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Feestelijke opening
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tekst: Piet Vernimmen foto: DieDerik Van Duuren 

Abbé Pierre
Het aantal kringloopwinkels in ReVa 

stijgt. In ReVa zitten o.a. de Kringloop, 
Schroeder en Emmaus: hun basisprin-
cipe ‘hergebruik van spullen’ is hetzelfde. 
Wat het verschil maakt is de gedachte er-
achter. Emmaus is bijna 70 jaar geleden 
opgericht door de Parijse priester Abbé 
Pierre. Hij nam daklozen in zijn eigen 
huis op en deze nieuwe bewoners ver-
zamelden en verkochten spullen om in 
hun onderhoud te voorzien en om enkel 
afhankelijk te zijn van hun eigen werk en 
bijvoorbeeld niet van subsidies of giften.

Tegenbeweging
Geertje van Vliet, de nieuwe coördina-

tor én, met haar gezin, bewoonster van 
het pand: “Ik heb hier zelf ook gewoond 
toen ik klein was, dus het is wel erg bij-
zonder dat ik hier nu weer kan wonen. 
Het principe van Abbé Pierre is eigenlijk 
onveranderd gebleven. Emmaus is nog 
steeds een niet commerciële instelling, 
het gaat niet om de opbrengst, maar om 
het hergebruik. Emmaus is een tegenbe-
weging, tegen de wegwerpcultuur. En wat 
ook onveranderd is gebleven: het gaat om 
de mensen die erbij betrokken zijn. Daar-
naast ondersteunen we ook projecten in 
binnen- en buitenland”

Huiskamer
Geertje: “Voor de vorige coördinatoren 

werd het werk te zwaar. Wij wonen hier 
vanaf januari 2017 en we hebben hard 
gewerkt om de panden op te frissen en 
ze een meer ‘open gezicht’ te geven. Elke 
coördinator legt toch eigen accenten. Wij 
leggen de nadruk op het contact met de 
mensen. Meer persoonlijk contact met 
onze klanten, met onze 18 vrijwilligers. 
We willen een functie in de buurt vervul-
len. We willen onze klanten kennen.” Net 
zoals Abbé Pierre zijn huis openstelde 
voor de Parijse daklozen, zo stellen ook 
de coördinatoren van de Emmaus hun 
woning open voor vrijwilligers. De huis-
kamer van Geertje is ook hún huiskamer.

Bakfietsen
Geertje: ”We hebben sinds 1987 deze 

winkel aan de Beeklaan 315, (‘Ha, 30 jaar, 
wéér reden voor een feestje!’) en sinds 
een jaar of 15 hebben we de onderde-
lenwinkel aan Beeklaan 299. Voor deze 
technische afdeling zoeken we nog vrij-
willigers. Het is er altijd druk. En we zijn 
ook op zoek naar mensen die mee willen 
helpen met het ophalen van spullen met 
onze bakfiets.”

Feestje heropening
“Een nieuwe groep positief ingestelde 

vrijwilligers, de heropening van beide 

winkels, een nieuwe coördinator en wij 
als nieuwe bewoners van het pand, alle 
reden voor een feestje”, aldus Geertje. 
“Een optreden van het straatorkest, een 
sfeervol optreden van Tim Akkerman, we 
hadden taartjes en verkochten plantjes 
en in de onderdelenwinkel was een clown 
aanwezig. Bij Fietsenmaker Bicyclus 
stond een enorme paellapan en bij de 
speelgoedwinkel was een dame met een 
grabbeljurk.

Palestina
Emmaus zou Emmaus niet zijn, als ze 

tijdens hun feestelijkheden de minder be-
deelden zouden vergeten: de opbrengst 
van de dag ging naar de Wilde Ganzen ac-
tie ‘Stroom voor het ziekenhuis van Dar 
Essalasam’. Dat ziekenhuis in de Gaza-
strook heeft slechts 6 uur stroom per dag, 
vanwege de bombardementen van Israël 
in de zomer 2014. Met zonnepanelen kan 
het ziekenhuis 24 uur per dag medische 
zorg bieden. Geertje: “De opbrengst van 
zaterdag was 1205,00 euro. Ik heb het 
bedrag meteen overgemaakt.”

Emmaus Beeklaan

Zaterdag 13 mei heropende Emmaus haar twee vestigingen aan 
de Beeklaan met optredens van straatorkest ‘Eigen Hulp’ en van 
Tim Akkerman. De zaak was enige tijd deels gesloten en de nieuwe 
coördinator, Geertje van Vliet, gaf beide 

vestigingen weer nieuw elan. Alle reden voor een feestelijke 
heropening. Feestelijkheden waar ook speelgoedwinkel ‘Rood 
met witte stippen’ en fietsenwinkel ‘Bicyclus’ aan deelnamen.
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Puinruimen in de achtertuin
WONEN IN DE WIJK  5

Bed & Tafel en Bed & Toon
ONDERNEMEN IN DE WIJK  8
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Nieuwe Dew Mandir

Operatie Steenbreek 

Nieuwe bed & breakfast

Feestelijke heropening

Weer samen trots op de 
Regentesselaan
Dit najaar kreeg een dode lindeboom op 
de Regentesselaan een warme sjaal van het  
buurtinitiatief Samen weer trots op de Re-
gentesselaan. Wie nu langs deze kleurrijke 
boom rijdt, ziet een klein wonder gebeu-
ren: vanuit de warme sjaal groeit weer een 
aantal kleine groene takken en bladeren.
Net als bij deze lindeboom, waren de ge-
zamenlijke plannen van het buurtinitiatief 
ten dode opgeschreven. Nadat wethouder 
Wijsmuller een warme sjaal kreeg aangebo-
den en de gemeenteraad kritische vragen 
heeft gesteld aan het college is er toch 
een minimaal budget beschikbaar gesteld 
om op kleine schaal verbeteringen door te 
voeren aan de middenberm.
Die verwaarloosde middenberm van de 
laan zal in de loop van het jaar dus ook 
weer wat mooier worden. Waar nodig zal 
Samen weer trots op de Regentesselaan de 
berm van warmte en kleur blijven voorzien, 
zodat we trots kunnen zijn op onze laan.
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tekst: AAd vAn schie

 
Heropening van de Emmauswinkels aan de 
Beeklaan, de opening van de Hindoetempel 
Dew Mandir aan de Gaslaan en van BenT, de 
nieuwe Bed&Toon. Op de valreep nog de ope-
ning van de gay ontmoetingsbar Friendz aan 
de Valkenboslaan 20. De plannen van het kort 
geleden geopende Buurthuis van de Toekomst 
aan de Weimarstraat komen uitgebreid aan 
de orde. Maurits Burgers, beroepswandelaar, 
schrijft een interessant verhaal over de Afzan-
derijvaart aan de Valkenboskade en natuurlijk 
weer aandacht voor een groen onderwerp: 
‘Operatie Steenbreek’. 

Over groen gesproken. De resultaten van de 
Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen 
voorjaar laten op wijkniveau zien, dat juist 
in ReVa de aanhang van groene partijen als 
GroenLinks en D’66 het hoogst is van alle wij-
ken in de stad. De vele initiatieven op groenge-
bied in ReVa vertalen zich dus ook via de stem-
bus. John, onze cartoonist levert er een komisch 
beeldcommentaar bij.

Ja en dan natuurlijk ook aandacht voor Zand 
en Veen Deel 2 van onze onvolprezen Theater-
broedplaats De Nieuwe Regentes. Een indruk-

wekkend staaltje Buurttheater vol verhalen van 
en over wijkbewoners en over de ontwikkelin-
gen in de wijk. Zo laat je zien wat de waarde is 
van een levende theaterplek in de wijk.

We starten ook een nieuwe fotorubriek met 
een heel korte tekst onder de titel ‘Buren in 
Beeld’ van de hand van Esther Gerardts. Mooie 
eerste aflevering, hopelijk vindt u dat ook. 

Frans de Leef is helemaal terug: de tentoon-
stelling van zijn grafisch werk in DNR, een inter-
view met hem over allerlei facetten van zijn in-
spanningen en gelukkig ook weer een column 
van zijn hand.

Tenslotte: we zijn op zoek naar medewerkers 
die een aantal keren per jaar een bijdrage zou-
den willen leveren over een onderwerp waarin 
ze goed thuis zijn en dat van belang is voor de 
inwoners van ReVa. Graag reacties.

VAN DE REDACTIECOLOFON

“Vooral veel 
zonnige artikelen 

dus deze ronde  

”

B uiten is de zomer al volop aan de gang en daar willen wij van de buurtkrant 
niet bij achterblijven. Vooral veel zonnige artikelen dus deze ronde. 

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuws.nl

Stichting Konkreet Nieuws KvK: 856362712 
Adverteren? 
Kijk op www.konkreetnieuws.nl/over-konkreet-nieuws

konkreetnieuws

•  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).

De gezelligste evenementenlocatie in hartje Den Haag!
Kepplerstraat 59-63 | www.drieluik.com | (070) 360 55 16
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De volgende nummers van 
Konkreet Nieuws  
verschijnen 22 augustus, 
17 oktober en 12 december
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tekst en foto’s: Piet vernimmen 

Zondag 28 mei 2017, de plechtige en feeste-
lijke opening van Shri Sanatan Dharm Dew 
Mandir. Binnen de Hindoestaanse gemeen-
schap is het de dag waar met spanning naar 
is uitgekeken.

Na bijna 20 jaar verhuisde de hindoe-
gemeenschap van Dew Mandir voor haar 
gebedsdiensten van een voormalige auto-
showroom met aan de straatkant het ui-
terlijk van een simpele garagebox naar een 
volwaardige Hindoestaanse tempel. Van 
Gaslaan 72 naar Gaslaan 74. Hemelsbreed 
nog geen 10 meter, maar wat een wereld 
van verschil…!

Toen 40 jaar geleden de eerste generatie 
Surinamers waaronder veel Hindoestanen, 
naar Nederland kwam, was hun eerste zorg 
huisvesting, werk, zich settelen en integre-
ren. Studie en opleiding van hun kinderen 
kwam op de tweede plaats en wat hun ge-
bedsdiensten betreft waren zij allang blij 
met een vrijgekomen winkel, schoolge-
bouw, keldertje, garage of oude werkplaats. 
Maar de afgelopen jaren zien we steeds 
vaker dat de Hindoestaanse gemeenschap  
‘echte’ tempels bouwt. Tempels, sterk ge-
lijkend op die in Suriname of India en liefst 
met authentieke versieringen.

Stromingen 
In Den Haag wonen ruim 60.000 Hindoe-

stanen. De meerderheid daarvan behoort 
tot de Sanatan Dharm, de grootste groep. 
Andere stromingen, zoals de Arya Samaj, 
de Sikhs en de Hare Krishna komen uit 
deze Sanatan Dharm voort. Dew Mandir 
behoort tot de Sanatan Dharm, het traditi-
onele hindoeïsme, dat als basis een aantal 
heilige geschriften heeft zoals de Vedas, 
Upnishads, Puranas en de Ramayana.. An-
dere tempels in Den Haag van de Sanatan 
Dharm staan aan de Alberdingk Thijm-
plein, de Abraham van Beyerenstraat en de 
Mijtensstraat.

 Zoals gezegd: in ReVa opende 28 mei 
2017 de nieuwe Dew Mandir aan de 
Gaslaan 74. In Den Haag, in de omgeving 
van Station Hollands Spoor aan de 1e van 
der Kunstraat, is nog een reli-bouwplaats. 
Daar bouwen drie stromingen binnen het 

Hindoeïsme een gebedsruimte:  de Sri 
Krishna Dhaam  (Hare Kirshna), de Sri 
Guru Singh Sabha (Sikhs) en de Arya Samaj 
Nederland. Door allerlei oorzaken heeft de 
bouw voor de gebedsruimte van de Hare 
Krishna en de Arya Samaj achterstand op-
gelopen, maar de tempel voor de pakweg 
3000 Haagse Sikhs is in januari 2016 fees-
telijk geopend. 

 Garage
Hemant Lachman, voorzitter van de 

‘Commissie Nieuwbouw’: ”Vanaf de jaren 
’70 tot 1997 zat Dew Mandir aan de Jan 
Hendrikstraat en we zitten nu alweer 20 
jaar in deze garage aan de Gaslaan 72. Nu 
is onze gemeenschap gesetteld en ingebur-
gerd en zijn we toe aan een gebedshuis met 
uitstraling.”

Nieuwbouw
De Dew Mandir heeft twee verdiepingen 

van 31 bij 13 meter. Beneden is de keuken 
met eetgelegenheden en sanitair en boven 
is de gebedsruimte. Naast de nieuwe tem-
pel heeft Dew Mandir nog een aparte ruim-
te met leslokalen. De nieuwbouw is opge-
zet volgens de vedische en vastu shastra 
voorschriften. Het is een prachtig, monu-
mentaal gebouw. Hemant Lachman: “Op de 
vier hoeken staan 4 kleurrijke mensgrote 
‘moerties’:  twee beeltenissen van Hanu-
man, en een van Ganesha en Garuda. Ook 
midden bij de ingang staat een beeld en 
voor het interieur bestelde Dew Mandir 13 
mensgrote moerties. Alle beelden komen 
uit India. De beelden voor het interieur die 
het goddelijke voorstellen komen op het 
altaar te staan. De  kracht van deze grote 
beelden is hetzelfde als die van de oude, 
maar in deze nieuwe tempel passen beel-
den met een grotere uitstraling.”

 Dew Mandir en de wijk
De tempel is niet enkel bedoeld als ge-

bedsruimte en ook niet enkel voor de 
Hindoestaanse gemeenschap. Dew Man-
dir nodigt wijkbewoners, ongeacht hun 
achtergrond, uit voor haar buurtgerichte 
activiteiten zoals yoga voor jongeren en 
volwassenen, sari draperen of muziekin-
strumenten bespelen. Ook bij verschil-
lende bijeenkomsten nodigt Dew Mandir 
de wijkbewoners uit. En leerlingen van 
verschillende scholen in Den Haag komen 
jaarlijks op excursie om kennis te nemen 
van het gedachtengoed van Dew Mandir en 
om het respect voor elkaar te bevorderen.

Tempel aan huis
De heer Lachman: “In onze gebedsruimte 

is plaats voor ruim 200 gelovigen. Dat lijkt 
misschien niet veel, maar het is in ons ge-
loof niet noodzakelijk of verplicht om we-
kelijks de tempel te bezoeken. Vergeet ook 
niet dat zeker 98% van de Hindoestanen 
een eigen tempeltje thuis heeft. De meeste 
Hindoestanen bezoeken een- of tweemaal 
per jaar de gebedsdienst in de mandir. En 
ze vinden het belangrijk om de naamge-
vingsceremonie, de naankaramsanskaar, 
en de huwelijksplechtigheid in een mandir 
te houden. In de nieuwe tempel spreekt de 
ruimte tot de verbeelding.”

Financiën
De financiën voor de bouw komen hoofd-

zakelijk van de gelovigen zelf. Vooral sinds 
de fundraisingsbijeenkomst op 5 april 
2015 (entree 100,--) ging het snel. Op deze 

avond werd ruim 55.000,- euro gespon-
sord. En toen eenmaal duidelijk was dat 
de nieuwbouw er nu ook echt zou komen, 
vergrootte dat het vertrouwen. De heer 
Lachman: ”Je moet je voorstellen dat onze 
eerste berekeningen neerkwamen op een 
bedrag van 1,6 miljoen euro. Wij hebben 
al vrij snel vastgesteld dat we dát bedrag 
nooit zouden kunnen opbrengen. Maar 
door enorme inzet van vrijwilligers, van 
bedrijven, van organisaties en ook door 
de inzet van niet niet-hindoes is het ons 
gelukt dat bedrag tot bijna de helft terug 
te brengen. Daar ben ik geweldig dankbaar 
voor. En het lukte ook door de goede har-
monie in het bestuur.”

De feestelijke opening
“De 12 godenbeelden die in de gebeds-

ruimte aan de Gaslaan 72 stonden, werden 
met eer en rituelen verhuisd en kregen 
een aparte plaats in de gebedsruimte.  En 
op 28 mei was de officiële opening, die  
‘s ochtends al begon met rituele gebeden 
en ceremonies en openingshandelingen. 
Na het Parikramaa, het om de tempel lo-
pen, werd het lint doorgeknipt en begon in 
de tempel de ceremonie. De moerties wer-
den ingewijd volgens de vedische rituelen. 
Een van de vele sprekers was wethouder 
R. Baldewsingh. Hij karakteriseerde de 
nieuwe tempel als een plek van dialoog 
en eenheid en veiligheid: “Wij zijn hier als 
Hindoestaanse gemeenschap met elkaar 
verbonden en verbinden ons met de maat-
schappij”. 

De nieuwe Dew Mandir RELIGIE IN DE WIJK

“De tempel is niet 
enkel bedoeld als 

gebedsruimte

”

  Inwijdingsrituelen van de opening van de nieuwe tempel

  Een dag waar met spanning naar is uitgekeken

  Het ceremoniële Parikramaa op zondag 28 mei



KONKREETNIEUWS4 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

tekst: dirk Post, notAris 

Al sinds 1838 trouwen echtgenoten in Neder-
land in gemeenschap van goederen als zij geen 
huwelijkse voorwaarden maken. Ongeveer 
70 procent van de huwelijken wordt gesloten 
in die gemeenschap van goederen. De Eerste 
Kamer heeft op 28 maart het wetsvoorstel 
aangenomen om onze gemeenschap van 
goederen te vervangen door een beperkte 
gemeenschap van goederen. In de toekomst 
wordt alléén vermogen dat tijdens het huwelijk 
wordt opgebouwd gemeenschappelijk. 

Conflicten en emoties
Tijdens een huwelijk hebben echtgenoten 

drie verschillende vermogens, namelijk ieders 
privévermogen van vóór het huwelijk en het 
vermogen dat tijdens het huwelijk ontstaat. Dat 
vergt wel wat administratie van de echtgenoten. 
Aan het einde van het huwelijk – het maakt niet 
uit of het eindigt door echtscheiding of overlij-
den – moet een echtgenoot kunnen aantonen 
dat iets privé is. Kan een echtgenoot dat niet, 
dan volgt de verdeling 50/50. Dat zal tot conflic-
ten en de nodige emoties leiden. Door dit voor 
het huwelijk vast te leggen in een notariële akte, 
worden een hoop problemen voorkomen.

Voor het huwelijk
Het is opletten met goederen die echtgenoten 

vóór het huwelijk gezamenlijk, maar niet 50/50 
hebben verkregen, bijvoorbeeld een woning die 

in de verhouding 70/30 is aangekocht. Door het 
aangaan van het huwelijk valt die woning in de 
beperkte gemeenschap en wordt de verhou-
ding alsnog 50/50. Instandhouding van de 
70/30-verhouding kan bij huwelijkse voorwaar-
den worden geregeld.

Loondienst
Een echtgenoot met een voorhuwelijkse 

onderneming wordt verplicht om aan de be-
perkte gemeenschap een redelijke vergoeding 
te betalen voor de geleverde arbeid, kennis en 
vaardigheden in de onderneming. Als de echt-
genoot in loondienst zou zijn, zou dat arbeids-
loon immers tijdens het huwelijk in de beperkte 
gemeenschap vallen en ook ten gunste van de 
andere echtgenoot komen. 

Eigen keuze
Uiteraard kan bij huwelijkse voorwaarden van 

deze nieuwe wetgeving worden afgeweken en 
kan zelfs gekozen worden voor de traditionele 
gemeenschap van goederen zoals we die nu 
nog kennen. De wet wordt op 1 januari 2018 
ingevoerd. Voor samenwoners verandert er 
overigens niets.

Einde wettelijke gemeenschap van goederen 

tekst: mAurits Burgers foto: Piet vernimmen

 
Op verzoek van de redactie licht Maurits Bur-
gers, beroepswandelaar, dit jaar in elke editie 
een bepaalde plek, straat of gebouw uit. 

 De meeste mensen kennen de Afzanderijvaart 
als de Valkenboskade, maar dat is eigenlijk de 
naam van de straat die langs beide zijden van 
de Afzanderijvaart loopt.  De Afzanderijvaart 
is rond 1880 gegraven in een gebied dat toen 
nog helemaal onbebouwd was. 

Ophoogzand
De vaart diende om zand af te voeren dat 

werd afgegraven uit het duingebied, dat 
zich toen nog uitstrekte tot aan de Laan 
van Meerdervoort. Voor de stadsuitbrei-
dingen in het Haagse veen, maar ook in 
Delft en Rotterdam was er veel behoefte 
aan dit zogenaamde ophoogzand. Ook 
voor de aanleg van spoordijken en wegen 
was er veel vraag naar dit zand. Later is 
de zandvaart ook gebruikt in omgekeerde 
richting voor de aanvoer van bouwmate-
riaal voor de aanleg van de Bomenbuurt 
en de Bloemenbuurt. Tot in de jaren vijf-
tig was de Afzanderijvaart nog via het 
Hanenburgkanaal verbonden met het 
Verversingskanaal dat langs de Suezkade 
loopt. Later is het Hanenburgkanaal over-
kluisd. Sindsdien heet de Hanenburgkade 
Hanenburglaan.

Waterkwaliteit
Het water in de Afzanderijvaart stroomt 

vrijwel altijd zeer snel landinwaarts. Dat 
komt door een gemaal bij het Verver-
singskanaal. Zo houdt men het Haagse 
water in de Loosduinse vaart, het Laak-
kanaal, de Laakhaven, het Zieke en de 
Singelsgrachten in beweging ten behoeve 
van een goede waterkwaliteit. 

Zwembad
In het begin van de twintigste eeuw was 

er in een afgezet deel van de Afzanderij-
vaart ter hoogte van de Mient een open-

baar zwembad. Langs de kade, waar nog 
geen huizen stonden, was een tribune en 
waren er duikplanken. In het gemeentear-
chief zijn daar nog foto’s van te vinden.

Groene Huis
De bebouwing langs de vaart begon 

aan de noordzijde. Op de hoek van de 
Valkenboskade, de Loosduinseweg en de 
Valkenboslaan staat het oudste gebouw, 
een prachtige villa met een groen dak en 
een riant balkon. Hoewel alleen het dak 
groen is, noemt men deze villa uit 1912 
het Groene Huis. In de richting van de Ha-

nenburglaan worden de panden steeds 
jonger. In 1924 begint men ook de zuidzij-
de van de Valkenboskade te bebouwen bij 
de aanleg van de Heesterbuurt. Opvallend 
om te zien is dat de Jugendstil-elementen 
van de portiekwoningen aan de noord-
zijde plots verdwenen zijn. Na de Eerste 
Wereldoorlog was deze sierlijke stijl ab-
rupt afgelopen om plaats te maken voor 
een meer zakelijke bouw.

Volg Maurits’  wandelingen op 
wandelenmetmaup.nl of via Facebook.com/
WandelenMetMaup

De Afzanderijvaart

  De Afzanderijvaart vanaf de Mient, richting Laan van Meerdervoort

Vrijwillige chauffeurs 
gezocht voor senioren
De dienst Begeleiden en Rijden Segbroek 
zoekt met spoed nieuwe vrijwillige chauf-
feurs. 
Begeleiden en Rijden is een dienst voor 
senioren van 60 jaar en ouder die minder 
mobiel zijn en niet meer zelfstandig kun-
nen reizen naar afspraken binnen of buiten 
Den Haag. Het gaat dan vaak om zieken-
huisbezoek, de kapper, de opticien, een 
activiteit in de buurt of familiebezoek. 
Begeleiden en Rijden zoekt vooral chauf-
feurs voor de avonden en voor het week-
end. Het is belangrijk dat de vrijwilligers het 
leuk vinden om senioren goed te helpen, 
geduldig zijn, vriendelijk en klantgericht.
Chauffeurs ontvangen een onkostenver-
goeding voor het gebruik van de auto en 
uiteraard de benzinekosten. De ritprijs 
bedraagt 3 euro voor een enkele reis en 5 
euro voor een retour binnen het stadsdeel. 
Buiten het stadsdeel bedraagt de ritprijs 
0,40 cent per km. 
Neem contact op met: Sandra Menken, 
email: s.menken@voorwelzijn.nl, tel. 
070-2052480 

Vrijwilliger  
kinderactiviteiten
VÓÓR Welzijn Jeugdwerk Segbroek is op 
zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij 
het opzetten en bedenken van activiteiten 
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in 
het Haagsche Hopje aan het Newtonplein.
Heb je affiniteit met kinderen, ben je 
enthousiast en kun je zelfstandig werken? 
Ben je consequent en kun je kinderen 
aanspreken op gedrag? Ben je iedere week 
inzetbaar? Neem dan contact op met de 
Jeugdwerker van Segbroek, Michel van 
der Helm. Michel.vanderhelm@voor-
welzijn.nl of bel met 06-51054688

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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Rol gemeente 

 
Als het gaat om de rol van de gemeente, ziet de grootste groep panelleden die in het actief geven voorlichting over houtstook. Circa een kwart vindt dat 
de gemeente niet actief iets hoeft te doen. Verbieden van houtstook is duidelijk de minst genoemde optie.  
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Geen rol, de gemeente hoeft
hier niet actief iets te doen

Actief voorlichting geven
(over schadelijke effecten,
hoe je verantwoord hout

kunt stoken, etc.)

Houtstook in woonwijken
verbieden (evt. alleen bij

bepaalde
weersomstandigheden)

Anders

Hoe ziet u de rol van de gemeente als het gaat om houtstook in woonwijken? 
Kies de optie die u het meest aanspreekt.

Hoe gezellig zijn  
houtskool-barbecues eigenlijk?

WONEN IN DE WIJK

tekst Piet vernimmen

Deze onbewuste en onbedoelde vorm van 
burenoverlast beperkt zich niet tot de ast-
matische buurman die niet naar buiten kan, 
maar de hoeveelheid fijnstof die vrijkomt, 
betreft het leefmilieu in de gehele stad.

Wijkbewoner Rob: ”De media besteden 
regelmatig aandacht aan houtstook en 
barbecues.  Er zijn steden waar men een 
verbod overweegt in verband met de hoe-
veelheid fijnstof die houtstook oplevert. 
Om fijnstof te beperken worden binnen-
steden autoluw gemaakt, maar dit stoken 
gaat daar natuurlijk lijnrecht tegenin. Er 
zijn mensen die om milieuredenen elek-
trisch rijden en dan thuis de open haard of 
houtkachel aansteken.”

Fijnstof
In Den Haag heeft 1 op de 6 huishoudens 

een houtkachel of open haard. Landelijk is 
dat 1 op 10. Bijna alle ondervraagden van 
het Haagse Stadspanel denken ten onrech-
te dat de industrie, lucht- en scheepvaart 

en elektriciteitscentrales veel grotere fijn-
stofbronnen zijn dan het stoken van hout 
door huishoudens. Zelfs het verkeer zorgt 
voor minder fijnstof in de lucht. 

De site van de gemeente: “Wanneer u de 
open haard of houtkachel 1 uur brandt, dan 
brengt dat 5 keer zoveel fijnstof in de lucht 
als 1 uur autorijden in de stad.”

Tips
Op de website www.denhaag.nl/home/

bewoners/actueel/to/Verstandig-hout-
stoken.htm staan tips om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken, zoals het ge-
bruik van de juiste kachel, niet stoken bij 
windstil weer, stoken van droog hout en 
zorgen voor voldoende frisse lucht.

Ook het gebruik van elektrische of gas-
barbecues vermindert de overlast aan-
zienlijk. En… Den Haag heeft de meest 
ideale barbecueplek van Nederland: op 
zondagmiddag in het Zuiderpark!

Een rol tapijt, een peutertractor, een rugwervel

Puinruimen in je achtertuin

tekst: Quirine reijmAn foto: BrendA scholten

De prijs is door Duurzaam Den Haag in het 
leven geroepen om mensen aan te sporen 
om hun versteende tuinen om te toveren tot 
groene oases met planten in de volle grond. 
Zodat er méér groeit, en dat de bodem ook 
meer water aankan. Dat is namelijk één van 
de uitdagingen voor een stad als Den Haag. 
Het klimaat verandert en extremere weers-
omstandigheden zoals hevige regenval en 
hogere temperaturen zullen zich vaker 
voordoen. Daar helpt fikse begroeiing tegen. 
Schaduwrijke plekken zorgen dat de grond 
minder snel uitdroogt, de wortels houden de 
grond goed vast, terwijl het water ongehin-
derd weg kan lopen. In 2016 haalde Duur-
zaam Den Haag maar liefst 90.000 tegels op 
met Operatie Steenbreek.

Vochtproblemen
Ook Brenda Scholten nam de handschoen 

op. Maar haar ambities reikten verder. Het 
verbeterde stukje van haar tuin was nog 
maar het begin. Ze was daarbij al gestuit op 

twee lagen beton met een zandlaag ertussen 
en ze had last van vochtproblemen: de mu-
ren waren er al door verzwakt. Niet alleen 
leuk en ‘goed voor het milieu’ dus zo’n ge-
zonde tuin, maar ook bittere noodzaak. 

Zestig zakken puin
Weken later meldt Brenda dat er ontwik-

kelingen zijn waardoor “onze tuin nu alles-
behalve een groene oase is. We gaan deze 
zomer de gevel van onze uitbouw van bui-
tenaf isoleren en omdat het isolatiemateriaal 
tot onder het maaiveld wordt aangebracht, 
moesten we alvast een sleuf rondom de ge-
vel graven. We hebben inmiddels zo’n zestig 
zakken puin naar de stort gebracht - ongelo-
felijk wat we allemaal aantroffen! Heel, héél 
veel steen, glas, marmer, plavuizen, flessen 
en potten, maar ook inmiddels bijna een hele 
fiets-in-onderdelen, een gasstel, een paar 
schoenen, een stoelzitting met springveren, 
muurankers, een raamlood, een rol tapijt, 
enorme lappen plastic, een peutertractor en 
eh een rugwervel. Een wat?! Ja, een rugwer-
vel. We zijn voorlopig nog niet klaar. Want tja, 

als je zo dicht tegen de gevel al van alles aan-
treft, dan wil je de hele tuin blootgelegd heb-
ben. Want je kunt ‘stenen breken’ wat je wil, 
maar zolang er grote lappen plastic en rollen 
tapijt onder de zoden liggen, schiet je netto 
nog niets op.”

Vastberaden
“Ja, we zijn af en toe een beetje wanhopig, 

maar tegelijkertijd ook vastberaden. We zúl-
len het fiksen; het puin moet allemaal weg. We 
willen per se een ‘gezonde’ tuin, waar planten 
bloeien en waar regenwater gewoon weg-
loopt in plaats van de muren verziekt. Wat dat 
betreft ben ik een soort missionaris. Ik zou het 
tegen iedereen willen zeggen: graven jongens, 
en puinruimen. Beter voor je huis, want veel 
minder waterdruk op de vaak toch al niet al 
te beste gevels, beter voor je tuin, want er ont-
staat een normale waterhuishouding in plaats 
van een ondergronds moeras én beter voor 
de stad om dezelfde redenen dat de Operatie 
Steenbreek goed is voor de stad.”

Vrijdag 31 maart 2017. Een feestelijk moment tijdens de maandelijkse borrel van Duurzaam 
Den Haag: Brenda Scholten uit de Franklinstraat krijgt de tweede prijs in de Operatie Steen-
breek. 

 De zoveelste lading puin. Tweede prijs

Het is weer zomer en dat betekent voor nogal wat straatbewoners ‘gezellig in de tuin en de 
barbecue aan!’ Tegelijkertijd zijn diezelfde houtskoolbarbecues op windstille dagen een 
ramp voor wijkbewoners die last hebben van hun luchtwegen. Die laatste groep heeft ’s 
zomers last van houtskoolbarbecues en ’s winters van houtkachels en open haarden.

Aan Tafel Gesprekken
Het Circus aan De Verademing was 
zowel in 2015 als in 2016 succesvol. 
Maar het Circus bereikte nog niet alle 
mensen uit ReVa. 
Daarom onderzoekt de organisatie waar 
de behoefte van de buurtgenoten ligt. 
En ook, waar buurtgenoten zich voor 
zouden willen inzetten. Hiervoor werd 
‘Aan Tafel Gesprekken’ bedacht: Samen 
eten en brainstormen over het optimali-
seren van de wijk.
Zondag 21 mei vond de eerste editie 
van Aan Tafel Gesprekken plaats in 
het Buurthuis van de Toekomst. Zowel 
jongeren als ouderen brachten gerech-
ten mee en deelden bruikbare ideeën. 
Vooral de bereidheid om zich in te zet-
ten voor de buurt was verrassend hoog. 
Er volgen nog 3 bijeenkomsten. De 
recepten en ideeën worden verzameld 
en in een boekje gegoten. Inmiddels 
deelden 85 buurtbewoners hun ideeën. 
Het streven is 500 mensen uit de buurt 
aan tafel te krijgen. Denk ook mee aan 
Het Recept voor een betere buurt! Meer 
weten of jouw recept delen? 
Mail naar: info@pepdenhaag.nl 
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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

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

Al meer dan 65 jaar een begrip in Den Haag

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Druk- & printwerk 
met de

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

Geeft drukwerk weer kleur!

•• • • • • •

 

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 

Alle dagen (behalve dinsdag) 
geopend van 07:00 t/m 20:00
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tekst: Anneke de grAAf foto: diederik vAn duuren 

Op de hoek van de Koningin Emmakade en de 
De Constant Rebecquestraat zit de tweede-
hands spullenzaak  ‘C’est la vie Den Haag’.  Op-
merkelijk zijn de vele beeldjes in de etalage, 
waaronder een grote collectie Mariabeeldjes. 
Ook opmerkelijk: de eigenaar noemt zich 
‘John Kennedy’ en hij komt oorspronkelijk uit 
Egypte. 

‘John Kennedy’ had vroeger zijn zaak, 
‘de Haagse Snuffelmarkt’ in de Piet Hein-
straat. Vier jaar geleden is hij hiernaartoe 
verhuisd. “Deze locatie is veel leuker en 
beter: meer parkeergelegenheid, lekker 
veel ruimte om spullen voor de winkelpui 

neer te zetten, een prettig weids uitzicht, 
gezelligheid, leuke buren. Hier komen mijn 
klanten echt uit de eigen buurt.” De winkel 
is, behalve op zondag, elke dag open van 
10.00 tot 18.00 uur.

Echt Hollands 
“Ik probeer zoveel mogelijk echt Hol-

landse oude spulletjes te vinden voor in 
mijn zaak” zegt ‘John Kennedy’ die zelf 
ook hier in de buurt woont. “Leuke spul-
len voor mensen met smaak. Die vind ik 
op rommel- en antiekmarkten.” Maar hij 
is niet al te star in dat ‘echt Hollands’. Er 
hangen bijvoorbeeld ook reproducties van 
farao’s en van Marilyn Monroe. En hij wijst 

op een fraaie echt geschilderde Mona Lisa, 
die bijna niet van het origineel is te onder-
scheiden. 

Hoe verder je de winkel inloopt, hoe nau-
wer de vele kruip-door-sluip-door gange-
tjes worden. De bezoeker komt ogen tekort 
in deze krappe doolhof. Steeds doemt er 
weer een nieuwe ruimte op met een bonte 
verzameling spullen. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of het is er: klokken, Delfts blau-
we vazen, Afrikaanse maskers, kleding, 
boeken, oude poppen, beertjes, olielam-
pen, koffiemolens, en heel veel beelden en 
beeldjes, gesorteerd op land, onder andere 
heel veel Indianenbeeldjes.  En verder dus 
al die Mariabeeldjes. ‘John Kennedy’ houdt 
zelf het meest van de oudste beeldjes. “Die 
zijn nog echt met de hand gemaakt. En kijk, 
die gezichtjes zijn ook mooier.” 

‘C’est la vie Den Haag’, tweedehands-spullendoolhof 

Echt oudhollands met een knipoog

tekst: Anneke de grAAf 

De meeste van de vrolijke aanwezigen waren 
van hindoestaanse afkomst. Er waren veel 
sprekers, die het belang van de opening van 
dit bijzondere Eetcafé benadrukten. Zoals Soe-
rin Narain, directeur van voormalig Stichting 
Hindustani, sinds kort Stichting Vobis.  Vobis 
heeft een belangrijk aandeel gehad in de tot-
standkoming van het café. “Wij zijn heel actief 
als het gaat om de emancipatie van mannen, 
vrouwen en homo’s en wij staan hier dan ook 
helemaal achter”.

Praatjes
Abied Guman, die zijn voormalige Skippy’s 

bar samen met inmiddels dierbare vriend 
Sanam van Voorthuysen omtoverde tot gay 
bar: “Ik ontmoette Sanam die met dit idee bij 
me kwam en het klikte meteen heel goed tus-
sen ons. Samen zijn we  aan de gang gegaan 
om dit interculturele gay café te realiseren. 
Ik ben ook erg blij dat Vobis ons zo geholpen 
heeft.”

En wat betreft ‘de praatjes’ in de Hindoestaan-
se gemeenschap: “Dat maakt me niets uit! Ik 
zie de toekomst van dit café als een plek voor 
mooie sociale contacten en respect voor el-
kaar.” Mede-oprichter Sanam: “Homo’s hebben 
zich de laatste tijd teveel verschanst binnen de 

sociale media. Het wordt tijd dat ze zich weer 
meer laten zien. En verder hoop ik dat we in dit 
café veel plezier hebben, maar daarnaast ook 
problemen kunnen bespreken.” 

FriendZ

“Leuke spullen 
voor mensen met 

smaak ”

Op 26 mei werd Eetcafé FriendZ aan de Valkenboslaan 20 feestelijk geopend door onder 
andere stadsdeelmanager Karin Withagen. FriendZ is het eerste  interculturele gay café 
van Den Haag. 

tekst: Anneke de grAAf foto: euroPA kinderhulP  

Europa Kinderhulp is op zoek naar gastou-
ders/gezinnen die buitenlandse én Neder-
landse kinderen uit kwetsbare gezinnen 
een fijne vakantie willen bieden. 

Wijkbewoonster Rhodia Maas is vrijwil-
ligster bij Europa Kinderhulp: “Kwetsbare 
gezinnen is misschien een breed begrip, 
maar je kunt denken aan kinderen die 
opgroeien in omstandigheden waar sprake 

kan zijn van verslaving, schulden, ziekte, 
mishandeling, kortom alles behalve ideale 
omstandigheden voor opgroeiende kinde-
ren. Het is belangrijk dat kinderen even op 
adem kunnen komen, kunnen ervaren dat 
de wereld er ook anders uit kan zien dan 
wat ze dagelijks meemaken. De ervaring 
leert dat kinderen toch met meer bagage 
teruggaan dan waarmee ze gekomen zijn. 
En vaak blijft er contact bestaan met het 
opvanggezin.”

Periode
Voor deze zomer gaat het om de vol-

gende kinderen en periodes: 9 kinderen 
uit Parijs van 8 t/m 22 juli; 5 kinderen 
uit andere grote Franse steden van 1 t/m 
17 augustus;  32 kinderen uit Berlijn van 
24 juli t/m 10 augustus;  27 kinderen 
uit Hannover van 17 t/m 28 juli en  11 
kinderen uit Nederland van 24 juli t/m 7 
augustus.

1152 kinderen…
Het gaat om kinderen in de leeftijd van 5 

tot en met 12 jaar.  Europa Kinderhulp doet 
dit werk sinds 1961, zonder subsidie en 
alleen met vrijwilligers. Vorig jaar heeft de 
organisatie 1152 kinderen kunnen helpen. 
Bel voor informatie naar 0118-627974, mail 
zuidholland@europakinderhulp.nl of 
kijk op www.europakinderhulp.nl

Dringend vakantie-onderdak gezocht

“Een plek
 voor mooie sociale 

contacten en respect 
voor elkaar

 ”

Haagse Historie
Den Haag is al jaren een echte toeris-
tenstad. Duizenden buitenlanders en 
Nederlanders bezoeken musea en laten 
zich door de stad gidsen langs het rege-
ringscentrum, langs paleizen, grachten, 
monumentale panden en historische 
bijzonderheden. Ook bij Hagenaars is de 
belangstelling voor het heden, toekomst 
en verleden van de eigen stad groot - en 
groeiend.
Sinds 2016 verschijnt ‘Haagse Historie’, het 
driemaandelijkse magazine dat elk num-
mer in 40 pagina’s aandacht besteedt aan 
belangrijke personen en gebeurtenissen uit 
de geschiedenis van onze stad. 
Volgens de website van magazine Haagse 
Historie: ”Een magazine voor elke Hagenaar 
die hart heeft voor geschiedenis. Eenentwin-
tig historische verenigingen en erfgoedin-
stellingen hebben de handen ineengeslagen 
en de Stichting Haagse Historie en Erfgoed 
opgericht.  De makers van Haagse Historie 
zijn vrijwilligers, histo-
rici en journalisten. Zij 
putten uit de enorme 
voorraad verhalen 
over het verleden die 
ligt opgeslagen bij 
de verenigingen en 
de erfgoedinstellin-
gen. Het is een blad 
voor Hagenaars, van 
Hagenaars.”
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Bereik in de Wijk is er voor mensen die 
professionele hulp nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. 
Door een combinatie van problemen is het 
soms lastig om op eigen kracht oplossingen 
te vinden. Via een wijkzorgteam of een 
andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie of 
woningcorporatie) kunt u ons inschakelen 
voor ondersteuning en advies.
 
We richten ons op het voorkomen van 
huisuitzetting en bieden nazorg. 
Ons team is breed inzetbaar en vakbekwaam 
op veel gebieden, zoals psychiatrie, verslaving, 
dagbesteding en fi nanciën. We zetten 
deskundige mensen in om schulden te 
inventariseren. Verdere hulp kan snel worden 
opgestart. Ook voor forensische begeleiding 
en ondersteuning aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking kunt u contact met 
ons opnemen. 
 
Meer weten? 
Neem een kijkje op 
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens 
kantoortijden naar 070-8 500 588.

ONDERNEMEN IN DE WIJKBed & Tafel en Bed & Toon

 Opening van BenT op 18 februari 2017

tekst en foto: Piet vernimmen

In de Weimarstraat 51 zit sinds een paar 
maanden BenT, een Bed & Breakfast met een 
toelichting. Menige buurtbewoner herin-
nert zich Weimarstraat 51 als het pand waar 
je terecht kon voor je systeemplafonds en 
alles wat daarbij hoorde. In 2015 begonnen 
Alice en Johan met de verbouwing en op 18 
februari 2017 opende BenT.

Alice en Johan wonen boven het pand. 
Alice: “Het benedenpand is een zelfstan-
dige ruimte, dus we kunnen er geen offi-
ciële B&B runnen. We hebben voor BenT 
een vergunning gekregen voor vijf jaar. 
In de Weimarstraat moet een winkel een 
winkel blijven en het is logisch dat de ge-
meente daaraan vasthoudt. De gemeente 
doet veel voor deze winkelstraat. Maar 
onder andere door de komst van web-
winkels is het concept ‘winkel’ in transitie 
en daar gaat de gemeente in mee.” En in-
derdaad, steeds vaker zie je duo-winkels: 
wijn en kunst, boeken en eten, kleding en 
thee. Anno 2017 ga je naar een winkel 
voor een ervaring, voor een belevenis.

BenT & wijk
De betrokkenheid van de eigenaren van 

BenT bij de straat is groot. Het gehele in-
terieurontwerp komt van RichARTS, op de 

hoek Franklinstraat en Weimarstraat. Ri-
chARTS ontwierp ook de kastenwand. De 
lampen zijn van Mark de Weijer, van Whis-
pering Wall, hier tegenover. Voor de lam-
pen gebruikte hij de gedroogde bast van 
de moerbeiboom. De slaapbank is bekleed 
door Annemarie Jellema (van het Circus).

Bed & Breakfast
BenT is geen Bed & Breakfast in eigenlij-

ke zin, want in een ontbijt voorziet BenT 
niet. Alice en Johan: “In een straal van 
50 meter zitten zat mogelijkheden om te 
ontbijten of te lunchen. Onze klanten put-
ten we uit ons eigen netwerk. We zijn niet 
aangesloten bij ketens en een van de voor-
waarden is dat we niet concurrerend zijn 
voor hotels. Als we de kosten eruit heb-
ben die het met zich meebrengt, zitten we 
goed”.

Bed & Toon
De betrokkenheid van BenT bij de wijk 

beperkt zich niet tot het interieur. “Met 
onze etalage willen we aansluiten bij wat 
er in de wijk op cultureel gebied gebeurt. 
Het moet allemaal nog groeien, maar we 
denken bijvoorbeeld ook aan dansvoor-
stellingen die die te klein zijn voor een 
theater. Het doel is om culturele wijkacti-
viteiten te versterken.”
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tekst: lAurA vAn herPen foto: esther gerAdts 
 
Ze voelen zich veilig samen, ieder in 
hun eigen huis, aan de laan waar het 
verkeer dag en nacht doorgaat. Dat 
Joop van de overkant alles in de gaten 
houdt helpt ook. 

Soms hangt er een tasje aan de schut-
ting, met koffie die geleend was of ge-
plukte pruimen van de boom in de tuin. 
Als het regent, wordt het extra goed 
verpakt in een plastic zakje.

Waar de één haar verhaal kwijt kan, 
na het soms zenuwslopende bezoek aan 
haar oude moeder, kan de ander haar 
sleutel komen halen als ze die vergeten 
is. Iets dat steeds vaker voorkomt.

Ze hebben een dochter met de zelfde 
naam, ze hebben allebei een goede re-
latie met de vader van hun kinderen en 
houden zo veel van kleur – vooral Prui-
sisch blauw, maar dat pigment is echt 
heel duur. 

Zij is zo artistiek en zij kan echt alles. 

Het klikte gewoon direct. Ze zijn heel 
gelukkig met elkaar.

Buren in Beeld WONEN IN DE WIJK

ReVa de 
groenste 
wijk van Den 
Haag?  
tekst: AAd vAn schie 

Onze wijk is helaas een van de meest ste-
nige wijken van de stad en het barst er van 
de groene initiatieven:  de Groene Regentes 
met haar zonnedak en deelauto’s, de prach-
tige Emma’s Hof, de Vlindertuin en de toe-
komstige wijktuin Uitvindershof in de Van 
Swindenstraat. 

Bovenstaand lijstje is lang niet volledig. 
Er zijn initiatieven om een deel van de 
Gaslaan te vergroenen, de Regentessel-
aan haar groene charme weer terug te 
geven, de moestuin Valkenbosgaarde en 
het gemeentelijke plan om wijkpark De 
Verademing een beetje groener te maken. 
Dit laatste plan schuift wel steeds verder 
op in de tijd. Na al het uitstel gaat bij dit 
laatste initiatief hopelijk deze zomer de 
spa erin.

Groenlinksig
In onze buurtkrant besteden we regel-

matig aandacht aan deze groene zaken en 
we worden als redactie wel eens ‘beschul-
digd’ van een te groenlinksig profiel. Dan 
maar eens kijken naar de uitslagen van de 
onlangs gehouden landelijke verkiezingen 
op Haags wijkenniveau. Wat zien we dan 
voor trends. We vergelijken de uitslagen 
op stadsniveau met het stadsdeel Seg-
broek en met ReVa en dan zien we de vol-
gende interessante zaken:

Stad, Segbroek en ReVa
Op stadsniveau voert de VVD de lijst aan 

gevolgd door PVV, D’66 en Groen Links. 
Op het niveau van Segbroek staat de VVD 
weer fier bovenaan, maar nu gevolgd door 
D’66, Groen Links en PVV op 4. In ReVa 
zien we een heel andere ranglijst: Groen 
Links is hier de aanvoerder met een per-
centage van iets boven de 20. Dat per-
centage komt in geen enkele Haagse wijk 
voor en dat dan ook nog in de wijk waar 
de aanvoerder van Groen Links woont. 
D’66 eindigt op 2 en vervolgens pas de 
VVD en de PVV op 4. 

Groen Rechts
Dat in onze wijk veel mensen wonen die 

vergroening wensen, die conclusie dur-
ven we nu wel aan. Als je ervan uitgaat dat 
ook stemmers op D’66 hart hebben voor 
groen, dan zijn al die groene initiatieven 
in ReVa heel begrijpelijk. Nu maar hopen 
dat ook Groen Rechts weer herleeft. Met 
een wellicht meer klimaatgericht kabinet 
op komst kunnen we de lokale verkiezin-

gen in 2018 met enig optimisme tegemoet 
zien. Elk plan om stenen in onze wijk te 
vervangen door groen verdient een reële 
kans en we verwachten van de gemeente 
en het stadsdeel dat zij dit stimuleren en 
faciliteren.

  Uitslagen stad, stadsdeel Segbroek en ReVa

“Dat in onze wijk veel 
mensen wonen die 

vergroening wensen, die 
conclusie durven we nu 

wel aan.”
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Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

Stephensonstraat 48   |   070 220 00 01   |   www.pcrefresh.com

Altijd een vrijblijvende diagnose.

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

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

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

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

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

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

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

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

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

ondersteuning altijd dichtbij.

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

T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

HANDIG
•  Iedere dag lekker eten en 

drinken in Jonker Frans
•  Wij organiseren geregeld 

leuke activiteiten waar u aan 
kunt deelnemen

ADVIES
•  Onze huisverpleegkundige 

denkt met u mee
• Gratis advies in onze  

Gezondheid en Zorgwinkel

ZORG
• Een veilig gevoel met een  

hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw 

eigen omgeving en in 
woonzorgcentra Jonker Frans

Sporten 
onder begeleiding 
in Jonker Frans

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

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

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

www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g
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tekst: ed vervoorn foto’s: Piet vernimmen / frAns de leef

Geef Frans de Leef (68) één woord en hij 
steekt van wal. Hij is wat je noemt een Haagse 
verhalenverteller. Zijn pretoogjes ondersteu-
nen de prachtige verhalen over grote of kleine 
gebeurtenissen, verhalen waarnaar je wel 
moét luisteren, zo fraai bouwt hij ze op. 

Er zit altijd humor, maar ook rebelsheid 
in zijn verhalen. Hij maakt zijn punt uitein-
delijk toch heel onverwacht, waardoor je 
wel lacht, maar ook aan het denken slaat. 
Dit is terug te zien in zijn artistieke werk. 
Hij maakt strakke zeefdrukken van hoge 
kwaliteit met Haagse stadsgezichten, zo-
als te zien was in de prachtige expositie, 
onlangs in de Nieuwe Regentes. In eerste 
instantie ogen ze fotografisch. Als je goed 
kijkt, zie je de kleine details, die hij in de 
zeefdrukken heeft verwerkt om het een 
persoonlijke tint te geven; subtiele aanpas-
singen van de werkelijkheid. Commentaar 
vind je meer nadrukkelijk terug in de vele 
columns die hij schreef, messcherp en met 
veel humor, vaak vanuit het perspectief 
van een andere persoon. 

Bleek
De eerste column schreef hij in 2000 voor 

de Konkreet, de voorganger van Konkreet-
Nieuws. “Er was een oproep en ik dacht: 
zeven verhaaltjes in een jaar, hoe moeilijk 
kan het wezen?” Maar wél graag onder 
pseudoniem dus, want hij wist wat er bij 
de vorige columnist op de huisdeur was 
gesmeerd, nadat hij kritisch over de hon-
denpoep had geschreven. Maar anoniem, 
dat wilde de redactie niet. In hetzelfde 
jaar ging hij, onder het pseudoniem Bleek, 
columns maken voor het Haags Straat-
nieuws, de daklozenkrant.

Of zie ik dat nou verkeerd?
Tussen 2004 en 2007 ging hij alsnog co-

lumns maken voor de Konkreet, nu onder 

zijn eigen naam. Steeds vaker zette hij de 
lezer op het verkeerde been, met een glim-
lach. Daar ontwikkelde hij de rol van de 
buurman De Haas (op de auto van diens 
onderhoudsbedrijf stond ZOEF!) . “Als pro-
totype van de mensen die ik om me heen 
zag, die zeiden: ‘Is er een nieuw kabinet? 
O? Dan heb ik de laatste regel niet gelezen.’ 
De Haas was asociaal en kort door de bocht 
als het bijvoorbeeld om buitenlanders 
ging. Maar ook juist sociaal, want een ille-
gaal met al zijn huisraad op klaarlichte dag 
door een heel opsporingsteam op straat 
laten zetten, dat was toch nergens voor 
nodig!” In de onnavolgbare column ‘Grijze 
illegalen’ zegt Bleek tegen De Haas: ‘Maar 
als je nou weet dat je tegenwoordig voor 
een verkeerd aangeboden grijze vuilniszak 
honderdzesenzestig euro achtentachtig 
moet betalen, dan bedenk je je toch wel 

twee keer om hem illegaal buiten de regu-
liere tijden langs de stoeprand te zetten. Of 
zie ik dat nou verkeerd?’

Koffietenten
Frans is een man die zoals hij zelf zegt 

“met zijn poten in het zand, nee in het veen 
van deze stad staat.” Dat is te merken aan de 
zeefdrukken van typisch stadsgezichten als 
de Haagse koffietenten (“Ik zat er iedere och-
tend en middag toen ik als loodgieter langs 
de weg was, ik heb ze teloor zien gaan door 
de gokkasten en door de regels, zoals het 
scheiden van de heren- en damestoiletten”), 
maar ook van het Stadhuis of het Papaverhof 
(foto) bijvoorbeeld. Frans maakte ze tussen 
de bedrijven door op zijn werkplaats, aan-
vankelijk samen met zijn broer Jan. Zoals hij 
bijna alles samen met Jan deed. “De vrouw 
van Jan zei wel eens tegen mij: ‘Jij bent ge-

trouwd met je broer en ik woon met hem 
samen.’” Het overlijden van Jan in 2012 was 
dan ook een grote klap voor Frans. 

Echte Hagenees
Maar hij is er nog steeds, ook na de fysieke 

tegenslagen die hij het afgelopen jaar zelf on-
dervond, en hoe… Hij moet rustiger aan doen 
en neemt nu de elektrische fiets, maar hij 
maakt zeefdrukken, schrijft columns (zie pa-
gina 13) vol zelfspot en maatschappijkritiek, 
en weet een interviewer met pijn in de kaken 
achter te laten met zijn prachtige verhalen! 

Al met al een echte Hagenees, die De Leef. 
Wat dat is? “Iemand die in Den Haag woont 
en er is geboren. Een Hagenees is adrem en 
heeft bijna altijd het laatste woord. Hij heeft 
een bloedhekel aan zijn stad, maar o wee als 
iemand van buiten er kritiek op heeft!” En 
zo is ’t maar net!

Columnist en beeldend
kunstenaar Frans de Leef
een echte Hagenees

 De Papaverhof - zeefdruk van Frans de Leef
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Individuele 
computerbegeleiding 
De ouderenconsulenten van Vóór Welzijn 
Segbroek zijn op zoek naar vrijwilligers com-
puterondersteuning. De vrijwilliger begeleidt 
wekelijks een oudere die behoefte heeft aan 
ondersteuning op het gebied van de pc, lap-
top, smartphone of tablet. Hij gaat met 1 of 
meerdere personen per week individueel aan 
de slag, gedurende 10 weken 1 uur per week 
per persoon. Er is momenteel al een wachtlijst 
van deelnemers en 1 enthousiaste vrijwilliger. 
Vandaar dat wij lezers oproepen. Bent u gek 
van computers, tablets of smartphones en 
wilt u graag uw kennis overbrengen? Meldt 
u dan aan als vrijwilliger bij Vóór Welzijn. Ook 
is het wijkcentrum op zoek naar vrijwilligers 
voor de computerinloop. Voor meer infor-
matie bel de ouderenconsulenten van Vóór 
Welzijn Segbroek op 070-2052480 of mail 
naar wijkcentrumlindenkwadrant@voor-
welzijn.nl

BEWONERS IN DE WIJK

tekst: mArieke BAuwens foto: Piet vernimmen

De website van de gemeente meldt dat 
bezuinigingen in 2010 de directe aanlei-
ding waren voor de ontwikkeling van het 
Buurthuis van de Toekomst. Gebouwen 
van het welzijnswerk werden gesloten, 
met de voorwaarde dat de activiteiten bij 
bijvoorbeeld sportclubs, scholen of zorgin-
stellingen moesten zijn ondergebracht. In 
een Buurthuis van de Toekomst delen deze 
dan hun accommodaties. In ReVa zijn er nu 
drie: Jonker Frans, het Breekpunt en sinds 
kort dus ook Schroeder, op de Weimars-
traat 364. 

Volwaardig alternatief?
Of alle activiteiten en voorzieningen uit 

de buurthuizen daadwerkelijk onderdak 
hebben gevonden en of het Buurthuis van 
de Toekomst een volwaardig alternatief is 
voor de gesloten buurthuizen in ReVa, het 
Buuthuis en De Steeg, daar komen we niet 
zomaar uit.  Elly van der Vliet, directeur 
van Schroeder: “Dit initiatief is in ieder 
geval het antwoord van Schroeder op de 
participatiesamenleving, waar de nadruk 
op zelfredzaamheid en eigen kracht ligt.”

Uitnodigend
Van een kringloopwinkel ben je gewend 

dat het er vol staat met spullen. Dat is hier 
anders. Bezoekers komen binnen in een 
soort huiskamer, met een grote tafel. Ach-
terin is behalve de tuin een grote ruimte 
met aan de muur een stellage vol materia-
len om zelf kleren te maken: naaimachines, 
knopen, stoffen en zelfs voering. Een ruim-
te die uitnodigt tot meer. En dat kan ook; 
buurtbewoners die er iets willen doen, zijn 
van harte welkom.  

Buurthuis
Marlotte Norder, filiaalleider en het ge-

zicht van dit Buurthuis van de Toekomst: 
“Alles  is te koop, zoals in alle kringloop-
winkels. Het buurthuis is voor iedereen 
in de buurt, om koffie te komen drinken, 
activiteiten te ondernemen en elkaar te 
ontmoeten. Er is een buurtbewoonster 
die de tuin graag onderhoudt. En heel snel 
daarna was er iemand die daar graag aan 
meedoet. En daar gaat het om, zorgen dat 
mensen elkaar vinden en samen dingen 
ondernemen. Ik ben hier de duizendpoot 
en de verbinder.”

Motto
’Wij geven spullen en mensen een tweede 

kans’ is het motto van Schroeder. Elly van 
der Vliet: “Het gaat om herstel, behoud en 
ontwikkeling van arbeidsvermogen voor 
en van mensen waarvoor het leven net wat 
moeilijker is. Voor ons zijn de kringloop-
winkels een goed middel om mensen te 
ondersteunen in hun zelfredzaamheid en 
om weer een plek op de arbeidsmarkt te 
vinden.”

Initiatieven
Het gaat om mensen met psychische 

problemen en een indicatie voor begeleid 

werken. Hoe verwachten ze dat het con-
tact met de bewoners van ReVa zal gaan, 
het vereist immers nogal wat van iedereen.  
Elly en Marlotte zijn daar heel positief over 
en vertellen dat initiatieven voor activitei-
ten van bewoners zelf komen. 

Zo wordt er elke zondagochtend een kerk-
dienst door ‘KLEURmorfose’ - een Haagse 
buurtkerk - gegeven. Ook gaan buurtbe-
woners aan de slag met zogeheten win-
dowfarms: een ‘verticale tuin’ voor binnen. 
Vertrouwenspersonen van het Intercultu-
reel Beraad Segbroek houden spreekuur, 
het Rode Kruis biedt elke maandag ’eerste 
hulp bij administratieve problemen’ en er 
is een aanbod voor yogalessen. 

Zorgdiscounter
Marlotte en Elly vragen speciaal aandacht 

voor de zorgdiscounter; een shop-in-shop. 
Mensen uit de buurt die op zoek zijn naar 

bijvoorbeeld een betaalbare en betrouw-
bare rollator of rolstoel, kunnen daar te-
recht. Binnenkort komen er drie vrijwillig 
sociaal beheerders bij. Hopelijk worden 
dat weer gewoon betaalde banen. Er vielen 
immers in het Haagse welzijnswerk heel 
veel ontslagen tussen 2010 en nu. Maar 
dat is, aldus Schroeder, aan de gemeente. 

Uitvindershof 
Van Swindenstraat 
Realisatie ligt op stoom
Na de succesvol afgesloten renovatie van 
de speeltuin en het planten van de eer-
ste boom voor de Uitvindershof achter 
de voormalige school aan de Van Swin-
denstraat, lijkt het even stil rond de reali-
satie Uitvindershof. 
“Maar achter de schermen wordt keihard 
gewerkt aan het werven van fondsen 
voor de uitvoering van het tuinontwerp,” 
vertelt Wendy Flik, de voorvrouw van 
het bestuur van Stichting Uitvindershof. 
“We hebben al meer dan de helft van het 
benodigde kapitaal van 140.000 euro 
binnen. We willen graag in een keer het 
vastgestelde ontwerp laten uitvoeren 
als het gehele bedrag binnen is. Het 
Stadsdeelkantoor steunt ons en we zijn 
bezig met een activiteitenkalender voor 
de tuin. Er is een goede afstemming ge-
weest met de buren die een uitgang aan 
de tuin hebben en ook met de kinderop-
vang die een nooduitgang naar de tuin 
toe heeft, zijn afspraken gemaakt. We 
zijn op zoek naar meer vrijwilligers.”
Aanmelden via vrijwilligers@uitvin-
dershof.nl

Het derde 
Buurthuis van de Toekomst in ReVa

Talent VÓÓR
VÓÓR Welzijn vindt het geweldig als men-
sen gebruik kunnen maken van elkaars ta-
lenten. Heeft u bij een organisatie gewerkt 
waar u bijvoorbeeld presentaties gaf en wilt 
u nu dolgraag leren skypen voor een ge-
sprek met uw tante in Canada? Wij koppelen 
u aan een jongere die u leert skypen en u 
leert de jongere een goede presentatie te 
geven voor school.
Heeft u een talent -wélk talent dan ook- dat 
u graag wilt overbrengen aan uw stadsdeel-
genoot? Meld u aan voor het project Talent 
VÓÓR. Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant 
in de 2e Braamstraat 6 is de locatie waar u 
kunt afspreken. Meer informatie: VÓÓR Wel-
zijn Segbroek op 070-2052480 óf mail naar 
c.lopatin@xtravrijwilliger.nl 

 Grote belangstelling uit de wijk tijdens de opening van Buurthuis van de Toekomst.

Onze wijk is gezegend met een behoorlijk aantal kringloopwinkels, die van Emmaus, van 
Kringloop Den Haag en van Stichting Schroeder van der Kolk. Eén locatie van Schroeder is nu 
omgebouwd tot Buurthuis van de Toekomst. 

“Wij geven 
spullen en 

mensen een tweede 
kans

”
We zijn op zoek naar medewerkers die 
een bijdrage zouden willen leveren 
over een onderwerp waarin ze goed 
thuis zijn en dat van belang is voor de 
inwoners van ReVa. 

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL
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Ruimen 

“Frans, kom je eten?”, klonk het in het trap-
penhuis.  “Kom er aan”, antwoordde ik. 
 “Waar blijf je nou?”, mopperde mijn vrouw. 
“Waarom moet ’t altijd zo lang duren? Heb 
ik m’n best gedaan iets bijzonders klaar te 
maken en nou zit ik al kweet niet hoe lang 
te wachten.”  “Iets bijzonders?”, mompelde 
ik. “Op dinsdag?” 
Ik ging aan tafel en bekeek met enige 
verbazing mijn bord. Naast de, voor deze 
dag, gebruikelijke aardappeltjes en sperzie-
bonen, lag er in plaats van het wekelijkse 
karbonaadje een onthoofd groen rimpelig 
bakje, gevuld met een drabje dat veel weg 
had van kattenkots. Het welriekende maar 
zeer onooglijke culinaire hoogstandje van 
mijn eega was feestelijk afgewerkt met een 
evenzo verschrompeld hoedje waarvan het 
steeltje verraadde, dat we hier vermoedelijk 
te maken hadden met iets dat vanmor-
gen bij de groenteboer nog de naam van 
paprika mocht dragen.
“Mag ik vragen wat dit voorstelt?”, vroeg ik.
“Nou ja, dat zie je toch!”, zei ze. “Gevulde 
paprika! Lijkt me heerlijk en het is weer 
eens wat anders. Ik heb het recept uit de 
Allerhande.” “Van Appie”, zei ik.  “Ja”, zei ze, 
“en het is een volwaardige vleesvervanger.” 
“Vleesvervanger? Hoezo vleesvervanger?”, 
vroeg ik geïrriteerd. “Wat is er mis met een 
echt stuk vlees?” “Alles Frans, alles!”, riep 
mijn vrouw geëmotioneerd. “Dit kan toch 
zo niet langer. Ooit begonnen met de BSE, 
dan de gekke koeienziekte, varkenspest, 
Q koorts en nu voor de zoveelste keer de 
vogelgriep. Met alle gevolgen van dien: het 
ophokken, stallen ruimen en het zinloos 
afslachten van duizenden dieren. Het enige 
waar men aan denkt is geld, maar ze verge-
ten het leed voor mens en dier. Het is één 
groot politiek economisch corrupt spel dat 
over de hoofden van boer en consument 
wordt uitgespeeld. En wat doen we er aan? 
Niets, nakko, nada! We sluiten onze ogen 
en kijken de andere kant op. En waarom? 
Alléén maar omdat types zoals jij dagelijks 
een stuk vlees op hun bord willen vinden 
en het verrotten om open te staan voor 
alternatieven. Ik zweer je Frans, daar doen 
wij en ik zeg nadrukkelijk wij, niet langer 
aan mee! Vanaf nú gaan wij vegetarisch!!”
“Ben je uitgeraasd, paprikabakker?”, vroeg ik.
“Neen!”, raasde ze door. “Houd er maar reke-
ning mee, er komt hier geen vlees meer in 
huis! Er zijn plenty mogelijkheden om iets 
anders te eten en dat is vaak nog gezonder 
ook. Zo heb ik voor morgen, in één van 
onze kookboeken, een overheerlijk recept 
gevonden voor pompoenensoep.”
“Pompoenensoep!”, aan mijn stem was 
duidelijk te horen dat ik het had gehad en 
met de pest in m’n lijf beende ik naar de 
boekenkast.
“Halló!”, zei ze, “wat denk jij te gaan doen? 
We zijn nog niet klaar hoor, we hebben nog 
een toetje!” “Kan me geen moer schelen!”, 
riep ik terwijl ik de deuren van de boeken-
kast opensmeet. “Ik ga ruimen! Ik ga nú 
preventief alle vegetarische kookboeken 
ruimen!” 
©Frans de Leef  
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tekst: Anneke de grAAf foto: A. schiPPer

Woensdag 12 april opende Joris Wijsmuller 
het Historisch Informatiepunt (HIP) in de bi-
bliotheek Segbroek aan de Weimarstraat. Het 
HIP is een bron van interessante wetenswaar-
digheden over het verleden van de eigen 
buurt en de rest van Den Haag, nu voor ieder-
een toegankelijk. 

Het was een vrolijke bijeenkomst die 
woensdag. Toon Polygoon met zijn De-
GrammofoonPlatenDraaierShow78rpm 
draaide ‘ouderwetse’ muziek en spoorde 
via een oude bakelieten telefoon met lek-
ker ouderwets luidsprekergeluid de kinde-
ren aan om te dansen. Met succes! 

Charles Noordam, directeur Bibliotheek 
Den Haag, vertelde dat het HIP is ontstaan 
door samenwerking van de Haagse afde-
ling Archeologie, de Bibliotheek Den Haag, 
het Gemeentearchief, het Haags Historisch 
Museum en de afdeling Monumentenzorg 
van Den Haag. 

Joris Wijsmuller, wethouder Cultuur èn 
wethouder van ons stadsdeel, vertelde in 
zijn openingstoespraak dat hij warme her-
inneringen aan onze wijk heeft. ”Ik heb nog 
geklust op de Beeklaan in dat mooie oude 
pand van Stichting Emmaus”. Tijdens de 
bijeenkomst werd ook de creatieve scho-
lier Arjo Nagelhout in het zonnetje gezet. 
Hij maakte een logo dat misschien binnen-
kort op alle bibliotheekboeken over Den 
Haag zal prijken. En er waren maquettes 
van delen van Segbroek, gemaakt door 

leerlingen van het Segbroek College. 
Bij het HIP kun je allerlei historische 

zaken vinden, zoals een collectie boeken 

over Den Haag, oude foto’s uit de Haagse 
Beeldbank (op een heel groot interactief 
scherm), filmpjes van vroeger en een col-
lectie Haagsche Couranten vanaf 1942. 
Leuk om eens te kijken hoe jouw buurt, 
straat of school er vroeger uitzag, of om 
te lezen wat voor bijzondere zaken daar 
vroeger zijn gebeurd. 

Elk Haags stadsdeel krijgt een HIP. En na-
tuurlijk is er een website waar nog meer 
gegevens over de historie van onze wijk of  
over de stad zijn na te lezen: 

www.historischdenhaag.nl

Opening Historisch Informatiepunt Segbroek

tekst: mArieke BAuwens

Als je langsloopt, op het Newtonplein, 
lijkt Jonker Frans een wat onopvallend ver-
zorgingshuis. Als je binnenstapt vallen de 
warme kleuren en de gastvrije inrichting 
op. En wat zo bijzonder is aan het huis: het 
is een echte afspiegeling van onze wijk. 

De lijst van 2016
De ouderenzorg kwam in 2016 zwaar on-

der vuur te liggen. Er kwam een lijst met 
onvoldoende functionerende huizen. Jon-
ker Frans stond daar niet bij, maar een paar 
andere huizen van Florence wel. Door alle 
kritiek op de ouderenzorg heeft staatsecre-
taris Van Rijn ingezet op kwaliteitsverbete-
ring in verpleeghuizen en is er structureel 
extra geld voor een zinvolle dag-invulling 
voor bewoners en voor het versterken van 
de deskundigheid van personeel.  We zijn er 
nog lang niet maar hopelijk is het een begin 
tot een echt betere ouderenzorg.

Communicatie
Florence maakte gebruik van die extra 

financiering en diende een project in om 
de communicatie met bewoners, familie 
én tussen medewerkers in een huis te ver-

beteren. Want hoe weet je als verzorgende 
hoe iemand is, wat iemand wil, waar hij of 
zij van houdt en waarvan helemaal niet? 
Wat de familie belangrijk vindt? Goede 
communicatie is de sleutel en hierin staat 
Aicha el Ouardani, trainer en coach, Jonker 
Frans al een tijdje bij.

“Hou zou je het zelf willen?”
Aicha is overal bij. Ze loopt mee met ver-

zorgenden, is bij gesprekken met families, 
bij overleg van het huis zelf. Ze geeft ad-
viezen hoe iets beter kan: “Als je iemand 
spreekt, ga er dan even naast zitten, in 
plaats van te blijven staan. En bedenk bij 
alles hoe je zélf iets zou willen; daar gaat 
het om. Dat is een beroepshouding die ve-
len al hebben, maar goed is om eens opge-
frist te worden.  En voor degenen die dat 
niet vanzelf hebben, is het goed om dit aan 
te leren.” Zo iemand van buiten, die overal 
bij is en dan ook nog eens zegt wat ze ervan 
vindt; het is nogal wat. Aicha vertelt dat er 
natuurlijk ook wel eens wat weerstand 
was, maar dat ze warm ontvangen is. 

Bewoners met erg verschillende 
achtergronden 

Henk Maas werkt nu een klein half jaar 

als locatiemanager bij Jonker Frans. “Wat 
ik hier waardeer is dat de mensen elkaar 
allemaal kennen. Hier hoeft niet opgezocht 
te worden waar iemand woont in het huis. 
De plek midden in de wijk, de spelende 
kinderen aan de voorkant, de contacten 
in de buurt. Ze vragen me vaak hoe we dat 
nou doen, het samenleven van mensen met 
verschillende achtergronden. Dan zeg ik 
dat het gaat om de vraag van bewoners, 
en niet om hun achtergrond. Achtergrond 
staat bij Jonker Frans op de achtergrond. 
Die is niet zo belangrijk en als er iets aan 
de orde komt, dan praat je er gewoon over 
en vraag je er naar.” 

Het draait om mensen
Carnaval, het holifeest? Het kan allemaal 

en het gaat eigenlijk probleemloos.’Omdat 
het een klein huis is? Informeel? Weinig 
schotten tussen afdelingen? “Dat is het al-
lemaal,” vertelt Henk, “maar uiteindelijk 
draait het om de mensen.” En de mogelijk-
heid om Aicha een tijd in huis te hebben 
greep Jonker Frans met beide handen aan. 
Aicha liep nu een jaar mee, de komende 
tijd geeft ze trainingen aan de medewer-
kers en dan vertrekt ze weer. Hopelijk naar 
een ander huis van Florence. 

Jonker Frans

De achtergrond op de achtergrond…

 vlnr: Janne van der Vegt (bibliotheek Segbroek), Joris Wijsmuller en Arjo Nagelhout.

“Hoe zag jouw 
school, buurt of 

straat er vroeger uit?

”
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Zand & Veen 2 CULTUUR IN DE WIJK

Eenvoudig, 
no-nonsense en lekker

Zomer Festival Weimarstraat
Za. 26 augustus | 10:00-18:00 uur
Beleef de kleurrijke Weimarstraat tijdens het Zomer Festival Weimarstraat. 
Kramen met leuke spullen, lekkere hapjes en van álles te doen voor alle buurt-
bewoners, van piepjong tot heel oud. Strijk neer bij De Nieuwe Regentes voor 
een drankje in de Tearoom, of bij mooi weer op het terras. Ieder half uur start 
een rondleiding door het gebouw vanaf 12 uur.

Kijkje achter de schermen
Zo. 10 september | Open Monumentendag
Bezoek de kleedkamers van de artiesten, ontdek de oude washokjes 
van het vroegere badhuis en hoor spannende verhalen over het rijke 
verleden van ‘De Regentes’. Voor nieuwsgierige mensen is er vanaf 
10 uur ieder half uur een rondleiding door het bijzondere gebouw.

Songs from the Deep
Zo. 27 augustus | 16:00-20:00 uur | 
Emma’s Hof | Pay-What-You-Want
Singer-songwriters in de mooiste 
stadstuin van Den Haag.

Theaterseizoen 2017-2018
Vr. 1 september | UITnach bij DNR 
Maak kennis met het nieuwe programma-aanbod tijdens de 
avondvullende seizoensopening.

Zo. 3 september| Haags UIT Festival 
Bezoek DNR en andere Cultuurankers op het Lange Voorhout.

Zomerpauze
Vanaf 14 juli zijn wij gesloten voor publiek tot 15 augustus
Bekijk binnenkort het spetterende nieuwe seizoen op onze website:

www.denieuweregentes.nl

Boeiende theatervoorstelling in DNR
tekst: AAd vAn schie 

26 mei, kwart over acht. Tien vrouwen en 
drie mannen op een rij stoelen achter op 
het podium in de bomvolle Grote Zaal van 
Theater De Nieuwe Regentes.

Er ontspint zich een spannende raamver-
telling van deze 13 amateurspelers uit de 
wijk: verhalen over de jeugd, over de her-
komstgeschiedenis van adoptiekinderen en 
van een Egyptische immigrant, over de ver-
dwenen gebouwen en winkels en natuurlijk 
over de liefde en de teleurstellingen die daar 
onlosmakelijk aan verbonden zijn. 

Miniatuurtjes
Zand en Veen, begrippen die staan voor 

vrijheid en geborgenheid, vormen het ce-
ment van deze voorstelling. Het zijn fraaie 
miniatuurtjes die voorbij komen en ze 
worden overtuigend gepresenteerd door 
de spelers. De verhalen zijn sterk en de 
intrigerende choreografie sluit nauw aan 
op de dramatiek van de verhalen. Geen 
circusacts tussendoor, maar een visuele 
en motorische verbeelding van de inhoud 
van het stuk. En dan die krachtig gezongen 
Duitse liederen van Kaspar, die naadloos in 
het stuk passen. Knap werk van dramaturg 
en regie. 

ReVa bij uitstek
 Locaties in de wijk als een alkoofje op de 

Suezkade, de Weimarstraat met zijn heel 
verschillende sferen, de Beeklaan en na-
tuurlijk het Regentesseplein met de Emma 
Zuil en het onvolprezen Cafe Emma komen 
voorbij. Deze buurt blijft een onuitputtelij-
ke bron van inspiratie: het verlies van veel 
ouds vindt haar compensatie in de nieuwe 
dynamiek die al die nieuwe bewoners zo-
als expats en Oost Europeanen, maar voor-
al al die jonge mensen met hun dromen die 
hier neerstrijken, met zich mee brengen. 

Zand en Veen, 
begrippen die staan voor 
vrijheid en geborgenheid, 

vormen het cement van 
deze voorstelling

tekst: ed vervoorn

Behalve incidenteel was er op 
wijkniveau niets voor jongeren op het 
gebied van rappen. De bekende Haagse 
rapper Ümit C. nam daarom het ini-
tiatief om workshops te organiseren, 
waarin de deelnemers (gemiddeld 12-
16) zich verder in de rap kunnen ont-
wikkelen. Het Stadsdeelkantoor facili-
teerde dit project.

Een van die jongeren was Boris (17). 
Raps met een boodschap zijn vaak het 
mooiste, vindt hij. “Ik zou zelf ook graag 
mensen wakker willen schudden. Maar 
met schrijven had ik nog geen ervaring. 
Tot nu toe was het altijd freestyle wat 
ik deed.”  Het lukte hem om, net als een 
aantal andere deelnemers, voor het op-
treden tijdens het Haagse Bevrijdings-
festival op het Malieveld (5 mei) 
een raptekst te maken over 
het thema vrijheid. En 
wat voor tekst! 

In rap tempo naar het podium
Vrijheid
weet je hoe het is om alleen te zijn,
je voelt je eenzaam, je voelt je klein, 
je wordt tegengehouden maar je 
geest is vrij, 
je lichaam dat kan breken, maar je 
voelt geen pijn,
je zit gevangen, je bent verbannen, 
je bent zo machteloos maar toch, 
verman je!
Je zit in een hel, please wees niet 
angstig, hoofd omhoog, ook al is het 
lastig, 
geef niet op, maak je los van je 
ketens, verbreek die illusie, je weet 
het wel beter, je bent zelfverzekerd, 
je bent vrijgevochten, de wil om te 
leven, die heb je al gevonden,
je kijkt al verder, veel verder dan de 
rest, zie het licht aan het einde van 
de tunnel op je weg,

blijf geloven, je komt op je pootjes 
terecht,

vrijheid is voor iedereen, 
een goed recht

  Rapper Ümit C
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adressen en telefoonnummers

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

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis.  tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00  
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervis-
markt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan 
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt 
XL, in de Regenvalk of Lindenkwadrant: 
070-2052480 (tot ongeveer juni 2017) 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148,  070-2052660 
(vanaf ongeveer juni 2017)
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16  tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30, tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 0502
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 3653903

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

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

Cultuur en agenda

SENIORENDAG

Zondag 23 juli: een  gezellige middag met 
activiteiten speciaal voor oudere buurtbe-
woners. Aansluitend en eventueel tijdens 
de activiteiten open podium. We hopen op 
verborgen muzikaal talent onder de buur-
genoten. Misschien weet iemand nog een 
mooi verhaal over onze wijk uit vervlogen 
tijden te vertellen.  – 
www.emmashof.nl

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

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl

Boeiende theatervoorstelling in DNR
NESTRUIMTE – POST PEACE

Van 20 mei t/m 26 jul toont Nest ‘Post 
Peace’. Post-Peace gaat niet direct over 
oorlog, maar meer over vrede. De bijeenge-
brachte kunstenaars leggen het beeld van 
vrede zoals het vandaag de dag functioneert 
bloot. Hoeveel oorlog zit er in onze vrede? 
De laatste dertig jaar zijn te omschrijven als 
post-peace: een periode waarin de vrede al-
leen gekocht kan worden tegen de prijs van 
voortdurend geweld en oorlogsvoering. Do 
t/m zo van 13.00 0- 17.00 uur. - 
www.nestruimte.nl

EL PUB FLAMENCO

Emma’s Hof organiseert vrijdag 30 juni van 
20.15 tot 22.30 i.s.m. De Nieuwe Regentes 
een flamenco avond. Twee dansers, een zan-
ger en een muzikant uit onze eigen buurt 
zullen het podium bestijgen. Een avond met 
tapas of een Spaanse (tapas) maaltijd voor-
af. Na afloop dansen door publiek m.m.v. de 
artiesten.  Kassa: via DNR - 
www.denieuweregentes.nl

ZAAL 3 – ZAAL 4 OP DE PARADE

In de zomerperiode staan jonge theaterma-
kers die in Zaal 3 werken op De Parade van 
7 t/m 16 juli in het Haagse Westbroekpark. 
Zaal 3 heeft een eigen festivaltent waar ze 
vier voorstellingen presenteren: De Poezie-
boys met BRODSKY, de Haagse band Niko 
met ‘OH YEAH ALRIGHT OKAY!’ en hun kin-
dervoorstelling ‘JOEPIE YES OKÉ’ en Loek 
de Bakker en Yela de Koning met ‘A VERY 
TIRED GIRL’. Zaal 3 ziet u graag terug in Zaal 
4 op de Parade. 
www.zaal3.nl

EMMA’S DUURZAME MARKT

Zaterdag 1 juli van 12.00 tot 17.00 organi-
seert Emma’s Hof een duurzame markt in 
Emma’s hof en de Galileistraat: Een proef-
ritje met een elektrische auto Mevaba ver-
telt over waterpompen, HOOM informeert 
over vloerisolatie en dubbel glas. Operatie 
Steenbreek helpt je tuin te vergroenen, de 
Debatmobiel staat er, de Emmaus doet mee, 
ruilen en delen, workshops en muziek. En-
tree gratis. - 
www.emmashof.nl

REGENTENKAMER - SWINGBEATSTARS 

Zondag 9 juli, 16.00-21.00 uur toont DJ 
Chippie zijn dj-kunsten (strictly vinyl) bij 
de Regentenkamer. Met het mixen en ‘scrat-
chen’ op twee platenspelers van soul, funk 
en de hiphop-beat  laat hij de ‘kraak & 
plaat’ tijd (her)beleven. Iedereen met pas-
sie voor muziek uit de 80’ties kan hier hele-
maal los gaan op de sound van vinylplaten. 
Swingbeatstars zet om de twee maanden 
op zondagmiddag de Regentenkamer op z’n 
kop! Entree €10,00. - 
www.regentenkamer.nl

JAZZ IN DE REGENTES

Jazz in de Regentes aan het Koningsplein 
vond in 2016 voor het eerst plaats. Het 
Koningsplein werd opgesierd met leuke 
foodtrucks en een podium met diverse Jazz 
stijlen. Dit jaar vindt Jazz in de Regentes 
plaats op 1 en 2 september. De organisatie 
werkt hard aan een kinderprogramma, maar 
in ieder geval om 17.00 uur: Jazz…! – 
www.jazzinderegentes.nl

CIRCUS KARAVAAN

Festival Het Circus gaat dit jaar op tour 
door de wijk als Circus Karavaan. Vanwege 
de verbouwing van wijkpark De Verade-
ming strijkt Het Circus op drie verschillende 
plekken op drie dagen in de wijk neer. De 
Verademing (één veldje) op zondag 10 sep-
tember, Het Newtonplein op zaterdag 16 
september en Het Koningsplein op za 23 
september. Meedoen met Het Circus, in de 
organisatie, als vrijwilliger of met je act? 
Stuur een mail naar: 
ikdoemee@hetcircus.me

WIJNPROEVERIJ

Zondag 16 juli organiseert Emma’s Hof sa-
men met Leander Westendorp van ‘De Wijn-
vrienden Den Haag’ een wijnproeverij, die in 
het teken staat van de witte wijn. Leander 
is sinds 2012 hofleverancier van de wijnen 
in de stadstuin. Aansluitend een maaltijd. 
Aanvang: 16.00 uur bij ‘Holke’s Huisje’ Kos-
ten proeverij €6,00. Kosten maaltijd €7,50 
Inschrijven t/m donderdag 13 juli. - 
www.emmashof.nl
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Zuiderparktheater 
Circus Festival

Workshops Circuskinderen
Pico & Paco
Cirque Moustache

30 juli 
t/m 3 aug


