeervergun-
ning en slimme oplossingen bedenken 
om het te beperkte groen in de wijk te 
vergroten, bijvoorbeeld via het speuren 
naar verborgen plekken om groene ont-
moetingsplekken te creëren. 

Cultuur
Cultuur zoals dat vorm krijgt in De 

Nieuwe Regentes moet versterkt worden. 
D66 trekt meer geld uit voor kunsten in 
haar begroting. Coffeeshops verleiden om 
naar andere delen van de stad te gaan 
en zo de overconcentratie van shops te 
verminderen. Marije hoopt dat D66 weer 
de grootste wordt. En dan samen met 
andere partijen een coalitie smeden om 
samen voor een duurzaam Den Haag te 
gaan.

Marije Mostert
Marije Mostert (39): ”D66 is de partij die gelooft in 
het motto: ‘Mensen in hun kracht zetten en het 
middel bij uitstek daarvoor is goed onderwijs. 
Ga uit van de mogelijkheden van mensen én 
steun ze waar nodig!” 

Marije is geboren en getogen aan de Regentes-
selaan en woont er sinds kort ook zelf met haar 
gezin aan de overzijde van het geboortehuis. Zij 
werkt als zorgcoördinator bij Mondriaan. 

Zonder inspraak
geen vrijheid

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DEN HAAG 2018 
Thuis in ReVa in 

al mijn vezels
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tekst: Anneke de GrAAf

 
Bewoners in vroeg stadium bij 
plannen betrekken

Ze heeft als kind zelfs nog gekerkt in 
de allang gesloopte Regentessekerk. 
Een wijk om je thuis te voelen, vindt ze, 
de interculturele sfeer spreekt haar aan. 
De mensen hebben liefde voor de wijk, 
dat zie je. Ze heeft ondervonden dat het 
heel zinvol is om bewoners in een vroeg 
stadium te betrekken. “In de praktijk blijkt 
dat onze plannen er alleen maar beter 
van worden, want er ligt zoveel kennis bij 
bewoners”. 

Splitsen van woningen moet 
stoppen

Er zijn wel een paar belangrijke aan-
dachtspunten voor ReVa. “Het splitsen van 
woningen moet stoppen; grote huizen 
moeten behouden blijven voor gezinnen. 
Verder is het een enorme uitdaging om de 
komende jaren van het gas af te komen. 
Ik ben dan ook blij met initiatieven als De 

Groene Regentes. Maar ook het letterlijke 
groen is belangrijk. Dat is hier schaars, 
en daarom is het een kunst om hier en 
daar van kijkgroen gebruiksgroen voor 
ontmoeten en spelen te maken, zonder 
dat er iets van de grandeur verloren gaat. 
Zie het Koningsplein. Bijvoorbeeld op het 
Regentesseplein”. 

Cultuur brengt samen
“Het stuk Weimarstraat waar De Nieuwe 

Regentes zit, is leuk geworden. Cultuur 
moet mensen samenbrengen en dat 
is hier gebeurd. Andere delen van de 
Weimarstraat en de Beeklaan hebben nog 
wel aandacht nodig. Jammer dat er geen 
bewonersorganisatie meer is die dat in 
de gaten zou kunnen houden”. En verder 
maakt ze zich zorgen om mensen met een 
modaal inkomen met kinderen. “Voor la-
gere inkomens is vrij veel geregeld, maar 
deze groep komt financieel in het nauw 
als ze voor een paar kinderen laptops voor 
school moeten kopen”. 

Hetty Voogel
Van jongs af aan heeft Hetty Voogel (56) in ReVa 
gewoond en ze voelt zich sterk verbonden met de wijk. 

Liefde voor haar stad deed haar in de politiek gaan. 
Maar ook omdat ze zich geraakt voelt door problemen als 
armoede, eenzaamheid, dak- en thuislozen. Ze werkt 2 dagen per 
week bij de fractie. 

tekst: rené wAGenAAr

Grote diversiteit
Het Regentesse- en Valkenboskwartier 

doet hem denken aan zijn middelbare 
school, het Aloysius College. Een school 
waar Turken, Marokkanen, Surinamers, 
hockeysticks en ADO-fans het gezamen-
lijk moesten redden. Binnen ReVa zien 
wij ook een grote diversiteit aan verschil-
lende mensen en culturen. “Vanuit mijn 
sociaal-democratische waarden weet 
ik hoe belangrijk het is dat we het met 
elkaar zien te rooien en dat doen we ook.” 
Van de Turkse buurtwinkel, Surinaamse 
bakker, koffiezaakjes en hippe ijssalon tot 
aan de vele vrijwilligersorganisaties en 
buurtinitiatieven. Je vindt het allemaal in 
ReVa, een smeltkroes van burgers die er 
samen het beste van proberen te maken.

Auto’s en fietsen
ReVa oogt soms als een versteende 

omgeving, met weesfietsen en parkeer-

drukte. Dat moet anders kunnen volgens 
Tomas. De PvdA is voorstander van het 
maximaal-1- autobeleid en het realiseren 
van inpandige (pop-up) fietsenstallingen. 
“Bijvoorbeeld in langdurig leegstaande 
winkelpanden.” 

Groen en duurzaam
Daarnaast ziet Tomas de buurt graag 

nog schoner, groener en duurzamer. 
Weesfietsen en grofvuil bij oracs wor-
den actief opgeruimd “Burgers kunnen 
hierover melding maken bij de gemeente 
via de Beter Buiten app. Zo creëren we 
toegankelijke stoepen met een strook 
groen. Want naast een opgeruimde straat 
zijn wij ook voorstander van een groene 
straat, met gevel- en daktuinen. En een 
duurzame wijk, waarbij we duurzame 
maatregelen als isoleren en zonnepane-
len ook beschikbaar willen maken voor 
huurders. Samen houden we de wijk 
leefbaar en divers, voor gezinnen, alleen-
staanden, studenten en senioren.”

Tomas 
Martini
De familie van Tomas Martini heeft een lange band met het Regentessekwartier. “Mijn 
grootouders leerden elkaar kennen in café Emma.” Dus zonder dat café was hij er wellicht 
nooit geweest. Zelf is hij opgegroeid aan de Beeklaan, bezocht hij de Galvanischool en 
woont hij sinds een jaar met vrouw en zoon aan de Weimarstraat. 

Hij werkt als adviseur voor het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, waar hij de verbin-
der is tussen de politiek en de organisatie. Als nummer 16 op de kieslijst van de Partij van 
de Arbeid hoopt hij de bewoners van het Segbroekse zand en veen te verbinden. 

Politiek uit liefde 
voor de stad

We rooien het 
met elkaar, dat is 

belangrijk

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DEN HAAG 2018 
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De Partij voor de Dieren wil volgens partijlid en Hagenaar in hart en nieren, Nora Fehres, 
een ‘haas in een marathon zijn’, wat wil zeggen dat ze dé partij wil zijn met de eerste en 
meest ambitieuze groene initiatieven. Een voortrekker en een voorbeeld voor andere 
partijen. 

tekst: Anneke de GrAAf 

Niet enkel diertjes
“De politiek is me thuis met de paplepel 

ingegoten”, zegt de hoogste nieuwkomer 
en vierde op de lijst. Ze is geboren en 
getogen in ReVa. Nu woont ze aan de rand 
van de wijk, vlakbij de Valkenboskade. “Ik 
ben bij de PvdD terecht gekomen, omdat 
het een erg groene partij is, daarnaast heb 
ik grote problemen met de bio-industrie. 
Dierenwelzijn is ons hoofdthema, maar 
de PvdD houdt zich niet alleen maar met 
‘diertjes’ bezig”. 

Buurtcoaches en Leefbaarheids-
straten

Naast haar werk in Amsterdam als 
schooladviseur op het gebied van digitale 
leermiddelen, zit ze in de Werkgroep van 
de PvdD. Die wordt door de Haagse 
fractie ingeschakeld om concrete acties te 
ondernemen. Zoals de demonstratie op 
20 januari tegen de kap van bomen op het 
Koekamp. Of het ageren tegen het gebruik 
van levende dieren bij evenementen. 

Wat ReVa betreft is Nora niet ontevre-
den. “Dit is een soort dorpje, met veel 
interessante groene initiatieven, een 
voorbeeldfunctie voor de rest van het 
stadsdeel. Daar zijn we blij mee, maar toch 
moet het groener. De ambitie van het 
Klimaatpact om in 2040 klimaatneutraal 
te zijn is goed, maar ook heel erg nodig, 
en het kan ons niet snel genoeg”, vindt 
ze. “We hebben in ons verkiezingspro-
gramma voor deze buurt veel concrete en 
uitvoerbare voorstellen, zoals betere en 
goedkopere OV, ontmoedigen van tweede 
parkeerpassen, aanstellen van buurtcoa-
ches, opheffen van gevaarlijke situaties 
voor fietsers, experimenten met Leefbaar-
heidsstraten, groenere schoolpleinen, 
milieu-, natuur- en diereneducatie op 
scholen en meer.”

Optimistisch
“Mensen van de PvdD zijn optimisten. Je 

kunt bang zijn voor wat er op je afkomt, 
maar je kunt het ook gaan aanpakken. 
Daar moeten we dan nu wel snel mee 
beginnen.”, vindt Nora Fehres. 

Nora Fehres

tekst: AAd vAn schie

Groen en armoede
“Natuurlijk, ReVa is een heerlijk diverse 

wijk, maar mensen ontmoeten elkaar toch 
veelal in eigen kring. Groen en armoede 
zijn de grote thema’s en het ene kan niet 
zonder het andere. We moeten van het 
gas af, maar dan moeten we wel goede 
wijkgerichte oplossingen ontwikkelen, 
anders zijn de lagere inkomens de klos.” 

Een groenfonds en een groene-
wijkwerker

Er zou een groenfonds moeten komen 
en voorzover er sociale huurwoningen 
gerenoveerd worden of vernieuwd, zoals 
binnenkort aan de Van Boecoopstraat, is 
dit een ideale kans om de ‘groene sprong’ 
te maken. De door GroenLinks voorgestel-
de groene-wijkwerker kan alle initiatieven 
van wijkbewoners ondersteunen op het 
vlak van delen van auto’s en spullen, van 
vergroenen van kleine plekjes en vooral 
van kale wanden. Een groeiend budget 
voor de wijk via de systematiek van de 
burgerbegroting juicht Piet toe. “Maar dan 

moeten we 
wel zorgen dat 
het geld niet alleen 
naar de beter gesitueerde, 
welmenende burgers uit de wijk gaat.”

Creëer banen op het vlak van 
groen, afval en zorg

Samen optrekken en weg met de 
afgrijselijke bureaucratie. “Een stichting 
moeten opzetten om de wand van 
de sporthal Gaslaan te vergroenen en 
gekissebis tussen Sportbeleid en Groen 
op gemeentelijk niveau helpen dan 
niet natuurlijk.” Nog een paar praktische 
ideeën van Piet: zorg dat de onderbezette 
parkeergarages zoals in de Franklinstraat 
optimaal benut worden, creëer banen in 
de wijk op het vlak van groen, afval en 
zorg. Laat de slimme geesten van Emma’s 
Hof en De Groene Regentes ook andere 
groepen in de wijk ondersteunen. Piet 
woont overigens ‘pas’ sinds 2004 in de 
wijk, aan de Gaslaan nota bene, al is hij 
zelf wel van het gas af. Maar niet in zijn 
activisme: daar geeft hij juist vol gas.

Piet Driest
Piet Driest (71) is een gedreven en blijmoedige 
GroenLinks activist in ReVa. GroenLinks Den Haag 
bracht een 10-puntenplan uit om de invloed 
van burgers te vergroten onder de titel “Baas in 
eigen buurt”. 

Nou, als het aan Piet lag, had ReVa er nu al veel 
groener uitgezien en de inkomenskloof in de wijk 
was dan kleiner geworden. En er was meer zorg 
voor elkaar. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DEN HAAG 2018 
‘Baas in eigen 
buurt’ in een 

10-puntenplan

We hebben veel 
concrete en 

uitvoerbare plannen 
voor ReVa
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tekst: AAd vAn schie 

Bijstandsspreekuur
Sinds 2013 is zij actief voor de Stads-

partij, omdat die partij als enige aansloot 
bij haar visie op stadspolitiek. In 2016 
werd zij raadslid en woordvoerder sociale 
zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak, 
veiligheid en ouderen. “Samen met de SP 
hebben we veel druk gezet om het wer-
ken zonder loon tegen te gaan.” Ze is heel 
trots op het door haar partij opgestarte 
Bijstandsspreekuur. “Hiermee kun je echt 
het verschil maken voor deze vergeten 
groep. Onze partij wil graag relevante om-
scholingsmogelijkheden voor mensen in 
de bijstand realiseren, zodat zij duurzaam 
aan de slag kunnen in beroepen waar de 
vraag naar goede mensen groot is.” 

Leefbaarheidstoets
“In ReVa wonen wel heel veel mensen 

dicht op elkaar. Dit geeft soms overlast.” 
De Leefbaarheidstoets op het vlak van 

geluidsisolatie en veiligheid, waar haar 
partij een groot voorstander van is, moet 
verdere woningsplitsing voorkomen en 
mogelijk oude illegale situaties opruimen. 
Geen nieuwe tweede parkeervergunning, 
tenzij voor een elektrische auto, is een 
ander beleidspunt. Verder de mogelijk-
heid onderzoeken van groene daken op 
sociale huurwoningen en het realiseren 
van nieuwe woningen, waarbij de par-
keernorm wordt versoepeld.

Lokale cultuur steunen
De Stadspartij wil de lokale cultuur in 

ReVa ruimhartig steunen: De Nieuwe Re-
gentes, het Circus, De Electriciteitsfabriek. 
“In ReVa wonen veel creatieve geesten en 
dit maakt veel mogelijk. Ik hoop dat het 
vernieuwde wijkpark echt onderdeel van 
de wijk wordt, de veiligheid is dan geen 
probleem meer. De bewoners zorgen daar 
dan zelf voor.”

Sanne 
van der Gaag
De Haagse Stadspartij is bij uitstek de lokale partij. 
Gemeentepolitiek moet lokaal gegrond zijn en begint van 
onderop. Bij uitstek de partij van en voor de Hagenaars: sociaal, 
progressief en libertair. 

Sanne van der Gaag (33), sociaal raadslid voor de Haagse Stadspartij, woont in het hart 
van de wijk, vlakbij de Afrikaanse ondernemer van de Fietsenhemel in de Weimarstraat. 

Ze was 4 jaar werkzaam bij de eerste versie van Wijk Theater De Regentes uit de tijd 
van het Swingcafe. Zij is socioloog en werkt 2,5 dag per week voor het wetenschappelijk 
bureau van de vakbeweging aan een onderzoek over ‘Onzeker werk’. 

tekst: rené wAGenAAr 

Meer zeggenschap
“Er is te weinig aandacht in de raad 

voor de echt belangrijke onderwerpen”. 
Daarom heeft Martijn zich beschikbaar 
gesteld als raadslid voor de VVD, om het 
debat op gang te brengen over werk in 
eigen stad, woon- en leefruimte (voor ge-
zinnen) binnen de stadsgrenzen en meer 
zeggenschap voor bewoners.

Met een beperking toch werk
Voor Den Haag is het belangrijk om 
meer werkgelegenheid te creëren. Naast 
de gemeente, het Rijk, grote bedrijven 
en het midden- en kleinbedrijf ziet de 
VVD graag het aantal banen in andere 
sectoren groeien. Bijvoorbeeld bij sociale 
ondernemingen die een maatschappelijk 

probleem aanpakken, om zo Hagenaars 
met een beperking of die al lang zonder 
werk zitten aan een baan te helpen.

Schone en vooral veilige straten
Martijn neemt het op tegen asociaal ge-
drag in de wijk. Het dumpen van afval en 
grofvuil naast ondergrondse containers 
moet keihard worden aangepakt. Ook 
tegen het niet opruimen van honden-
poep, het achterlaten van stapels brood 
en het bespuiten van gevels moet harder 
worden opgetreden. De VVD zet zich 
in voor schone en veilige straten met 
voldoende kwalitatief groen. “Fatsoen-
lijke (burger)participatie is luisteren naar 
omwonenden en samen plannen maken 
voor de buurt.” 

Martijn Jonk
Den Haag is de menselijke maat, maar dan met 500.000 mensen. Een bijzondere stad 
met unieke natuur, waar je na 10 minuten fietsen aan het strand afstapt. Hoe mooi zou 
het zijn als je in de stad waar je woont, ook gemakkelijk een baan zou kunnen vinden? 

Martijn Jonk (35) woont sinds 2003 in Den Haag, waar hij Industrieel Productontwerp 
heeft gestudeerd aan de Haagse Hogeschool, gevolgd door een studie Politicologie. 
Daarna was hij enige tijd de bestuursadviseur van wethouder Revis en inmiddels werkt hij 
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de digitale veiligheid van Nederland. Hij 
staat op de 9e plek van de VVD-kandidatenlijst. 

Meer 
werkgelegenheid 

creëren

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DEN HAAG 2018 
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Trots op het 
Bijstandsspreekuur 



KONKREETNIEUWS14 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

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

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

 

De vakkundige, ervaren makelaar in  Regentesse en 
    Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt! 
 
 
 
 
    

  Bel voor een gratis waardebepaling! 
  Nu tijdelijk gratis professionele foto’s bij verkoop 
          van uw woning ter waarde van € 150,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

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

Cucina Italiana

restaurant • catering

Regentesselaan 24a  |  2562 CS Den Haag  |  070 363 46 06
info@dabraccini.nl  |  www.dabraccini.nl 

Open donderdag t/m zondag  

www.eefkoffie.nl
Van Bylandtstraat 92

QUENCH
Conceptstore and café

Weimarstraat 49c

quenchdrinks.nl
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 Het hofje van Nieuwkoop met de Regentenkamer

De Weimarstraat
Groep de Mos wil gericht bepaalde win-

kels toekennen in de lege winkelpanden 
aan de Weimarstraat. Groep de Mos pleit 
daarnaast voor pop-up politiebureaus 
in leegstaande winkels. De mogelijkheid 
bestaat dat zo’n pop-up politiebureau aan 
de Weimarstraat komt. Groep de Mos wil 
samen met de bewoners en ondernemers 
van de Weimarstraat een verbeterplan 
opstellen voor de straat. 

Parkeren
William de Blok: “We zijn voor schuin 

parkeren waardoor er meer parkeer-
plaatsen ontstaan. Waar mogelijk moet 
parkeren rondom winkelgebieden gratis 
worden, dat heeft een positief effect op 
de aantrekkingskracht van winkelend 
publiek.”

Groen
De bevolking van Den Haag groeit 

in een rap tempo. Deze groei kan op 
gespannen voet komen te staan met de 
hoeveelheid openbaar groen in een wijk. 
Groep de Mos pleit voor het instellen van 
een Leefbaarheids Effecten Rapportage 
(LER). Bij zo’n LER hou je dan rekening 
met bijvoorbeeld vervuiling, zwerfvuil, 
bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en 

geluidsoverlast; onderhoudsstaat van 
parken, pleinen, straten, speeltoestellen, 
bankjes en dergelijke en met de effecten 
op bestaande bomen en de kansen voor 
het planten van nieuwe bomen.

Buurtclubs
Groep de Mos vindt gezonde bewo-

nersorganisaties van cruciaal belang voor 
de sociaal-maatschappelijke cohesie in 
onze wijken. Groep de Mos wil daarom de 
steun aan buurtclubs, onder andere op 
administratief gebied, optimaliseren. 

Cultuur
Cultuur is volgens Groep de Mos het 

visitekaartje van de stad. Groep de Mos 
zet in op behoud van de acht stedelijke 
cultuurankers, die de afgelopen jaren 
bewezen hebben dat zij een bijdrage 
leveren aan cultuurparticipatie en dienen 
als cultureel bindmiddel. Verder voert zij 
een ruimhartig beleid inzake de huidige 
theaters en musea.

(Groep de Mos stuurde een notitie naar 
de redactie. Samenvatting Piet Vernim-
men.)

Groep de Mos
William de Blok, kandidaat voor groep de Mos: ”We zijn voor een woning-apk voor sociale 
huur. Wij willen het woningsplitsen tegengaan in ReVa middels een verbod, omdat bewoners 
veel overlast ervaren en de leefbaarheid achteruit gaat.“

Leefbaarheidstoets
Het CDA Den Haag heeft gepleit voor het 

instellen van een leefbaarheidstoets bij 
splitsingen. Daniëlle Koster, fractievoor-
zitter van het CDA: “Komt de leefbaarheid 
te zeer onder druk, dan geen splitsingen 
meer. Te veel splitsingen zorgen er ook 
voor dat gezinnen de wijk uit gaan, terwijl 
het belangrijk is om voldoende gezins-
woningen te houden en gezinnen aan 
de buurt te binden.” Wat die leefbaarheid 
betreft: Het CDA Den Haag wil de overcon-
centratie van coffeeshops in de Weimars-
traat aanpakken en zet zich al jaren in om 
overlast tegen te gaan van overlastgeven-
de shisha-lounges. 

Burgerinvloed
Het CDA Den Haag was een van de 

initiatiefnemers voor het instellen van een 
burgerbegroting waarbij inwoners samen 
beslissen hoe een deel van het budget 
van de gemeente of het stadsdeel wordt 
ingezet. 

Cultuur en welzijn
Het CDA Den Haag vindt de culturele 

ankers in de wijken van groot belang en 

wil de komende periode dan ook geen 
bezuinigingen op cultuur. Inbedding in de 
wijk is van groot belang voor een cultu-
rele instelling, net als samenwerking met 
wijkgebonden andere instellingen, zoals 
scholen en welzijnsinstellingen. Dit kan 
ook door samenwerking in een Buurthuis 
van de Toekomst.

Kerkgebouwen
Daniëlle Koster: ”Het CDA vindt dat het 

belangrijk is om kerken te behouden, 
zeker als er goede plannen zijn vanuit 
de buurt. We hebben ons ingezet voor 
behoud van de Valkenboskerk en ons 
verzet tegen de te grote plannen van de 
vastgoedondernemer op deze plek. De 
volgende kerk waar dit gaat spelen is de 
Agneskerk aan de Beeklaan. De buurt 
moet betrokken worden bij de toekomst-
plannen voor deze kerk.”

(Het CDA stuurde een notitie naar de 
redactie. Samenvatting Piet Vernimmen)

Het CDA
Het woonklimaat in ReVa is, ondanks de grote woondichtheid, over het algemeen goed. 
Het splitsen van woningen verhoogt de woondichtheid, met alle nadelige effecten van 
dien. 

Komt de leefbaarheid 
te zeer onder druk, 

dan geen splitsingen 
meer

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DEN HAAG 2018 

We zijn voor een 
woning-apk voor 

sociale huur
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tekst: Anneke de GrAAf foto: reMco Zwinkels

Ze stond onlangs op het podium met de voor-
stelling ‘Meisje krentenbol’, waarin ze haar ver-
halen en gedichten deelt over zaken waarmee 
ze in het dagelijks leven te maken krijgt. Over 
vakantiemannen, kruiswoordpuzzels, schar-
relen, zwembadavonturen, krentenbollen en 
meer. Grote kans dat ze met ‘Meisje krentenbol’ 
in het voorjaar ook in De Nieuwe Regentes op-
treedt. 

Regentesselaan
“Ik kwam in 1982 als student op een zolderver-

dieping op de Regentesselaan wonen. Twintig 
jaar later, na het overlijden van mijn huisbaas, 
heb ik het hele pand gekocht. Ik heb er fijn ge-
woond. Bram, mijn rode kater, en ik gingen elke 
avond een blokje wandelen: Regentesselaan, 
Columbusstraat, Beeklaan, Copernicusstraat. 
We hadden een goede band als buren. Op een 
gegeven moment werd mijn huisbaas erg ziek. 
Toen ben ik voor hem gaan zorgen en daarbij 
werd ik weer geholpen door twee buurvrou-
wen. Zo ging dat.”

Kleurrijker en interessanter
Maar hoe hard Marianne in Zand en Veen II 

ook moest huilen om alles wat verdwenen was 
in ReVa, ze heeft de buurt al die jaren fijn ge-
vonden. “Veel kleine winkeltjes zijn verdwenen, 
maar dat is overal zo. Er is ook veel goeds terug-
gekomen. Zo ben ik nauw betrokken geweest 
bij de doorstart van De Nieuwe Regentes, dat 
van de gemeente de functie van cultuuran-
ker heeft meegekregen. Al met al vind ik ReVa 
kleurrijker en interessanter geworden”. 

Meisje krentenbol
“Helaas moest ik na 34 jaar het huis om fi-

nanciële redenen verkopen. In mijn werkzame 
leven ben ik zelfstandig communicatieadviseur 
en tijdens de crisis was de klad er ingekomen. 
Nu woon ik in een huurhuis in Bezuidenhout. 
Mijn bedrijf Speerpunt begint nu gelukkig weer 
te lopen. Ik heb ook een boek geschreven ‘Ra-
fels’, over een betere zakelijke schrijfstijl. De te-
ruggang in mijn bedrijf betekende tegelijk de 
aanzet tot iets anders. In mijn hoofd schreef ik 
altijd al verhalen en gedichten. In 2015 heb ik 
een cursus cabaret gevolgd en daaruit is ‘Meisje 
krentenbol’ voortgekomen. Mijn optredens 
in november en januari vond ik gewel-
dig om te doen’.” 

Hou de programmering 
van DNR in de ga-
ten voor ‘Meisje 
krentenbol’!

En dan als af-
sluiter nog een 
gedichtje van 
Marianne Nan.

Marianne Nan 
dichter en 
verhalen-
verteller

tekst: Piet verniMMen foto: diederik vAn duuren

Julien werkt op afspraak. Na enige jaren 
PT bij mensen thuis, bij sportscholen en 
golfclubs gewerkt te hebben, merkte hij 
dat er een doelgroep is die tussen vrij trai-
nen en personal training inzit. “Dat komt 
onder andere door de combinatie van 
een goede persoonlijke begeleiding en de 
prijs.”

Meten en trainen
“We beginnen met het meten van het 

vetpercentage en dan krijg je adviezen 
voor je voeding en je training en eventuele 
adviezen voor voedingssupplementen en 
dan begin je met de training. Dat advise-
ren is voor iedereen anders. De een zegt: 
‘Laat mij maar eten wat ik wil’ en een an-
der wil juist een papiertje met strikte aan-
wijzingen. Na een periode van acht weken 
meten we het resultaat. Vrijwel iedereen 
traint op deze manier en nogal wat men-

sen werken inmiddels aan hun vierde of 
vijfde schema. Maar je kunt ook na een of 
twee periodes van acht weken stoppen. 
En bovendien kun je natuurlijk altijd je 
eigen trainingsprogramma samenstellen.”

Maximaal 5
In de ruimte van Haguegym staan buik- 

en beenspierapparaten, airbikes en vooral 
veel apparaten met losse gewichten. Met 
losse gewichten kun je volgens Julien vrij-
wel alles trainen. Hij werkt met maximaal 
5 personen tegelijk. Met dit concept en 
deze manier van begeleiden is Hague-
gym op dit moment uniek in Den Haag. 
De meeste klanten komen uit de wijk en 
omdat het in een winkelstraat ligt, is er 
veel aanloop. Door de mond-tot-mond 
reclame heeft Julien nu al zo’n 30 à 40 
mensen die actief een programma volgen. 
“Om de kwaliteit te waarborgen zit ik met 
vijftig, zestig mensen per week aan het 
maximum”. 

tekst: Piet verniMMen foto: diederik vAn duuren

De zaak was een tijdje gesloten, maar de 
eigenaren Hans en Bianca van Eersel mis-
ten als ondernemers de contacten met de 
klanten, de gezelligheid en het werk. Na 
een grondige renovatie heropenden ze de 
winkel.

Zanotta
In de etalage van de winkel staat mo-

menteel een leren ‘speelgoedpaard’ voor 
de welgestelden uit 1920 van bijna een 
meter hoog. Maar een blik in de etalage 
is onvoldoende om een beeld te krijgen 
van de bijzonderheden in de Pathefoon. 
Veel artikelen in de winkel zou je zó een 
plaatsje alléén gunnen in de etalage, met 
een spotje erop. Zo staat midden in de 
winkel een stoel van de Italiaanse design-
ontwerper Zanotta, achter in de zaak ligt 
een bijzondere kunstig hout-ingelegde 
antieke rechthoekige vioolkist, aan de 

wand een zonnespiegel uit 1900, en in 
een etagère onder andere een art-deco 
theestel uit Birmingham. Bij bric à brac 
zaken moet je echt altijd even letterlijk 
de drempel over om tussen de tientallen 
voorwerpen juist dát te vinden waar je al 
jaren naar op zoek was. 

Elpees
Hans en Bianca zelf zijn steeds op zoek 

naar bijzonderheden voor hun winkel en 
zijn regelmatig te vinden op antiek- en 
verzamelmarkten. En natuurlijk kopen 
ze veel spullen via particulieren, mensen 
die kleiner gaan wonen of inboedels die 
ze op verzoek opruimen. 

En mochten er lezers zijn die al jaren 
denken ‘Wat moet ik toch met die tiental-
len elpees die ik al jaren niet meer draai?’ 
Hans heeft er veel belangstelling voor…!

Haguegym Van elpees tot een Zanotta stoel

Sinds januari 2017 runt Julien Oosterbaan aan de Weimarstraat 13 Haguegym, een kleine 
sportschool voor Personal Training (PT) in kleine groepen.

De Pathefoon, de Bric à Brac winkel aan de Weimarstraat 237 is sinds februari 2017 weer open. 
Op vrijdag van 12.00 tot 18.00 en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Marianne Nan speelde mee in theaterstuk 
Zand en Veen II, dat vorig jaar werd opge-
voerd. Daar was ze de oudere bewoonster 
die snikkend vertelde hoe ze alles in haar 
buurt had zien verdwijnen. Zelf geschreven, 
want daar is ze goed in. Bovendien had ze 34 
jaar op de Regentesselaan gewoond. 

Handdoeken
“Ik ben altijd blij als ik de was
op jouw balkon zie wapperen. 
Ik weet dan dat je nog leeft. 
Je handdoekenwas is mijn favoriet. 
Al die vrolijke kleuren
daar kan ik zo van opknappen.”

CULTUUR IN DE WIJK
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Onpraktisch, 
maar 

wel mooi

Wolken krabben 
 
Den Haag heeft veel van het goede. Bijvoor-
beeld zestien raadsfracties die dagelijks in 
de weer zijn voor respectievelijk de Vrijheid, 
de Eenheid, de Ouderen, de Verdrukten, 
de Dieren, het Groen en de Stad. Misschien 
ben ik iets vergeten. De grootste maar dan 
ook allergrootste fractie bezet zeven van de 
vijfenveertig zetels. Zeven partijtjes houden 
elk slechts één (1!) zetel warm. Zeven dwer-
gen door dwergenclubjes op het pluche 
gehesen. Soms loopt er een kwaad weg van 
z’n clubje (Grumpy). Delen is vermenigvul-
digen. Zo krijgen we veel van weinig. 
We kunnen kiezen tussen christen- islam- 
sociaal- liberaal- en 66-democraten. Maar 
net als van smaken ijs bij Florencia kun je 
er van democraten natuurlijk nooit genoeg 
hebben. Een dierenpartij? Den Haag heeft 
het! Een schrijnend tekort aan nestkastjes 
op de Mezenlaan? Nood aan likstenen op 
de Kalvermarkt? Ook de ouderen, die met 
velen zijn, manifesteren zich in de plaatse-
lijke politiek. Als ik terugkom uit pakweg 
Bangkok of New York heb ik al het gevoel 
dat ik vanuit Den Haag Centraal een ruime 
aanleunwoning binnen stap. Wat willen ze 
nog? Rijbanen voor scootmobiels? Deelrol-
lators? En dan nog een groenpartij in de 
groenste stad van Nederland terwijl elke 
zieke boom al intensive care krijgt en we 
door de bomen het Haagse Bos niet meer 
zien.
Kennelijk kunnen we ons dat menu van 
politieke amuses veroorloven, want het 
gaat goed met Den Haag. De stranden en 
de trams waren nog nooit zo breed, het 
Atrium en de inkomens in zekere postco-
degebieden zijn hoog, de tramtunnel is 
droog, de wachttijd bij de haltes is kort, de 
fietspaden zijn lang en Poten hebben we 
zowel kort als lang. Bovendien staat onze 
stad prominent op de wereldkaart. Den 
Haag verschaft meer vrede en recht dan 
onze planeet aankan. In de draagkrachtige 
bedienaren van die vrede hebben wij een 
welbehagen, want zij maken de stad rijk. 
Zelfs de koning wil hier wonen, al moet hij 
zich nu nog behelpen in een randgemeente 
die het bestuurlijk wat minder heeft getrof-
fen. Annexeren zou ik zeggen. Worden we 
nóg rijker en ook nóg groener.
De financiële positie van Den Haag heet 
robuust. Dat treft, want boven het Spuifo-
rum zien we de bui al hangen. Daar gaan 
ze geen gratis bier schenken. Aan het 
drooggelegde Spui gaat hoe dan ook een 
schip van bijleg voor anker. En verder zijn 
er nóg wat dingetjes. Betaalbare woningen 
bijvoorbeeld. Expats redden zich wel, maar 
Hagenezen met een bescheidener inkomen 
vallen buiten de prijzen. Nu maar hopen 
op een eensgezinde raad waar ze elkaar 
niet de ogen uitkrabben. Wolkenkrabbers 
hebben we nodig in de raad en in de stad. 
In de raad visie die over de grondmist heen 
kijkt, want met tiny minds krijg je tiny 
houses. Wolkenkrabbers in de stad. Ruimte 
en uitzicht.
    
Bert de Croon 

C
olu

mn

Taartpunthuizen
tekst: Anneke de GrAAf foto’s: ron Bus

In het mei/juni 2017-nummer van Ons Den 
Haag, het magazine van de Vereniging Vrien-
den van Den Haag, stond een aardig artikel 
van Martin Snuverink over ‘Taartpunten en 
taartpuntgebouwen’. 

Daaruit blijkt dat we in het Regentesse/
Valkenboskwartier de meeste taartpunten 
van heel Den Haag aantreffen, namelijk 13. 
Daarbij hanteert de schrijver voor het be-
grip taartpunt een hoek van minder dan 
45°.

Een taartpunt ontstaat als twee wegen 
elkaar onder een scherpe hoek kruisen. De 
term ‘taartpunt’ is afkomstig uit Amster-
dam, waar ze tamelijk veel voorkomen. In 
Den Haag veel minder, maar in onze wijk 
dus juist weer veel. Ze ontstaan als een 
nieuwe stedenbouwkundige structuur over 
of tegen een bestaande structuur wordt 
gelegd. In 1891 tekende de directeur van 
de Dienst Gemeentewerken I.A. Lindo een 
ontwerp, waar voor het eerst in Den Haag 
de diagonaal voorkwam: de Regentesse-
laan. Lindo vond het van nature rechthoe-
kige stratenpatroon saai en onhandig voor 
het verkeer. Hij was de man van diagonalen 
door de nieuwe wijken.

Modeverschijnsel
Andere voorbeelden van diagonalen in 

onze wijk zijn de Edisonstraat, de De Con-
stant Rebecquestraat en de Valkenboslaan. 
Langs deze lanen en straten zijn dan ook 
veel taartpunthuizen ontstaan.

Vooral in het Regentesse/Valkenboskwar-
tier en Statenkwartier kregen de diagonalen 
bewust taartpunten. Een modeverschijnsel, 
want scherpe hoeken zijn onoverzichtelijk, 
onpraktisch en kostbaar door de ongun-
stige verhouding tussen vloer- en muur-
oppervlakte. Dit werd heel vaak enigszins 
verzacht door de punten af te kappen of af 
te ronden.

Voorbeelden
Een van de oudste en mooiste taartpunt-

gebouwen staat aan de Regentesselaan, 
hoek Franklinstraat. Dit is ook een fraai 
voorbeeld van aansluiting van de nieuwe 
opzet van stadsuitbreiding aan de geheel 
rechthoekige structuur van de Konings-
pleinbuurt. Dit gebouw is mooi ‘scherp’ 
gehouden, waarbij de scherpte nog eens 
wordt benadrukt door de drie ronde erker-
tjes op de eerste, tweede en derde verdie-
ping. Een ander mooi voorbeeld van een 
taartpuntgebouw, maar dan met een afge-
kapte punt, is het huis op de hoek Valken-
boslaan/Buys Ballotstraat. 

Onpraktisch dus, maar wel mooi.
Met dank aan Martin Snuverink, Vrienden 

van Den Haag.

 Hoek Valkenboslaan/Buys Ballotstraat

 Hoek Franklinstraat/Regentesselaan

WONEN IN DE WIJK
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DCR, de culturele broedplaats in het 
Haagse Energiekwartier

Lotte van Lieshout: Beeldend kunstenaar Lot-
te hanteert haar eigen lichaam als onderwerp, 
maar haar werk is niet autobiografisch, eerder 
een kleurrijke weergave van levensmomenten. 
Zij gaat een relatie aan met haar onderwerp die 
zich steeds doorontwikkelt. Toen zij in het DCR-
atelier begon, zette zij de traditie voort om de 
werkdag te beginnen met het schilderen van 
een ‘ochtend-naakt’ op haar palet.

Na een hersenbloeding drie jaar geleden zag 
zij de dood voor zich als een heelal. Ze zag haar 
moeder, die een baby teruggaf aan dat heelal. 
Doodgaan voelde op dat moment als een ge-
schenk. Nu schildert ze dit idee, waarbij ze zich 
gaandeweg vooral laat leiden door de vorm die 

ontstaat; zo werd een bakje met verfspetters 
uitgewerkt tot heelal. Zij schildert sinds enkele 
jaren ook op kartonnen verpakkingen, die ze 
voor de stevigheid aan elkaar lijmt. “Dat geeft 
meer rauwheid aan de beelden en zorgt ervoor 
dat ik buiten een opgelegd kader kan werken.”

Lotte zoekt de laatste jaren naar andere ma-
nieren van werken. Zij werkt graag als ‘artist in 
residence’ in verschillende landen. Zo werkte ze 
drie keer in Pécsbagota, een klein dorpje in het 
zuiden van Hongarije. Lotte: “Het leven is daar 
eenvoudig met de dorpsbewoners en er is ver-
der geen afleiding van buitenaf.”

lottevanlieshout.nl 

tekst: ed vervoorn foto’s: diederik vAn duuren

In het DCR-gebouw op het De Constant Rebecqueplein zijn veertig studio’s waarin zowel starters als meer ervaren kunstenaars werken. De 
professionals, zonder primair commercieel doel, kunnen hier experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Voor het publiek zijn 
er (dans)voorstellingen en exposities te zien. KonkreetNieuws brengt in een serie een aantal van deze ‘makers’ over het voetlicht.

CULTUUR IN DE WIJK

De discipline dans & beweging komt promi-
nent aan bod in de DCR. Cloud/Danslab onder-
steunt en faciliteert er onderzoek, kennisuitwis-
seling en multidisciplinaire performance. Zeven 
professionals zetten zich op vrijwillige basis in 
voor Cloud/Danslab. 

Beginnende en gevorderde, jonge en oudere 
dansers zijn welkom om mee te doen met de 

lessen of dansworkshops en -cursussen in de 
DCR. Het aanbod is groot en verschillend door 
de wisselende (inter)nationale artiesten die er 
les komen geven. Bij de presentaties is iedereen 
welkom. 

Isabelle Chaffaud en Jérôme Meyer zijn sinds 
2011 betrokken bij Cloud/Danslab. Het cho-
reografen duo Meyer/Chaffaud werkt al meer 
dan 20 jaar over de hele wereld samen voor 
internationale ensembles, waaronder NDT 1, en 
kunstfestivals als het Holland Dance Festival. Ze 
maakten een groot aantal producties voor on-
der andere Korzo en locatieprojecten zoals het 
HUBS Immersive Festival dat in 2019 weer in De 
Nieuwe Regentes te zien is. Met de nieuwe cre-
atie SOUL #2 Performers (18 april 2018 in Korzo) 
daal je met de dansmakers af in de binnenwe-
reld van de performers. Wat zouden zij zijn zon-
der het publiek? Waarom doen ze wat ze doen? 
Hoe is het om in dienst van een choreograaf en 
de kunst uitdagingen aan te gaan en de eigen 
grenzen te verleggen? Dat wordt duidelijk in 
deze multidisciplinaire voorstelling met zeven 
dansers uit verschillende generaties. 

meyer-chaffaud.com en 
cloudatdanslab.nl (o.a. dansprogramma)

Kleurrijke weergave van levensmomenten

Lotte van LieshoutDans in Cloud/Danslab, 
Meyer/Chaffaud

Eekta is een maatschappelijke organisatie 
die als hoofdtaak heeft om fysieke ruimte te 
bieden aan bewoners en organisaties in Seg-
broek en daarnaast om de participatie van 
ouderen te bevorderen. In het verleden ging 
het vooral om de Hindoestaanse doelgroep, 
maar tegenwoordig is de opdracht breder en 
richt Eekta zich ook op andere groepen. 

tekst: Anneke de GrAAf foto: diederik vAn duuren 

Vrijwilligers
De organisatie draait bijna volledig op vrij-

willigers. De enige betaalde krachten zijn de 
directeur, een beheerder en een parttime admi-
nistratieve kracht. “Dat is soms flink aanpoten.” 
zegt directeur Urmila Khodabaks. “Alles wat we 
hier doen, overdag en ‘s avonds, doen we in het 
kader van participatie. Voor de ruimtes die we 
aanbieden vragen we een vergoeding. Maar per 
geval wordt bekeken of van het standaardtarief 
kan worden afgeweken. De organisaties die ge-
bruik van ons maken, moeten een open karak-
ter hebben en liefst uit eigen wijk en stadsdeel 
komen”. 

Opvolger
Urmila volgde augustus 2016 haar overleden 

voorganger Tjandrika Rangoe op. “Het was 
geen vrolijk begin. Tjandrika was een innemen-
de persoonlijkheid en zijn onverwachte overlij-
den was een grote schok voor iedereen. We zijn 
jarenlang collega’s geweest bij welzijnsorgani-
satie Xtra, waar ik coördinator opvoedingson-
dersteuning was. Ook hier bij Eekta heb ik met 
hem gewerkt toen ik hier bestuurslid was. We 
dachten veel hetzelfde over de zaken die Eekta 
betroffen”. 

Aandacht voor oudere bewoners
Inmiddels is Urmila verdergegaan met de 

werkwijze van haar voorganger. En met de op-
dracht die de gemeente aan Eekta heeft mee-
gegeven. Naast de ‘ruimtebiedende’ taak geeft 
Eekta aandacht aan de oudere bewoners van 
de wijk. Zo is er bijvoorbeeld speciaal aan ou-
deren aangepaste yoga, tai-chi, computerles-
sen, karaoke, recreatieve dagopvang, zang- en 
muziekles en taalles. Veel deelnemers zijn Hin-
doestaans, maar ook andere groepen zijn van 
harte welkom en beginnen naar Eekta toe te 
komen. Met name in de yogagroepen en bij de 

taallessen, waaraan bijvoorbeeld ook Poolse en 
Chinese wijkbewoners deelnemen. 

Activiteiten
Daarnaast organiseert Eekta, samen met an-

dere organisaties, allerlei vieringen, festiviteiten 
en seminars. Zoals het in 2017 georganiseerde 
Sarnámi-seminar, over de Surinaamse taal als 
cultureel erfgoed, de jaarlijkse Hindoestaanse 
Immigratieviering, het Diwali-feest of het Cari-
bisch Festival. 

En in december organiseerde Eekta wederom 
de jaarlijks terugkerende Dag van de Ouderen, 
met voorlichting op allerlei gebied en behande-
ling van het thema Dementie, dat het jaar daar-
voor ook al aan de orde was geweest. Urmila: 
“En we hadden in december ook een erg leuke 
kerstviering met een arrenslee en een fantas-
tisch kerstkoor, waarbij we echt alle groepen in 
de wijk hebben betrokken en waaraan ook veel 
kinderen deelnamen”. 

Wij-cultuur
“Ik wil bijdragen aan een samenleving, waarin 

mensen zichzelf kunnen zijn. Het zou mooi zijn 
als Eekta in de wijk bekend komt te staan als ‘de 

plek voor ruimte en verbinding’. Ik sta helemaal 
open voor nieuwe ideeën om de verbindingen 
in de wijk te versterken. Kom maar praten, dan 
gaan we kijken hoe we zaken kunnen openbre-
ken. Ik streef naar een wij-cultuur, een wij-cul-
tuur die bestaat uit alle kleuren uit onze wijk”. 
- Stichting Eekta, Boylestraat 20. www.eekta.
com; 070 3653903

Stichting Eekta Streven naar een wij-cultuur

 Urmila Khodabaks

Veertig studio’s 
waarin zowel starters 

als meer ervaren 
kunstenaars werken
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance)
Niet spoed: tel: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192. tel: 0900-8844
Wijkagenten: Bert Feenstra, Paul Ouds-
hoorn, Cindy van Leeuwen, Fabian Roso. 
tel: 0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192, 
tel: 0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis. tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervis-
markt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan 
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt 
XL, in De Regenvalk, 070-2052660 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148, 070-2052660 
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16 tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30, tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 0502
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 3653903

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor mel-
dingen en klachten over milieu, geluid, 
stank, ongedierte, openbare straat, riole-
ring, straatverlichting etc.tel: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek : tel: 14 070
Grofvuil: via internet of tel: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: via internet of 
tel: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com tel: 0619626333.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
tel: 0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: tel: 0800-0072
Dunea (water), storingen:  
tel: 088-347 47 47 

Cultuur en agenda

EEF KOFFIE – RICK RINDERTSMA

De eerste maanden van 2018 exposeert 
Rick Rindertsma foto’s bij koffiezaak EEF, 
Van Bylantstraat 92. Voor het fotoproject 
‘terug in andermans tijd’ struint Rick rom-
melmarkten en kringloopwinkels af op zoek 
naar analoge camera’s waar nog een filmrol-
letje in zit. Als hij dan raak heeft gescho-
ten vindt hij grotendeels kleurenfilms die 
Rick zelf in zijn badkamer ontwikkelt. De 
opengemaakte fotorolletjes fotografeert hij 
daarna in de studio met een digitale mid-
denformaat camera. – 
www.eefkoffie.nl

sAMenstellinG: Piet verniMMen
Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

SOCIETEIT ENGELS – A SONG JOURNEY III

22 mrt 2018 een Musemix Concert met dit-
maal als thema ‘Love and Loss’. Opnieuw 
hebben Jan Donkers, Louis ter Burg, Abel 
de Lange en Edo Donkers gegrasduind in 
het Grote Amerikaanse Songbook en komen 
tevoorschijn met een verrassende selectie 
songs. Bruce Springsteen is natuurlijk nooit 
ver weg, en verder kunnen songs uit het re-
pertoire van Tom T. Hall, Dayna Kurtz, Bon-
nie Raitt, George Jones, Nathan Bell, Greg 
Trooper, Merle Haggard en natuurlijk Doug 
Sahm langs komen. - 
concertreeks@musemix.com

WIJN EN KUNST – GROEPSEXPOSITIE

De eerste expositie bij Wijn & Kunst in 2018 
is een groepsexpositie met werk van een 
aantal kunstenaars die eerder bij Wijn & 
Kunst exposeerden met ook werk van een 
kunstenaar die hier nog niet eerder te zien 
was. De deelnemende kunstenaars zijn: Mar-
tin Koole, Martje Zandboer, Ruud Becker, 
Ingrid Stassen, Hildert Raaijmakers, Meggie 
Janssen, Robert Bink en Paul van der Donk. 
Foto: Martje Zandboer ‘Oesters met ogen’. 
De expositie is te zien t/m 20 februari 2018. 
www.wijnenkunstatelier.nl

DE REGENTENKAMER -  
SEPTETO TRIO LOS DOS 

11 mrt 15.00 uur speelt Septeto Trio Los 
Dos in de Regentenkamer. Al jaren een van 
de populairste latin bands van Nederland. 
Ze treden op met de volledig traditionele 
akoestische bezetting, bestaande uit: tres, 
armonico, gitaar, contra-bas, maracas, 
bongó, campana, trompet en desdeluego la 
clave. De instrumenten, de meerstemmige 
coros en zang en het altijd explosieve sa-
menspel zorgen ervoor dat danser en toe-
hoorder een overgetelijke muzikale ervaring 
mee krijgt. (foto Minou Spits) – 
www.regentenkamer.nl

FOYER – LUCIA BERG

Van 16 mrt tot 15 mei toont de Foyer thea-
ter- en straatfotografie van Lucia Berg. De 
Haagse kunstenares heeft een aantal jaren 
bij Middin en Theater Eskalibur gewerkt, 
een theatergezelschap voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Lucia legt 
emotie in een foto, al dan niet in combina-
tie met subtiele humor. Naast theaterfoto-
grafie is de Haagse binnenstad een inspira-
tiebron. Zij is dan ook regelmatig te zien in 
het stadscentrum en het Binnenhof. Haar 
straatfotografie vertelt een verhaal, een 
verhaal met een knipoog. 

NEST - OUTERMOST CORNER

Vrijdag 23 mrt heeft NEST van 20.00 tot 
00.00 uur weer een avondtentoonstelling, 
een One Nest Stand gepland staan. Titel 
van het project is ‘Outermost Corner’. Voor 
de negende keer gaan studenten van een 
academie aan de slag met de thematiek van 
een project van Nest en presenteren hun 
werken tijdens een tentoonstelling in Nest 
zelf. Deze editie reageren studenten van 
de Koninklijke Academie Den Haag op de 
groepstentoonstelling Another Dimension. 
– www.nestruimte.nl

DE NIEUWE REGENTES – DE RÈGÂHS

Zo 18 mrt om 15.00 uur spelen de Règâhs 
in de Grote Zaal van DNR hun allergrootste 
hits en favoriete ballades. Vol zelfspot en 
Haagse humor nemen zij zichzelf en de hele 
wereld op de Haagse hak. In ’10 jaar de 
Règâhs’ blikt de groep terug op deze veel-
bewogen tijd en gunt het publiek een kijkje 
achter de schermen. De Règâhs is één van 
de bekendste theatergroepen uit Den Haag 
die met veel succes door Nederland toert. - 
www.denieuweregentes.nl

ZAAL 3 – JOIN OUR CLUB

4 mrt spelen 7 studenten van de ArtEZ To-
neelschool de voorstelling ‘Join Our Club 
(naar het stuk Party Time van Harold Pin-
ter) in Zaal 3, waarin zes verdwaalde feest-
gangers proberen een feestje gaande te 
houden in een postapocalyptische wereld. 
Een voorstelling over ontkenning, angst en 
de noodzaak om je altijd alleen maar van je 
mooiste kant te laten zien. 
Naast de voorstelling is er ook een uitge-
breid randprogramma! Meer informatie en 
kaarten via www.zaal3.nl

VERTELVLOER –  
WHO RUNS THE WORLD 

8 apr komt Esther Kornalijnslijper naar de 
Vertelvloer met ‘Who runs the world’. Een 
solovoorstelling en nagesprek over van wie 
de wereld is, wie de wereld draagt en hoe 
daar joúw draai in te vinden. Esther Kor-
nalijnslijper vertelt, beweegt, twijfelt en 
heerst. Met de jojo aan de rol filosofeert ze 
alleen én met het publiek over wereldvra-
gen die persoonlijk zijn. Ze was dierenarts, 
nu vertelt ze. Aanvang 14.00 uur. Entree 10 
euro. Reserveren. - vertelvloer@gmail.com

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt 

9-10-11 maart | Sounds of Silence
Festival met meesterwerken uit de ‘stomme film’ met speciaal 
gecomponeerde hedendaagse livemuziek. 

20-21-22 april: Zand en Veen III
Levensverhalen van mensen uit Segbroek vormen  
de basis van deze voorstelling voor en door de buurt.  

MAART 2018
Do 1 + Vr 2 | Festival KrokusKabaal
Voorstellingen en activiteiten voor kinderen in de voorjaarsvakantie. 

Vr 2 | Bluesclub | AJ Plug
Krachtige, gekwelde en van blues doordrenkte vocalen van Nederblueszangeres.

Zo 4 | Serenade | Joris Linssen & Caramba 
Een ode aan het leven, de liefde en de muziek | Concert met Mexicaanse peper.

Do 8 | Festival Classical Encounters
Gratis pop-up concerten in DNR en andere Cultuurankers.

Wo 14 t/m Zo 18 | Koekoeksjong*
Musical door leerlingen van Gymnasium Sorghvliet.

Vr 16 | DNR Expositie | Lucia Berg
Theater- en straatfotografie in totaalbeeld en detail.

Zo 18 | Klassiek in ’t Ketelhuis
Zondagochtendconcert met brunch na | Merel Junge & James Oesi - viool & bas.

Zo 18 | 10 jaar de Règâhs!
Dit feessie mag u niet missuh! Band neemt zichzelf op de Haagse hak.

Di 20 | De Haagse Spot
Try-outpodium voor cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Vr 23 | De Uitdaging van Thijs Borsten | Kim Hoorweg | Nawras Altaky
Jonge jazz-zangeres ontmoet muzikant met Syrische roots.

Za 24 | Comédie Musicale ‘31’ | L’Autre Pays du Théâtre*
Une Comédie Musicale et Amicale qui remonte le temps!

Zo 25 | Into my Arms | Good (old) Times - Holland Dance Festival
Kracht van de ontmoeting tussen jonge en oudere dansers, professionals en amateurs.

Wo 28 | 2 Turven Hoog
Speciaal voor de allerkleinsten: interactieve voorstelling en installatie.

DNR SERIES
Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Elke woensdagochtend 
9:30 en 10:30 uur 

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

Elke vrijdagochtend 10:00

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse flamenco te beleven! 

2 mrt | 16 mrt | 6 apr | 20 apr
20:30

DNR Filmclub
MRT Tribute to Fritz Lang | APR Black-American month.

APRIL 2018
Do 5 + Vr 6 | 30! | Jubileumconcert Carel Kraayenhof Ensemble
In vogelvlucht drie decennia bandoneonmuziek en reisverhalen. Try-out.

Za 7 | Mechanismo | Circaso
Multidisciplinaire circus-theatervoorstelling van circuswerkplaats Circaso (AL).

Zo 8 | Wat speelt | Huub van der Lubbe
De verhalen achter zijn liedjes, het eerste idee, de inspiratiebronnen.

Za 14 + Zo 15 | Wereldreis*
Leerlingenvoorstelling dansschool Like2Dance.

Zo 15 | Klassiek in ’t Ketelhuis 
Zondagochtendconcert met brunch na | Julie & Andreas - harp & bandoneon.

Zo 15 | Verreck Konkreet | De buurt onder de loep
Live Talkshow over ‘Konkreet Nieuws’ in Segbroek.

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

Elke dinsdag 20:15
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