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Nieuws over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier
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Circus 2016 heeft als motto ‘Groter, bruta-
ler en beestachtig goed’. Was ReVa in 2015 
nog niet bekend met de opzet en moest de 
organisatie soms nog wat trekken om be-
woners mee te laten doen, het succes van 
vorig jaar zorgt er voor dat wijkbewoners 
en organisaties dit jaar zelf komen vragen 
of ze (weer) mee mogen doen. 

‘Groter en brutaler’, maar de organisatie 
wil wel 100% Haags en 95% wijkproof blij-
ven. Ook de opzet van het circus is in 2016 
ongewijzigd: een podium scheppen waar 
het talent uit de wijk zichtbaar wordt en 
waar wijkbewoners en kunstenaars, zowel 
professionals als amateurs, met elkaar in 
contact komen. ‘Duurzaamheid’ is een te-
rugkerend thema, en 
dan niet enkel wat 
betreft materiaal en 
catering, maar ook als 
het gaat om de onderlinge energie.

Wat kunnen we verwachten?
Het programma staat nog niet 100% vast, 

maar een aantal zaken kunnen Jay Navarro 
Oviedo en Patty Broese van Groenou van 
de organisatie wel alvast noemen. Camping 
Circus 2016 biedt plaats aan 40 tenten en 
bevat nu ook een openluchtsauna. Verder 
staat Zaal4 op het terrein en is beneden 
bij de sportvelden een tennistoernooi. Dit 
jaar heet het community-art project “De 

MicroCosmopoliet” en hiervoor kunnen 
de wijkbewoners zich nu al inschrijven. 
Het Buurtdiner met ‘de langste tafel van 
Nederland’ is weer de kick-off van het pro-
gramma. Er komen meer activiteiten voor 
jongeren en migranten. Circus 2016: een 
festival voor de gehele wijk. 

Wie doet er mee?
Circus 2016 op De Verademing van 9, 

10 en 11 september is op zoek naar wijk-
bewoners die mee willen helpen bij de 

opbouw, bij de ca-
tering, bij de organi-
satie of bij de tech-
niek. Verder zoeken 

ze wijkbewoners die deel willen nemen 
aan de voorstelling ‘De MicroCosmopoliet’ 
of die op een andere wijze zelf op het po-
dium willen staan of een workshop willen 
leiden. Tenslotte is de organisatie op zoek 
naar een of twee wijkbewoners die de ‘Re-
giegroep Circus 2016’ willen versterken. 
Dat kost pakweg één dag in de maand.
Wil je deelnemen als vrijwilliger, wil je actief 
deelnemen aan het programma of wil je lid 
worden van de Regiegroep? Neem contact op 
via ikdoemee@hetcircus.me.

“Groter, brutaler en beestachtig goed”
 
Het Circus 2016

Het weer was niet al te best op Koningsdag 2016. Het regende en 
nogal wat activiteiten waren afgelast. Veel stoepen en pleintjes lagen 
er dan ook tijdens de regenbuien verlaten bij. Maar toen even het 

zonnetje scheen, trof onze fotograaf enkele enthousiaste musici op 
het Koningsplein. Wel met een dikke jas aan want het was 10 graden. 
Sinds 1980 was het niet meer zo koud geweest op Koningsdag.
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Een park om trots op te zijn
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De Nieuwe Regentes

Herinrichting De Verademing

Interreligieus Beraad Segbroek

De voorbereidingen voor Het Circus 2016 op 9, 10 en 11 september zijn weer begonnen. De 
versie 2015 van Het Circus was een enorm en verrassend succes! De spectaculaire tent La Tra-
montana als blikvanger, tientallen acts en workshops, een geweldige (circus)sfeer, een goede 
organisatie en meer dan 4000 bezoekers. Eindelijk was park De Verademing een écht wijkpark. 

“Vertoon je kunsten of laat 
je vermaken”
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Vanuit de redactie verdiepten we ons in 
het nieuwe gemeentelijke Kunstenplan om 
te zien wat dit met name voor De Nieuwe 
Regentes betekende. Het was een mooie 
gelegenheid om de voorvrouw van dit the-
ater, Laudie Vrancken, eens goed door te 
zagen. ‘Toevallig’ klinkt haar sonore stem 
ook door in een deel van de Soundwalk, die 
in opdracht van Rewire gemaakt is.

De Regenvalk, we schreven er al over, 
wordt  Informatiepunt XL en vanwege die 
functieverandering gaat het gehele interi-
eur van De Regenvalk op de schop. Ja, en 
ook De Verademing gaat nu echt gereno-
veerd worden om dichter in de buurt van 
‘een groen wijkpark’ te komen. We spra-
ken met een aantal hoofdrolspelers en het 
gaat spannend worden volgend jaar. Gaan 
er genoeg hekken en muren weg en hoe 
groen wordt het park eigenlijk? Er komt in 
ieder geval een doorgaand fietspad en een 
verbinding met het kanaal. We blijven dit 

volgen. Eerst nog de tweede editie van het 
Circusfestival in de oude Verademing: de 
organisatie belooft een sprankelende hap-
pening in september. 

De kunst krijgt nog meer aandacht 
in deze editie met een verhaal over de 
keramiekwerkplaats aan de Suezkade. 
Artikelen over de wijze waarop in de wijk 
het gesprek gevoerd wordt tussen diverse 
groepen en kerken en over sportactiviteiten 
passeren de revue. En natuurlijk de 
smaaktest - deze keer in het nieuwe hippe 
restaurant Franklin aan de net weer gereed 
gekomen Beeklaan. 

Rustig de zomer doorkomen doen we niet 
als redactie. Onze komende editie verlaat 
23 augustus alweer de drukkerij en ligt snel 
daarna bij u op de mat. Zoals u op deze 
pagina kunt zien is inmiddels de Stichting 
KonkreetNieuws opgericht om onze positie 
en zelfstandigheid als buurtkrant beter te 
garanderen. 

Geniet van de zomer! 

VAN DE REDACTIECOLOFON “De Verademing 
gaat nu echt  
gerenoveerd 
worden”

I n april wensten wij u een schitterend voorjaar toe. Is het dat geworden? We 
hebben in ieder geval al een aantal zomerse dagen achter de rug, al was er 
soms ook kou en regen. Zo gevarieerd als de wijk ReVa ongeveer. 

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuwskonkreetnieuws.nl

Like onze Facebookpagina!

Uitgave
Stichting Konkreet Nieuws KvK: 856362712 
Komende uitgaven verschijnen op:
23 augustus,  18 oktober, 13 december
Adverteren?
Kijk op www.konkreetnieuws.nl/adverteren
Versterk ons team
Ben jij onze nieuwe redacteur voor jongeren- en 
sportzaken? Neem contact op via 06 29 09 94 42 
of redactie@konkreetnieuws.nl of 

Bereik in de Wijk is er voor mensen die 
professionele hulp nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. 
Door een combinatie van problemen 
is het soms lastig om op eigen kracht 
oplossingen te vinden. Via een sociale 
wijkzorgteam of een andere verwijzer 
(bijvoorbeeld justitie, woningcorporatie 
e.d.) kunt u ons inschakelen voor 
ondersteuning en advies.
 
We werken preventief om huisuitzetting 
te voorkomen en bieden nazorg om 
bijvoorbeeld bij het verlaten van een 
instelling weer op te starten en een 
terugval te voorkomen.
 
Ons team is deskundig op veel gebieden, 
zoals psychiatrie, fi nanciën, forensische 
zorg en LVB. Bereik in de Wijk kan 
passend advies/ondersteuning geven.
 
Meer weten? 
Neem een kijkje op 
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens 
kantoortijden naar 070-8 500 588.

ADvertentie
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tekSt: eD vervoorn, foto: De SchAApjeSfAbriek

 
De Nieuwe Regentes (DNR) is sinds de ope-
ning in 2013 uitgegroeid tot het kloppende 
creatieve hart van ReVa. Naast een kern-
team draait DNR op heel veel vrijwilligers. 
Kunstenaars uit de wijk worden betrokken 
bij producties en werken weer samen met 
beginnende wijktalenten. De doelgroep is 
divers, en het aanbod richt zich naast thea-
terproducties ook op buurtactiviteiten. Het 
gebouw is schitterend maar vraagt met zijn 
bijna honderd jaar ook veel aandacht. 

Bij de opening wist Laudie nog niet hoe 
de invulling van het vanaf 2020 monumen-
tale pand precies vorm zou krijgen, “Maar 
ik wilde hoe dan ook dat het niet zou ver-
dwijnen. Zo’n mooi pand, gewoon bij mij om 
de hoek! Ik zwom hier als kind, was er la-
ter badjuf en werkte voor de voorloper van 
DNR, de oude Regentes dus.”

In, van, voor, door en mét de buurt
Maar dat het een theater en culturele ont-

moetingsplek moest worden in, van, voor, 
door en mét de buurt was in die pioniers-
fase wel al duidelijk. Is dat gelukt? Laudie: 
“Als je ziet dat we het afgelopen jaar 350 
activiteiten met bijna 35.000 bezoekers 
hebben gehad dan zeg ik ja, dat is gelukt. 
We hebben onderzocht wat de mensen 
hier leuk vinden, en dat doen we dan ook. 
Singer-songwriters en wereldmuziek pas-
sen goed bij de buurt. We geven ruimte aan 
podiumkunstenaars en gastprogrammeurs 
uit de wijk en werken samen met hen aan 
projecten. De ene keer via ruilconstructies 
met gesloten beurzen, een andere keer vra-
gen we samen een projectsubsidie aan, bij-
voorbeeld met het Matangi Quartet en het 
Rembrandt Frerichs Trio. Hierdoor krijgen 
we regelmatig topartiesten over de vloer, 
waarmee we publiek van binnen en soms 
van ver buiten de wijk trekken. We zijn vol-
gend en waar mogelijk maken we creatieve 
initiatieven van buurtbewoners mogelijk. 
Door het kleine budget kunnen we weinig 
risico nemen en is het uitgangspunt altijd 
minimaal quitte spelen.”

Community
Ook op andere fronten haalt DNR ‘Het 

Beste uit de Buurt’ naar boven. Zoals door 
de Open Podia met die naam, waar buurt-
bewoners kunnen laten zien wat ze op het 

podium kunnen. Een project naar haar hart: 
“Het grijpt allemaal in elkaar. De winnaars 
van dit podium worden richting Grote Zaal 
gecoacht door professionals die eveneens in 
de buurt wonen. Cabaretiers krijgen bege-
leiding van Marcel Verreck, bandjes van Tim 
Akkerman, rappers van Guus van Kernkop-
pen enzovoort. De deelnemers nemen hun 
eigen achterban mee en zetten soms een 
volgende stap door deel te nemen aan een 
succesvol community-art project als ‘Zand 
en Veen’. Aan de andere kant zijn er mensen 
die door de voorstelling met andere buurt-
initiatieven, bijvoorbeeld het wijkfestival 
Het Circus, in contact komen. En zo rolt dat 
verder. Je lijmt een community aan elkaar.” 

Oud gebouw
Als huurder van het theater is DNR zelf 

verantwoordelijk voor het onderhouden 
van de binnenkant van het gebouw. Geen 
sinecure volgens Laudie. Het oude gebouw 
en de aanwezige materialen zorgen steeds 
voor verrassingen. “Er is altijd wel wat en 
het kost altijd geld.” Problemen met het 
brandalarm, controle van de tientallen 
brandblussers, een afwasmachine die het 
begeeft, en eigenlijk zijn dat nog kleine din-
gen vergeleken met de theaterapparatuur. 
“De dimmerkast waar alle lampen op draai-
en is ruim dertig jaar oud. De theaterinstal-
latie, begin van deze eeuw overgenomen 
van Diligentia, is op onderdelen aan vervan-
ging toe. Het gaat hartstikke goed, maar we 
werken met verouderde apparatuur en je 
moet wel kwaliteit kunnen blijven bieden.”

Ondernemerschap
De afgelopen jaren heeft DNR de gemeen-

tesubsidie meer dan goed aan kunnen vul-
len met ondernemerschap door kaartver-
koop, projectsubsidies, horeca en verhuur. 
Laudie: “Voor de grote zaal, met een ruim 
podium en een tribune met veel stoelen, 

zijn er veel gegadigden. Denk aan congres-
sen en conferenties van welzijns-, educatie 
en overheidsinstellingen, maar minstens 
zoveel eindpresentaties van (dans)scholen, 
voorstellingen van en voor expats, Hindoe-
staanse theatergroepen of orkesten. Zij ko-
men met onze middenzaal met 350 zitplaat-
sen goed uit. Een belangrijke inkomstenbron 
voor ons. Theater aan het Spui en Diligentia 
hebben vergelijkbare middenzalen, maar die 
zijn vaak vol geprogrammeerd.” Daar rijst 
vooralsnog een probleem op: “De huidige 
tribune is nu zestien jaar oud, die moeten 
we binnenkort vervangen. Willen we het be-
langrijkste deel van ons ondernemerschap 
kunnen voortzetten en liefst uitbouwen, 
dan is dat nodig.” Kosten waarin binnen het 
Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cul-
tuur 2017-2020, het Kunstenplan, van de 
gemeente nog niet voorzien is. 

Toekomst
Zoals voor alle kunst- en cultuurinstellin-

gen zal vóór 1 juli duidelijk worden welke 
accenten de gemeente zal leggen op basis 
van het advies. Laudie hoopt op begrip, zo-
als ook voor haar uitgangspunt dat DNR het 
kernteam wil versterken met een educatie-
medewerker voor de samenwerking met 
scholen en een vrijwilligerscoördinator, 
die nodig is om de ruim honderd diverse 
vrijwilligers te kunnen blijven boeien, bin-
den en behouden. ”Met het nu toegezegde 
bedrag kunnen we veel minder activiteiten 
ontwikkelen.”

Of en in welke mate het college van burge-
meester en wethouders met deze gedachte 
mee wil gaan is ongewis. Feit is dat ReVa een 
wijk is met veel power, met een heleboel 
creatieve en kunstzinnige mensen, mensen 
die zich vrijwillig willen inzetten om er met 
elkaar het allerbeste van te maken. En dat 
een theater als De Nieuwe Regentes hierin 
een sterke schakel vormt.

Theater De Nieuwe Regentes haalt het beste uit de 
buurt naar boven

Het kloppende creatieve hart van ReVa

De Haagse 
Kunstenplandans

tekSt: eD vervoorn

De afgelopen maanden waren de Haagse 
culturele instellingen in de ban van het 
‘Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cul-
tuur 2017-2020’, ook wel het Kunstenplan 
genoemd. In het plan staat welke culturele 
instellingen een meerjarige subsidie van de 
gemeente Den Haag krijgen. Het nieuwe 
Kunstenplan werd eind april officieel bekend 
gemaakt. De culturele instellingen hebben 
hierop kunnen reageren. Het college van 
burgemeester en wethouders buigt zich 
vervolgens over het advies en neemt daar 
uiterlijk 1 juli een besluit over. 
Op het moment dat KonkreetNieuws naar de 
drukker gaat, is van de culturele instellingen 
in ReVa, die een aanvraag voor structurele sub-
sidie hebben gedaan, het volgende bekend: 
Nest vervult in de optiek van de Commissie een 
onderscheidende rol op de bestaande plek en 
staat dus niet positief tegenover een verhuizing 
naar het centrum. Nest vroeg € 164.000,- en 
hun aanvraag wordt gedeeltelijk gehonoreerd: 
ruim € 102.000,- per jaar.
Het Matangi Quartet vroeg € 55.000,- per jaar 
en de gemeente krijgt het advies om de aan-
vraag gedeeltelijk te honoreren tot een structu-
rele subsidie van € 30.000,- per jaar, zodat Ma-
tangi in staat kan worden gesteld om (een deel 
van) de bestaande serie MusicPool, het nieuwe 
festival (UN)heard en de nieuwe serie A Friday 
night with Matangi structureel te faciliteren.
De Commissie adviseert om Zaal 3 een extra 
structurele subsidie van € 100.000,- toe te ken-
nen voor de exploitatie. De Commissie acht dit 
wenselijk voor de versterking van de talentont-
wikkelingsactiviteiten die via dit podium wor-
den gerealiseerd.
De fysieke concentratie van kunstenplanin-
stellingen in de culturele broedplaats DCR (De 
Constant Rebecque),  in combinatie met de 
Elektriciteitscentrale en de festivals en andere 
activiteiten, wordt gezien als proeftuin voor 
cross-overs en innovatie (naast de nieuw te vor-
men fusie-instelling Het Nationale Theater).
De Nieuwe Regentes vroeg € 415.000,- aan en 
de Commissie stelt voor €200.000,- te reserve-
ren voor de exploitatie waaronder huurkosten 
en waarvan € 60.000,- voor programmering 
inclusief marketing. Zij adviseert de DNR een 
nieuw activiteitenplan en nieuwe begroting 
te laten opstellen waarin kansen moeten zijn 
opgenomen rond financiering van de theater-
technische materialen via fondsen.
De behandeling van het Kunstenplan in de ge-
meenteraad staat gepland voor dit najaar.

WIJ IN DE WIJK

“Ik zwom hier 
als kind, was er 

badjuf en werkte 
later bij de 
Regentes”

 Initiatiefneemster en artistiek leider Laudie Vrancken: ‘Je lijmt een community aan elkaar.’
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Herinrichting van De Verademing – eindelijk een aantrekkelijk plan

tekSt: AAD vAn Schie en Anneke De GrAAf, foto: DieDerik vAn Duuren

In de KonkreetNieuws van april 2016 bericht-
ten we al over de plannen voor het Ener-
giekwartier, het te vernieuwen deel van het 
Regentesse/Valkenboskwartier rondom de 
Energiecentrale. Onderdeel van dit project 
is de herinrichting van De Verademing, het 
veelbesproken wijkpark tegenover de Elek-
triciteitscentrale. Inmiddels is het plan voor 
deze herinrichting vastgesteld. 

Bewoner Laura Faleschini, ontwerper Vivian 
Hofstede van de gemeente en onafhankelijk 
voorzitter Douwe Wielenga blikken terug op de 
afgelopen periode, waarin het ontwerpteam 
in goede sfeer heeft samengewerkt. Ondanks 
stevige discussies werd binnen het team 
steeds  gezocht naar nieuwe mogelijkheden 
en passende oplossingen. Daarbij stond voor 
iedereen in het project het doel duidelijk voor 
ogen: van De Verademing een mooi wijkpark 
maken waar bewoners met plezier gebruik van 
maken. Een park om trots op te zijn.

Vervuiling
Douwe Wielenga rakelt nog even de geschie-

denis op. “Bij de aanleg van De Verademing 
moest men rekening houden met de bodem-
vervuiling die ontstaan was door de voorma-
lige gasfabriek op dat terrein. In het midden 
is de grond afgegraven en met schone grond 
weer opgehoogd. Alle 
grond schoonmaken 
bleek onbetaalbaar. 
Vandaar de hoge en 
diepe damwanden 
rondom het complex, die uitspoelen van 
vervuild water moeten tegengaan. Een van de 
voorwaarden voor de herinrichting is dan ook 
dat deze damwanden moeten blijven bestaan.” 

Verkeerd uitgangspunt
Ook Laura Faleschini kijkt als naaste bewoner 

terug op het moment dat De Verademing klaar 
was. “Al gelijk bij de opening was er een hoop 
commentaar. Commentaar op de vele hekken, 
de ontoegankelijkheid, de ongezelligheid en 
op de rare vorm. Delen van het park kregen 
veelbetekenende namen als Siberië en Oost-
Duitsland. We staken toen als buurtbewoners 
de koppen bij elkaar en begonnen te dromen 
over hoe het beter zou kunnen. Het hielp dat 

ook de Haagse politiek ontevreden bleek en 
zich ermee ging bemoeien. Ik moet nu zeg-
gen dat, gezien alle spanningsvelden die er 
lagen, zoveel mogelijk is gedaan om tot het 
best mogelijke resultaat te komen. Maar één 

verkeerd uitgangspunt 
is gebleven: de voet-
balvelden in dit kleine 
stukje groen, die een 
echt mooi wijkpark in 

de weg blijven staan. En verder heeft het ook 
allemaal wel ontzettend lang geduurd.” 

Vergroening
Hoe dan ook, De Verademing krijgt een 

geheel vernieuwde inrichting. Het bestaande 
park met een grasveld met bomen wordt een 
aantrekkelijk groen verblijfs- en gebruikspark. 
Deze herinrichting is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met het ontwerpteam. 
Vooraf zijn samen belangrijke doelstellingen 
geformuleerd (zie kader). En de vergroening 
is al enigszins in gang gezet. Op een aantal 
plekken aan de Gaslaan heeft de gemeente in-
middels aan de buitenrand van het park grote 
plantvakken gerealiseerd en daardoor konden 

daar de vervelende hekken weg.
Ontwerper Vivian Hofstede: “Je moet alert 

zijn en aanhaken op ontwikkelingen die 
ergens anders in gang worden gezet. Zoals het 
aanleggen van de nieuwe kadewanden aan de 
overkant van de Suezkade/Asmansweg, waar 
de tram rijdt. Daar is nu al gelijk ruimte gere-
serveerd om een rondje (met de hond) langs 
het water te lopen, zoals bewoners tijdens een 
inloopavond als wens aangaven. Een mooi 
voorbeeld van samenwerking. Ik ben dan ook 
trots op dit gezamenlijke product.”

Hoe verder?
De Europese aanbesteding die de gemeente 

in de zomer start, zal een paar maanden in 
beslag nemen. In november zal de aannemer 
daadwerkelijk buiten beginnen met de uitvoe-
ring van de werkzaamheden. De uitvoering zal, 
afhankelijk van de gekozen fasering, circa 1,5 
jaar duren. 

Straks een park om trots op te zijn

“Ontzettend trots op dit 
gezamenlijk product”

De belangrijkste doelstellingen die in 
het ontwerp zijn verwerkt: Maak de rand 
parkachtig, met een talud met beplan-
ting en zo min mogelijk hekken in en 
rondom het park, maar zorg wel dat er 
meerdere toegangen tot het park komen. 
Verbeter de inrichting van en de toegang 
tot de kade. 

Wat betreft het groen in het park zelf 
waren de doelstellingen: het planten van 
meer bomen en het verbeteren van de 
beplanting. Het zou mooi zijn als de be-
planting een deel van de hekken kan ver-
vangen. Maak goed ingerichte plekken 
om te zitten, te liggen en te picknicken en 
verder te recreëren. Verdere doelen wat 
betreft de inrichting van het park zijn om 
een  compacter sportterrein te maken, 
waardoor meer ruimte ontstaat voor 
groen oppervlak in het park. Maak een 
groter aaneengesloten stuk park.

Wat betreft de wegen in het park is het 
doel om meer wandelpaden te maken en 
meer verlichting aan te brengen, naast 
het verwezenlijken van een aantrekke-
lijke fietsroute door het park.

De klankbordgroep Regentesse-Zuid 
had hierbij nog een aantal toevoegin-
gen: Verbeter de verbinding tussen 
park en water en maak een betere 
aansluiting, waaronder groenaanslui-
tingen tussen park en buurt. Laat de 
nieuwe fietspaden in het park aanslui-
ten op de bestaande fietsroutes vanuit 
de omliggende buurt. Maak het park 
toegankelijk voor minder-validen en 
maak het park een veilige verblijf- en 
doorsteekplaats.. Laura Faleschini, Douwe Wielenga en Vivian Hofstede 

BUITEN IN DE WIJK
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tekSt: eD vervoorn, foto: DieDerik vAn Duuren

Hassan Amhayi is sinds januari, als senior buurt-
sportcoach (bij Streetsport) van de gemeente, 
specifiek belast met het stadsdeel Segbroek. Hij 
stuurt de sportleiders aan, betrekt partners in 
de buurt (vooral sportverenigingen), zorgt voor 
de bekendheid in de wijk en probeert ouders bij 
het sportgebeuren te betrekken. Hij is razend 
enthousiast: “Den Haag profileert zich hiermee 
echt als sportiefste stad van Nederland. Het is 
fantastisch geregeld.”

Hij begint, werkende vanuit de Krajicek 
playground, nu te merken dat samenwer-
king steeds beter van de grond komt. “In 
eerste instantie leek het erop dat iedereen 

een beetje met z’n eigen ding bezig was 
hier. Nu is de samenwerking met Vóór Wel-
zijn, de sportverenigingen en de andere 
partners, zoals de Klimopschool, beter ge-
worden. Ik zou alleen nog graag willen dat 
de wijkagent meer langs komt op de play-
ground. Juist hier bij Streetsport zijn we de 
ogen en oren van en voor iedereen.”

Het tekent de inzet van de buurtsport-
coach. Van huis uit was hij actief met vrij-
willigerswerk. “Mijn ouders vonden het 
belangrijk dat je je steentje bijdroeg aan 
de maatschappij. In de Haagse Sporttuin 
Schilderswijk organiseerde ik veel voet-
bal, nu nog trouwens. Daar ben ik door de 
gemeente Den Haag benaderd te sollicite-

ren op de functie jeugdsportcoördinator, 
dat ben ik uiteindelijk ook geworden.” Uit 
eigen ervaring weet Hassan dat je door 
samen te sporten de nodige sociale vaar-
digheden aan kan leren. “Enthousiasme en 
plezier zijn heel belangrijk, maar afspra-
ken moet je wel nákomen. En ook even een 
handje geven en goedendag zeggen bij-
voorbeeld. De ouderbetrokkenheid is niet 
altijd even groot en er zijn natuurlijk gas-
ten die sturing nodig hebben, dat probe-
ren wij hier via het sporten te geven. Soms 
moet je wel streng zijn. Natuurlijk twijfel ik 
wel eens of ik het goed doe, maar als ik dan 
zo’n jongen na jaren tegenkom die zegt: ‘U 
was toen best streng op mij als meester, 

maar nu begrijp ik dat allemaal. Het was 
niet om mij te pesten, u had het beste met 
me voor’, dan weet ik weer waarvoor ik het 
doe. Sport is echt het middel om mensen 
actief te maken, verbindingen te leggen. 
Sport verbroedert echt!”

Het hele jaar door sporten voor 
iedereen

Er zijn het hele jaar door wekelijkse 
sportactiviteiten op de Krajicek play-
ground aan de Hondiusstraat. Soms zijn er 
speciale evenementen zoals de basketbal 
tour, de Krajicek tennistour, de Danone Na-
tions Cup of dus de Stadsspelen. 
www.swsdh.nl/playgrounds-sportpleinen

Hassan Amhayi draagt van huis uit zijn steentje bij

Stadsspelen Den Haag: sport verbroedert écht!
Dit jaar organiseerde Den Haag voor het eerst de Stadsspelen. Jongeren, ouderen, ouders, mindervaliden, iedereen deed mee. De Stadsspelen startten met acht voorrondes in ieder stadsdeel 
en eindigden met de spectaculaire finale op 5 juni in het ADO Kyocera Stadion. De uitvoering lag in handen van de gemeente Den Haag en Streetsport. 

 Door samen te sporten kun je de nodige sociale vaardigheden aanleren

tekSt: Anneke De GrAAf

 
Het was reuze gezellig in Bethel die zater-
dagmiddag. Zanger/pianist Marvin Dee 
maakte het sfeertje extra feestelijk. De 
ruimte stond vol kisten met gereedschap 
en dozen met touwtjes, schroefjes, watten, 
ijzerdraadjes, plakband, knopen en nog 
veel meer ongeregeld spul. Kinderen wa-
ren op de grond enthousiast en luidruchtig 
bezig met het betere sloopwerk van com-
puters en andere ingewikkelde apparaten. 
De begeleidster van deze workshop: “Kin-
deren kunnen hier onderzoeken hoe die 
apparaten in elkaar zitten en wat ze met 
het gereedschap kunnen doen. Ze mogen 
alles uit elkaar halen en kijken wat ze kun-
nen gebruiken. Ze hebben geen last van re-
gels, want hier mag alles.” Een vader keek 
toch een beetje bezorgd. “Ik hoop niet dat 

hij dat thuis gaat doen”,  zei hij peinzend. 
Bezoekers konden deze dag alles wat 

werd aangeboden gewoon meenemen: kle-
ding en sieraden, boeken, Donald Ducks, 
een kinderfiets, maar ook groenten, zoals 
paprika’s, aardappels en aubergines. Er 
waren workshops over hoe je kunt bijver-
dienen door het verhuren van bijvoorbeeld 
je auto of een kamer met behulp van di-
verse deelplatforms (Rentsy), over Thuis-
afgehaald.nl, waarmee je via een website 
de mogelijkheid hebt om in je buurt voor 
anderen te koken of juist gebruik te maken 
van de kookkunst van buurtgenoten en 
een workshop over het project elektrische 
deelauto van De Groene Regentes. 

Verder waren deelinitiatieven aanwezig 
als Repairkid, Stichting Lotje (weggeef-
kast), de Burenhulpcentrale, Rijk in je 
Wijk (Slimme senioren), WeHelpen (hulp-

vraag en -aanbod), Lekker Nassûh (verse 
groenten uit de regio), de Bibliotheek en 
vereniging De Volharding, die voor de han-
dige linnen tasjes zorgde.  Thuisafgehaald 
zorgde voor de hapjes.

Segbroek Deelt is een initiatief van Kiem-
kracht in samenwerking met Stek Den Haag 
en Bergmann Media en wordt in opdracht van 
gemeente Den Haag uitgevoerd.

“Delen = het nieuwe vermenigvuldigen”

Ruil-en-Deelfeest Segbroek
Op zaterdag 14 mei vond in Buurt-en-kerkhuis Bethel het Ruil-en-Deelfeest Segbroek plaats, 
onderdeel van het initiatief ‘Segbroek Deelt’ van het stadsdeel. Al eerder organiseerde sociaal 
ondernemer Jeroen Boon in opdracht van de gemeente een aantal deelcafés. 

 Goed bezocht Ruil- en Deelfeest

SPORT IN DE WIJK
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•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

Bibliotheek 
Segbroek 
heeft heel 
mini-Den 
Haag iets te 
bieden
tekSt: MArieke bAuwenS

 
Stond je vroeger af en toe met het schaam-
rood op je kaken in de rij bij de bibliotheca-
resse om -te laat- je boeken in te leveren, nu 
doe je dat zelf. Nog langer geleden, tot in 
de jaren 50, zocht je niet zelf, maar werd dat 
gedaan. Je vertelde wat je interesse was en de 
‘leeszaal- assistente’ ging voor je op zoek. In 
de bieb leende je boeken; dat is door de jaren 
heen veranderd, maar eigenlijk ook weer niet. 
In gesprek met Janne van der Vegt, bibliothe-
caris en verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding in bibliotheek Segbroek. 
Janne: “In wezen is de rol van de bibliotheek niet 
zo veranderd, echter wel in de praktische ge-
stalte die het heeft gekregen. De functie van de 
bibliotheek was en is nog steeds om mensen te 
helpen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling. 

Om middelen daarvoor aan te reiken en hen te 
stimuleren er gebruik van te maken. Voorheen 
draaide alles om het boek, momenteel is het 
boek een onderdeel van het aanbod.”

De wereld groter en inzichtelijker maken
De bibliotheek is in haar ogen de plek waar 
je gestimuleerd wordt om je wereld groter te 
maken, elkaar te ontmoeten, om cultuur op te 
doen en om bijvoorbeeld hulp te krijgen om 
wegwijs te worden in de digitale wereld, die 
voor velen steeds ingewikkelder wordt. De bi-
bliotheek biedt ondersteuning bij het werken 
met de pc, laptop of tablet, hulp bij het invul-
len van formulieren of de weg te vinden bij in-
stanties. Janne signaleert een steeds groter gat 
tussen mensen die alles wel kunnen en de weg 
weten en zij waarvoor dit niet opgaat. En ze 
ziet de toenemende onzichtbaarheid van die 
laatste groep. Dat is een kwalijke ontwikkeling. 
De bibliotheek heeft hier een belangrijke taak. 

Bibliotheek voor iedereen
Janne: “Het stadsdeel Segbroek is een afspiege-

ling van Den Haag. Het is een mini-Den Haag: 
de samenstelling wat betreft leeftijd, opleiding, 
inkomen, achtergrond is Den Haag in het klein. 
Dat maakt het leuk en speciaal. En voor de biblio-
theek extra interessant. Onze bibliotheek moet 
iedereen wat bieden: mensen die Nederlands 
willen leren, die nog niet weten hoe computers 
werken en ook degenen die het archief in willen, 
op zoek willen naar de geschiedenis van de stad 
of weer hele andere interesses hebben.”
Er is in het hele land, en ook in Den Haag, flink 
bezuinigd op het bibliotheekwerk. Dat betekent 
dat er minder geld is voor boeken, dat er minder 
medewerkers zijn en er minder activiteiten kun-
nen worden georganiseerd dan ze zouden willen 
en nodig vinden. Volgens Janne is het dan ook 
de kunst om met minder geld toch een waarde-
vol aanbod te behouden én de periode van be-
zuinigingen door te komen. 

Professionals
Door automatisering is er minder personeel no-
dig, maar hebben medewerkers weer meer tijd 
om mensen te helpen bij het zoeken naar infor-

matie. De meeste scholen komen regelmatig 
naar de bibliotheek: om boeken te ruilen voor 
in de klas, om een voorstelling te zien tijdens de 
Nationale Voorleesdagen, voor een activiteit in 
de Kinderboekenweek, of voor een les van een 
van de medewerkers. Dat stelt eisen aan de bi-
bliothecaris. Om een evenwichtige collectie sa-
men te stellen waar voor iedereen iets te vinden 
is, is vakkennis nodig. Kennis van het actuele aan-
bod, van schrijvers en uitgeverijen die allemaal 
een eigen visie hebben en keuzes maken in wat 
ze uitbrengen. Kennis van wensen van lezers. Om 
continuïteit te bieden, en alles goed te organise-
ren. Daar zijn professionals voor nodig. 

Visie
Het team in Segbroek heeft een duidelijk beeld 
voor ogen. Ze willen de bibliotheek in de Wei-
marstraat een smoel geven: een plek waar ieder-
een iets kan vinden om verder te komen in het 
leven. Hun motto is: “Het is niet erg als je iets nog 
niet weet… in de bieb zoeken we het samen op. 
En leren we je om het de volgende keer zelf te 
kunnen.” 

“Het stadsdeel 
Segbroek is 
een spiegeling 
van Den Haag”

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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tekSt: piet verniMMen

 
De toekomst voorspellen is lastig, maar dat 
de bevolking van Den Haag in 2040 met 
80.000 inwoners zal zijn toegenomen, is ze-
ker. Dat is een groei van 15% en we spreken 
dan over 50.000 woningen extra. Wat bete-
kent dit voor Segbroek en voor ReVa? Samen 
met bewoners en ondernemers verkent de 
gemeente de toekomst onder de noemer 
‘Agenda Ruimte voor de Stad.’ 

De gemeente gaf begin 2016 een aantal 
ontwerpteams de opdracht om met be-
woners na te denken over hun stadsdeel 
in het jaar 2040. Samen met een dertigtal 
inwoners van Segbroek ontwikkelde het 
Haagse ontwerpteam ‘The Hague Next’ een 
visie op de ontwikkeling van de wijk. De ti-
tel van de uitgave ‘Agenda Segbroek 2040 
– meer mogelijk met meer omgevingskwa-
liteit’ maakt duidelijk in welke richting op-
lossingen het beste gezocht kunnen wor-
den. De ‘Agenda Segbroek 2040’ verwoordt 
drie kernambities: Een groener Segbroek, 
een sterker Segbroek en een duurzamer 
Segbroek.

Remko Veenstra van ontwerpteam ‘The 
Hague Next’: “Oplossingen werken het bes-
te in een win-win situatie. Als je een goede 
stad wilt, is het dus belangrijk om eerst 
de voorwaarden te scheppen. Die krijg je 
volgens ons door de omgevingskwaliteit 
te versterken. Zonder win-situatie kom je 
nooit tot een win-win situatie.”

Een groener Segbroek
Remko Veenstra: ”De verbinding tussen 

de stad en de zee is een van de kwaliteiten 
van Segbroek. We willen een groene ver-
binding naar de zee, die bijvoorbeeld niet 
onderbroken wordt door de Segbroeklaan. 
En de gemeente moet zich realiseren dat 
de verkoop van grond, een proces dat vrij-
wel altijd verdwijnen van groen inhoudt, 
eigenlijk een eindig ondernemersmodel is. 
Grondgebonden wonen is echt aan herzie-
ning toe: als je bijvoorbeeld bij de nieuw-
bouwplannen Energiekwartier een hoge 
toren had ontworpen, echt een hoge van 
pakweg 250 appartementen, had je meer 
groen overgehouden. Laag bouwen lijkt 
ideaal, maar bete-
kent ook dat voor-
zieningen ver uit el-
kaar liggen. Juist als 
voorzieningen dicht 
bij elkaar liggen, 
krijg je een sociaal 
sterkere wijk. Ook zou je kunnen denken 
aan realisatie van een extra verdieping op 
bestaande gebouwen: bij sommige gebou-
wen aan de Segbroeklaan kan dat mak-
kelijk. Maar ook bij straten als de Thomas 
Schwenckestraat zijn mogelijkheden voor 
opbouw.”

Een sterker Segbroek
‘Agenda Segbroek 2040’ wil de wijk so-

ciaal versterken door te komen tot een 

evenwichtige bevolkingssamenstelling 
in leeftijd en maatschappelijke positie. 
Economische versterking is mogelijk 
door ruimte te creëren voor tijdelijke 
werkplekken en eigentijdse ambachten. 
En door te erkennen dat de winkelstra-
ten de economische ruggengraat, het 
hart van de wijk zijn. En daar moet je 
dan ook in investeren.

Een duurzamer Segbroek
Remko Veenstra: “In Segbroek, en met 

name in ReVa, zijn momenteel nogal wat 
initiatieven van bewoners om de wijk 
duurzamer te maken, om te komen tot 
een klimaatneutrale stad. Het toekom-

stige autogebruik 
speelt hier een 
niet te onder-
schatten rol. Waar 
de autogeneratie 
nog steeds de ge-
neratie is van het 

zelf hebben, daar is de jonge generatie 
meer de deelgeneratie. Op redelijke ter-
mijn zullen we bovendien zelfrijdende 
auto’s hebben. Je tikt een app in en dan 
komt de auto voorrijden. Volgens Tesla en 
Volkswagen hebben we over 20 jaar in de 
stad geen individuele auto’s meer. Maar 
ook nu al kunnen we keuzes maken: veran-
der bij de Regentesselaan 6 parkeerplaat-
sen in schelpenpad, of zet er grote planten-
bakken in. Het blikveld verandert, wordt 

groener. Zodra je dat doet, merk je het niet 
qua parkeren, dat lost zich vanzelf op. En 
wat belangrijk is: je maakt een keuze. Het 
gaat om omgevingskwaliteit.”
De uitgave ‘Agenda Segbroek 2040 – meer 
mogelijkheden met meer omgevingskwaliteit’ 
kun je vinden via www.ruimtevoordestad.nl.

tekSt en foto: Quirine reijMAn

 
“Ik raak heel erg geïnspireerd door oud 
gebruiksgoed. Ik vind het fascinerend dat 
die mensen hetzelfde hebben gedaan als ik. 
Het voelt heel dichtbij, omdat je letterlijk de 
vingerafdrukken ziet, de hand van de draaier. 
Je ziet hoe iets gemaakt is, hoe het oor er aan-
gezet is. Niets weggepoetst of glad gemaakt.”

“Mijn vader was een ambachtsman, metse-
laar. Ik vond zijn gereedschap altijd prachtig. 
Grote scheppen, landbouwgereedschap, die 
kunnen ook zo leven, met hout dat door ge-
bruik glad gesleten is. Functie versus schoon-
heid vind ik een interessant gegeven. Dat is 
ook het evenwicht dat in keramiek speelt: is 
het om te gebruiken of is het een object? Ik 
hou ervan om op het randje te zitten.”

“Ik geloof niet in inspiratie die zomaar komt 
aanvliegen. Wel dat je die kunt stimuleren. 
Door veel te kijken, naar van alles, niet per 
se kunst. Door rust te nemen zodat je ook op 
ideeën kán komen. Maar de meeste ideeën 
komen uit de klei zelf. Door er mee bezig te 
zijn, uit het ene idee volgt het volgende.”

“Decoreren is voor mij meer ‘de huid bewer-
ken’. Ik schilder geen bloemetjes. Maar ook de 
hele behandeling tijdens het draaien, is een 
deel van de decoratie van later. Ik gebruik soms 
grove kleislib en blauw kobalt om een deel van 
de oppervlakte te bewerken.”

“Mijn werk glazuur ik door het te dompelen. 

Een kant in een glanzend wit, de andere in een 
mat wit of mat transparant glazuur. Dompelen 
is ook weer een heel directe techniek. Je ziet de 
lijn lopen tussen glans en mat. De eerlijkheid 
ervan spreekt mij aan, er zit een heel toeganke-
lijke logica in. En ik wil de klei graag laten zien, 
dus wil ik er ook niet teveel op hebben. Meer 
kleur verkoopt misschien beter, maar zo wil ik 
er niet over denken. Dat hoeft ook niet, want 
ons inkomen komt uit het lesgeven.”

“Ik heb voor de cursussen een eigen lespro-
gramma ontwikkeld door het hele proces van 
het draaien te ontleden. De techniek maken we 
inzichtelijk met oefeningen die je verder nooit 
meer doet, maar die heel belangrijk zijn. In de 
eerste lessen komt er geen kopje aan te pas.” 

“We begonnen met drie, vier cursussen en 
dat is enorm gegroeid. De laatste drie jaar 
groeit het aantal cursisten en groepen in een 
hoger tempo. Ik denk dat het de tijdgeest is. 
Mensen willen graag iets met hun handen 
doen. Ook breien, kleding maken en tuinieren 
zijn populair. En vanuit de designwereld is 
er ook meer aandacht voor ambacht en voor 
keramiek. Naast de cursussen nodigen we zo’n 
tien keer per jaar gastdocenten uit. Die geven 
masterclasses in een specifieke techniek. 
Bijvoorbeeld groot werk draaien, slibdecoratie 
of draaien met porselein. Ik vind het erg leuk 
dat er ook andere mensen dan ikzelf hier les 
komen geven.”

(zie onze cultuurpagina voor het cursusaan-
bod van Pauline Hoeboer)

Segbroek en ReVa op weg naar 2040

“Een toren van 250 
appartementen 

levert meer groen op”

Pauline Hoeboer is keramist, geeft cursussen en runt sinds 2005 samen met haar man Jeroen 
van Alphen ‘Hoeboer keramiek’ vanuit hun pand op de hoek Suezkade-Newtonstraat. Het 
gesprek met Pauline vindt plaats daags nadat haar cursisten hun werk toonden tijdens de 
jaarlijkse expositie die het cursusjaar afsluit.

 Schelpenpad in 2040?

“Ik hou ervan om op het 
randje te zitten”
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van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

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

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

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

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

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

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

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

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

DEN HAAG MEDIA PRODUCTIES
WEIMARSTRAAT 63, DEN HAAG

WWW.SEGBROEKTV.NL

WWW.FACEBOOK.COM/SEGBROEKTV

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

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

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

24
C. van ZANTEN VASTGOED
Copernicusplein 12
2561 VN DEN HAAG
06 14 10 41 72 / 070 362 95 50
cvanzanten-vastgoed.nl 

uur

- SINDS 1974 - Indonesisch
Specialiteiten

Restaurant
Dewata

Een vertrouwd adres voor 

al uw Indonesische gerechten 

en vegetarische schotels

Beeklaan 269 
(nabij hoek weimarstraat)
070 - 3467697
www.dewata.nl

A�halen mogelijk
Reservering gewenst

Dagelijks geopend van 16:00 - 22:00
Dinsdag en Woensdag Gesloten

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Voor meer informatie: Smiet Grafisch Totaal B.V.
Prinsegracht 176, 2512GG  Den Haag
070 737 09 36 ● info@smiet-offset.nl

Laat weten dat u bestaat
en vooral

wat u te bieden heeft!
 Wij helpen u graag met 

een gepast ontwerp,
uw drukwerk- en
reclame uitingen.
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tekSt: AAD vAn Schie en piet verniMMen, foto: piet verniMMen

 
“Ik ben erg ziek geweest, moest zelfs ge-
opereerd worden. Gelukkig ben ik nu weer 
helemaal gezond. Tijdens mijn re-integratie-
periode ben ik gaan nadenken: ga ik er nou 
de komende jaren voor de volle honderd pro-
cent tegenaan of gebruik ik dit moment om 
na ruim vijf jaar Segbroek iets heel anders te 
gaan doen. En dat laatste is het geworden: 
op het Stadhuis ga ik werken bij de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling als manager van een 
aantal projectmanagers. In juni ga ik daar al 
beginnen; dit gesprek is dus een goede ma-
nier om de wijk te laten weten dat ik wegga 
en afscheid neem van Reva.“

“Reva is een stadje op zichzelf. In ReVa 
is meer beweging dan in andere wijken 
van Segbroek: in de wijk zit een dynamiek 
waaruit energie komt. Dat heeft te maken 
met de vele nieuwe bewoners, met expats 
en creatievelingen. Het is een aantrekke-
lijke wijk geworden voor jonge starters 
die misschien minder te besteden hebben, 
maar het avontuur wel aandurven.”

De keerzijde van de potentie
“Er zit dus enorm veel potentie in de wijk, 

maar dat heeft ook een keerzijde. Zo is het 
maar de vraag of de randen van het gebied 
meegaan in die positieve ontwikkelingen. 
Nieuwe bewoners in dat deel, maar ook 
mensen die al lang in de wijk wonen, krij-
gen nog niet zoveel mee van dat nieuwe 
elan. Die mensen hebben onze zorg en 
aandacht nodig. Het ‘hip’ worden van de 
wijk mag niet ten koste  gaan van het voor-
zieningenniveau. Voor veel inwoners van 
Reva is burenhulp en wijkzorg namelijk 
nog steeds erg belangrijk. “

Burgerkracht en participatie
“Het is waar, als je initiatieven vanuit de 

basis laat komen en je stuurt als gemeente 
niet te veel op het resultaat, dan ontstaan 
vaak hele mooie dingen. Denk maar aan 
het plan van de bewoners van de Regen-
tesselaan voor de middenberm. Dat is een 
mooi voorbeeld van een succesvol burge-
rinitiatief waarbij de gemeente helpt bij 

de realisatie van het plan. Maar het blijft 
zoeken, want je zult zien dat bewoners in 
andere straten helemaal geen tijd hebben 
om zich druk te maken over de inrichting 
van de straat. Zij zijn te druk met hun ei-
gen zorgen. Ik ben groot voorstander van 
verdergaande samenwerking tussen ge-
meente, inwoners en ondernemers om de 
leefbaarheid in de wijken te verbeteren. 
Het is een gezamenlijke zoektocht om uit 
te vinden waar het kan en waar het abso-
luut niet kan. De onderlinge betrokkenheid 
binnen ReVa is groot: de wijkzorgteams, 
Jonker Frans en tal van andere organisa-
ties spelen hier een belangrijke rol.”

Einde van de bewonersorganisatie
“Ja, ik vind het nog altijd jammer dat het 

bestuur van BoReVa, het Bewoners Over-
leg Regentes-Valkenbos, en al die andere 
mensen die zoveel energie hebben gesto-
ken in de wijk en zoveel van hun vrije tijd 
hebben gegeven, dat die uiteindelijk het 
niet hebben zien zitten om door te gaan. 
Door het afbouwen van de subsidie, wat 
een bestuurlijk besluit was, kon de on-
dersteuning niet meer op dezelfde manier 
plaatsvinden. Hun bestuur had daar grote 
moeite mee. Het lukte BoReVa niet om de 
wijkwinkel met meer vrijwilligers te gaan 
draaien.. Ze wilden de wijkwinkel graag 
behouden maar konden de stap naar een 
ander concept niet maken. Ik weet wel, 
soms moet iets afgebouwd worden om iets 
nieuws te kunnen starten, maar ook ik vind 
het oprecht jammer dat het zo is gelopen.”

Nieuwe manieren
“De betrokkenheid in de wijk is groot. 

Het is soms wel jammer dat er relatief 
weinig nieuwe mensen bij komen. Maar 
ik vind het vooral mooi dat zoveel mensen 
zich al zo lang voor de wijk inzetten. Belan-
geloos. Veel van die oudgedienden hebben 
het zwaar, die voelen die hele wijk op hun 
schouders drukken. Ik vind het wel een 
vraagstuk: hoe vind je nou nieuwe men-
sen? Want vaak is het zo dat oude organi-
satievormen niet passen bij jonge mensen. 
Jongere wijkbewoners netwerken eigen-

tijds. Die gaan op een terrasje zitten en 
maken zo al pratend plannen en afspraken. 
Hoe kun je dat oude en dat eigentijdse aan 
elkaar verbinden? Dat is de opgave. 

Uit onze verkenning hierover bleek laatst 
dat ReVa een nieuwe bewonersorganisatie 
niet erg belangrijk vindt, maar dat er wel 
behoefte is aan het faciliteren van ontmoe-
tingen. Of het nou gaat om een projecti-
nitiatief of een buurtcafé, dat ontmoeten 
vinden bewoners wezenlijk. Als gemeente 

zouden we dat ‘samenbrengen’ kunnen 
faciliteren; ik weet nog niet precies hoe, 
maar in die richting moeten we denken. 
Elke Leijzer, onze nieuwe wijkmanager, 
gaat 100% van haar tijd aan ReVa beste-
den. Zij kan het gemeentelijk apparaat in 
beweging krijgen en zij zal de bewoners 
ondersteunen die iets willen in de wijk”

Wat ik achterlaat? 
“Ik wens de medewerkers van het stads-

deelkantoor rust toe, stabiliteit als het gaat 
om personeelsbestand. Ik wens ze toe dat 
ze veel naar buiten kunnen, dat Elke met 
de voeten in de aarde haar werk kan en 
mag doen, dat ze in de wijk een netwerk 
weet op te bouwen. Ze komt van het Spui 
en ze kiest bewust voor het werken in de 
wijk. Aan de wijk bouwen, samen met de 
bewoners. Het zijn de mensen die er wo-
nen die de wijk maken; wij ondersteunen 
waar nodig.”

En wat ik meeneem uit de wijk? 
“Ik koester al die mooie gesprekken, al die 

vertrouwelijkheden die mensen met me 
deelden. Niet enkel over zaken, maar ook 
over wat hen beweegt, waar ze blij van wor-
den, waar ze mee worstelen en waar ze zich 
zorgen om maken. Zo leerde ik de wijk en 
haar bewoners echt kennen. Het vertrou-
wen dat mensen je gaven, dat voelt, ook na 
vijf jaar, nog steeds als een cadeautje.”

Voorjaar
“Fràns!!”, snerpte het uit de keuken. De 
manier waarop mijn vrouw het riep, deed 
het ergste vermoeden. 
Nee hè, dacht ik, die heeft vast weer één 
of ander kloteklusje voor me op m’n vrije 
zaterdag! Zal mij benieuwen wat ze nou 
weer voor me heeft bedacht? Stofzuigen, 
ramen zemen? Nee wacht even, wedden: 
de tuin zomerklaar maken! Het is of de 
duivel er mee speelt. De temperatuur is de 
vijftien graden nog niet gepasseerd en de 
eerste voorjaars-zonnestralen hebben het 
gras amper beroerd, of er moet weer zo 
nodig in de tuin gerotzooid worden. 
Het is ook elk jaar het zelfde. Ik met mijn 
oude plunje in het buitengebeuren en zij 
tussen de tuindeuren met een aanwijs-
stok en maar dirigeren: Dit er uit, die wil 
ik dáár en dáár moet díe komen. Het gras 
moet bemest en de schuur uitgemest. De 
slootkantiaas moeten gesnoeid. Daar wil 
ik laatbloeiers en ga zo maar door. En ik, ik 
mag spitten tot ik er spit van krijg. Graven, 
trekken, maaien en zes keer op de fiets op 
en neer naar het tuincentrum voor aarde, 
plantjes en andere goedbedoelde rotzooi. 
En als de tuin dan eindelijk klaar is, moe-
ten er natuurlijk weer nieuwe kussens 
komen en voldoet het tafeltje niet meer. 
Je moet eens uitrekenen wat dat jaarlijks 
kost. En waarvoor allemaal? Om ‘s zomers 
‘O zo gezellig’ een bakkie in de tuin te kun-
nen drinken. Duur bakkie! 
Nou ja, ik ben niet de enige die de dupe 
is van dit tuinvirus. Het lijkt wel of de hele 
buurt geïnfecteerd is bij het eerste zon-
netje. Je wordt gek van het lawaai, overal 
hoor je motormaaiers, hogedrukspuiten, 
getimmer en geboor. Gisteravond nog 
- de buurman van nummer 34 - wat een 
pestherrie zeg! En dan gaat zo’n aso ook 
nog eens ijzeren Heinig door tot óver el-
ven!  
Nou Frans, dacht ik, zet je maar schrap en 
maak je borst maar nat. Je kunt er weer te-
genaan! Het jaarlijks ritueel kan weer be-
ginnen. Woonden we maar in een flatje of 
zo, dan hoefde ik me niet zo uit te sloven, 
om over mijn rug maar te zwijgen. Maar 
nee, er moet weer zo nodig….
“Fráns!!”
“Jaha!”
“Zou jij in de Weimarstraat”, klonk het van-
uit de tuin, “een paar  gebakkies willen 
halen? Zet ik in de tussentijd koffie en de 
tuinstoelen buiten. De kussens liggen nog 
in het schuurtje hè?”
“Pffftt!” 

Scheidend Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers

“Als je het samen doet, is dat beter”

“Jonge wijkbewoners 
netwerken op een 
terrasje”

“ReVa is een 
stadje op zichzelf. 
In de wijk zit een 

dynamiek waaruit 
energie vrijkomt 

”
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Rineke Kop zoekt bij het schilderen vooral 
naar dramatiek, gebonden aan beelden van 
binnenuit. Zij gebruikt acrylverf, laag over 
laag. Zij laat zich inspireren door het mate-
riaal, waarmee zij als het ware in gesprek 
gaat. Gelaagdheid speelt een centrale rol 
in haar schilderijen; die lagen wisselen ge-
gevens uit. Rineke geeft tegenwoordig ook 
schilderlessen en daarin zoekt zij met de 
deelnemers naar de eigen beeldtaal: “Het is 
prachtig als je je denken los kunt laten en je 
laat leiden door het onbewuste.”

KUNST IN DE WIJKKunst, ook in onze wijk

Clemens Zalm laat het liefst zijn werk 
spreken; woorden doen daar eigenlijk afbreuk 
aan. Maar hoe dan de prachtige objecten te 
duiden? Gelukkig biedt zijn website soelaas: 
Clemens is gefascineerd door vormen uit de 
natuur, zoals rotspartijen en rivieren, maar net 
zo goed door vormen ontstaan in de fabriek. 
Een oude boomstronk, een glanzende foto en 
een stuk schuimplastic weet hij te combineren 
tot een interessante eenheid. Zijn werk gaat 
over het feit dat niets vaststaat en alles in 
beweging is. 

Miriam L’Herminez werd in Afrika geraakt 
door het verschil in culturen, taal en emotie. 
De laatste tijd is zij op zoek naar verschillende 
toepassingen in haar werk. Zo maakt zij voor 
haar komende expositie in de Amsterdamse 
Hallen een installatie met papieren figuren en 
koffertjes, die als een mobile in de ruimte han-
gen. Heel toepasselijk gebruikt Miriam daarin 
ook bruidstule als symbool voor het leggen 
van verbindingen: “Ondanks alle verschillen 
moeten en kunnen we toch met elkaar door 
dezelfde deur!”

Door: eD vervoorn, foto’S: DieDerik vAn Duuren

 
Duinoord organiseert op 17 en 18 septem-
ber de open atelierroute. Ook een aantal 
beeldend kunstenaars uit het Regentes-
sekwartier doet hier aan mee. Natuurlijk, 
verbeelding genoeg in ReVa! Wij stellen 
drie deelnemende kunstenaars die wonen 
en werken in de Van Merlenstraat 67 alvast 
kort aan u voor.

Andere kunstenaars uit ReVa die in de route 
zijn opgenomen zijn Anneke Zwolsman-
Westing, Anne van Uffelen, Mark de Weijer, 
Paul van der Donk, Ingrid La Haye Trudie Wals, 
Kiki Demelinne, galerie Rehorst en Marcello’s 
Artfactory. Meer informatie over de open 
atelierroute in Duinoord en alle deelnemers: 
www.openateliersduinoord.nl .

 Clemens Zalm  Miriam L’Herminez  Rineke Kop

Atelierroute
Duinoord 
doet ReVa 
aan

Op 1 juli hijsen de Papoea’s hun nationale vlag
Door: AAD vAn Schie, foto: piet verniMMen

 
In Buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas 
Schwenckestraat deelt de redactie van Kon-
kreetNieuws haar kantoorruimte met de Na-
tionale Papoeavereniging 1995 West Nieuw 
Guinea. Leden van deze vereniging versprei-
den - tot vreugde van de redactie- overigens 
ook KonkreetNieuws in de gehele wijk. 

Op 1 juli a.s. viert de Vereniging voor de 
45e keer  de onafhankelijkheid die in 1971 is 
uitgeroepen. Die viering gebeurt op een aantal 
plaatsen in Nederland en dus ook in de Thomas 
Schwenckestraat, onder meer door het hijsen 
van de vlag. We hebben, op suggestie van 
Simon Sapioper, voorzitter en waarnemend 
president van de Republiek, een gesprek met 
de secretaris, jongste zus van Simon, Apilena 
Sapioper (1978). 

De vader van Simon en Apilena vluchtte 
met zijn gezin in 1984 naar Australisch Nieuw 
Guinea. Hij was activist voor een vrij Papoea 
en was getuige geweest van martelingen in 
de gevangenis door de Indonesische bezet-
ters. Het gezin Sapioper kwam daar terecht in 
een opvangkamp en verbleef daarna tien jaar 
in verschillende kampen. In 1994 reisde het 
gezin naar Nederland en woonde een korte 
periode in een AZC in Apeldoorn. Zij kwamen 
al spoedig in aanmerking voor een woning in 
Den Haag. Apilena volgde een spoedcursus 
Nederlands bij het Johan de Witt College en 
later volgde zij in Delft de laborantenopleiding.  

Apilena werkt nu als analist/technicus bij 
Biotech van de TU Delft. Zij begeleidt daar 
internationale studenten, onder meer uit Indo-
nesië, bij het leren werken in een laboratorium. 
Daarnaast is zij moeder van een zoon, waarvan 

zij zwanger werd in de periode dat haar 
moeder overleed. De zoon draagt de naam Riri 
(‘Ik geef mijzelf door aan jou’). Samen met haar 
vriend en zoon en nicht Norlina zorgt zij voor 
haar oude vader die bij hen inwoont.  

De Vereniging streeft nog steeds naar volle-
dige onafhankelijkheid en bevordert daarnaast 
de belangstelling voor de cultuur en geschie-
denis van het Papoeavolk. Zij organiseren daar-
toe culturele bijeenkomsten. De vereniging 
neemt ook deel aan alle activiteiten die in Den 
Haag en met name in Segbroek plaats vinden. 
Er wonen ongeveer 5000 Papoea’s in Neder-
land, waarvan zo’n 50 in Den Haag. De NVPW 
is aangesloten bij de UNPO, een internationale 
organisatie voor niet erkende minderheden, 
die 42 leden telt, van Tibet tot Bretagne en van 
Iraans Koerdistan tot de Tataren op de Krim. 
Deze organisatie behartigt de belangen van al 

deze minderheden op internationaal niveau. 
De voorzitter van de Vereniging, Simon Sapi-

oper, vertegenwoordigt vanwege de ziekte van 
de president als vicepresident de Papoea’s in 
Nederland in dit internationale forum. Apilena 
benadrukt dat zij het belangrijk vindt dat ook 
de jonge Papoea’s, die leven in de westerse 
wereld, op de hoogte blijven van hun wortels.

 Simon Sapioper

ADvertentie
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Interreligieus 
Beraad 
Segbroek 
Vertrouwenspersonen 
voor wie zijn verhaal niet 
kwijt kan

tekSt: piet verniMMen

 
Het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) 
bestaat nu 13 jaar en bevordert de dialoog 
tussen leden van de verschillende religieuze 
organisaties binnen Segbroek, ofwel: het  IBS 
draagt bij aan vergroting van de leefbaar-
heid en de burgerschap in ons multireligieus 
stadsdeel. Voorzitter Bart ten Broek is sinds 
2002 bij het IBS betrokken.

Bart heeft behalve een achtergrond in het 
multiculturele onderwijs, vooral veel erva-
ring in de samenwerking tussen religies. 
Samen met onder anderen Yadin Karabulut 
en diaken Pier Tolsma richtte hij de Stich-
ting Interreligieus Beraad Segbroek op. 
Vertegenwoordigers van christenen, mos-
lims, hindoes en boeddhisten uit de wijk 
komen nu al jarenlang om de vijf, zes we-
ken (meestal) bij elkaar in het Dialooghuis 
om te spreken over hun werk, over hun zor-

gen en over de manieren waarop ze samen 
problemen kunnen aanpakken en relaties 
kunnen versterken. 

“Twee belangrijke werkgroepen hebben 
we. De werkgroep ‘Vertrouwenspersonen’ 
bestaat uit gecertificeerde vertrouwens-
personen, wijkbewoners. Vanuit hun re-
ligieuze en levensbeschouwelijke achter-
grond hebben de vertegenwoordigers van 
de diverse organisaties vaak te maken met 
mensen die nauwelijks met officiële instan-
ties in aanraking komen en ook niet weten 
waar ze moeten zijn. Ook zijn er nogal wat 
bewoners die hun verhaal niet kwijt kun-
nen binnen de eigen gemeenschap. Mensen 
die zich laten leiden of misleiden door de 
eigen religieuze identiteit en daar met hun 
problemen niet terecht kunnen. Je moet 
dan bijvoorbeeld denken aan Hindoestaan-
se jongeren die het leven moeilijk vinden 

of aan jonge moslims die ontdekken dat ze 
homo zijn. De vertrouwenspersonen lossen 
de problemen niet op, maar ze luisteren, 
zonder meteen een oordeel klaar te heb-
ben en ze verwijzen naar iemand van het 
sociale wijkzorgteam.”

De vertrouwenspersonen kregen in acht 
sessies een training door vertegenwoor-
digers van de verschillende religieuze 
organisaties. Het IBS kent inmiddels 23 
vertrouwenspersonen en binnenkort start 
mogelijk een derde training. Het IBS is 
bezig om deze vertrouwenspersonen een 
‘vaste’ plek in de wijk te geven.

“Een andere belangrijke werkgroep van 
ons is de groep die zich bezighoudt met 
radicalisering en islamofobie. Op verzoek 
van de gemeente hebben we daar een rap-
port over opgesteld. We willen nu vanuit de 
religieuze organisaties activiteiten ontwik-

kelen waarbij jongeren en mannen elkaar 
in de doe-sfeer ontmoeten. Daarnaast loopt 
dan een traject waarbij we de maatschap-
pelijke kennis ontwikkelen van de deelne-
mers om zo de eventuele vooroordelen te 
verminderen of te voorkomen.”

Bart:”Over tien jaar? Ik hoop dat het IBS 
en onze vertrouwenspersonen dan een hel-
dere plek in het zorgverleningtraject heb-
ben gekregen. Dat er tussen de verschillen-
de bevolkingsgroepen een brug is ontstaan, 
waarover gewandeld kan worden, een brug 
waarop je elkaar tegenkomt, met elkaar in 
gesprek raakt en waardoor je beter met el-
kaar omgaat dan nu vaak het geval is.”
Wil je deelnemen aan de komende training voor 
vertrouwenspersonen of wil je een vertrouwelijk 
gesprek met een van de 23 vertrouwensperso-
nen, neem dan contact op met Bart (06-19 59 95 
53) of met Yadin Karabulut ( 06- 53 17 60 47) 

tekSt: Anneke De GrAAf

 
Dialoog, praten met elkaar, echt luisteren, 
letterlijk en figuurlijk elkaars taal begrijpen, 
het zijn verschillende vormen voor eigen-
lijk hetzelfde: nader tot elkaar komen in 
onze multiculturele samenleving. Dat is de 
noemer waaronder de activiteiten van het 
Dialooghuis vallen.

  ‘De toekomst is voor hen die durven dro-
men’, is het motto van de Stichting Dialoog-
huis, die haar pand heeft op de Beeklaan. Het 
is bijna ondoenlijk om in een paar woorden te 
vertellen wat het Dialooghuis allemaal doet: 
gesprekstherapie, Nederlandse taalles, religieu-
ze ontmoetingen, mannen- en vrouweneman-
cipatie, sport en beweging (voor vrouwen) en 
gesprekken over sociale en maatschappelijke 
thema’s, zoals participatie, integratie, discrimi-
natie en bewustwording. 

Integratieproject 
Yadin Karabulut is oprichter van het Dialoog-

huis en voorzitter van het college van bestuur. 
Beroep: maatschappelijk ondernemer en 
vertrouwenspersoon. Yadin: “Samen met het 
Interreligieus Beraad Segbroek hebben we in 
ons Dialooghuis vertrouwenspersonen opge-
leid. Een andere activiteit van ons is de taalles 
Nederlands. Vanaf eind 2009 tot eind vorig 
jaar hadden we elke avond een groep. Door 

verandering in de subsidievoorwaarden is dit 
moeilijker geworden, maar we proberen ermee 
door te gaan. Stoppen kan eigenlijk niet, het 
is een te belangrijk integratieproject. Het gaat 
namelijk niet alleen om taal, ook normen en 
waarden komen aan de orde. Zo hebben we 
bijvoorbeeld ook voor elkaar gekregen dat 
een aantal geïsoleerde vrouwen op zwemles is 
gegaan. Mensen hebben zuurstof en beweging 
nodig. Als je niet beweegt, word je ziek.” 

Kijken en luisteren naar elkaar 
“We hebben een half jaar nagedacht over een 

naam voor ons project, tot we op ‘Dialooghuis’ 
kwamen. Er zijn immers zoveel problemen die 
met diversiteit te maken hebben, die je kunt 
oplossen als je maar naar elkaar durft te kijken 
en te luisteren. Zonder dialoog los je bijna niets 
op.” En als we het logo van het Dialooghuis 
bekijken, zien we dan ook een dak waaronder 
twee mensen staan die elkaars hand vasthou-

den. Ook een vredesduif is aan-
wezig in het logo. Duidelijker 
kan bijna niet. Het pand 
van het Dialooghuis 
is eenvoudig en met 
weinig geld ingericht. 
Maar de ruimte is tel-
kens gemakkelijk aan te 
passen aan de aard van 
de bijeenkomst. Yadin: 
“Als er een gespreksbijeen-
komst is geweest en daarna 
volgt een gymnastiek- of yogales, 
gaan gewoon de tafels aan de kant.”

Voor iedereen 
Het Dialooghuis is een inloophuis en een 

servicepunt voor iedereen: jong en oud, voor 
mannen en vrouwen uit alle culturen. Iedereen 
is welkom en mag met de meest uiteenlo-
pende vragen en problemen komen. Niet alle 

vragen zullen in het Dialooghuis 
beantwoord kunnen worden 

en niet elk probleem zal 
ter plekke meteen een 

oplossing vinden, maar 
de mensen van het 
Dialooghuis kunnen je 
wel op het spoor van 

de juiste antwoorden of 
oplossingen zetten.

  Het Dialooghuis is te vin-
den op de Beeklaan 167, maar 

je mag ook binnenlopen op num-
mer 173, waar Yadin Karabulut kantoor 

houdt. Kijk ook op de website: 
www.dialooghuis.com.  

Het Dialooghuis

“De toekomst is voor hen die durven dromen”

“In dialoog los je 
bijna alles op”

 Enkele van de 23 vertrouwenspersonen

HULP IN DE WIJK
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tekSt: AAD vAn Schie

 
Loop je op woensdagavond tussen acht en 
tien uur langs Buurt-en-Kerkhuis Bethel aan de 
Thomas Schwenckestraat, dan hoor je hemelse 
koorklanken. Koor De Buren heeft dan onder 
de enthousiaste leiding van dirigente Carolijn 
Moulen Janssen haar wekelijkse repetitie. 

De Buren, alle ‘buren’ zijn afkomstig 
uit onze wijk, bestaat al sinds 1998 en is 
ontstaan als vervolg op het initiatief in 
1996 van een aantal ouders van de Gal-
vanischool om Kerstliederen te zingen bij 
het jaarlijkse Kerstdiner. Marjorie Jacobs 
is van het eerste uur en functioneerde 
jarenlang als eerste aanspreekpersoon. 
De huidige koorvoorzitter is Gerda Bar-
nas. Beiden vertellen enthousiast over dit 

unieke vrienden/buurtgenoten koor. Op 
dit moment telt het koor 13 vrouwelijke 
en 10 mannelijke leden. Dat past mooi bij 
elkaar, al is aanvulling zeker van het smal-
deel mannen zeer welkom.

Repertoire
Het koor heeft al met verschillende diri-

genten gewerkt en staat sinds enkele jaren 
onder leiding van de jonge, vrolijke en zelf-
bewuste koordirigente Carolijn. Dankzij 
het werken met verschillende dirigenten 
is een breed spectrum aan repertoire ont-
staan van de 15e eeuw tot aan hedendaag-
se muziek. Dit bleek onlangs op 9 april bij 
de jaarlijkse uitvoering in de Bethelkapel. 
Een goed gevulde zaal luisterde naar een 
ruime staalkaart van het muzikale kun-

nen van dit koor. Beethoven, Telemann, de 
Missa Brevis van Haydn en natuurlijk Bach, 
maar ook een hedendaagse compositie van 
David Lang en een fraai klanklied als ‘Din-
dirin, dindirin’ van een anonymus kwamen 
er schitterend uit, in deze kapel met zijn ge-
weldige akoestiek. Tijdens dit concert traden 
ook twee professionals op: de sopraan Maria 
Lončar en de piano/orgel speler Karel De-
moet. 

De Buren treedt ook regelmatig op loca-
tie op zoals onlangs in het Haga Zieken-
huis. Als je zin mocht krijgen om op een 
ontspannen en toch uitdagende wijze in 
een koor te gaan zingen, dan hoef je de 
wijk niet uit. Ga eens langs en maak een re-
petitie mee op een woensdagavond. 

Jezelf verbinden 
met de stad

Haags 
Jeugdlintje 
voor Bas 
Burger
tekSt: Anneke De GrAAf, foto: vóór welzijn 

 
Bas Burger is een van de 17 Haagse jonge-
ren van 10 tot en met 22 jaar die op 26 april 
een Haags Jeugdlintje ontvingen. Hij kreeg 
het lintje voor zijn veelzijdige en enthousi-
aste inzet op het gebied van sport in ReVa 
en Segbroek. 

Het Haags Jeugdlintje is bedoeld voor 
kinderen en jongeren in Den Haag die zich 
op een bijzondere en belangeloze manier 
inzetten voor een ander of voor de stad. De 
gemeente Den Haag reikte de Jeugdlintjes 
zeven jaar geleden voor het eerst uit, om 
jonge vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
“Omdat het belangrijk is kinderen mee te 

geven dat ze onderdeel uitmaken van de 
Haagse samenleving”, aldus locoburgemees-
ter Ingrid van Engelshoven, die de lintjes uit-
reikte. “Door je talenten in te zetten, verbind 
je jezelf met deze stad. We noemen dat hier 
‘vertrouwen op Haagse kracht’.”

Bas Burger (22) adviseert als lid van de 
Jeugdsportraad Segbroek het stadsdeelkan-
toor over de sportpleinen en is daarnaast 
ambassadeur van het basketbalproject de 
Groene Slof aan de Loosduinseweg. Ook is hij 
medeoprichter en voorzitter van basketbal-
vereniging Seagulls en sinds 2014 vrijwilliger 
bij straatbasketbalvereniging St4r.

Bas is blij met het Jeugdlintje: “Ik zie het als 
een erkenning voor het werk dat ik aan het 
doen ben en de projecten waarmee ik ben 
begonnen. Op het moment van uitreiken 
was ik niet op de hoogte dat zoiets als het 
Jeugdlintje bestond, 
laat staan dat ik het zou 
ontvangen. Met een goeie 
smoes ben ik op die dag 
in het stadhuis terecht 
gekomen. Mijn plannen 
voor de toekomst? Ik blijf 
me intensief inzetten 
voor de basketbalsport 
in Den Haag en om van 
de Seagulls een gezonde 
vereniging te maken.”

Koor De Buren in topvorm
Zing mee met de buren Agenda bibliotheek Segbroek

Vrijdag  30 september van 14.00 tot 17.00 uur  
Slimmer Segbroek 2
Beter lezen, schrijven of Nederlands spreken; 
ondersteuning bij het werken met de PC, lap-
top of tablet; hulp bij het invullen van formulie-
ren of je weg vinden bij instanties. Er is genoeg 
te doen in de bibliotheek, ook als je niet van 
lezen houdt. Op vrijdag 30 september laten wij 
dat van 14.00-17.00 uur zien.  Aanmelden hoeft 
niet, loop gerust binnen.
In de maanden juli en augustus zijn er geen 
speciale activiteiten in de bibliotheek. Dan wor-
den de activiteiten voorbereid voor de maan-
den september t/m december en zelfs voor de 
eerste helft van 2017.

Agenda van het Stadsdeelkantoor
Zondag 3 juli vanaf 13.00 uur 
Energiefestival georganiseerd door Klep&Co
Zaterdag 27 augustus in de middag en de 
avond:  straatfeest Kepplerstraat
Zondag 28 augustus de gehele dag 
Blockjam XL op het Newtonplein
Maandag 29 augustus ’s middags en ’s avonds 
Straatfeest Blauwepannenbuurt-Vooruit 2 aan 
de Rottermontstraat. 

“Met een goeie 
smoes ben ik in het 

stadhuis terecht 
gekomen”



KONKREETNIEUWS 13JUNI 2016

tekSt: AAD vAn Schie

 
De Van Swindenstraat is een verborgen 
straatje in Regentesse-Zuid. Je kunt er ko-
men via Regentesselaan richting Loosduin-
seweg, afslag Newtonstraat rechts nemen en 
dan  de eerste mogelijkheid linksaf. 

In de van Swindenstraat bevindt zich een 
voormalige school met een pleintje ervoor. 
Dit gebouw is van de woningcorporatie 
Staedion en wordt nu nog bewoond door 
een antikraakwachtclubje. Het schoolge-
bouw is door de gemeente aangewezen als 
huisvestingsplek voor twaalf gezinnen met 
een erkende asielstatus. Het gebouw zal 
op korte termijn gerenoveerd worden tot 
twaalf woonunits. Bewoners van de straat 
hebben contact gezocht met het Stadsdeel-
kantoor over de bestemming van zowel het 
voorterrein als voor het grote nu braaklig-
gende terrein achter de school. Er was al 
een nog niet uitgewerkt initiatief voor 
het achterterrein. Wat betreft het pleintje 
voor de school ligt er na afstemming met 
de bewonersgroep vanuit het stadsdeel al 
een uitgewerkt conceptvoorstel voor een 
nieuwe inrichting: twee speelgedeeltes 
voor jonge en voor oudere kinderen. Een 
speelhuis en schommels, een trampoline 
in de ondergrond en een klimhuis, nieuwe 
groene beplanting aan de gevel en een ge-
velverlichting. Dit voorstel is waarschijn-
lijk al besproken met de bewoners als deze 
krant uitkomt. 

Voor het veel grotere achterterrein, waar 
je komt via een hek links naast de Kinder-
opvang, ligt de zaak wat ingewikkelder. In 
een bijeenkomst met de zeer actieve bewo-
nersgroep is afgesproken dat de bewoners-
groep zelf een plan ontwikkelt met daarin 
de volgende elementen: terreinindeling, 
afspraken met aangrenzende tuineigena-
ren over afscheidingen, een sluitingsplan, 
gebruiks- en onderhoudsplan en een be-
groting (fondsen plus bijdrage stadsdeel). 
Een delegatie van de bewonersgroep gaat 
met het stadsdeel een en ander verder uit-
werken.

Stadsdeel en bewonersgroep willen tem-

po maken, zodat zowel het voorterrein en 
het achterterrein in dezelfde tijd kunnen 
worden aangepakt als de verbouwing van 
de school zelf.

Mooie ontwikkelingen in deze kleine 

verborgen straat waar ook nog een intiem 
hofje is en waar twee moestuintjes (zie 
www.vanswindenhof.nl) in beheer zijn.

 Kortom, meer groen en meer en betere 
speelgelegenheid.

Van Swindenstraat vergroent 
en wordt een speelparadijs

Informatiepunt XL De 
Regenvalk

De Regenvalk wordt Informatiepunt XL De 
Regenvalk en die functieverandering heeft 
nogal wat gevolgen voor het gebouw. Alle 
huidige binnenmuren gaan eruit en de nieu-
we indeling sluit aan bij de nieuwe functies 
die het gebouw krijg, zo bleek tijdens een 
informatiebijeenkomst in mei.
Het Informatiepunt XL aan het Regentesse-
plein verzorgt na 1 januari  alle ondersteu-
ning voor de WMO, de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, het wordt een centrum voor 
advies en informatie, er komt een jeugd-
plein, het blijft een ontmoetingsplek voor 
ouderen en in samenwerking met Mondri-
aan wordt het ook een ‘lerend’ wijkcentrum. 
En daarnaast blijft er natuurlijk ruimte voor 
de pedicure en de logopediste en blijven 
er kantoorruimtes. Volgens Femke Janssen 
van De Regenvalk, zou het ideaal zijn als het 
gebouw ook als kantoorruimte voor wijkor-
ganisaties of voor wijkactiviteiten gebruikt 
zou kunnen worden.  De aanwezigen op de 
voorlichtingsavond, benadrukten de grote 
voordelen van een meer open karakter van 
het gebouw aan de zijde van het Regentes-
seplein. Hoewel de gemeente de nodige 
eisen stelt, zal De Regenvalk de komende 
maanden wijkbewoners op verschillende 
manieren betrekken bij de uiteindelijke 
plannen.

100 jaar Haagse 
Scouting Drumband 
groots gevierd

Scouting Drumband Den Haag bestond 
onlangs 100 jaar. Om dat te vieren waren 8 
andere scouting drumbands uit alle regio’s 
van Nederland uitgenodigd om samen met 
de jubilerende drumband op zaterdag 4 
juni in het Regentesse/Valkenboskwartier te 
defileren. De defiléroute liep van de Asman-
weg, via de Newtonstraat, de Beeklaan en 
de Weimarstraat naar het Regentesseplein 
en weer terug. Daarna hielden de drum-
bands een muziekwedstrijd in wijkpark De 
Verademing. Het evenement werd afgerond 
met een prachtige gezamenlijke finale van 
de 250 drumbandmuzikanten. 
Scouting Drumband Den Haag haalde zater-
dag 4 juni vier prijzen:  1e prijs marsmuziek, 
1e prijs showmuziek, Salzer trofee/ prijs voor 
meeste progressie en de Defilee prijs.
Anneke de Graaf

Zomerfestival
Het Weimarstraat festival op 28 mei was een 
vrolijke boel. Er was jazz, Peruaanse fluit-
muziek en een aantal originele kramen. De 
muziekschool liet haar drummertjes zien en 
horen, voor DNR werd volop gemusiceerd 
en het was vooral prachtig weer. Dat was 
wel eens anders in het verleden…
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Soundwalk door 
Regentessekwartier

tekSt: AAD vAn Schie

Het Rewire Festival 2016 heeft voor de deel-
nemers aan dit festival een ‘Geluids-wande-
ling’ van ongeveer een uur langs een aantal 
kenmerkende buitenlocaties in Regentesse-
Zuid laten ontwikkelen door de Rotterdamse 
musicus Jacques van de Veerdonk. 

De walk voert de wandelaars van Zaal 
3 aan de Constant Rebecquestraat via de 
Joseph Ledelstraat en Perponcherstraat 
naar het Koningsplein, waar Lucky TV een 
korte hulde aan de Koning brengt. Ver-
volgens via de Emmakade een uitstapje 
naar de Elandkerk, waar echte orgelmu-
ziek klinkt. Dan terug naar de Emmakade 
langs Jazzcafe Engels met jazz in de oren, 
langs de curiosawinkel (let op de klok-
ken) op de hoek richting de brug. De brug 
over en dan rechtsaf richting Esperant-
oplein langs het Magazijn (waar tot voor 
kort de Horeca academie zat) richting Lijn 
11. Daar kruist de route de trambaan en 
gaat verder langs het schoolgebouw van 
het Westerbeekcollege richting wijkpark 
De Verademing. Vervolgens de poort door 
en dan rechtsaf de hellingweg op. 

Deelnemers horen daar een indrukwek-
kende collage van geluiden die te maken 
hebben met de voormalige vuilverbran-
ding. Oud actievoerder Arie Schagen geeft 
college over de ‘smeerpijpen’ en de nood-
zaak tot actie, ambtenaren reageren ge-
ruststellend over de gevaren van die uit-
stoot. “Als er hier koeien liepen, waren die 

pijpen al lang weg,” roeptoetert de stem 
van Arie. De route gaat verder via het 
Kepplerplein richting Weimarstraat en 
dan linksaf naar De Nieuwe Regentes. De 
walk leidt de deelnemers onder begelei-
ding van passende klanken en de 
stem van de voormalige zwem-
instructrice Laudie Vrancken 
door het theater langs badhok-
jes en zwembad.

De audio is te downloaden via:
www.watchthatsound.nl/
soundwalk. 
Het werkt het beste met een 

gesloten hoofdtelefoon. Klik op 
deze link en het inladen start 
automatisch. Dat kan via Wifi met 
de telefoon op vliegtuigmodus. 
De plaatjes zijn indicaties voor 
de correct geladen audio. Het 
bestand is 50 MB, het duurt even 
tot alle bestanden geladen zijn.

Deze geluidswandeling kop-
pelt klankervaring aan wat 
de deelnemer om zich heen 
ziet. Jacques gebruikte een 
collage van technieken: van 
werkelijke en vervormde 
geluiden, narratieve geluiden 
via fragmenten van gesprekken 
met buurtbewoners tot mu-
ziekimprovisaties en composities 
tot muziekfragmenten van het 
Rewire Festival. De route is 
door iedereen vrij te lopen. 
Soundwalk: voor een andere 
kijk op de wijk en op haar historie.

Franklin: 
een grotestadsbistro
tekSt: Quirine reijMAn

De nieuwsgierigheid is even op de proef ge-
steld; maanden is er gewerkt aan café-bistro 
Franklin. Op de hoek van Valkenboslaan, 
Beeklaan en Laan van Meerdervoort, op het 
drukke Valkenbosplein, opende op 22 april 
Franklin. Een bistro op Amerikaanse wijze.

We eten er op een mooie dinsdagavond. Niet 
gereserveerd. Da’s niet handig, we wachten uit-
eindelijk bijna anderhalf uur (!) op een plekje. 
Ondertussen vermaken we ons aan de bar 
met lekkere biertjes. Zowel lokaal gebrouwen 
(Kompaan) als van over de grens uit België. En 
met het uitgebreide assortiment barsnacks. We 
hebben alle tijd om de inrichting te bekijken, 
te voelen hoe lekker grotestads het er uitziet 
vanaf de bar met uitzicht over het zonnige 
terras en langsrijdende trams en auto’s.Het in-
terieur is uitnodigend en warm, mooie houten 
bar en parketvloer, donkergroene achterwand, 
zwart stalen details in het meubilair en de 
entree. Kleine tafels met stoelen, een paar 
grote tafels met banken en krukken. Stijlvol en 
verzorgd, met een prettige nonchalance. Het 
eten smaakt goed, lekker recht-toe-recht-aan 
gerechten. We eten een halve kip van de bar-
becue met sla en frietjes (bijna franse frietjes 
zo dun) en een goeie hamburger. De toetjes 
waren minder. Het warme chocolade cakeje 
was klein en niet vloeibaar van binnen en van 

ijs met aardbeien verwacht je dat er echte 
aardbeien in zitten, dus geen aardbeiensiroop, 
helemaal  in deze bijna zomertijd. Maar met de 
hoofdgerechten en de ruime keuze in lekker 
bier was helemaal niets mis. 

De prijzen zijn schappelijk (hoofdgerechten 
tussen de 13 en 20 euro). We waren alleen wat 
verbaasd over de mensen die er kwamen. Wei-
nig uit de buurt leek het wel. Misschien nog 
veel nieuwsgierig volk getrokken uit de buurt 
van het andere restaurant dat de eigenaars 
runnen: Walter Benedict op de Denneweg? 

Ga er gewoon eens iets drinken of een hapje 
eten, ReVa is weer een leuke horecaplek rijker! 
Franklin, Valkenbosplein 24, 
www.cafefranklin.nl en facebook: Café Fran-
klin. Dagelijks geopend, doordeweeks vanaf 
16 uur, in het weekend vanaf 11 uur (dan kun 
je er ook lunchen).

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



KONKREETNIEUWS 15JUNI 2016

adressen en telefoonnummers

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

Gezondheid

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

Buurthuizen

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

meldpunten

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

Cultuur in onze wijk

DE NIEUWE REGENTES - IMAGE

Op zaterdag 2 juli om 14.30 in de Grote Zaal 
‘Image’, een voorstelling waarin creativiteit, 
fantasie en realiteit allemaal bij elkaar ko-
men! Tijdens Image treedt een groot gedeelte 
van Balletstudio Sharon Kleinegris op. United 
Moves, de projectgroep met jonge vluchtelin-
gen, doet ook mee. Hedendaagse muziek en 
live muzikanten begeleiden het optreden. 
Kaarten zijn te koop via info@balletstudio-
sharonkleinegris.nl. Balletstudio Sharon Klei-
negris biedt zowel, modern, klassiek, spits-
zen, krachttraining en pilates aan. 
www.balletstudiosharonkleinegris.nl. 
 
NESTRUIMTE – TRESSPASSAGES

Van 4 jun tot 1 aug exposeert Nest het 
werk van Simon Senn. Voor Trespassages 
maakte Senn een nieuw werk dat reageert 
op de beelden in de media van de actuele 
vluchtelingenproblematiek. Hij ging hier-
voor naar Moira, een van de vluchtelingen-
kampen op het Griekse eiland Lesbos. Daar 
vond hij de interactie met vluchtelingen in 
het kamp. Binnen dit gevoelige onderwerp 
tast hij het grensgebied van de correcte 
moraal af, met wellicht een ongemakkelijk 
en dubieus gevoel van onbehagen tot ge-
volg.
www.nestruimte.nl
 
GIRAF SCHRIJFT!

Marie-Louise en Mark Sekrève uit de Noor-
derbeekdwarsstraat illustreren en schrijven 
prentenboeken. ‘Giraf Schrijft!’, het vijfde 
kinderboekje over Giraf, gaat over de magie 
van leren schrijven. Giraf vindt flessenpost. 
Olifant leest voor. Het is een brief van IJs-
beer. Als Giraf een tekening voor IJsbeer 
maakt, schrijft iedereen zijn naam erbij. En 
dan mag Giraf. Maar, help! Giraf kan nog he-
lemaal niet schrijven... Maar gelukkig is daar 
Olifant. Marie-Louise en Mark hebben ook 
een vlog gemaakt over het boek, check You-
Tube. Giraf Schrijft! - ISBN 9789491774065

ZAAL 3 – DE PARADE

Een jaar geleden raakten Joep Hendrikx en 
Jos Nargy aan de praat over hun voorliefde 
voor  literatuur. Het leidde tot een docu-
mentair-poëzie experiment over de gedich-
ten van Allen Ginsberg. Joeps lievelings-
dichter, nu ook die van Jos. Wie was deze 
man? Wat dreef hem, wie waren zijn vrien-
den en wat schuilt er achter dat lieve ge-
zicht? Ze interviewden mensen die Ginsberg 
gekend hebben en lazen zijn complete 
werk. Een bijzondere voorstelling. Parade 
Den Haag, 14 t/m 17 juli. 
www.deparade.nl 

WIJN & KUNST – WALDO KOENDJBIHARIE 

 

Tot 4 aug exposeert Waldo Koendjbiharie 
zijn digitale fotobewerkingen in Wijn & 
Kunst in de Weimarstraat. Waldo Koendjbi-
harie (1949, Suriname) haalt zijn inspiratie 
voornamelijk uit gebeurtenissen in de we-
reld die hij omzet in beelden. Tijdens de 
expositie organiseert Wijn & Kunst 1 of 2 
extra evenementen die een aanvulling zijn 
op de expositie. Meer informatie hierover 
volgt op de facebookpagina van Wijn & 
Kunst. Voor aanmelding en informatie hier-
over kunt u ook contact opnemen:
06 28074999
info@paulvanderdonk.com
 
SOCIETEIT ENGELS – HERFSTPROGRAMMA

Het prachtige optreden van Hannah Al-
dridge (26 mei) is alweer achter de rug, 
maar de nazomerprogrammering van de Mu-
semix Concertreeks in Societeit Engels ver-
dient een plaatsje in de agenda van elke 
ReVa-bewoner: Op donderdag 8 sept Richard 
Shindell, op 6 okt Ray Bonneville, op 20 okt 
Plainsong, featuring Ian Matthews & Andy 
Roberts. En op 3 november Amelia White 
met Sergio Webb op gitaar. 
www.musemix.com

IAC – DENIM

Op zondag 3 juli om 16.00 uur opent bij het 
IAC (International Art Club), Weimarstraat 23, 
de expositie ‘Denim’ van Philo Gruisen. Philo 
Gruisen onderzoekt in haar werk het weefsel, 
de structuur, de indigo-kleur, de versletenheid 
en het rafelige. De resultaten van het onder-
zoek vangt ze in tekeningen, verf, structuren 
en beelden. Vanwege de zomersluiting van IAC 
is de galerie/atelier. beperkt open. Geïnteres-
seerden kunnen altijd een afspraak maken met 
Philo om de expo (tot 21 aug) te bekijken. Mail 
dan gruisen@ziggo.nl
www.iacdenhaag.nl

WAPITI – ZELF KUNST MAKEN

In de Marconistraat 10 zit het Haags moza-
iek en zilver atelier Wapiti. In Wapiti ver-
zorgt Ingrid la Haye creatieve workshops en 
cursussen voor onder andere mozaïek-work-
shops, (ook 3D) voor beginners en gevorder-
den, workshops glasmozaïek, sieraden ma-
ken en meditatief tekenen. Ingrid La Haye 
studeerde cum laude af aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten te Den 
Haag en is gecertificeerd Mozaïek & Art Clay 
Silver docente. Ingrid is daarnaast ook beel-
dend kunstenaar en sieradenontwerpster. Zie 
de website voor prijzen en tijden.
www.wapiti.nl.

HOEBOER KERAMIEK – ZELF KUNST MAKEN

Bij Pauline Hoeboer maken 4-jarigen  ver-
sierde taartjes, leren kinderen vanaf 8 jaar 
potjes draaien en versieren en kunnen vol-
wassenen behalve eendaagse workshops ook 
workshops volgen ‘groot draaien’ of ‘porse-
leindraaien’. En dan natuurlijk nog de weke-
lijkse lessen. De nieuwe cursussen ‘draaien 
en handopbouw’ voor beginners en gevor-
derden starten in de week van 12 tot 17 
september. Zie de website voor het volledige 
programma. Op www.paulinehoeboer.nl werk 
van Pauline zelf.
www.phoeboer.nl

SAMenStellinG: piet verniMMen
Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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DOORLOPEND

  Grauzone Summer Special | The Soft Moon
 16:00 uur | Postpunk
  Een voorproefje op het Grauzone Festival in februari 2017, 
  met de Amerikaanse postpunk band The Soft Moon, The Cosmic 

Dead, Odonis Odonis, en DJ’s The Social Lover, Trish Trash.
 
  I.s.m. Grauzone. 

 Bollywood in the Park | Milan Summer Festival
	 15:00,	18:00,	20:00	uur	|	Bollywoodfilm
	 Vertoning	van	meerdere	Bollywoodfilms	in	het	kader	van
 het Milan Summer Festival. 

 Cirque du Midi | Zomersterren
 15:00 en 20:30 uur | Familievoorstelling
  Een Cirque-du-Soleil-achtige voorstelling met circus, zang en dans 

door Cirque Moustache en buurtkinderen van Escamp.

  I.s.m. Scala, NME Foundation en Circaso. 

 Charmingly Obstinate Tour | Henry Rollins
 20:30 uur | Muziek, Stand-up Comedy
  Spoken word act van de Amerikaanse zanger, acteur, dichter, schrijver 

en allround artiest Henry Rollins. Kaarten via ‘t Paard.

 I.s.m. Paard van Troje. 

 Van Afrika tot de Perzische Golf | Shikh Shangar 
 20:00 uur | Trance
  Wonderschone Afrikaanse / Perzische / elektronische muziek m.m.v. 

Saeid Shanbehzadeh, Namito, Sheida en Naghib Shanbehzadeh.
.

 Pink Floyd in concert | Pink Project
 15:00 uur | Popmuziek
  De gepassioneerde muzikanten van de Pink Project brengen 

hoogtepunten uit het repertoire van Pink Floyd, met een spetterende 
lichtshow en fantastisch geluid.

 Haags Zwingfestival 
 15:00 uur | Meezingconcert
  Het alom bekende Nederlandstalige meezingevenement is terug in 

het Zuiderparktheater.  O.V.B.

 Kültür Mozaïek
 13:00 uur | Wereldcultuur
  Diverse Turkse culturele organisaties uit Den Haag stellen een 

afwisselend programma samen, met Turkse muziek, dans en 
poëzie. M.m.v.  Bahattin Turan en Eylul Karatuna, Cansu Eroglu en 
Alper Kelekci, Turkse Vereniging Escamp, Nitsanim, Karin van de 
Konijnenburg en de Dab Der Muziek Groep. I.s.m. Cultuurschakel

 Turkse rockband
 20:00 uur | Wereldmuziek
 Moderne Turkse volks-, pop- en protestmuziek. 

 Een Beetje Stuk | Marjolein Walinga
 15:00 uur | Theater
  Een toneelstuk door bewoners van Moerwijk. Makers en spelers zijn 

samen verantwoordelijk voor de inhoud. Interesses, capaciteiten en 
wensen van de spelers geven het stuk zijn eigenheid.

  Met dank aan VTV/Parkoers. 

 Korenfestival Den Haag
 11:00 uur | Koormuziek
  Een nieuwe editie van het Korenfestival! Met o.a.: MEMORIES, Klep 

& Co Kinderkoor, New Pop Art, Luscinia Choir, All Sounds Popkoor, 
Rebound Popkoor, Sanseveria POP en Am@zing Popkoor. 

 Kruip, Kriebel, Friemel | Kindertheater OZOFIJN
 11:00 uur | 3-7 jaar
  Een interactieve voorstelling over een moestuin, kriebelbeestjes en 

twee buurvrouwen. Ouders/begeleiders gratis!

 Cirque du Midi | Zomersterren
 15:00 en 20:30 uur | Familievoorstelling
  Een Cirque-du-Soleil-achtige voorstelling met circus, zang en dans 

door Cirque Moustache en buurtkinderen van Escamp.
 I.s.m. Scala, NME Foundation en Circaso. 

 Op vakantie met Dirk Scheele | Dirk Scheele 
 11:00 uur | 2-5 jaar
 Een actief meedoeliedjes-popconcert voor de allerkleinsten.

 Voorleestheater of Haags Poppenpodium
 Elke woensdag | 15:00 uur | 4-8 jaar
  Kom naar verhalen luisteren of kijk naar het spel van studenten van 

de Poppen- en Objectopleiding van het Haags Theaterhuis. Vanaf 18 
mei t/m 21 september. I.s.m. Voorleesexpres, Haags Theaterhuis. 

 Workshops Cirque du Midi | Zomersterren
 29 juli t/m 6 augustus | 09:00-16:30 uur | 4-8 jaar
  Wil jij een voorstelling maken met circus, zang en dans?
 Doe dan van 29 juli t/m 6 augustus mee aan de dagelijkse workshops.
 I.s.m. Scala, NME Foundation en Circaso.
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Ons programma kan de komende  

tijd nog worden aangevuld.

Houd voor het actuele aanbod dan 

ook onze website in de gaten.

Via de website kunt u zich ook 

inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Programma juli  
augustus & september

www.zuiderparktheater.nl


