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HUNA Camping
& Outdoorshop
bestaat 70 jaar

Thomas
en Mustafa

Van harte
gefeliciteerd!
Foto: Aad van Schie

Haagse Jeugdlintjes
Op vrijdag 24 april reikte locoburgemeester Ingrid van Engelshoven in de Raadszaal aan het Spui de jaarlijkse Haagse Jeugdlintjes
uit aan kinderen en jongeren tussen de 6 en 22 jaar die zich op een

05

bijzondere en belangeloze manier inzetten voor een ander of voor
de stad. Twee jongeren uit onze wijk, Thomas en Mustafa, ontvingen het Haagse Jeugdlintje.

Van de pot en de ketel

Meer dan een krant

De laatste delen verontreiniging zijn lastig weg te krijgen
Tekst en foto: Aad van Schie
Al vanaf 2010 is de middenberm van de
Valkenboslaan ter hoogte van de Columbusstraat geblokkeerd door een groene pot en
een container.

Je kunt hierdoor niet doorsteken vanuit
het ene deel van de Columbusstraat naar
het volgende deel. Fietsers moeten helemaal omrijden of gebruik maken van het
toch al smalle ‘verkeerde’ fietspad.
Ooit is de buurt geïnformeerd over de

reden van de plaatsing van deze barrière
namelijk het saneren van chemische afvalstoffen afkomstig
van een voormalige wasserij.
Een nobel doel
natuurlijk, maar
waarom duurt dit
zo lang en waarom horen we
daar niets meer
over?
Ik dacht even op
het spoor te zijn
van een ‘vergeten’ project, maar een belletje met de wegbeheerder van de gemeente,
de heer Lemckert, brengt duidelijkheid:
De laatste delen verontreiniging zijn lastig
weg te krijgen, ze zijn nu in ‘delen’ geknipt
en de verwachting is dat medio 2016 de
zaak afgerond is. Dan komt de doorsteek
weer beschikbaar. Mooi zo.
Al blijft het een beetje wringen dat de
gemeente de bewoners over zulke langlopende zaken niet tussentijds informeert.
We houden u op de hoogte.

Je kunt niet
doorsteken
van het ene
deel naar
het volgende
deel van de
Columbusstraat
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De wijkkrant verschijnt regelmatig. Maar
ook in de tussentijd staan we in het Regentesse- en Valkenboskwartier niet stil
natuurlijk. Op onze website vind je het
laatste nieuws over de wijk.
Je kunt nieuwsberichten altijd aan ons
sturen via redactie@konkreetnieuws.
nl. Ook als je iets voor de agenda hebt.
Check dus www.konkreetnieuws.nl
voor het laatste ReVa nieuws!
Op Facebook onze pagina nog niet geliked? Oei! Kom op, steek je duim virtueel
omhoog op www.facebook.com/
konkreetnieuws en blijf up-to-date
over alles wat er links en rechts en van
noord tot zuid in ReVa gaat gebeuren of
is gebeurd! Reageer en stuur berichten in.
Praat mee, het is jouw wijk toch?
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Van de redactie

COLOFON

“Ik ben vooral nieuwsgierig naar de volgende krant want dan sta ik er zelf in!”
Dit is een uitspraak van een negenjarig jochie op het Kamerlingh Onnesplein.
Samen met een collega op foto strooptocht langs de pleinen ontmoetten we deze
knaap. Hij protesteerde eerst tegen het foto’s maken. “Dat mag toch niet”, zei hij
en vervolgens wilde hij de foto zien en een krant bemachtigen. En toen die slimme
opmerking over de volgende editie.

POSTADRES
Columbusstraat 138
2561 AS Den Haag
06 19 25 80 11
ONLINE
www.konkreetnieuws.nl
www.facebook.com/konkreetnieuws
E-MAIL
redactie@konkreetnieuws.nl
REDACTIE
Aad van Schie
Mieke Vischer
Perry Lehmann
Piet Vernimmen
Ed Vervoorn
OPLAGE
8.500 stuks
Verschijnt 5x per jaar
ADVERTEREN
adverteren@konkreetnieuws.nl
DRUK
Smiet Offset, Den Haag
GRAFISCHE VORMGEVING & DTP
Lowtone, Den Haag

Door: Aad van Schie
Wel, die tweede krant ligt nu voor u en we
hopen weer op een even enthousiast onthaal. Het was een mooi feestje de 16e april
in De Nieuwe Regentes. Joris Wijsmuller
nam de krant met warme woorden in ontvangst En we hebben de krant samen met
een groot aantal vrijwilligers in de bus gestopt tot in de verste uithoeken van de wijk.
We zijn trots op onze eerste krant maar we
zijn vooral trots op onze buurt in al haar variaties en vooral levendigheid.
De inhoud van nummer 2 straalt die dynamiek van de wijk weer uit. Mooi voorbeeld:
twee jongeren uit ReVA kregen een Haags
jeugdlintje voor hun onvermoeibare inzet
voor groepen kinderen op het Hondiusplein.
Op Koningsdag was ik op het Koningsplein en ik verbaasde me over de intensiteit
en vreugde van de vrijmarkt aldaar. Ik durf
rustig te beweren dat dit de leukste en minst

commerciële markt van de stad was die dag.
Natuurlijk we hebben een wijk met weinig
groen, maar met die prachtige binnentuinen
als Emmahof en Vlindertuin en al die tegeltuintjes wordt dat toch aardig gecompenseerd.
In een gesprek met de hoofdpiet van het
groen in Segbroek Hans Kruiderink, ontdekten we hoe er vanuit zijn dienst creatief
gewoekerd wordt met bomen en postzegels
van groen en ook met de wensen en voorstellen van de bewoners.
Het kan altijd beter natuurlijk en dat is ook het
motto van de redactie. We hebben versterking
gekregen van een paar capabele wijkgenoten.
We zoeken nu nog een Jongerenredacteur en
ook mensen die incidenteel een bijdrage willen leveren blijven heel welkom.
Vergeet vooral niet in de periode tussen
twee kranten, de volgende verschijnt rond
1 september, op onze website www.konkreetnieuws.nl te kijken voor actuele zaken.
Reageren kan ook via Facebook!

“

We hebben
versterking gekregen van een
paar capabele
wijkgenoten

”

www.konkreetnieuws.nl

- SINDS 1974 MEER DAN
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CURSUSSEN!

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
Heb je iets dat interessant
is voor KonkreetNieuws?
Stuur het ons!
REDACTIE@KONKREET-

NIEUWS.NL

ook voor uw elektrische fiets!

IN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED
WWW.FACEBOOK.COM/KONKREETNIEUWS

Ik kan uw huis kopen binnen
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d adres voor
Een vertrouw
n
ische gerechte
al uw Indones
e schotels
en vegetarisch

Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at
Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

A�halen mogelijk
Reservering gewenst
Dagelijks geopend van 16:00 - 22:00
Dinsdag en Woensdag Gesloten

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

ADVERTEREN@KONKREETNIEUWS.NL

ers!

Meer dan 10.000 lez

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

Beeklaan 269

(nabij hoek weimarstraat)
070 - 3467697

www.dewata.nl

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

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek
•
•

ADVERTEREN IN KONKREETNIEUWS?

Indonesisch
Specialiteiten
Restaurant
Dewata

•

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

Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl
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TEN VOETEN UIT

Het Oog van Reva

‘Het gaat niet alleen om de mooie buitenkant!’

Two minutes of fame voor bewoners
In wording: een digitale gallery met korte filmpjes van bewoners. Het Oog van ReVa maakt
portretten van wijkbewoners. Wat doen ze?
Wat denken ze? En vooral: wat is hun plek in
onze wijk? Een blik op de drijfveren van bijzondere bewoners. De Oog gallery wordt vanaf nu
opgebouwd en gepresenteerd op de website
www.konkreetnieuws.nl. Heb je iets met ReVa
en wil je dat graag vertellen voor de camera?
Of weet je iemand uit de wijk die goed in dit
plaatje past? Mail naar ed@konkreetnieuws.
nl en geef een korte toelichting. Rob en Ed
filmen op vrijdag. Het kost je een uurtje. Niet
veel voor Two minutes of fame, toch?

Dagje uit?
Ga je mee met een dagje uit naar Burgers Zoo in Arnhem? De wijkberaden
in Segbroek organiseren samen met
de Stichting Voor op 7 juli een dagje
uit voor de jeugd uit Segbroek. Ben je
tussen de 6 en 12 jaar en ben je in het
bezit van een Ooievaarspas? Dan kun je
voor 2,50 deelnemen aan deze bijzondere dag in Burgers Zoo. Leerzame en
spannende activiteiten in de Ocean, de
Rimba, de Desert, de Safari of in de Bush!
Aanmelden kan via info@wijkberaadheesterbuurt.nl of via de Stichting
Voor. Schrijf je snel in!

Zaal 3 Buurtgenoten

Komend seizoen organiseert ZAAL 3 aan het
De Constant Rebecqueplein voor de buurt
een maandelijkse toneelavond. Iedere maand
ziet u een toneelvoorstelling en eet u vooraf
een heerlijke maaltijd. U ziet vijf toneelstukken,
eet vijf keer een heerlijke maaltijd (inclusief
een drankje en koffie of thee na afloop) en u
ontmoet de theatermakers.
Zaal 3 organiseert dit arrangement speciaal
voor de buurt. De toneelstukken variëren van
heel muzikaal tot aan humoristisch en van
klassiek tot heel beeldend. Ook de maaltijden
zullen variëren, want iedere avond kookt een
andere cateraar.
Alle avonden zijn op een doordeweekse dag.
Voor het complete arrangement betaalt u
€125,- en u kunt u aanmelden door e-mail te
sturen naar publiciteit@theateraanhetspui.nl. Uiteraard kunt u daar ook terecht voor
meer informatie.
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In gesprek met Soerin Narain, oprichter van de Stichting Hindustani

De Stichting Hindustani
maakt Hindoestanen
bewust van de manier
waarop ze in het leven
staan en ze verzorgt
voorlichtingsavonden,
workshops, symposia en
dialoogbijeenkomsten.

Foto: Amar Inderdjiet

De Stichting Hindustani: “Met onze enthousiaste groep jongeren zijn we bijzonder gelukkig.”
Door: Aad van Schie en Piet Vernimmen

Een gesprek met Soerin Narain, oprichter
van de Stichting Hindustani, is te vergelijken
met deelname aan een ‘College Tour’ van
Twan Huys.
Niet in de betekenis dat je geen inbreng
hebt, maar Soerin kan je binnen het tijdsbestek van een half uur duidelijk maken
met welke problematiek Hindoestanen
(èn Chinezen èn Turken) te maken kunnen krijgen. En op welke manier de Stichting Hindustani bij kan dragen aan een
oplossing.
“Hindoestanen zijn als
allochtone groep het
meest succesvol in de Nederlandse gemeenschap.
Onze kinderen studeren
hard, ze zijn leergierig
en welopgevoed. En we
hebben advocaten en
rechters in de familie”.
Volgens Soerin is dit het
beeld wat de Hindoestaanse gemeenschap van zichzelf heeft. “We koesteren
dat beeld. We praten over onze successen en over de geslaagde studies van onze
kinderen en familieleden, maar het negatieve, dat stoppen we weg. Daar praten
we niet over. Om het met een voorbeeld
aan te geven: ‘Hoe vaak zag je een Hindoestaanse familie met een gehandicapt kind
op straat lopen?’ Nou?”

De vrijwilligers en bestuursleden van
de Stichting Hindustani zijn als geen
ander op de hoogte van de problemen
in veel Hindoestaanse gezinnen in Den
Haag. Drankmisbruik, problemen met de
gezondheid, met financiën, psychische
problemen, seksueel en huiselijk geweld,
relatie- en opvoedingsproblemen. “In de
meeste Hindoestaanse gezinnen gaat alles goed, maar bij 20% van de gezinnen
gaat het minder en dan hebben we het in
een wijk als ReVa globaal over 2000 probleemgevallen. En dat is te veel. En zolang
deze lastige onderwerpen in de taboesfeer
blijven, zal er binnen de
gezinnen weinig veranderen.”
De Stichting Hindustani maakt Hindoestanen
bewust van de manier
waarop ze in het leven
staan en ze verzorgt
voorlichtingsavonden,
workshops, symposia en dialoogbijeenkomsten. “Neem nou de opvoeding. Dat
kinderen hard werken voor school is prima. Maar als het dan niet lukt. Wat dan?
Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe
geven kinderen aan dat het niet lukt? Je
ouders willen dat je minimaal advocaat
wordt, maar jijzelf merkt dat de mavoleerstof veel te moeilijk voor je is. Op het
gebied van communicatie is veel terrein

“Hindoestanen
zijn als allochtone
groep het meest
succesvol in de
Nederlandse
gemeenschap”

te winnen en we verzorgen dan ook workshops ‘Opvoeden in een nieuwe context’
of ‘Hoe ga je om met je ouders?’
“Binnen onze workshops en voorlichtingsavonden maken we regelmatig gebruik van toneel, want juist toneel is een
ideaal middel om een gesprek tot stand te
brengen of om een onderwerp uit de taboesfeer te halen. En dan hebben we nog
onze drukbezochte toneelvoorstellingen
zoals laatst in De Nieuwe Regentes.”
Het gaat goed met de Stichting Hindustani. “We richten ons steeds meer ook op
jongeren uit de Turkse en Chinese gemeenschap en overwegen daarom de naam van
de Stichting aan te passen. We voelen ons
echt gehoord door alle instanties, van GGD
tot Parnassia, we hebben goede contacten
met het stadhuis en het stadsdeelkantoor.
We merken dat het langzaam maar zeker
beter gaat met onze doelgroep. We hebben een grote groep jongeren die de voorlichtingsavonden en workshops succesvol
organiseert en leidt. Meer dan 40 jongeren
hebben we en met deze enthousiaste groep
zijn we bijzonder gelukkig.
Of ik nog iets te wensen heb? Ja, ik vind dat
de allochtone groepen in de wijk en in de stad
daadwerkelijk samen moeten werken door gebruik te maken van elkaars deskundigheid en
kennis. Er zijn nu wel vormen van samenwerking, maar die leveren nog niet voldoende op.”
Op www.stichtinghindustani.nl vind je het
ruime aanbod van de Hindustani-activiteiten.
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

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

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

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

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

Compacte energie-slimme
appartementen in de
groene duurzame

‘Villa De Verademing‘
Iets voor jou?
Voor het appartementencomplex ´Villa De
Verademing´ zijn De Stadbouwers op zoek
naar geïnteresseerde kopers. Wij gaan het
voormalige buurthuis aan de Gaslaan 175
transformeren naar een duurzame groene
energie-slimme ´Villa De Verademing’
met daarin 17 compacte appartementen
met een grootte van 40m2 tot 80m2. Ze
worden zeer goed geïsoleerd, hebben
vloerverwarming en worden aangesloten op
een warmtepomp. Op het dak worden zonnecellen en een kleine (diameter 180 cm)
geluidsarme urban windturbine geplaatst.

Welke mogelijke kopers zoeken wij?
Hieronder in steekwoorden de kenmerken van de beoogde doelgroep:
Onafhankelijk, de stad is mijn woonkamer, op de fiets naar je werk, vrijheid, early adopters, andere
culturen zijn interessant, wijk als broedplaats, geloven in jezelf, uitdaging, ambitie voor leuk werk,
ontplooien, creatief, sportief, bachelor, DINK, expat, met elkaar naar de kroeg, brede kijk op de wereld,
geen gewone buurt, individu maar wel met een Villa De Verademing gevoel, flexibiliteit in je leven,
neem mijn verantwoording voor een betere wereld, delen een auto, actief lid van de Vereniging van
Eigenaren, uitgaanscultuur, veilige individuele fietsenbergingen op de begane grond zijn belangrijk,
uniek project is juist leuk, beperk de CO2-footprint van je woning, gericht op resultaat en uitdagingen,
je leeft nu dus wel ervan genieten, niet wachten tot het mainstream is geworden, goede prijs- kwaliteitsverhouding belangrijk, thuiskomen moet een feestje zijn. Groene hypotheek bij de bank is belangrijk.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd en pas
je in de doelgroep?
Stuur dan een mailtje naar:
info@VillaDeVerademing.nl
Je wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen.
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Het Haags jeugdlintje komt
voort uit het project
‘Vertrouwen op Haagse
Kracht’
É

Vervolg van de voorpagina

HAAGSE JEUGDLINTJES
UITGEREIKT
Door Aad van Schie
Op vrijdag 24 april reikte locoburgemeester
Ingrid van Engelshoven in de Raadszaal aan
het Spui de jaarlijkse Haagse Jeugdlintjes uit
aan kinderen en jongeren tussen de 6 en 22
jaar die zich op een bijzondere en belangeloze manier inzetten voor een ander of voor

de stad. Het Haags Jeugdlintje komt voort uit
het project ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’.
Een breed samengestelde jury had 15
jongeren geselecteerd en Reva heeft dit
jaar met twee nieuw onderscheiden jongeren een goede beurt gemaakt. Zowel
Mustafa Bingol als Thomas Slager kregen
dit jaar een Haags Jeugdlintje. Medewerkers van VoorWelzijn begeleiden Mustafa
en Thomas.
Mustafa Bingol, 18 jaar uit de Karel Roosstraat, heeft zich onderscheiden door als
vrijwilliger al jaren groepen kinderen en

Energiefestival

Veel te doen bij de Verademing deze zomer
Door Mieke Vischer
Op het terrein van de Verademing kunnen
kinderen van 8 tot 12 jaar bij de Stichting
‘Paard Klep en Co.’ deelnemen aan nuttige en
leerzame activiteiten.
Op 5 juli organiseert Paard Klep en Co
samen met hun werkgroep Samen Buiten
Spelen, het Energiefestival (voorheen het
Verademingsfestival), met tal van optredens
voor jong en oud. Het festival is vooral gericht op gezinnen met kinderen en wordt om
13.00 uur officieel geopend door wethouder
Joris Wijsmuller.
Iedereen die iets wil laten zien of horen kan
zich nog aanmelden door een email te sturen
naar paardklepenco@casema.nl waarin je
vermeldt wat je kunt. Na een afspraak kun je
auditie doen.
Een van de onderdelen van het Festival is
een vrijmarkt waar iedereen gebruik van

kan maken. Al vanaf 9.00 uur kunnen kinderen zich met een kleedje en spullen melden
bij de vrijmarktmeester. Je betaalt een borg
van vijf euro, maar die krijg je terug als alles
aan het eind van het festival netjes is opgeruimd.
Tijdens dit festival is er onder andere een
Bulgaarse dansgroep, een hiphopdanser, een
Poolse zangeres en natuurlijk komen ook
de Klep-kids op het podium. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops, zoals een
workshop viool, plakken en een workshop
kleien. Bij verschillende kramen met hapjes
en drankjes kun je van alles proeven.
Een zeskoppige band zorgt iets voor 18.00
uur voor een swingende afsluiting. In ieder
geval hoopt organisator ’Paard Klep en Co.’
weer op een spetterend, droge dag. Iedereen
is welkom. Het hele programma komt op
Facebook.

pubers te begeleiden bij sportactiviteiten
op het Hondiusplein. Hij assisteert tijdens
de openstelling van het clubgebouw en
omdat hij dit heeft opgepakt hebben de
jongeren in de wijk de activiteiten in het
buurthuis kunnen voortzetten. De goedlachse Mustafa is bezig met de Vavo om alsnog in de toekomst werktuigbouwkundig
ingenieur te kunnen worden, zijn droom.
Maar hij blijft voorlopig actief op het Hondiusplein.
Thomas Slager, 18 jaar woont in de
Weimarstraat en is een specialist op

de zogenaamde Longboard. Ook hij is
wekelijks actief in het begeleiden van
kinderen op het Hondiusplein en heeft
de status van ‘scholar’ bij de Richard
Kraycek Foundation. Daarnaast biedt
hij mantelzorg aan zijn chronisch zieke
moeder. Een goudgerand lintje dus. Hij
wilde graag het woord en vertelde dat
zijn moeder ook een grote bijdrage levert aan de organisatie van die Longboardactiviteiten en dus ook mee deelde
in de eer. Mustafa en Thomas, van harte
gefeliciteerd!
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Eten tussen de schuifdeuren

“

Het eten, vaak uit verschillende
culturele keukens, wordt gemaakt
door steeds een andere passievolle
thuiskok

”

Monique Vollering, gastvrouw ‘Eten ensuite’ (links) kijkt wat er bij haar gasten leeft.
Tekst en foto: Ed Vervoorn
“Mensen in contact brengen vond ik altijd al
fijn om te doen. Meer van elkaar te weten komen, ervaringen uitwisselen, gewoon delen
dus. Als je alleen bent, heb je toch de neiging
om te gaan piekeren. We zijn niet voor niets
sociale wezens! Samen zijn is goed voor ons
geluksgevoel. Je hebt het gevoel dat je erbij
hoort.

“Eten
verbindt,
op veel
manieren!”

Als lerares
maatschappijleer
organiseerde ik
Dineerleren. Middelbare scholieren
schoven bij medeleerlingen uit een andere cultuur aan tafel.
Ze interviewden elkaar over cultuurverschillen
en zochten de overeenkomsten. Er kwam meer
begrip, meer tolerantie. Een goede manier
om vanuit je eigen ervaring te leren over de
multiculturele samenleving. Samen eten maakt
de tongen los.
Een kleine vijf jaar geleden werd ik erg ziek.
Na alle behandelingen maakte iemand ‘troosteten’ voor mij. Ik vond dat zo’n prettig, warm
gebaar. Later aten we tijdens een feest met
dertig man in onze huiskamer. Heel bijzonder:
aan lange tafels, dicht bij elkaar. Toen ontstond
het idee voor Eten ensuite. Mijn man en ik zijn
er gewoon mee begonnen. Iedere maand een
vrijdag- en een zaterdagavond. Houten tafels

en banken in voor- en achterkamer en in de
serre met maximaal 24 personen. Het eten,
vaak uit verschillende culturele keukens, wordt
gemaakt door steeds een andere passievolle
thuiskok.
De gasten voelen zich vrij in onze huiselijke
ambiance. Ze staan open voor anderen en
leren elkaar beter kennen door samen te eten.
Vaak zijn het mensen uit de wijk, jong en oud
door elkaar. Heel bijzonder was het warme
bezoek van het team van de afdeling oncologie; 25 specialisten en verpleegkundigen
kwamen eten toen na de behandelingen mijn
verwachtingen positief waren. Eten verbindt,
op veel manieren!
De laatste tijd ben ik ook in de ban geraakt
van de relatie tussen gezondheid en voeding.
Inmiddels ben ik daarin wel ervaringsdeskundige te noemen. Ik ben daarom samen met een
arts groepen gaan begeleiden, die eten volgens de methode van Metabolic Balance®. Voor
ieder persoon wordt het eten afgestemd op de
eigen stofwisseling. Uit een bloedtest wordt
duidelijk welke voeding specifiek goed is voor
jóu. De deelnemers krijgen een specifiek op
hen afgestemde lijst van voedingsproducten.
De begeleidende gesprekken vinden ook hier
thuis plaats, tussen de schuifdeuren met eens
in de vier maanden een gezamenlijke maaltijd.
Ik heb het Metabolic ensuite genoemd”
www.etenensuite.nl

ONTDEK DE WIJK

U wandelt of fietst regelmatig door Regentesse-Valkenboskwartier en kent
de wijk ongetwijfeld goed. We hopen dan ook dat u massaal deelneemt aan
onze prijsvraag ‘Ontdek de wijk’. Stuur voor 15 juli 2015 een mailtje naar
prijsvraag@konkreetnieuws.nl waarin u zo precies mogelijk omschrijft
waar deze foto is gemaakt. Vermeld uw naam en adres en maak kans op
een culturele waardebon van 25,-. De naam van de winnaar publiceren we
in het volgende nummer van KonkreetNieuws.
De oplossing van de vorige uitgave is: De Verademing. De gelukkige winnaar van de waardebon is mevr Aydin, Laan van Meerdervoort. Gefeliciteerd namens de redactie!
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Het Sociale Wijkzorgteam ReVa
De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor ‘Zorg en Welzijn’ van haar burgers en heeft
om dit te bereiken Sociale Wijkzorgteams in het leven geroepen. Nog vóór de zomer zijn er 24
van deze teams in de stad.
Binnen een team zijn verschillende speDoor: Mieke Vischer
cialismen vertegenwoordigd. Anne: ”In ieder geval werken vertegenwoordigers van
Sinds 1 maart 2015 is Anne Hans de gemeente en welzijns- en zorgorganisaties
enthousiaste coördinator van de Sociale erin samen, dus iemand van maatschappeWijkzorgteams in Segbroek. Anne: ”Er ko- lijk werk, de wijkverpleegkundige, iemand
men in Segbroek twee teams en het eerste, van Parnassia, MEE of Middin.”
dat voor Regentes/Valkenbos en de HeesHoe komt zo’n team te weten wie zorg
terbuurt is al gestart.”
nodig heeft? “Het melden verloopt via de
Anne vormt een netwerk, legt contacten gemeente. Dat gebeurt soms door profesen geeft informatie, zodat er steeds zelf- sionele hulpverleners zoals bijvoorbeeld
standiger gewerkt kan worden. De Wijk- een huisarts. Bewoners die zelf hulp nodig
zorgteams coördineren de hulp aan mensen hebben, kunnen naar een servicepunt XL
boven de 18 jaar die met meerdere ernstige in de wijk. Het Lindenkwadrant, in de 2de
problemen te maken hebben en die de regie Braamstraat 6 is zo n meldpunt.”
hier zelf over kwijt geraakt zijn.
Als je hulp nodig hebt bij de digitale

Tekst en foto: Mieke Vischer

Agnieszka Biegaj is geboren in Strzelin, Polen en woont nu in de straat die genoemd is
naar een van haar beroemde landgenoten,
Mikołaj Kopernik, ofwel de wiskundige en
astronoom Copernicus.
Agnieszka woonde aanvankelijk in Warschau en Brussel waar ze werkte voor het
Europees Parlement. In Warschau ontmoette ze haar Nederlandse man en samen kozen ze uiteindelijk voor Den Haag,
de stad die ze heel mooi vindt. Ze woont
er nu al sinds 2006 en ze werkt als communicatie-adviseur bij Europol.
“Regentes Valkenbos is een prima wijk, dicht bij zee en centrum,
maar zonder de last van grote
drukte. Er is redelijk wat groen
in de buurt, bijvoorbeeld op
de Segbroeklaan waar een
mooi plantsoen en een kinderspeelplaats zijn. Ook in

dienstverlening kun je naar het reguliere
servicepunt in de bibliotheek van Segbroek. Er komt binnenkort ook een servicepunt in de Regenvalk. Daarnaast kun
je natuurlijk ook 14070 bellen of digitaal
infomeren bij www.denhaag.nl/servicepuntsociaal. En als je bezorgd bent over
je buren, kun je contact opnemen met het
meldpunt via 0900-040 040 5.
Als iemand zich heeft aangemeld (of door anderen is aangemeld) volgt een gesprek waarin
de hulpverlener vraagt naar de verlangens en
de belemmeringen en hoe het zit met gezondheid en financiën. Vervolgens bespreekt het
Wijkzorgteamteam (met toestemming van
de cliënt en met waarborging van privacy)
de hulpvraag en belicht die vanuit diverse
invalshoeken. Er komt een plan van aanpak
waarbij het team één hulpverlener aanwijst
die de zaak regisseert en coördineert. Deze
hulpverlener gaat terug naar de cliënt met de
vragen: “Wat gaan we eraan doen? Wat kun je
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zelf? Wie heb je erbij nodig?”
Rondom de Sociale Wijkteams staan diverse
organisaties in de wijk, de professionals, zoals
huisartsen, politie, scholen of woningcorporaties die met toestemming van de cliënt ingeschakeld kunnen worden
Tenslotte zijn er dan nog de mantelzorgers,
vrijwilligers en coaches die ook kunnen helpen bij het oplossen van de problemen.
Kortom, het wijkteam zorgt voor een plan
van aanpak, zorgt via één contactpersoon dat
de cliënt voor zover mogelijk zelf meehelpt
aan de oplossing en schakelt de mensen en
instanties in die nodig zijn om dit te realiseren. Anne: ”Wat zou het mooi zijn als alle bewoners van ReVa, waar het goed mee gaat,
om zich heen kijken en buurgenoten helpen
die dat nodig hebben, al zijn het maar kleine
dingen. Die uitdaging geef ik ook graag mee
aan hulpverleners: Vraag mensen in de buurt
van een cliënt of ze een bijdrage kunnen en
willen leveren.”

“Het mooiste hier vind ik

fietspaden en glas in lood”
de wijk zelf zijn voorzieningen waar ik
graag gebruik van maak. Zo kom ik graag
met mijn zoontje in Emma’s hof, bezoek ik
regelmatig De Nieuwe Regentes vanwege
de kleinschaligheid en interessante programmering en volg ik in de Agneskerk de
Spaanse dienst.”
Wat eten betreft geeft ze als tip ‘Restaurant
Dewata’, waar ze het Indische eten heel goed
vindt. Haar echtgenoot, Zeeuw van geboorte,
heeft haar mosselen en alikruiken leren eten.
Uit haar eigen cultuur noemt ze het Poolse
gerecht pierogi. “Op kerstavond, 24 december, in Polen Wigilia, avond van verwachting,
genoemd, eten we altijd een speciaal gerecht

met dezelfde naam: pierogi gevuld met kool
en paddenstoelen.”
Agnieszka heeft een zoontje dat naar de
Nederlandse kinderopvang gaat en zowel
in het Pools als Nederlands communiceert.
Mede door contacten met andere ouders en
buren spreekt ze regelmatig Nederlands. Ze
kan zich behoorlijk redden in die taal. Maar
mocht het tot een spraakverwarring komen,
dan is Engels ook een uitkomst. Ze vindt Nederlanders open, positief en pragmatisch en
meldt en passant dat in een Poolse krant een
artikel heeft gestaan waarin gesteld werd dat
mensen in Nederland het aardigst zijn. En
dat is mooi meegenomen.
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Tuinen in REVA
De wijk Regentes-Valkenbos is behoorlijk dichtbevolkt er is minder
groen dan in, om maar wat te noemen, Den Haag Zuid-West. Toch
kent onze wijk vier juweeltjes van tuinen: Emma’s Hof, ’t Gras van de
Buren, Swindenhof en De Vlinderhof. In deze week aandacht voor:

‘t Gras van de Buren
Tekst en foto: Ed Vervoorn

Moestuintje huren?
Wilt u meer informatie of wilt graag
een moestuintje huren? Neem contact
op met Laura Klooker, laura.klooker@
me.com; zie ook www.tgrasvdburen.nl

In bloei
Tekst en foto: Mieke Vischer
Er staan er niet veel in het openbaar
groen van Den Haag, de Judasbomen.
Op de Valkenboskade echter, op de brug
bij de Copernicuslaan, kan men in de lente
(april/mei) de kleurige bloesem van de
Judasboom bewonderen.
Op de kale takken beginnen eerst de roze
bloemen te verschijnen, later komen de
bladeren pas.
‘s Zomers is de boom niet opvallend. In de
herfst verschijnen lange peulvormige vruchten, die eerst groen zijn, daarna bruin worden
en de hele winter kunnen blijven hangen. Ze
zijn heel decoratief, maar pas ermee op, zorg
dat kleine kinderen er niet van eten, want ze
zijn giftig.
Volgens de legende is de naam te danken aan
Judas, de verrader van Jezus. Deze discipel zou
zich aan zo’n boom hebben opgehangen, toen
hij hevige spijt kreeg over zijn daad.
De vorm van de bladeren zou wijzen op de
vijftig zilverlingen, de munten die hij kreeg
voor zijn verraad. Volgens een andere versie
verwijzen de bloemen die op de kale takken verschijnen naar de wonden die Jezus
tijdens zijn lijdensweg werden toegebracht.
De Latijnse naam is Cercis siliquastrum en
deze soort hoort tot de vlinderbloemfamilie.

Hoe maak je van een braakliggend terrein
een bloeiende en vruchtbare buurttuin, waar
moestuintjes zijn en waar je heerlijk kunt
relaxen? Vraag het de mensen van ’t Gras van
de Buren, die een groen pareltje op de hoek
van de Joseph Ledelstraat en De Constant
Rebecquestraat tot stand brachten.
’t Gras van de Buren bestaat nu ruim een
jaar. Op de klusdagen zorgt de onderhoudsploeg dat het onkruid verdwijnt. Ook met
slecht weer, iedere maand. “Prachtig dat
hier mensen samen komen en dat de kinderen hier rondlopen en helpen met planten”,
zegt Arnoud. Hij woont pal aan het terrein
en bezemt de platen tussen de moestuintjes
schoon. “Het leuke is dat ook steeds meer
bewoners die hier al langer wonen komen
helpen.” Alles wat nodig is, is hier aanwe-

zig. Zo hebben de bewoners een waterput
geslagen en is er ook elektriciteit aanwezig.
Dat laatste is natuurlijk handig bij de culturele activiteiten die er georganiseerd worden. Arnoud: ‘In de warmere maanden krijgen de mensen uit de omgeving regelmatig
wat moois voorgeschoteld. Bijvoorbeeld
een filmvoorstelling, of een workshop van
kunstenaars over de wijnbes die onlangs
langs de muren is geplant. Het is openbaar
en bij mooi weer zie je zelfs mensen die op
hun badhanddoek liggen te zonnen.’
Iedereen is welkom om eens een kijkje
te komen nemen. Wie goed kijkt, ziet tussen de stoeptegels een Gulden Klinker liggen. Stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller
kwam deze op 1 mei brengen. Omdat ’t Gras
van de Buren de omgeving schoner, veiliger
en prettiger maakt.

KONKREETNIEUWS

JUNI 2015

Het circus en de Verademing
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Na Berlijn, Londen en New
York nu ook in…. Segbroek
Na wereldsteden als Berlijn en New York heeft nu ook onze wijk Segbroek een eigen
Streetarttour. Met een smartphone of tablet kun je wandelen of fietsen langs bijna 40
graffiti kunstwerken die zijn gemaakt door lokale, nationale en internationale topartiesten, zoals Tamme de Boer, Christian Olsen en Sergio Andrea.

Door: Piet Vernimmen
“Voor dé gebeurtenis van 2015 moet je op 12
en 13 september naar Het Circus, op het terrein van wijkpark De Verademing!” Daphne
en Sabina, twee van de organisatoren, vertellen op het terras van De Nieuwe Regentes,
vol enthousiasme over het programma.
“Op zaterdag 12 september kun je overdag
op Het Circus deelnemen aan workshops
Capoeira, schilderen en tekenen, cardboards maken, zang en dans en flamenco.
En niet te vergeten, Jeugdcircus Circaso
oefent met kinderen uit de wijk allerlei acts
op de trapeze.”
’s Avonds klinkt in het park muziek: Straatorkest Evenblij, De C-streetband, Muziekgroep Annemarie Jansen, Tess et les Moutons Magnefiques, het kinderkoor Klep &
Co, Ron Link treedt op, Johan Frauenfelder
van de Regahs is aanwezig en er is ook nog
Flamenco-muziek.

Buurtcamping
Een bijzonder onderdeel van Het Circus is
‘de buurtcamping’. “Daarover komt nog uitgebreid informatie, maar we kunnen nu alvast verklappen dat het meer is dan slapen
in een tentje. Voor de kinderen organiseren
we een voorleesexpress, we hebben akoestische muziek en we hebben een echte buitenbioscoop. En natuurlijk… ’s ochtends
vroeg een ontbijt! En voordat je de tenten
weer inpakt, doe je natuurlijk mee met de
ochtendgymnastiek door K’Dans. We verwachten dat het storm loopt voor deze

Weesfietsen
Door: Piet Vernimmen
In juni ruimt de gemeente weer weesfietsen op. Bij een telling dit voorjaar bleken
er zo’n 400 onbeheerde fietsen te staan. In
het gebied tussen de Beeklaan, Laan van
Meerdervoort, Waldeck-Pyrmontkade en
Loosduinsekade mogen fietsen niet langer
dan 28 dagen ongebruikt op dezelfde
plaats staan. Deze fietsen nemen stallingsruimte in voor mensen die hun fiets echt
gebruiken. Op onze website lees je meer.

unieke stadscamping, dus hou onze website in de gaten: www.hetcircus.me.

Workshops
En op zondag zijn de workshops en de
voorstellingen op het terrein en in de circustent. We hebben een dompteur, een opperstalmeester, een waarzegger, optredens,
een ouderwetse Barber, een open podium,
onzichtbare dansers, en de Dalla Dream
Dancers. En natuurlijk laat ook iedereen die
de dag ervoor deelnam aan de workshops
zien wat ie heeft gemaakt. Kortom: op zondag heerst er een echte Circussfeer op de
Verademing. “
Daphne en Sabina zijn trots op hun programma, maar niet enkel omdat het niveau
zo hoog is, of omdat het zo gevarieerd is.
“Nee het gaat erom dat buurtbewoners,
lokale ondernemers, scholen, wijkorganisaties, kunstenaars en musici uit de wijk het
festival inhoud geven.”
‘Het Circus’ is pas op 12 en 13 september,
maar nu al borrelt het in de wijk: bijna 20
partners uit de wijk bereiden de wijkparade,
‘De Ballade van Emma’ voor, Jeugdcircus
Circaso werkt aan een voorstelling en elke
woensdag van 16.00 tot 20.00 uur is in de
tearoom van De Nieuwe Regentes een Circus-spreekuur. Je kunt je hier aanmelden als
vrijwilliger of als deelnemer.
Daphne en Sabina hebben niets te veel gezegd: “Voor dé gebeurtenis van 2015 moet
je op 12 en 13 september naar Het Circus,
op het terrein van wijkpark De Verademing!”

Tekst en foto: Piet Vernimmen
Op zaterdag 18 april opende wethouder
Joris Wijsmuller in De Nieuwe Regentes
de website www.thehaguestreetarttour.
com en meteen na de opening liep Joris een gedeelte van de streetarttour. De
tocht is een initiatief van Het Haags Graffiti Platform, het HGP. En dat platform is
weer een project van de Stichting Aight.
Met de website (maar er is ook een papieren versie) kun je je eigen tour samenstellen langs de verschillende streetart
hotspots. De tocht voert je behalve langs
kunstwerken, ook langs opvallende winkeltjes, cafés, en culturele instellingen.
De tour wordt regelmatig aangevuld
met nieuwe werken, dus deze blijft ook
na een eerste bezoek de moeite waard.

Het Haags Graffiti Platform
Het Haags Graffiti Platform stimuleert
legale graffiti en streetart om illegale
overlast tegen te gaan. Jochem Cats
van de Stichting Aight: ”Het is naïef om
te denken dat illegale graffiti ooit volledig uit het straatbeeld van Segbroek zal
verdwijnen. Maar door vooral jongeren
meer bekend te maken met de speciale
graffiti locaties waar zij terecht kunnen,
proberen we ze op te voeden. Zo is de
belangrijkste stelregel dat ‘onze’ artiesten niet (meer) in aanraking komen met
illegale graffiti. Want het HGP heeft ook
als doel de mate van illegale graffiti in
Den Haag te verminderen en daarmee
het negatieve imago van graffiti tegen te
gaan. Tegelijkertijd proberen wij de tolerantiegrens van de inwoners van Den
Haag iets meer te verhogen ten opzichte
van Illegale graffiti door ze te confronteren met de mooie kunstzinnige kant van

street-art en graffiti.” En dat graffiti de
wijk wel degelijk verfraait, kun je tijdens
de tocht goed zien aan de graffitihuisjes
aan de Valkenboskade, de Valkenboslaan,
de Regentesselaan, het Koningsplein, de
Newtonstraat en de Beeklaan. Zo maakte
Sergio Andrea aan het begin van de Regentesselaan een aantal roosachtige figuren met geheimzinnige, zachte, beetje ‘Japanse’ poppengezichten. Het huisje staat
midden in een perkje en het werk past
perfect in de omgeving.

Schoppenkoning
Graffiti kunstenaars houden niet enkel graag rekening met de omgeving,
maar ook met de bewoners. Daniël
Claessens besloot om op het Koningsplein een schoppenkoning te maken,
net zoals in het kaartspel, met de typische Haagse kleuren geel en groen.
Maar de bewoners konden zich toch
niet helemaal vinden in de kleurstelling en Claessens paste daarop zijn
ontwerp aan – tot tevredenheid van de
omwonenden.

Kinderen
Opvallend vaak ook houden de graffitikunstenaars rekening met kinderen. Als
een speelplaats in de buurt is, zie je vaak
lollige cartoonachtige wezens die vrolijk rondrennen, zoals bij het kunstwerk
van Tobias Beckerhoff & Sjors Kouthoofd
midden in een perkje. Jochem Cats van
Aight: “Uiteraard zijn wij erg trots op dit
mooie nieuwe project wat de kunst in
Segbroek weer eens extra onder de aandacht brengt. Wat mij betreft is Segboek
één van de mooiste stadsdelen en hopen wij met deze tour nog meer bezoekers naar de wijk te trekken.”
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WIJ IN DE WIJK

De juiste K’dans
In de prachtig opgeknapte ruimtes van bewegingsstudio K’dans aan de Van Merlenstraat wordt
de hele week gedanst of op een ander manier bewogen. Gemiddeld zijn er wekelijks zo’n 300 á
400 ‘in beweging’. Meest dames, al zijn de mannen ook absoluut welkom. De drijvende kracht
achter dit bewegingswalhalla is Jolanda Hoefnagel.
Door: Ed Vervoorn
“Je lijf is een instrument waar je zuinig op
moet zijn”, begint Jolanda. “Dat zie je ook terug in de tekst van ons beeldmerk: “O.. lijfje”.
Zorg goed voor je lijf, dat vinden wij belangrijk. En dat kan op zoveel manieren, vandaar die verscheidenheid. Voor iedereen
valt wel iets te bewegen, ’t is maar net wat
bij je past. Vaak zie ik als er iemand nieuw
binnenkomt al wat dat zou kunnen zijn. Aan
de manier van lopen eigenlijk al.”

Altijd al bewogen

Hoe werkt het menselijk lichaam, dat is
wat Jolanda intrigeert. Als kind was ze de
hele tijd bezig met bewegen en muziek. Later koos ze voor de Sportacademie, en dat
werd dus de richting bewegen & muziek.
Nu doet ze jaarlijks een aanvullende opleiding en gaat daarvoor de hele wereld over.

Vorig jaar was ze nog in Bratislava voor een
module revalidatie en beweging. “Ook leren
is een vorm van bewegen, bezig blijven. Zo
werkt het team docenten ook, we blijven
leren. Er zijn nu achttien docenten, stuk voor
stuk geweldige mensen: trouw, leergierig en
betrokken. Ik doe dit allemaal echt niet alleen.
Zou ik nooit kunnen of willen ook.”

Bij k’dans kun je naast de basislessen terecht voor yoga & danslessen en Pilateslessen. Daarnaast
zijn er ook verschillende lessen in het basispakket, zoals visual rhythms, boks & GO, bootcamp,
RUN & fun, en zumba. Het volledige programma zie je op www.kdans.nl.
niet vast aan een jaarabonnement. Jolanda:
“Voor ons is het belangrijk dat de mensen
het leuk vinden om te komen, er echt zin in
hebben.”
Van alle bewegingsvormen ligt vooral
Pilates Jolanda na aan het hart. “Ik dacht
altijd dat ik alles kon, totdat ik door Pilates leerde hoe het lijf echt werkt. Bij
Pilates ben je daar heel bewust mee be-

zig, in het hier en nu. Hoe beweegt je lijf
als je een been optilt, hoe als je je schouders ontspant. Ik zie zoveel gebeuren bij
de cursisten. Ik zie dat zij zich welkom
gaan voelen in hun eigen lijf.” Door dat
te delen voelt ze vaak dankbaarheid en
energie. Voor Jolanda eigenlijk nog het
belangrijkste van alles: energie, energie,
energie!

Voor iedereen

Het maakt niet uit of je heel fit bent en
lekker aan je conditie wilt werken of juist
de rust zoekt in meditatie of yoga. Of dat je
ziek bent of een operatie achter de rug hebt,
maar wel graag wil bewegen. Er zijn volop
mogelijkheden. Dat kan in een groep of in
privélessen. Volg een proefles, laat je adviseren en kies. En als het je het niet bevalt
ga je iets anders doen, je kunt iedere maand
opzeggen (of instromen). Bij de studio zit je

“Ik zie dat
mensen zich
welkom gaan
voelen in hun
eigen lijf”

Huna, een zaak van generaties

Camping en
Outdoorzaak bestaat
70 jaar
Tekst en foto: Quirine Reijman
Ilja van Soldt-Nahl, dochter van Karel Hubertus Nahl werd in 1945 geboren aan het
Regentesseplein. Samen met haar zoons Jim
(1967) en Bob (1980) is ze de drijvende kracht
achter Huna Camping & Outdoorshop, nog
altijd aan datzelfde Regentesseplein. De zaak
die haar vader in haar geboortejaar begon.
14 juni wordt ze 70. Net als de winkel dus.
Vader Nahl zette in de oorlog een ruilhandel op. Direct na de oorlog begon hij de

winkel. Eerst met legerkleding, later regenkleding. Toen kwamen de kampeerspullen.
Tot 1975 verhuurde hij die ook nog. Aan die
tijd heeft Ilja levendige herinneringen. Als
12-jarige hielp ze al in de winkel: “Haringen
rechtslaan, tenten schoonspuiten, matjes
oprollen. Het was een heel druk bedrijf.
Vrijdagavond was het groot feest, dan kwamen alle verhuurde kampeerspullen terug
en hielpen de jongens uit de buurt de tenten
schoonspuiten, en elkaar natuurlijk.”

Geluk

Er is veel veranderd in de buurt. “Ik denk
dat ik een van de oudsten in de buurt ben die
nog van alles heeft meegemaakt.” Zoals de
tramlijnen 2 en 5 die tot eind 1963 over het

plein reden en de kerk
aan de overkant van het
plein, gesloopt in 1975.
De herinrichting van de
Weimarstraat heeft de
buurt geen goed gedaan
herinnert Ilja zich. “Die werkzaamheden
hebben wel een paar jaar geduurd, verkeer
kon er niet meer komen.” Het was voor
sommige winkeliers de nekslag. Huna had
het geluk dat ze aan het plein zat.
Haar eigen kinderen kwamen vaak bij
hun opa in de zaak. “Mijn vader was een
superfiguur voor ze. De jongens waren dol
op hem.” Eind jaren tachtig, ‘meneer Huna’
is de 70 al gepasseerd, gaat het minder met
de zaak. “Het was meer een hobby voor
hem geworden en een plek voor de vaste
klanten die koffie kwamen drinken.”

Een paar jaar…

Het is 1988 als Jim wel wat ziet in het overnemen van de zaak van zijn opa, al was hij
nog wat jong. Maar samen met zijn moeder
die er al zo lang had gewerkt, zou het wel
lukken. Ilja: “Ik dacht, ik doe dat een paar
jaar. Maar inmiddels zijn dat er alweer 27
geworden…” En sinds 2001 draait ook Bob
volledig mee in de zaak.
Ze werken hard. Huna profiteert van de
trend dat mensen gezonder willen leven
en meer bewegen. Wandelen, hardlopen en

nordic walking zijn enorm populair. En ze
weten veel van de spullen die ze verkopen.
Service en een goed advies vinden ze belangrijk. Combineer dat met de modieuze collecties outdoorkleding van tegenwoordig en je
hebt het gewoon druk. Natuurlijk hebben
ze last van internetshoppers. Jim ziet ze wel
eens buiten voor de etalage staan, op hun telefoon kijkend. “Dan weet je dat ze op Google
prijzen aan het vergelijken zijn.”

Energie

Ilja is dan wel bijna 70 als ik haar spreek, de
energie spat er vanaf. Ze neemt af en toe wel
eens een dagje vrij, maar ze is nog erg vaak in
de winkel te vinden. Wat dat betreft lijkt ze op
haar vader: “Tot een jaar voor zijn overlijden
kwam hij nog elke dag naar de winkel. Koffiedrinken, af en toe eens op een hamburger
trakteren. En tussen de middag deed hij een
dutje achterin de zaak.”
Voor dutjes heeft Ilja geen tijd. Kobus, een
van de twee honden die op hun gemak tussen de rekken scharrelen, komt een beetje
aandacht vragen. Alsof hij wil zeggen dat het
interview nu wel lang genoeg geduurd heeft.
Weer aan het werk!
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adressen en telefoonnummers

Samenstelling: Piet Vernimmen

Whispering Wall & Vilt aan Zee

De Nieuwe Regentes - Songs From The
Deep, summer edition

Foyer de Nieuwe Regentes – Rob Thuis

Whispering Wall, Weimarstraat 56, is een galerie met een passie voor het ambacht op het
grensvlak van design, beeldende kunst en
interieurarchitectuur. In de galerie proef je
de fascinatie voor materiaal, onderzoek en
innovatie. Op zondag 14 juni start de galerie
de samenwerking met Vilt aan Zee. Deze zomer ziet u bij Whispering Wall nieuwe lampen
en wandbekleding, maar ook de collectie Felt
+ Paper, een serie lampen gemaakt van vilt
en papierpulp. www.markdeweijer.nl

Op zondag 30 augustus kun je om 16.00 uur
terecht bij Emma’s Hof - Pay What You Want.
Geniet van singer-songwriters binnen de intieme setting van de mooiste stadstuin van
Den Haag! De vaste programmeurs van de
singer-songwriter avonden, Julie Scott en
Gisen, staan garant voor kwaliteit en originaliteit. Emma’s Hof zorgt ook voor de inwendige mens; in de pauzes stel je je eigen
maaltijd samen met diverse hapjes van € 2,50
per stuk. www.denieuweregentes.nl

De Nieuwe Regentes biedt graag ruimte aan
beeldend kunstenaars uit de buurt om te exposeren in de Tearoom, de Foyer en in Het
Diepe. Iedere twee maanden is er een nieuwe
expositie. Tot en met 1 juli is in DNR een
expositie te zien van Rob Thuis. Thuis verraste de bezoekers van DNR in 2009 al met
zijn installatie waarbij hij het Diepe van het
voormalige zwembad weer onder water zette.
www.denieuweregentes.nl

Wijn en Kunst – Hongaarse kunst

Marcello’s ’Art Factory and Rock Gallery

Wijn & Kunst, Weimarstraat 24A, heeft tot
25 juli vier Hongaarse kunstenaars in huis.
David Utcai en Agnes Szikra met schilderijen, Zsuzsa Ferenczi met wandkleden en
Lukacs Cernatory met gemengde techniek
op papier. Voor deze expositie werkt Wijn &
Kunst samen met ‘Magyar Kiállítás’, oftewel
‘Hongarije tentoongesteld’. De expositie is
elke dinsdag tot en met zaterdag te bezichtigen van 13.00 – 18.00 uur.
info@paulvanderdonk.nl

Marcello en Els aan de Koningin Emmakade
148 werken al jaren aan een serie over rockmuziek. Ze maken naast grote (120x120cm)
tekeningen van elpeehoezen, ook kleinere
tekeningen over de Haagse rockgeschiedenis.
Op dit moment werken ze hard aan een serie
schilderijen van muziekgrootheden als Madonna, David Bowie en Keith Richards. In juni
opent Marcello’s Art Factory and Rock Gallery
met de eerste tentoonstelling. Let vooral
even op het kunstproject ‘Wie het eerst mailt,
het eerst maalt.’ www.marcellos.nl

Sociëteit Engels - Miltenberger Classical Jazz Ensemble

Galerie Rehorst

De Elektriciteitsfabriek – Fashion
Show 2015

Op vrijdag 26 juni organiseert de Afdeling Textiel en Mode van de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in de Electriciteitsfabriek
de ‘Fashion Show 2015’. Ruim 100 studenten
showen hun innovatieve en hedendaagse visie
op mode. Een jaar lang geïnspireerd en hard
werken - op de catwalk getoond door zo’n 150
modellen. De toegangsprijs is 15,00 euro en
je kunt reserveren voor de show van 18.30 of
21.00 uur via de website van de KABK.
www.electriciteitsfabriek.nl
Atelier van Elewout – Van emotie naar
creatie …

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

Gezondheid
Nachtdokter 19.00 - 0700 uur
tel: 346 96 69
Spoedeisende apotheek buiten werkuren
tel: 324 60 85 / 359 85 60
GG & GD
tel: 353 71 85 of 14070
Thuiszorg
Acaciastraat 178
tel: 379 54 45
Centrum voor ouderen
tel: 205 26 60
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
Tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339
Tel: 752 69 00
Meldpunt Kindermishandeling
Tel: 0900-1231230
Sociaal Wijkzorgteam ReVa
Meldpunt: 0900-40405

Buurthuizen
Buurtcentrum Buuthuis 3
Hondiusstraat 45
Tel: 364 12 09
Wijkcentrum de Regenvalk
Weimarstraat 69
Tel: 205 26 60
Dienstencentrum Copernicus
Daguerrestraat 16
Tel: 360 32 33
Buurt en Kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
Tel: 345 93 40
Stichting Paard Klep & Co
Tel: 345 05 02

Meldpunten

Op dinsdag 14 juli heeft Sociëteit Engels aan
de Koningin Emmakade 4-5B het beroemde
‘Miltenberger Classical Jazz Ensemble’ in
huis, een projectformatie van topmuzikanten. We citeren de flyer: “Included will be
some of the early jazz standards (like Sweet
Georgia Brown and St. Louis Blues), more recent jazz standards, blues tunes From different generations, jazz arrangements of recent
popular tunes, and some original jazz and
jazz-rock pieces by members of the group.”
www.societeitengels.nl

In Galerie Rehorst, Regentesselaan 10, is tot
21 juni het werk te zien van Georg Hadeler
en van Jurjen Ravenhorst. Georg Hadeler,een
beroemdheid op het gebied van lythografie, iemand die de techniek tot in de puntjes beheerst. Ravenhorst maakt schilderijen
van gebouwen, gebouwtjes, huisjes met een
mysterieuze, warme eigenheid. Op 6 september opent Rehorst de ‘GRAFIEK groepstentoonstelling’ met werk van Coos Dieters, Tom
Thijsse, Itschak de Lange, Bea Farenhorst,
Hans Konings en Carola Rombouts.
www.galerierehorst.nl

Een cursus schilderen iets voor jou? Dat kan
bij Atelier van Elewout aan het Regentesseplein 13 onder begeleiding van Wilfred en
Wilma van Elewout. Bij Atelier van Elewout
kun je terecht voor zowel workshops als
voor schildercursussen. Je leert als startende
schilder o.a. de beginselen van het schilderen zoals materiaalkennis, achtergrond, composities, contrastwerking, kleuren mengen
en afwerken. En als je meer gevorderd bent,
kun je hier terecht voor de verfijning van je
schildertechniek.
www.ateriervanelewout.nl

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

Van particuliere hovenierswereld naar gemeentelijke groen
Door: Aad van Schie en Piet Vernimmen

3460 bomen staan er in Reva, meer dan 200
verschillende soorten. Op het stadsdeelkantoor is senior stadsdeelmedewerker
Hans Kruiderink verantwoordelijk voor het
openbaar groen: de bomen, de plantsoenen,
de pleinen en… het duingebied. Het gaat
in al die gevallen om het dagelijkse onderhoud. Omnigroen doet het grote werk en de
“mannen in de oranje jassen”, van het Haags
Werkbedrijf doen in de straten het klein
onderhoud.
Hans maakte 12 jaar geleden de overstap
van de particuliere hovenierswereld naar
het gemeentelijke groen, ofwel de overstap van één klant naar 60.000 klanten.
Maar zodra er in ReVa iets verandert in het
openbare groen, blijkt dat veel van die duizenden wijkbewoners zich nèt zo betrokken voelen bij het openbare groen als die
ene particuliere klant.

Bewonersbetrokkenheid

“Zorgen dat de bewoners betrokken raken” is bij de afdeling Groen een belangrijk streven en toen Hans zijn werkgebied
werd uitgebreid met het Westduinpark,
zette hij meteen een vrijwilligersgroep op.
Elke derde zondag van de maand, is een
groot aantal gezinnen en geïnteresseerde
‘trekkers” aan het werk in de duinen.
Hans: “Een ander mooi ‘groen’-voorbeeld
van de bewonersbetrokkenheid is ‘Het
gras van de Buren’ aan het De Constant
Rebecqueplein. Een van de belangrijkste
initiatiefnemers, Rene Jansen, ontwierp
samen met bewoners, Staedion en de gemeente een plan voor dit bijna ‘onmogelij-

ke plein’ – en dat in een tijd dat participatie nog geen common sense was. Het is een
‘cultureel’ plein geworden met – nog even
geduld- een groene uitstraling Het is dan
ook terecht dat Joris Wijsmuller anderhalve maand geleden een Gouden Klinker
kwam instraten.

Dicht bij de bewoners

Het aardige van het werken op een stadsdeelkantoor is dat je dicht bij de bewoners
staat. De bewoners aan het Esperantoplein bijvoorbeeld hebben het de afgelopen jaren niet getroffen met al die bouwputten voor de deur. Toen bleek dat uit
Laak een groot aantal wilgenboompjes ‘op
puberleeftijd’ beschikbaar kwam, konden
we de bewoners van het
Esperantoplein blij maken
door die boompjes juist
op hun plein te plaatsen.

De Verademing

De Verademing moet, natuurlijk met een
heel andere sfeer, zoiets worden als het
Koningsplein, ‘een ontmoetingsplek voor
bewoners’. Het Koningsplein is een succesplein. En dan heb ik het zowel over het
plein zelf, als over de actieve bewonersgroep. Het is er altijd druk, het is sfeervol,
kinderen maken gebruik van de speelhoek
en je kunt er rustig in het zonnetje een
boek lezen. Een plein met Parijse allure.
Nogmaals dankzij bewoners. Ik zag laatst
dat ze ook allerlei bolgewassen hadden geplant. Fantastisch.

Een fantastische wijk

Het Stadsdeel ReVa is een dichtbevolkte
wijk en juist omdat de wijk zo dichtbevolkt is, is de betrokkenheid bij het groen erg
groot. Daar zijn we vanzelfsprekend enorm blij
mee. En als we een boom
moeten weghalen of iets
aan het groen moeten
veranderen, moet je dat
goed en zorgvuldig communiceren via bewonersbrieven en stukken in de krant, en
dan blijkt dat bewoners het dan snappen.
Het gaat, behalve om de boom, ook vaak
om de verandering waar mensen moeite
mee hebben. De betrokkenheid bij het
groen in de wijk leidt ook vaak tot leuke
bewonersinitiatieven. Boomspiegels en
de geveltuintjes van anderhalve stoeptegel voorzien echt in een behoefte. Ons
stadsdeel springt daar op in en steunt die
initiatieven. ReVa, het is door die bewonersbetrokkenheid een fantastische wijk
om te werken.”

“Het
Koningsplein is
een succesplein.
Een plein met
Parijse allure”

De Verademing is een
verhaal apart. Het park is
eigenlijk nooit goed uit de verf gekomen:
niet als een goed resultaat wat betreft betrokkenheid en inspraak van de bewoners
en ook niet als stadspark.” Daar zijn nu
nieuwe plannen voor ontwikkeld, opnieuw
samen met de bewoners. “We gaan binnenkort beginnen”, hoort iedereen al sinds
jaar en dag, maar eindelijk, nog in 2015
gaat de schep in de grond: het park wordt
groter, de toegankelijkheid vriendelijker,
het groen zal meer een eenheid vormen
en de kinderspeelplekken verhuizen naar
boven.” We hopen dat het nu echt een park
voor de bewoners zal worden.

We laten in de komende edities
verschillende medewerkers van de
Gemeente Den Haag aan het woord.
In dit nummer een interview met
Hans Kruiderink, verantwoordelijk
voor het openbaar groen in de wijk.

foto: Piet Vernimmen

“De Verademing is een verhaal apart. Het park is eigenlijk nooit goed uit de verf gekomen: niet als een goed resultaat wat betreft betrokkenheid en inspraak van
de bewoners en ook niet als stadspark”.

Huurverhoging
Het is alweer 43 jaar geleden dat wij een
onvrije tweede etage in de Fahrenheitstraat
betrokken, recht tegenover de Frederik
Ruyschstraat. Een paar jaar later kregen wij,
na het vertrek van onze benedenburen,
de eerste etage erbij. Het opknappen kon
beginnen en er kon gewerkt worden aan de
nazaten. Dat laatste lukte vrijwel meteen,
alleen met het verbouwen ging het wat
minder vlotjes. Maar goed, we wonen er
fijn, leuke wijk, alles aan winkels is in de
buurt en de huisbaas was ook niet te beroerd om met enige regelmaat een schilder
of een monteur langs te sturen voor het
nodige onderhoud.
So far so good, tot er 10 jaar geleden een
A4’tje op onze deurmat plofte met het
bevel de huur voortaan naar de nieuwe eigenaar over te maken. Kort erop kregen we
een exorbitante huurverhoging. Bezwaarschrift onzerzijds bleek de oplossing. In de
periode daarna wisselde het pand nog een
paar keer van eigenaar en op het stadsdeelkantoor groeide het aanschrijvingendossier. Aan de panden gebeurde helaas niets,
nakko, nada!
Vijf jaar geleden kon men er niet meer onderuit. Er werd een steiger tegen de gevels
geplakt, want er moest gehakt en gevoegd
worden en er kwamen nieuwe kozijnen.
Uiteraard probeerde de huisbaas alle bewoners nog te verleiden om € 50,- per maand
extra bij te dragen aan dit achterstallig onderhoud, maar daar trapten wij niet in. De
hele grap duurde een maand of tien en na
vertrek van het bouwvolk tochtte het lángs
de ramen aan de voorkant harden dan dan
het ooit door de ramen zelf had gedaan. De
kozijnen aan de achterkant zouden het jaar
erop worden vernieuwd. We wachten nog
steeds!
Drie maanden geleden is men aan het
achterbalkon begonnen. Het moest wel,
want de buurvrouw had lekkage en na tien
vergeefse belpogingen had ze toch maar
het huurteam ingeschakeld. Het zink is inmiddels vernieuwd, maar op het balkonhek
wordt nu al twee maanden gewacht. Zoals
we ook al jaren wachten op een nieuwe
balkondeur, kozijnen, voordeur enz, enz.
Buiten een wasje ophangen zit er voorlopig
niet in, maar gelukkig is het voorstel tot
huurverhoging keurig op tijd.

