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Maurits: “Door wandelen ga je concreter 
denken, je kunt dingen beter overzien en 
beter op langere termijn plannen. Als je 
wandelt veranderen je hersengolven. Men-
sen ijsberen niet voor niets als ze ergens 
diep over moeten nadenken. 

Wandelen moet je niet alleen met je be-
nen doen, maar ook met je zintuigen. Je 
merkt een buizerd pas op als je zijn roep 
hoort en herkent. En soms moet je stilstaan 

om meer waar te nemen van de natuur, de 
cultuur en de architectuur om je heen. Kijk 
ook eens omhoog, bijvoorbeeld naar de 
vele versieringen van de panden. Je gaat 
ook meer zien als er een verhaal aan vast-
zit. Ik ken vele verhalen over de omgeving, 
maar ik ben niet de man met het vlagge-
tje. Ik hoor graag ook de verhalen van mijn 
medewandelaars, die ik dan zelf weer ge-
bruik”. Op deze manier doorkruist hij met 
groepen veel Haagse wijken. Daarnaast 
heeft hij themawandelingen,  bijvoorbeeld 
over muurgedichten of Jugendstil. 

Ook door Reva heeft Maurits al eerder wan-
delingen georganiseerd. Maurits: “Maar elke 
wandeling is weer anders. Er is over ReVa 
zoveel te vertellen. Reva is een wijk vol met 
verhalen. Ontstaan in een periode met mooie 
bouwstijlen, met een rijk verleden, en een pri-
ma mix van culturen, waarin iedereen bij de 
Turkse bakker en de Surinaamse toko koopt.  
Misschien is Reva wel dé ideale volkswijk” .

Wil je meer weten over ‘Wandelen met 
Maup’? Ga dan naar www.wandelenmet-
maup.nl of www.facebook.com/Wandelen-
MetMaup. 

Wandelen met Maup
ReVa is een wijk vol met verhalen
TeksT: Anneke de GrAAf

 
Maurits Burgers organiseert onder de naam 
‘Wandelen met Maup’ door heel Den Haag 
en omgeving (wijk)wandelingen, waarin hij 
interessante zaken op het gebied van cultuur 
en natuur deelt met zijn medewandelaars. 
Speciaal voor de lezers van KonkreetNieuws 
organiseert hij in oktober en november drie 
wandelingen door ReVa. 

Circus 2015 De Verademing
Op 12 en 13 september was het terrein van ons wijkpark de Ver-
ademing eindelijk een stadspark om van te dromen: honderden 
bezoekers, een scala aan activiteiten voor kinderen en volwas-

senen in een buitengewoon relaxte sfeer.  Zowel op zaterdag als 
zondag was het druk: veel jonge gezinnen, maar ook heel wat vol-
wassenen. Circus 2015: een verademing!
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Het begin
van een 
mooie 
traditie

Toermalijn

Foto: Piet Vernimmen

Opening 
Buitenfitness 
Newtonplein
Vrijdag 25 september zijn de fitness-
buitentoestellen op het Newtonplein 
geopend door Ria Becker van werk-
groep Newtonplein en aanvrager 
Thomas Slager. Thomas woont dichtbij 
het plein en moest altijd naar het 
Zuiderpark om te kunnen trainen. Hij 
heeft tijdens een jongerenbijeenkomst 
in De Nieuwe Regentes voorgesteld 
om een buitenfitnessruimte aan te 
leggen op het Newtonplein. Onder 
begeleiding van het jeugdwerk Seg-
broek van VÓÓR Welzijn is hij hiermee 
aan de slag gegaan. Uiteindelijk zijn 
in samenwerking met de gemeente, 
werkgroep Newtonplein, VÓÓR Wel-
zijn en Thomas de fitnesstoestellen 
gerealiseerd. Een prachtige sportieve 
aanwinst voor de wijk.

Speciaal voor de lezers van KonkreetNieuws organiseert Maurits drie wandelingen door Reva: op 
zondag 25 oktober, zondag 15 november en zondag 29 november. Kosten: 7,00 euro per persoon 
(i.p.v. 8,00 euro). Alle wandelingen starten om 13.00 uur bij de halte van lijn 11 (nieuwe bankjes) 
op de brug Conradkade/Laan van Meerdervoort. Ze duren ongeveer 2,5 uur. Liefst van tevoren even 
opgeven: maurits.burgers@gmail.com. 

WIJ IN DE WIJK 14
Virtual Shoe Museum

Foto: CasPer de Weerd
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door: aad Van sChie 

Het Circusfestival in De Verademing van 12 
en 13 september deed ons vergeten dat de 
ligwei van dit wijkpark meestal uitgestorven 
oogt. Wat een sprankelend en milieuvrien-
delijk gebeuren. Hopelijk de start van een 
nieuwe traditie. We gaan ons nu snel ver-
diepen in de naderende reconstructie van 
het gehele park, die volgens zeggen in janu-
ari 2016 zal starten. Daar leest u binnenkort 
meer over in KonkreetNieuws. 

We gaan ons in het decembernummer in 
een aparte bijlage tevens druk maken over 
van alles rond ‘zorg en welzijn’ in de wijk. 
2015 is het jaar van de grote decentralisa-
tie van de zorg van de rijksoverheid naar de 
gemeente. Hoe pakte dit uit op het niveau 
van Reva en wat is te verwachten voor 2016? 
We willen dit zo veel mogelijk doen vanuit 
het perspectief van de klant en vooral niet 
geschreven in vakjargon. Zal niet meevallen 
dus, maar voor ons een uitdaging. We doen 
hierbij een oproep aan onze lezers om met 
tips te komen: bent u iemand of kent u ie-
mand uit uw directe omgeving die direct te 
maken heeft met zorg en daar met een van 

onze redacteuren over zou willen praten? 
Natuurlijk horen de mantelzorgers hier ook 
toe. We horen het graag. De zorgaanbieders, 
zoals dat heet, weten we wel te vinden ove-
rigens.

Dan was er op 7 september in De Nieuwe 
Regentes de met veel tamtam aangekon-
digde bijeenkomst over de gebiedspro-
gramma’s van Segbroek. Dat werd een 
‘merkwaardige avond, die zeker nog een 
vervolg zal krijgen’. We zullen dit nauwlet-
tend volgen natuurlijk.

KonkreetNieuws kan met ingang van dit 
nummer beroep doen op de fotografische 
kwaliteiten van Diederik van Buuren. Zoals u 
ziet maakt hij schitterende foto’s. We zoeken 
nog wel een cartoonist/tekenaar en we kun-
nen ons niet voorstellen dat die in onze aan 
artistiek talent goed bedeelde wijk niet te 
vinden zou zijn. Dus meld u aan!

De volgende editie verschijnt medio de-
cember. Mocht u de septembereditie gemist 
hebben vanwege een neen - neen sticker op 
uw brievenbus: wij hebben nog voldoende 
kleine stickers met Ja Graag wel Konkreet-
Nieuws. Vraag hem aan via redactie@kon-
kreetnieuws.nl of via de website.

VAN DE REDACTIECOLOFON

“Wij hebben 
stickers met  
Ja Graag, wél  
KonkreetNieuws 

”

Wij zoeken op korte termijn:
• cartoonist/ tekenaar
Bel 06 19 25 80 11 of neem contact op via  
redactie@konkreetnieuws.nl voor informatie.

M/V GEZOCHT

D e Beeklaan veel langer opgebroken dan aanvankelijk gepland, de 
nieuwe Ovonde Weimarstraat misschien toch niet zo veilig en het 
septemberwater gutst langs de straten. Een niet zo vrolijk moment 

om dit stukje te schrijven. Maar alla. Er is ter compensatie nog voldoende goed 
nieuws te melden. Bijvoorbeeld over onze alweer vierde buurtkrant met gevari-
eerde informatie over activiteiten en initiatieven in de wijk. Dit nummer starten 
we met twee nieuwe rubrieken, onderwijs en sport. We bezochten een van de acht 
moskeeën in de wijk, die aan de Herschelstraat, de ‘good old’ Agneskerk aan de 
Beeklaan en het cultureel centrum Eekta in de Boylestraat. Samen een staalkaart 
van de variëteit aan culturen in ReVa.

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

door: Piet Vernimmen

 
Maandagavond 7 september zat de grote zaal 
van De Nieuwe Regentes tot de nok toe vol 
met geïnteresseerde bewoners uit Segbroek. 
Samen met betrokken bewoners en maat-
schappelijke organisaties zijn de afgelopen 
maanden de gebiedsprogramma’s (2016-
2019) ontwikkeld en nu werden de resultaten 
gepresenteerd.

‘Zouden worden gepresenteerd’ moeten we 
schrijven , want tot verbazing van alle aanwezi-
gen werden de beloofde gebiedsprogramma’s 
niet gepresenteerd, noch door wethouder Joris 
Wijsmuller, noch door Hanneke Schippers van 
het stadsdeelkantoor. En de 350 aanwezigen 
kregen ook eigenlijk niet te horen waarom dat 
niet gebeurde. 

De aandacht op deze avond ging uit naar 
zeven thema’s die telkens werden ingeleid door 
een filmpje van één minuut en zo kwamen 
achtereenvolgens fietsen, armoede, verkeers-
veiligheid, urban sport, Oracs (ondergrondse 
afvalcontainers) , samen oud worden en stads-
landbouw aan de orde. 

Wat betreft het oplossen van de problemen 
binnen de zorg en de armoede in de wijk 

verwacht het stadsbestuur veel van de Sociale 
Wijkzorg Teams. Tjandrika Rangoe van Eekta 
benadrukt dat het vooral belangrijk is om 
de ouderen thuis te bezoeken om ze uit hun 
isolement te halen. 

Urban sport, stadslandbouw, de hoeveel-
heid fietsen op straat, de parkeerplaatsen en 
de Oracs stellen zo hun eisen. Ze hebben alle 
vijf echter te maken met dezelfde beperkte 
openbare ruimte binnen het dichtbebouwde 
Segbroek. Wat de wethouder deze avond pijn-
lijk vindt, is dat zowel het nieuw aangelegde 
Goudsbloemplein als de gereconstrueerde 
Fahrenheitstraat blijkbaar niet hebben gezorgd 
voor veiliger verkeerssituaties. 

Het was inhoudelijk een interessante avond, 
maar dat de beloofde presentatie van de 
gebiedsprogramma’s, hét onderwerp van deze 
avond, was geschrapt, was jammer. Veel wijk-
bewoners en organisaties hebben enthousiast 
deelgenomen aan de voorbereidende bijeen-
komsten en de opkomst deze avond vanuit 
de wijk voor de toegezegde presentaties was 
groot. Musici en leerlingen van circusschool 
Circaso luisterden de avond fraai op, maar na 
afloop bleef eigenlijk iedereen wat teleurge-
steld en verbaasd achter.

Een merkwaardige avond

“De gemeente is in juni een traject gestart 
om samen met bewoners en partners in 
de wijken input te verzamelen voor de ge-
biedsprogramma’s voor de komende 4 jaar. 
De oogst van die gesprekken hebben wij 
u laten zien op 7 september in de Nieuwe 
Regentes. De vorm die wij daarvoor kozen 
hebben veel aanwezigen als ‘niet geschikt’ 
ervaren. Dat spijt ons zeer, juist omdat we 
samen met bewoners vorm en inhoud wil-
len geven aan de programma’s.

De gebiedsprogramma’s zijn inmiddels 
in concept gereed en gepubliceerd op de 
website van de gemeente Den Haag. De 
komende periode gaat het stadsdeel de 
reacties die zij heeft ontvangen tijdens de 
bijeenkomst in De Nieuwe Regentes op 7 
september en tijdens de inloopbijeenkom-
sten die daarna per wijk zijn georganiseerd, 
verwerken. De gewijzigde versies worden 

vervolgens weer op de website van de 
gemeente Den Haag geplaatst.

Eind 2015 worden de gebiedsprogram-
ma’s ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. In de jaren daarna wil de 
gemeente in gesprek blijven met bewo-
ners en het plan zo nodig aanpassen of 
aanvullen. Stadsdeel Segbroek organiseert 
daarom drie keer per jaar in iedere wijk een 
inloopbijeenkomst waar u met medewer-
kers van het stadsdeel de voortgang van 
het programma kunt bespreken en uw 
suggesties voor verbetering kunt doen. De 
volgende inloopbijeenkomst vindt plaats 
in november 2015. U wordt daarover tijdig 
via www.denhaag.nl/segbroek geïnfor-
meerd.”

Hanneke Schippers, 
Stadsdeeldirecteur Segbroek

Reactie stadsdeelkantoor Segbroek

/konkreetnieuws

konkreetnieuws.nl
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door: ed VerVoorn

 
Haagse Directe is een begrip in Den Haag en 
omgeving. Iedereen die wil boksen, jong en 
oud, beginneling en wedstrijdsporter, kan bij 
deze boksschool tegen lage kosten terecht. 
Minder bekend is dat een van de hoofdtrai-
ners, Chris van Veen, hier samen met twee 
gedragstrainers van het Jeugd Interventie 
Team (JIT) boks- en vaardigheidstrainingen 
geeft aan jongeren ‘met een vlekje’ die geen 
dagbesteding hebben. Dit programma heet 
simpelweg BOKS!

De jongeren (van 17 
tot 27 jaar) komen twee 
keer per week naar de 
Newtonstraat. Het is 
een kleurrijke groep, 
met verschillende ach-
tergronden. De jongeren 
komen via het Jeugd In-
terventie Team bij BOKS! 
binnen, of ze worden ge-
tipt door andere instanties zoals Brijder 
(verslavingszorg), UWV of via de school. 
Bij Haagse Directe combineren ze boks-
training met voorlichting en gesprekken. 
Het beginnen met een opleiding of het 
vinden van werk is het uiteindelijke doel. 

Eigen talenten
Het is mooi om te zien hoe serieus de 

jongeren trainen en boksen, positief om-

gaan met elkaar en luisteren naar de trai-
ners. BOKS! is een uitlaatklep voor hen. 
Soms hebben ze te maken (gehad) met 
de politie, zijn gevoelig voor de drugs in 
hun omgeving of maakten bijvoorbeeld 
van dichtbij echtscheidingen mee. Het 
programma wordt samengesteld door de 
gedragstrainers van het JIT, maar ook de 
deelnemers hebben hun inbreng. Naast 
boksen krijgen ze voorlichting over 
drugs, over agressie, sociaal gedrag en 

gaan ze op zoek naar 
hun eigen talenten. En 
dat werkt! Maar in de 
tussentijd is het natuur-
lijk ook gewoon een 
fantastische bezigheid, 
twee keer per week. Dat 
zie je niet alleen aan de 
manier waarop ze trai-
nen, maar ook in de ge-
zamelijke cooling down 

en in de nabespreking, alles wordt met 
veel inzet en respect naar elkaar gedaan.

“Buiten lukte het me niet”
Marloes kwam bij BOKS! binnen nadat 

ze in contact was gebracht met het JIT. 
Ze vertelt: “Ik verveelde me overdag, ik 
had geen dagbesteding of werk. Ik heb in 
instellingen gezeten tot mijn 18e, uitein-
delijk kwam ik op straat. Ik had niets te 

doen en wist gewoon niet waar ik moest 
beginnen. Toen ik hier kwam was ik heel 
erg onzeker. Nu ben ik sterker en zeker-
der geworden. ‘Buiten’ lukte me dat niet. 
Ik was een heel gesloten persoon. Hier 
heb ik me toch leren openstellen naar 
mensen. Ze zijn hetzelfde als ik en dan 
kun je makkelijker contacten leggen met 
elkaar. Ik ben iemand die vroeger veel ge-
kwetst is, ik heb veel meegemaakt, en ik 
ben ook nog moeder. Bij het boksen kan 
ik alles uiten. Net alsof je alle negatieve 
emoties eruit zweet. Ik wil misschien 
de opleiding tot beveiliger gaan doen, of 
sociaal pedagogisch werk (SPW). Want 
ik weet nu dat anderen zich vertrouwd 
kunnen voelen bij mij. Ik kan me goed 
inleven in anderen. Dat heb ik hier wel 
geleerd.”

Iedereen gelijk
Als ze actief meedoen aan het program-

ma mogen de BOKS! jongeren ook gratis 
deelnemen aan de reguliere trainingen 
van Haagse Directe. De mensen die hier 
boksen zijn heel verschillend. Maar ie-
dereen benadert elkaar op dezelfde ma-
nier. De jongeren zijn hier dus allen ge-
lijk. Tel uit je winst.

Meer informatie over de bokstrainingen 
www.haagsedirecte.nl en op www.hetjit.nl

Trainingen voor kwetsbare jongeren 
bij Haagse Directe

 Bij Haagse Directe combineren ze bokstraining met voorlichting en gesprekken.

KORT

Klussen met 
senioren
Gooi uw kapotte huisraad niet weg. Bij 
Jonker Frans aan het Newtonplein 100 
staan op zaterdag 21 nov van 09.30 tot 
16.00 uur de vrijwilligers en reparateurs 
van het Repair Café paraat om samen 
met u aan de slag te gaan. Uw spullen 
worden gratis gerepareerd (indien mo-
gelijk uiteraard), in sommige gevallen 
betaalt u de schroefjes, etc. U kunt ook 
meedoen met de workshop ‘Fietsband 
repareren’. Zoek gratis bruikbare spullen 
uit in de WEG-geefhoek. En, u kunt ook 
eventueel uw rollator laten checken.

De mensen die hier 
boksen zijn heel ver-
schillend. Maar iedereen 
benadert elkaar op de-
zelfde manier. De jon-
geren zijn hier dus allen 
gelijk. Tel uit je winst.

Foto: Quirine reijman

“Toen ik hier 
kwam was ik heel 
erg onzeker. Nu 
ben ik sterker 
en zekerder 
geworden”

Zomerfestival 
Weimarstraat 

Zaterdag 5 sept was het ‘zomerbraderiedag’ in 
de Weimarstraat. De ondernemers hadden het 
weer jammer genoeg niet echt mee. Publiek-
trekkers waren ditmaal de mini-kinderboerderij 
bij de Herschelstraat en de streng uitziende 
wijze uilen bij het Regentesseplein. Veel onder-
nemers, maar lang niet allemaal, hadden hun 
winkel naar hun kraam verhuisd en verder wa-
ren er veel verkopers van fruit en sieraden en 
je kon er zelfs voor een prikkie hoeden kopen. 
O ja, het aantal kramen met Surinaamse bara’s 
mag de volgende editie wel wat minder. 

BOKS!

Bent u mantelzorger?

Welke veranderingen  
waren voor uzelf het meest  

ingrijpend? In het december- 
nummer besteden we  

extra aandacht aan zorg. 

Neem contact met ons op via 
redactie@konkreetnieuws.nl.
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door: aad Van sChie en Piet Vernimmen

ReVa telt ongeveer 24.000 inwoners en een 
kwart daarvan is moslim. Het is dan ook 
niet vreemd dat ReVa 8 moskeeën telt. In de 
Anware Mustafa moskee van de Stichting 
Welzijn voor Moslims aan de Herschelstraat 
spreken we met de bestuursleden Sharief 
Mohamed en Ismael Evert Bhoda.

Sharief is op 14-jarige leeftijd vanuit Su-
riname naar Den Haag gekomen en woont 
40 jaar in de stad. Als kleine jongen was hij 
al betrokken bij de moskee en nu zit hij in 
het bestuur. Ismael Evert Bhoda kwam in 
1970 naar Nederland, had een koks-oplei-
ding en coördineert nu o.a. de werkzaam-
heden in de keuken van de moskee. 

De overeenkomsten
Anware Mustafa is een Soennitische mos-

kee. Je hebt in Nederland, binnen de islam, 
naast de Soennieten 
ook nog de Sji-ieten, 
de Alevi’s, de Ah-
madi’s, de Soefies 
en de Salafisten. 
Maar de Soennie-
ten vormen in Ne-
derland de grootste 
groep. Sharief: ”Ja 
ook binnen de islam zijn er, net zoals bij 
het protestantisme en het katholicisme, 
afsplitsingen en verschillende stromingen. 
Niks menselijks is ons vreemd en - met een 
knipoog - wat dat betreft hebben we ons 
goed aangepast aan de Nederlandse tra-
dities. Het gaat de meeste moslims echter 
niet om de onderlinge verschillen, maar 
om de overeenkomsten. Zeker de Soen-
nieten van de Anware Mustafa Moskee zijn 
bijzonder ruimhartig en liberaal denkend.”

Vaste donateurs
De moskee aan de Herschelstraat kent 

500 gezinnen als vaste donateur. Dit werkt 
anders dan bij de collectes in een katho-
lieke of christelijke gemeente. De Stich-
tingsleden van de moskee doneren sub-
stantiële bedragen. Bijvoorbeeld voor de 
marmeren bekleding van de wanden van 
het gebouw of voor de voorzieningen van 
ritueel reinigen. De moskee werkt met een 
jaarbegroting van ruim 50.000 euro en dat 
bedrag wordt moeiteloos gedoneerd. Het 
is zelfs zo dat tijdens het gebed op vrijdag 
moskeeën uit andere delen van de stad of 
uit andere steden hier mogen collecteren. 
“Wij zelf hebben de financieel moeilijke tij-
den achter de rug en we weten hoe lastig 
het is als je als moskee in financiële zorgen 
zit, of als je wilt uitbreiden en dat vanwege 
tekort aan geld niet mogelijk is. Wij helpen 
andere moskeeën graag.”

Verantwoordelijkheid
“We staan midden in de maatschappij, 

we nemen onze verantwoordelijkheid. Als 

er rellen zijn in de Schilderswijk doet onze 
Nederlandstalige imam een oproep tijdens 
zijn preek op vrijdag: “Ga er niet heen, neem 
geen deel aan die onlusten!” Wij werken tij-
dens dat soort hectische dagen nauw samen 
met het Haags stadsbestuur, net zoals een 
aantal andere moskeeën dat doet.

Midden in de maatschappij
We willen dat onze leden midden in de 

maatschappij staan, mannen, vrouwen en 
jongeren. We houden symposia over vrou-
wenemancipatie, we organiseren bijlessen 
en huiswerkbegeleiding voor jongeren en 
ouderen. We hebben de beschikking over 
gediplomeerde NT-2 docenten. Een goede 
opleiding is het allerbelangrijkste voor jon-
geren. Wereldlijke kennis vergaren, naast 
het religieuze, dáár gaat het om. Zorgen 
dat je een goede maatschappelijke functie 
krijgt, want alleen op die manier kun je iets 

terugdoen voor de 
gemeenschap. Wij 
doen geen oproep 
aan ouders om hun 
kinderen naar isla-
mitische scholen te 
sturen : de school 
is er niet om het 
kind de islam bij te 

brengen, daar zijn de ouders voor en de 
moskee. Het belang van het kind moet be-
palend zijn voor de schoolkeuze. 

Uitwisseling
Laatst hadden we hier 40 leerlingen van 

het Haganum. Zij hadden een uitwisse-
lingsprogramma met een VO-school uit Ita-
lië. Ze volgden hier een dagprogramma en 
maakten kennis met de Islam en spraken 
over actuele zaken zoals radicalisering. Ook 
basisscholen komen naar onze moskee om 
kennis te maken met ons geloof. We hadden 
laatst een groep politieofficieren op bezoek 
die meer over de Islam wilden weten. 

Syrië
De solidariteit met andere moskeeën is 

groot. We leven mee met de mensen uit Sy-
rië. Onze kledingactie voor Syrië is heel suc-
cesvol. Geld, kleding, schoenen. En we zijn 
solidair met moslims die op zoek zijn naar 
ruimte. De laatste drie dagen van de Rama-
dan komen inwoners van Sierra Leone uit 
heel Europa naar onze moskee, 400 tot 500 
personen. Ook moslims uit Nigeria die geen 
eigen moskee hebben, zijn hier welkom. Wij 
zorgen voor de ruimte om te bidden en om 
de maaltijden klaar te maken. 

Hoe onze vereniging over tien jaar er uit 
ziet? We maken ons wel eens zorgen vanwege 
de vergrijzing, maar we zien toch vol vertrou-
wen de toekomst tegemoet, want we beschik-
ken over een groep enthousiaste jongeren. Zij 
zijn onze toekomstige dragers. Misschien dat 
onze activiteiten dan wat kleinschaliger zijn, 
maar in 2025 bestaat de moskee zeker nog.” 

U wandelt of fietst regelmatig door het Regentesse- Valkenboskwartier en 
kent de wijk ongetwijfeld goed. Wij hopen dan ook dat u massaal deel-
neemt aan onze prijsvraag. De foto uit onze vorige editie maakten wij van 
het beeld aan de gevel van de voormalige Dr Herman Bavinckschool aan 
de Weimarstraat 300.

Stuur voor 15 november 2015 een mailtje naar prijsvraag@konkreetnieuws.nl 
waarin u zo precies mogelijk omschrijft waar bovenstaande foto is gemaakt. 
Vermeld uw naam en adres en maak kans op een culturele waardebon van 
25,00. De naam van de winnaar publiceren we in het volgende nummer van 
KonkreetNieuws.

ONTDEK DE WIJK

“De school is er niet om 
het kind de islam bij 
te brengen, daar zijn 
de ouders voor en de 
moskee”

Moskee Anware Mustafa

“Wereldlijke kennis 
vergaren, naast het 
religieuze, dáár gaat 
het om.”

Foto: Piet Vernimmen
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Op zaterdag 26 september was het feest in 
dit elegante straatje met 45 huisnummers 
tussen de Laan van Meerdervoort en de Co-
pernicuslaan. De bewoners van de Thomas 
Schwenckestraat vierden het 100-ja-
rige bestaan van hun straat vanaf 
15.00 uur met een speelfeest 
voor de kinderen en vanaf 17.00 
uur met een gezellige straatbor-
rel. Bijzonder was dat een nazaat 
van Thomas Schwencke, zelf ook 
Thomas Schwencke geheten, aanwe-
zig was en verhalen vertelde uit de geschie-
denis van zijn familie. Na de borrel schoven 
35 volwassenen en 20 kinderen aan voor een 
maaltijd die de bewoners zelf hadden bereid. 
Tijdens het eten vertelden de buren elkaar ver-
schillende anekdotes uit en over de straat. De 
bewoners keken niet alleen naar de geschiede-
nis, maar ook naar de toekomst. Hoe willen we 
als straat verder? Hoe blijven de verschillende 
generaties in de straat goed met elkaar in ver-

binding? Klaas Bruins van Buurt-en-kerkhuis 
Bethel, dat zich in de Thomas Schwenckestraat 
bevindt, deed van harte mee aan het feest en de 

discussies en stelde zijn ruimte beschikbaar 
voor de borrel, maaltijd en optre-

dens. Een aantal bewoners komt 
binnenkort met een boekje over 
de Thomas Schwenckestraat. 
Waar nu de Bethelkapel in de 

straat staat, was in het oorspron-
kelijke bouwplan een zijstraatje 

naar de Valkenboskade gepland. De 
buurtbewoners, die behoefte hadden aan 

een laagdrempelige kerkelijke voorziening, 
brachten destijds het geld bijeen om op die 
plek de Bethelkapel te bouwen, waarbij het ge-
plande straatje verdween. 
Thomas Schwencke (1694-1767) was een arts 
die vooral bekend is geworden doordat hij 
in 1765 de doodzieke en in feite opgegeven 
Wolfgang Amadeus Mozart en zijn zuster, die 
toen in Den Haag waren, wist te genezen.

É Van de voorpagina

Het begin van een 
mooie traditie 
 
door aad Van sChie

 
Op 12 en 13 september was het terrein van ons 

wijkpark de Verademing eindelijk een stadspark 
om van te dromen: honderden bezoekers, een 
scala aan activiteiten voor kinderen en volwasse-
nen in een buitengewoon relaxte sfeer. 

De imponerende circustent “La Tramontana”, die 
door middel van paraplu’s en zonnepanelen ener-
gie opwekte, bood plaats aan tientallen circusar-
tiesten in spe. Voor elke volwassene en elk kind 
was er iets te doen of te bekijken: schminken, 

koper bewerken, workshops kunstwerken maken 
van afvalmateriaal, repair kid, cardboard, yoga en 
buikdans, klei-animatie, straattheater, clowns en 
gevarieerde optredens van koren, voorlezers en 
popbands. Was het daar altijd maar zo leuk!

Zowel op zaterdag als zondag was het druk: veel 
jonge gezinnen, maar ook heel wat volwassenen. 
Duurzaamheid was het parool: veel gerecycled 
materiaal, vegetarische catering en afbreekbaar 

servies. Je kon naar de veldkapper of gewoon even 
gaan zitten om te zien wat er allemaal om je heen 
gebeurde. Het geheel had iets dromerigs en deed 
in de verte denken aan popfestivals uit de zeventi-
ger jaren van de vorige eeuw.

Het zou mooi zijn als dit festival een traditie 
gaat worden ook in het straks ingrijpend 
gerenoveerde park: een verademing om daar 
te verblijven. 

Thomas Schwenckestraat
viert 100-jarig bestaan

Circus 2015 op de Verademing

Twee verrassende verhalen gepresenteerd door Karel Feenstra op het hoofdpodium. 

Vlucht
Zo gaat het: alles stopt, maar je adem en ogen gaan door. Mijn vader verkocht jurken 

op de souk in Aleppo. De kwaliteit werd geprezen. Zijn eer, waar hij mij in hulde. Ons 

huis viel. We renden de straten door, de stad uit, het land uit, gingen de zee op. Beton 

achter ons, de vrijheid voor ons. Onder ons. De zee is niet boos. Onder water bleek het 

zelfs kalm en vredig. En zie, hoe mooi mijn jurk hier beweegt.

Slag bij Waterloo

In de slag bij Waterloo, 18 juni 1815, bevonden zich 73.000 Franse soldaten, 127.000 

geallieerde soldaten en een Belgische burger. Het was de tuinman van de hoeve Hou-

goumont, op de westelijke flank van het slagveld. Hij vermoedde al vroeg die dag on-

geregeldheden en bleef ter plaatse om zijn gewassen te beschermen. Hij zag alles van 

nabij: Engelse Guards met houwitsers bestookt, Franse regimenten aan bajonetten 

gespietst, te hoop geschoten paarden en (de armen ten hemel geheven ) vertrapte 

boontjes, slap nog.

Foto’s: Piet Vernimmen

Weimarstraat: ook ‘s winters 
eigenwijs. Maak het mee! 

Op 13 december laat de Weimarstraat 
zien dat het stuk tussen Regentesseplein en 
het Koningsplein echt bijzonder eigenwijs 
is. Deelnemers aan deze wintereditie 
kunnen bij de ondernemers een kijkje in 
de keuken nemen of workshops volgen. 
Maak deze dag op een andere manier 
kennis met ondernemend Weimar en kijk 
hoe Whispering Wall papier, Jantje Kaas, 
Kali Tengah koffie en thee, De Nieuwe 
Regentes theater, Beer fietsen, Love & Peas 
hapjes en RichArts meubels maakt. En 
dat is nog maar een kleine selectie uit het 
programma. Op 13 december kun je de 
hele middag letterlijk en figuurlijk van alles 
‘mee’ helpen of leren maken in het meest 
eigenwijze stuk van de Weimarstraat. 

Copernicus Keuken
Geen zin om alleen te eten? Schiet 
koken er wel eens bij in? Elke tweede 
en vierde donderdag van de maand 
bereidt dienstencentrum Copernicus  
gezonde tweegangen maaltijden. De 
deuren gaan open om 17.00 uur en de 
maaltijd à 6,50 EUR  start rond 18.30 uur. 
Belangstellenden moeten wel reserveren. 
(070 – 360 32 32). De Copernicus Keuken 
vindt u op de Daguerrestraat 16. 
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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

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

Werkt u in de zorgsector? 

Wat is er voor u, posi-
tief of negatief, veranderd? 

In het decembernum-
mer besteden we extra aan-

dacht aan zorg. 

Wij zijn benieuwd naar uw 
ervaringen. 

 
Neem contact met ons op via 
redactie@konkreetnieuws.nl.
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door: aad Van sChie en Piet Vernimmen

Bij binnenkomst in het gebouw van de Stich-
ting Federatie Eekta aan de Boylestraat zie 
je op het bord onmiddellijk hoe actief deze 
stichting is voor diverse doelgroepen. Zang-
les, yogales, maatschappelijk werk, schil-
deren, muziekles, buikdansen, zumba voor 
ouderen en jongeren, Hindiles, computer-
cursussen voor beginners en gevorderden, 
dansles, ontspanningsmiddagen, tekenen 

en gebedsdiensten. 
Sommige lessen vin-
den meerdere keren 
per week plaats. 

Tjandrika Rangoe 
is sinds anderhalf 
jaar directeur van 
de Stichting. De fa-

milie Rangoe arriveerde op 10 maart 1970 
in Den Haag. Daar stond hij met zijn broer 
en zusjes in dunne tropenkleding op het 
Koningsplein en het sneeuwde. Een won-
der! “Een overbuurvrouw haalde ons naar 
binnen en zorgde voor passende kleding”. 
Een warme ontvangst dus. Hij heeft zich al-
tijd goed thuis gevoeld in Nederland . Zijn 
visie: “Samen met anderen je eigen iden-

titeit behouden. Je kunt best emancipe-
ren en integreren, maar je eigen identiteit 
moet je vasthouden. ‘Eekta’ 
is het woord voor ‘eenheid’ 
in Hindi en op ons logo staan 
dan ook twee handen die 
elkaar vasthouden. Het gaat 
om dialoog en verbinding. 
Veel problemen zijn immers 
niet specifiek voor een bepaalde alloch-
tone doelgroep. Of het nou gaat om Tur-
ken, Surinamers, Marokkanen, Antillianen 
of Polen, het heeft allemaal te maken met 
cultuurgebonden tradities, met normen en 
met waarden.”

Keukenhof
Tjandrika betrekt dan ook zoveel mo-

gelijk andere groepen bij zijn activiteiten. 
“Laatst zijn we naar de Keukenhof geweest 
met voor het merendeel Hindoestanen, 
maar we hadden ook Turken, Marokkanen, 
Nederlanders en Antilianen in de bus. We 
zijn bezig om een Turkse vrouwengroep 
binnen te halen en we werken aan een 
Turks-Marokkaanse bijeenkomst. Regel-
matig zijn er avonden met meer dan 300 
bezoekers en dan wijken we uit naar Uiten-

hage of naar De Nieuwe Regentes. 

Voorlichtingsavonden
Op onze voorlichtingsavonden hebben 

we meestal meer dan 150 mensen in huis. 
Op 29 mei hadden we bijvoorbeeld een 
voorlichtingsavond over oudermishande-
ling en valpreventie. De mensen schamen 
zich voor zoiets, maar ze zijn wel nieuws-
gierig. En wij zeggen: “We geven voorlich-
ting. Je hoeft niet bij ons te komen met je 
problemen. Wij zeggen waar je terecht 
kunt.” 

In juni was er een avond over reuma. 
Praten over beperkingen ligt heel gevoelig 
in onze doelgroepen. Over kanker praat 
je niet, je zegt dan: “Hij is overleden aan 
een infectie”, en als je zwaar dementerend 
bent, zegt de familie “Hij wordt een beetje 
vergeetachtig”. We zijn dan ook niet gestart 
met een voorlichtingsavond over kanker, 
maar over reuma, een veel neutraler on-
derwerp. Op die avond sprak ik trouwens 
als ervaringsdeskundige. Niet te serieus, 
maar met humor heb ik omschreven wat ik 
meemaak.“

Individualisering
“De problematiek waar Hindoestanen in 

Nederland mee te maken hebben, is in de 
loop der jaren wel veranderd. Veel Hindoe-
staanse Surinamers kwamen van het plat-
teland naar wereldstad Den Haag. Dat was 
een cultuurschok en leverde veel span-
ningen op in de gezinnen. Vrouweneman-
cipatie, financiële problemen en jongeren 
gingen meer hun eigen gang dan in het 
thuisland gebruikelijk was. Tegenwoordig 
is het vooral de individualisering waar ik 
me zorgen over maak. We hebben minder 

tijd voor de familie en het 
individualisme voert de bo-
ventoon. Het familie systeem 
brokkelt af. Daar maak ik me 
wel zorgen over. De ouderen 
krijgen minder belangstel-
ling van jongere familiele-

den en vereenzamen. Bij Eekta realiseren 
we ons dat de ouderen het moeilijk heb-
ben. Daar moeten we op inspelen. We moe-
ten ouderen meer aandacht geven. Vrijwil-
ligers werven bijvoorbeeld die bij ouderen 
op huisbezoek gaan.

In april hadden we het Vele Kleuren Fes-
tival in de Uithof. Op zo’n festival is er mu-
ziek, maar we besteden ook aandacht aan 
kunst, cultuur en informatie. We werken 
niet alleen voor een specifieke doelgroep. 
We organiseren voorlichtingsavonden 
voor de buurt over bijvoorbeeld suiker-
ziekte en bloeddruk en dat combineren we 
dan met een gezonde maaltijd, want eten 
is een bindmiddel: je praat dan met elkaar. 
We willen de buurt ook actiever bij onze 
activiteiten betrekken. Eekta wil groeien 
naar een Buurthuis van de Toekomst. “

”Ouderen hebben het vaak moeilijk”
De Stichting Federatie Eekta

KORT

Huiswerkcursus 
In Buuthuis 3 aan het Hondiusplein (BH3) 
organiseert Voor Welzijn sinds 3 sept gratis 
huiswerkbegeleiding. Elke donderdag-
middag van 16.00 tot 18.00 uur. Zowel 
leerlingen van het vmbo als van havo zijn 
welkom. Het bijzondere aan deze laag-
drempelige huiswerkcursus is dat de leer-
lingen elkaar -onder begeleiding- helpen. 
Voor leerlingen van de bovenbouw van de 
basisschool organiseert Buuthuis 3 taalacti-
viteiten. In de cursus oefenen de scholieren 
dictees en Buuthuis3 organiseert half ok-
tober een Groot Dictee. Inlichtingen verder 
bij Faouzi: 06-33312905 en bij Jeroen: 
06-33312898.

“Hij wordt 
een beetje 
vergeetachtig”

Eekta is het 
woord voor 
eenheid in 
Hindi

Foto: diederik Van duuren

Congres Hindustani
Op zondag 22 nov 2015 van 14.00 tot 18.00 
uur organiseert de Stichting Hindustani de 
conferentie ‘Verbeter de relatie met je kind’, 
een conferentie voor alle Hagenaars en met 
name voor de Hindoestaanse gemeenschap 
over de rechten van het kind. De conferentie 
‘Verbeter de relatie met je kind’ vindt plaats 
bij de Federatie Eekta, aan de Boylestraat 20.
Na het welkomstwoord van Indra Boed-
jarath volgen enkele korte toespraken 
en een sketch door jongeren. Mevr Aarti 
Sarabdjitsingh spreekt over bescherming 
en verwaarlozing en mevr Aisah Manraj 
licht de projectresultaten ‘Preventie en aan-
pak kindermishandeling’ toe. De middag 
kent een gevarieerd programma: sketches, 
toespraken, interviews, discussies en optre-
dens van dansschool Samairra. 

Gebrek aan 
bewonersorganisatie
Sinds 1 januari van dit jaar worden de 
wijken Regentessekwartier en Valken-
boskwartier niet meer ondersteund door 
een bewonersorganisatie. Het is goed 
mogelijk dat dit voor u als bewoner een 
gemis is. Uw belangen worden daardoor 
niet meer behartigd op de wijze zoals u 
dat gewend was. 
De Haagse lokale partij Groep de Mos /
Ouderen Partij wil proberen daar ver-
andering in aan te brengen. Als stads-
deelvoorzitter van stadsdeel Segbroek 
namens Groep de Mos / Ouderen Partij 
is Harry Zuidersma op zoek naar wijkver-
tegenwoordigers die samen met hem de 
grootste wijk binnen Segbroek weer een 
stem willen geven en met hem ervoor 
willen zorgen dat problemen die de wijk 
aangaan ook worden gehoord in de ge-
meenteraad. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Harry Zuidersma via 06-
49776658 of via segbroek@groepde-
mos.nl.
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door: aad Van sChie en Piet Vernimmen

Vorig jaar voegde het bisdom 6 Haagse ge-
loofsgemeenschappen samen tot één paro-
chie. De Agnesparochie in ReVa maakte deel 
uit van die fusie samen met Antonius Abt, 
Driekoningen, Ignatius van Loyola, Jacobus 
de Meerdere en H. Willibrord. Aanleiding 
voor een (hernieuwde) kennismaking met de 
Agnes. Dat er op de zondag twee vieringen 
zijn, een Nederlands- en een Spaanstalige, 
is algemeen bekend. Minder bekend zijn de 
maatschappelijke activiteiten van en vanuit 
de Agnes. Jean Marie Bosch van Drakenstein, 
lid parochiebestuur, vertelt over de eerste 
christenen die hun diensten op het grasveld 
hielden en dan meteen hun goede gaven 
deelden. “Dat is waar het om moet gaan!”

De Agnes maakt actief deel uit van het 
Interreligieus Beraad. Via dit platform 
kunnen bewoners die nog onvoldoende 
vertrouwd zijn met de Hollandse overleg-
cultuur en met de taal toch communiceren 
met de gemeente.

Zo is de Agnes ook vertegenwoordigd in 
het IPS, een praktisch ontmoetingsplat-
form. Harry Vrins, vz van de Beheerscom-
missie: “Je ziet daar samenwerkingsver-
banden ontstaan. Je kunt hier je vragen 
kwijt en praktische oplossingen bieden 
voor problemen van anderen.”

De Agnes aan de Beeklaan is betrokken 
bij die laan. Tijdens ‘Beeklaan Bruist’ or-
ganiseert Agnes concerten in de kerk; ze 
maakt deel uit van de ‘Nieuwe Beeklaan’, 
het initiatief dat ontstaan is na de dood van 

juwelier Ruud Stratmann. Ze werkt samen 
met het Dialooghuis, pal aan de overkant 
van de straat, waar verschillende buurt-
verenigingen onderdak vinden.

Buurthuis van de Toekomst
“Onze droom is om een soort Buurthuis 

van de Toekomst te worden, samen met 
onze directe buren: Jonker Frans, Basi-
school Toermalijn en Hofje van Boheemen 
aan de Newtonstraat”, zegt lid van het pa-
rochiebestuur Jean-Marie. “Met hen heb-
ben we al een nauwe samenwerking en 
die versterken we ook fysiek: we leggen in 
onze tuin, nu nog een onbestemd grasveld, 
een pad aan dat die instellingen met elkaar 
verbindt. Er komt ook een verbinding naar 
het binnenterrein van de school Toerma-
lijn. Parnassia heeft een tuinproject ge-
adopteerd en er komen plantenbakken op 
verrijdbare wagentjes. Zo gaan we als het 
ware ‘terug naar het grasveld’.”

Voedselbank
De Agnes is ook uitdeelpunt van de Voed-

selbank waarvoor elke donderdag vrijwil-
ligers vanuit de parochie actief zijn. Gemid-
deld helpt de Voedselbank bij Agnes 100 
gezinnen en alleenstaanden. De parochie 
combineert dat met het spreekuur van het 
Agnes Solidariteitsfonds. Dit ondersteunt 
bij acute probleemsituaties, bijvoorbeeld 
als ouderen opeens hun financiën niet 
meer goed kunnen beheren. Het fonds 
springt dan bij met een lening (in 2014 
gebeurde dat 50 keer) of verwijst naar de 

instantie die hulp kan bieden. Binnen de 
Oscar Romero groep van de parochie is het 

initiatief ontstaan om in combinatie met 
de Voedselbank kleding en schoenen in te 
zamelen.

Onderhoud
Het onderhoud van het kerkgebouw 

vergt grote bedragen, het aantal betalende 
gelovigen is niet groot en het gebouw zou, 
alleen al vanwege het financiële aspect, ef-
ficiënter gebruikt kunnen worden, zo vindt 
ook het parochiebestuur. Voor stichtingen 
en verenigingen biedt de Agnes dan ook 
tegen geringe vergoeding onderdak en een 
vaste plek om te vergaderen. 

Meer dan 100 vrijwilligers
In de kerk zit nu een Hindoestaanse oude-

ren sociëteit, het koor Cora Vocale verzorgt 
concerten en er zijn samenkomsten van de 
werkgroepen. Meer dan 100 vrijwilligers 
kent de Agnes, parochianen die zich inzet-
ten voor vieringen, kerkkoor, secretariaat, 
schoonmaak, dienst en de voedselbank. De 
Agnes is nog op zoek naar vrijwilligers voor 
de catering, gastheer/gastvrouw of vrijwil-
ligers voor de website. Ook vrijwilligers die 
zich kunnen inzetten bij het maatschappe-
lijk werk zijn welkom. 

De Agnes wil een sociaal-maatschappelij-
ke organisatie zijn. Jean-Marie: “Wij zijn een 
gastvrij huis en onze zorg gaat uit naar ie-
dereen. De toekomst van onze parochie zit 
‘m in de combinatie ‘kerk en samenleving’. 
Op de bijgaande foto zie je hoe in december 
2014 een grote maaltijd met buurtgenoten 
georganiseerd is. Dit gaan we vaker doen.”

Terug naar het grasveld: 

De Agnesparochie in de maatschappij

Uitreiking zomerprijs 
voor de Crownies van 
Sportclub Hondius

Op woensdag 23 sept ontvingen vier 
jongens van Sportclub Hondius een oor-
konde en 600 extra Crownies (punten 
voor tickets voor amusementsparken) 
uit handen van Marc Verstraaten van 
Halt Den Haag in een huiskamer van 
Jonker Frans.

De jongens verdienden deze prijs 
voor hun wandeltocht door de wijk en 
gevoerde gesprekjes met vier rolstoel 
gebonden bewoners van Jonker Frans. 
Zij werden bij deze actie begeleid door 
twee werkers van Voor Welzijn. Van alle 
uitgevoerde acties in de stad waren zij 
als beste uitverkoren. Op de foto de vier 
knapen met begeleiders rond een van de 
deelnemers uit Jonker Frans. 

Heeft u regelmatig zorg  
of hulp aan huis nodig? 

Zijn alle veranderingen u 
eigenlijk erg meegevallen? 

In het decembernum-
mer besteden we extra aan-

dacht aan zorg. 

Wij zijn benieuwd naar uw 
ervaringen.  

Neem contact met ons op via 
redactie@konkreetnieuws.nl.

Foto: Piet Vernimmen
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door: aad Van sChie en Piet Vernimmen 

Gerard Lagerweij woont in Honselersdijk, 
maar is een ‘echte’ Hagenaar: geboren in 
Moerwijk begon hij zijn technische opleiding 
aan de MTS aan de Leyweg. Hij werkt sinds 
1976 bij de gemeente Den Haag, waarvan een 
groot aantal jaren bij het stadsdeelkantoor 
aan de Leyweg, op dezelfde plaats waar de 
MTS stond. Sinds november 2014 is hij als se-
niormedewerker Leefbaarheid verbonden aan 
het Stadsdeelkantoor Segbroek.

“Als senior stadsdeel medewerker ga ik 
over veel zaken die te maken hebben met 
het beheer van de openbare ruimte zoals 
het onderhoud van de wegen en de op-
breekvergunningen. Maar primair ligt de 
verantwoordelijkheid voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte niet bij 
mij, maar bij de verschillende beheerders.

Hoe regelen we bij het noodzakelijke 
onderhoud de omleidingen? Hoe zorgen 
we dat de hulpdiensten zoals politie, am-
bulance en brandweer de bewoners altijd 
kunnen bereiken? Dat vergt veel voorover-
leg met de verschillende partijen, zoals po-
litie, hulpdiensten en HTM. Voor de door-
gaande wegen moeten de afspraken over 
de afsluitingen en verkeersomleidingen 
ook nog in een stedelijk overleg worden 

besproken voor afstemming met projecten 
elders in de stad.

De Beeklaan
Soms kun je het geplande werk pas na 

vertraging uitvoeren. Bij de Beeklaan bij-
voorbeeld moeten allerlei aanpassingen 
komen om de veiligheid voor fietsers te 
waarborgen. Meteen nadat we met het 
werk begonnen constateerden we dat de 
rioolaansluitingen van de huizen aan het 
hoofdriool in erg slechte staat verkeerden. 
We hadden hier vooraf onderzoek naar 
verricht, maar de kwaliteit bleek slechter 
dan gedacht. Kijk, zo’n hoofdriool gaat wel 
80 tot 120 jaar mee, maar nu nemen we de 
vernieuwing van dat 110 jaar oude hoofd-
riool mee in de werkzaamheden. Dat kost 
nu meer geld, maar is op termijn goedko-
per. De planning is dat we voor maart 2016 
de ene kant van de Beeklaan afronden. Na 
de CPC loop nemen we de andere kant van 
de Beeklaan ter hand. We dachten aanvan-
kelijk het gehele werk in december 2015 te 
hebben geklaard. 

Voorrang
De verkeersveiligheid op de Beeklaan 

liet echt te wensen over. Helaas kun je 
op deze doorgaande weg geen drempels 

plaatsen, zoals sommigen wel suggereren. 
Brandweerauto’s en ambulances gaan niet 
samen met drempels. We leggen op de 
Beeklaan duidelijke fietspaden aan en bij 
de 30-km zijstraten werken we met drem-
pels en andere aanpassingen, zodat steeds 
duidelijk is wie voorrang heeft. De nieuwe 
bewonersbrief met de aangepaste plan-
ning komt er spoedig aan. (N.B. dit inter-
view vond plaats op 23 september).

Veiligheid
Bewoners klagen wel eens over de staat 

van hun straat, maar wij werken al 25 jaar 
met lage budgetten. Veiligheid vinden we 
het belangrijkste criterium. Daar moet je 
altijd optimaal rekening mee houden, zo-
wel bij het ontwerp als bij de evaluaties. Zo 
gaan we de Ovonde, hier bij de Weimars-
traat en de Valkenboslaan versneld eva-
lueren, omdat er inmiddels enkele (bijna) 
ongelukken hebben plaatsgevonden. Na-
tuurlijk: veel heeft te maken met de ge-
dragscomponent van de gebruikers, maar 
als we het als stadsdeel enigszins veiliger 
kunnen krijgen, kijken we daar naar. 

Oracs
Probleemgedrag van de gebruikers geldt 

niet alleen in het verkeer, maar ook bij 

Oracs. In het beleid voor een schonere stad 
zullen over enige tijd overal in Den Haag 
Oracs staan. Maar als voor jouw deur een 
Orac staat en je hebt vrijwel dagelijks last 
van zwerfvuil, dan kan de gemeente dat 
niet tolereren. Dat bewoners daarover 
klagen, is terecht. We zoeken dan actief, 
samen met de medewerkers van het HWB, 
het Haags Werk Bedrijf, waar het vuil van-
daan komt en we verhalen de kosten van 
het opruimen op de vervuilers. Laat dui-
delijk zijn: zwerfvuil bij Oracs, daar nemen 
wij als stad stelling tegen en we voeren 
dan een actiever beleid.

Fietsen
Ook op het gebied van fietsen in de wijk 

voeren we een actief beleid. In de bijeen-
komsten van de gebiedsprogramma’s 
bleek dat bewoners dat een belangrijk 
item vinden. We kunnen in ReVa, als de 
fietsen tenminste niet voor iemands deur 
komen en als het geen parkeerruimte kost, 
als stadsdeel veel meer ‘nietjes’ plaatsen. 
Ook zijn we dringend op zoek naar mo-
gelijkheden om inpandige voorzieningen 
voor fietsen te realiseren. We bewijzen 
daarmee fietsers een dienst en gaan bo-
vendien fietsendiefstal tegen. 

Handhavingsteams
Voor de weesfietsen en de parkeerplaat-

sen voor fietsen zetten we handhavings-
teams in. Voor ons stadsdeel hebben we de 
beschikking over 8 man. Zij zijn 60% van 
de tijd bezig met hondenpoep, met zwerf-
vuil en met parkeren. De andere 40% wor-
den ze ingezet bij binnengekomen meldin-
gen, bij zwerffietsen en bij verkeersgedrag 
bij wegonderhoud. Het is een kwestie van 
lange adem, maar het werk van die teams 
is effectief: als je bedenkt welk een enorm 
verschil er is tussen hondenpoep op straat 
30 jaar geleden en nu. Dat verschil is 
enorm. Het is nog niet ideaal, maar we zijn 
er echt in geslaagd om een gedragsveran-
dering tot stand te brengen.

ReVa
Laatst fietste ik samen met m’n vrouw een 

avondje door de wijk. Het viel ons op hoe 
gezellig het dan is op zo’n zomerse avond. 
Dit bezorgde ons echt een prettig gevoel!”

Gerard Lagerweij gaat over  
de staat van uw straat

De complexe opdracht van de Dienst Leefbaarheid Segbroek

We laten in de edities verschillende 
medewerkers van de Gemeente Den 
Haag aan het woord. In dit nummer 
een interview met Gerard Lagerweij, 
seniormedewerker Leefbaarheid. Foto: Piet Vernimmen

Woont in 
Honselersdijk, 
maar is een echte 
Hagenaar
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Met dit artikel over De Toermalijn starten wij 
een serie over het basisonderwijs in ReVa. 
Naast de sterke punten van de school komen 
ook telkens actuele zaken uit het onderwijsveld 
aan de orde. 

door: aad Van sChie en Piet Vernimmen 

 
Patricia Striekwold is directeur van de Toerma-
lijn, de basisschool vlak naast de Agneskerk 
aan de Beeklaan. Ze werkte 13 jaar in Mexico, 
begon daarna in Nederland als zij-instromer in 
het basisonderwijs, werkte 7 jaar als directeur 
op een Haagse Montessorischool en is sinds 1 
augustus directeur van de Toermalijn. 

“Zoals ReVa een gemêleerde samenstel-
ling van de bevolking heeft, zo vormen 
ook de leerlingen van de Toermalijn een 

gemêleerde club. Onder de ouders hebben 
we zowel universitair afgestudeerden als 
ouders met een beperkte opleiding, zowel 
autochtone ouders als allochtone ouders.

 Diversiteit vinden wij een kwaliteit. 
We merken dat ouders bewust voor onze 
school kiezen. Kijk, het gaat bij onderwijs 
volgens ons om drie zaken: kennisover-
dracht, socialisatie, hoe leren kinderen 
zich sociaal bewegen in deze maatschappij 
en als derde persoonswording, hoe wordt 
het kind een eigen individu met zelfver-
trouwen en zelfreflectie.

Talent Ontwikkelingsschool
De Toermalijn is een Talent Ontwikke-

lingsschool en kreeg daar een aantal jaren 
geleden de Haagse Onderwijsprijs voor. 

“We hebben per week 
6 extra uren en de leer-
lingen werken daarin 
aan ICT, Dans, Beel-
dende Vorming, Techniek, Sport en Muziek. 
We dagen de leerlingen uit, we brengen ze 
zelfvertrouwen bij en werken aan de vor-
ming van hun persoonlijkheid. Dit succes-
volle profiel is de afgelopen jaren volledig in 
het onderwijs geïntegreerd. Elke activiteit 
is niet alleen verbonden met taal, maar ook 
met het reguliere lesprogramma en met de 
thema’s waaraan we op dat moment wer-
ken. We werken bij de talentontwikkeling 
met hoogopgeleide vakleerkrachten, die 
volledig deel uitmaken van ons team.”

Ouders
In de onderwijsvisie van de Toermalijn zijn 

school, buurt, kind en ouders nauw met el-
kaar verweven. “De school is van de ouders 
en van de leerlingen. Wij hebben als school 
een duidelijke wijkfunctie. We hebben elkaar 
nodig. We hebben natuurlijk een ouderge-
leding in de MR, we hebben ouderinforma-
tieavonden, maar we hebben ook een zoge-
noemde Ouderkamer, een ruimte voor koffie 
en thee, waar we direct contact hebben met 
ouders. En niet te vergeten, we hebben twee 
maal per week gratis lessen Nederlands voor 
de ouders van onze leerlingen.”

Rekenen en taal
Rekenen en taal zijn ook op de Toermalijn 

van wezenlijk belang. “Kinderen werken op 
hun eigen niveau en twee maal per jaar kij-
ken we per kind hoe het zich ontwikkelt. Hoe 
is het met taal en rekenen, hoe is de werk-
houding, wat hebben we goed gedaan, waar 
moeten we het programma voor dit kind 
aanpassen, is deze methode wel geschikt? 
De Cito-toetsen die we gebruiken zijn voor-
al een hulpmiddel voor de leerkracht om te 
kijken of hij zijn methode of zijn program-
ma bij dit kind moet aanpassen. We hebben 
ook een NT2 klas. Vrij regelmatig komen 

er nieuwe leerlingen, 
migranten of vluchte-
lingen uit Syrië, en die 
krijgen NT2 lessen in 

kleine groepjes. Daarnaast werken ze in de 
klas samen met de andere kinderen: op die 
manier leren ze de taal het snelst en kun-
nen ze in korte tijd het programma voor de 
andere lessen volgen.”

Passend Onderwijs
De laatste tijd staat ‘Passend onderwijs’ 

nogal in de belangstelling en de vraag is dan 
of de leerkracht die verschillen in niveau en 
gedrag in zijn klas wel aankan. “Bij de intake 
wegen wij af of de leerkracht in de klas de 
zorg kan bieden die de leerling nodig heeft. 
Het gaat zowel om de leerlingen die al in de 
klas zitten als om de nieuwe leerling. “

Toekomst
“Hoe ik de school over tien jaar zie? De 

nieuwbouw start over niet al te lange tijd, 
want dit gebouw, hoe mooi het ook is, vol-
doet niet meer aan de eisen van het mo-
derne onderwijs . We zijn er trots op dat we 
binnen enkele jaren een IKC-school worden, 
een Integraal Kind Centrum. Als een ouder 
straks ons kindcentrum inloopt, zien ze één 
organisatie die van 0-12 de kinderen op-
vangt en les geeft, zonder dat ze zien dat het 
eigenlijk drie verschillende partijen (peu-
terspeelzaal, opvang en school) zijn. We 
hebben allemaal dezelfde didactische en 
pedagogische aanpak. 

En we hebben dan ook ons gepersonali-
seerd leren goed op orde: aandacht voor de 
ontwikkeling van elk kind, we werken met 
tablets, minder klassikale lessen en elk kind 
op zijn eigen manier op zijn eigen niveau 
laten werken. Soms alleen en vaak met an-
deren, want samenwerken, naar de mening 
van anderen luisteren, daarop reageren en 
dan weer samenwerken, dáár gaat het om. 
Bij Kindcentrum, Toermalijn is de visie ‘Samen 
leren samenleven’.”

Diversiteit is een kwaliteit
ONDERWIJS IN DE WIJK

Ze geeft dan in de grote zaal aan ouderen 
les in stoelyoga. Dat is op verzoek van Bethel, 
dat het ook sponsort. Van te voren is er kof-
fiedrinken met het oog op onderling contact. 
Daarna volgt een yogales van ongeveer een 
uur. Een proefles kost € 4.-, een vijfrittenkaart 
daarna € 22.50 en dat is dus inclusief koffie. 
Meedoen kan zorgen voor een betere door-
bloeding van het lichaam en door de rustige 
ademhaling en het aandachtig bewegen, ook 
voor meer ontspanning. Zo helpt stoelyoga 
mensen om zich beter te voelen. Zelfs men-
sen in een rolstoel kunnen meedoen. 

Naast stoelyoga zijn er ook andere les-
sen zoals Pilates en lessen aan 50-plussers, 
maar Eugenie vertelt daar meteen bij dat in 
die lessen ook mensen vanaf 30 meedoen. 
De kosten hiervoor bedragen wel iets meer, 

want die lessen worden niet gesponsord. De 
bedoeling is om ook kinderen van 8 – 12 uit te 
nodigen om yoga te komen beoefenen. 

Haar oefeningen kunnen helpen om de ge-
wrichten los te maken, spieren sterk te ma-
ken en te strekken, en om de doorbloeding en 
houding te verbeteren. Het is dan wel goed 
als de deelnemers niet alleen tijdens dat uur-
tje les oefenen, maar dat ze ook thuis de oefe-
ning doen. Ze geeft dus gewoon huiswerk op. 

Het is bij iedere groep mogelijk om in te 
stappen. Wie interesse heeft: Kom gewoon 
eens meedoen. Op vrijdagochtend 09.30-
10.30: 50+ Yoga, van 10.30-11.00: koffie en 
daarna tot 12.00 Stoelyoga. Op dinsdag van 
16.30-17.30 Kinderyoga, van 18.00-19.00 
Pilates en van 19.15-20.30 Yoga.

Zie ook de website: www.fitenbalans.nl 

Yoga in buurt-
en-kerkhuis 
Bethel
tekst en Foto: mieke VisCher

 
PEugenie Baken geeft sinds september 2014 
yoga- en pilateslessen in buurt-en-kerkhuis 
Bethel in de Thomas Schwenckstraat 28/30. Op 
vrijdagochtend is daar een nieuwe les bijgeko-
men, speciaal voor oudere mensen. 

Foto: diederik Van duuren

“Wij hebben als 
school een duidelijke 

wijkfunctie.  
We hebben elkaar 

nodig”

Basisschool Toermalijn aan de Beeklaan
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tekst en Foto: anneke de GraaF 

 
Eigenaar Ram Ramsahai (57) kwam op zijn 
15e met zijn ouders vanuit Suriname naar 
Nederland. Ze kwamen in Den Haag wonen. 
“Ik was meteen weg van Den Haag”, zegt 
rasverteller Ram. “Ik raakte bevriend met 
een Hollandse klasgenoot, die mij achter op 
zijn fiets heel Den Haag liet zien. Dat heb 
ik ervaren als een prachtig welkom in dit 
nieuwe land”. 

Een tweede liefde was de beschikbaar-
heid van een enorme hoeveelheid boeken, 
die elke dag in de bibliotheken verkrijgbaar 
was. Dat was een groot verschil met Su-
riname. Hij ging lezen, lezen, lezen. “Mijn 
eerste boek was ‘Kaas’ van Willem Elschot”, 
zegt Ram. Zo werden verschillende passies 
geboren, die later wonderwel bij elkaar zou-
den komen. 

Thuiswedstrijd in een vreemd land
Den Haag bleef een plek waar hij steeds 

terugkeerde, ook toen hij elders HBO maat-
schappelijk werk ging studeren en hiervoor 
een jaar in India migratieprocessen onder-
zocht. Hij had gezien dat Nederlandse wij-
ken veranderden en verkleurden, zag hoe 
in het Zuiderpark Surinamers afkomstig 
van verschillende Surinaamse regio’s elk 
hun eigen trapveldje hadden, en vond dit 
alles, zelf migrant zijnde, machtig interes-
sant. Hij ging in Leiden sociologie studeren 
en promoveerde op het onderwerp voetbal 
met het proefschrift ‘Thuiswedstrijd in een 
vreemd land’. Intussen was hij in het ho-
ger onderwijs over de Nederlandse cultuur 
gaan doceren en ontwikkelde en doceerde 
het vak Dutch Business Culture. 

Kaas maken
Ram: “Rond 2007, na 20 jaar docentschap, 

kwam de behoefte om zelf te gaan onderne-

men. Ik besloot mijn hart te volgen. Ik ging 
in de leer bij diverse Nederlandse boeren 
die me met veel liefde de fijne kneepjes van 
het kaas maken bijbrachten. Zelf ben ik ook 
afkomstig van een boerenfamilie. Met een 
van deze boeren, in Harlingen, werken wij 
nu samen. Hij levert mooie pure biologische 
zuivelproducten, zoals de oudste Hollandse 
yoghurt, tot stand gekomen in de schoon-
ste lucht van Nederland. Zelf heb ik een ma-
nier gevonden om met plantaardig in plaats 
van met dierlijk stremsel kaas te maken, wat 
voor Hindoes en vegetariërs acceptabeler 
is. Samen met mijn vrouw en helpende fa-
milieleden heb ik nu deze Stadszuivelboer-
derij opgezet, met een grote diversiteit aan 
verantwoorde en gezonde voeding. We zijn 
bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikke-
len van vegetarische en veganistische ka-
zen, panir en halumi”. 

Bredere missie
Stadszuivelboerderij Jantje heeft een 

bredere missie dan alleen verkopen. Ram: 
“We hanteren drie criteria: geweldloos-
heid, respect en gezondheid. We verkopen 
bijvoorbeeld voor een zeer redelijke prijs 
vegetarische en veganistische maaltijden. 
Verder hebben we plannen om workshops 
te geven waarin mensen zelf kaas kunnen 
maken, en we willen kinderen van basis-
scholen leren hoe je moet melken, hoe je 
koeien verzorgt en wat je allemaal voor 
magische producten kunt maken van melk. 
We staan open voor mooie verantwoorde 
voeding van alle culturen hier in de wijk, 
die men hier mag komen presenteren. 
Maar we willen onze winkel ook geregeld 
openstellen voor artiesten, kunstenaars, 
musici, verhalenvertellers en mensen die 
een spirituele bijdrage willen leveren. We 
willen daadwerkelijk bijdragen aan een 
stukje geluk in deze wijk”. 

Stadszuivelboerderij Jantje

Hoe Ram Ramsahai gefascineerd raakte door kaas
In de Weimarstraat nummer 60A, schuin tegenover De Nieuwe Regentes, is sinds enige 
tijd Stadszuivelboerderij Jantje te vinden. Klanten kunnen rekenen op een uitgebreide 
toelichting over de bijzondere zuivelproducten en andere voedingsproducten voor 
een goede gezondheid die daar te koop zijn. En niemand gaat de deur uit zonder iets 
geproefd te hebben. Maar Stadszuivelboerderij Jantje wil daarnaast nog meer  
betekenen voor de buurt. 

tekst en Foto: Quirine reijman

 
Ruim twee jaar geleden kwam Amir Vodka 
met zijn Nederlandse vrouw in ReVa wonen. 
Hij had al snel door dat er in Den Haag op 
filmgebied niet zoveel te beleven viel als 
in Amsterdam, de stad waar hij had gestu-
deerd en zes jaar had gewoond. 

Tijdens een wandeling door de wijk be-
landde hij bij het pas geopende theater 
De Nieuwe Regentes en raakte in gesprek 
met de artistiek leider Laudie Vrancken. 
Niet lang daarna was de DNR Filmclub 
geboren en was Amir programmeur. 
Sindsdien vertoont de DNR Filmclub we-
kelijks op dinsdag films in de grote zaal, 
in hoge kwaliteit geprojecteerd op wat 
misschien wel het grootste scherm van 
Den Haag is. 

De openingsfilm in 2013 van DNR 
Filmclub was ‘Aguirre, the Wrath of God’ 
van Werner Herzog met Klaus Kinski in 
de hoofdrol. Het is de film waardoor bij 
Amir de liefde voor film geboren werd. 
Zestien was hij toen hij deze film zag. En 
inmiddels, ruim twintig jaar later, heeft 
hij een mastertitel in Filmwetenschap-
pen en is hij bezig met zijn promotie-
onderzoek, schrijft hij over film voor 
verschillende tijdschriften en doceert hij 
aan de Universiteit van Amsterdam. Een 
programmeur met kennis van zaken, die 
ook iedere week de film inleidt met een 

korte introductie.
Amir put uit de rijke bron van de film-

geschiedenis en kiest maandelijks vier of 
vijf films, elke week één. Meestal rondom 
een thema: een regisseur of acteur/ac-
trice, een land of regio. Zo stond septem-
ber in het teken van de Russische Andrei 
Tarkovsky en staat in oktober de Roe-
meense film centraal (in het kader van 
het Roemeens film- en fotofestival Spot-
light: Romania, een samenwerking met 

galerie Gemak). De films in november 
hebben allemaal actrice Elizabeth (Sissy) 
Spacek in de hoofdrol. En DNR Filmclub 
sluit 2015 af met een hommage aan Fran-
çois Truffaut: 4 films van deze legenda-
rische Franse cineast en 1 film van Jean 
Luc Godard, waarvoor Truffaut het script 
schreef.

Gevraagd naar de vreemdste film die 
hij vertoonde in de DNR Filmclub, herin-
nert Amir zich ‘Tetsuo’, een Japanse film 
over een man die in een machine trans-
formeert. Een gewelddadige en perverse 
film uit 1989. Ook voor dat soort films is 
ruimte in de DNR Filmclub. Mainstream-
films zul je er niet tegenkomen, Amir: Ïk 
zoek echt naar bijzondere films. Dat bij-
zondere kan zitten in het verhaal, in de 
beelden of in de techniek. Zo heb ik eens 
een maand lang Kung Fu films vertoond. 
Niet omdat het allemaal zulke meester-
werken zijn, maar omdat het genre inte-
ressant is door die andere wereld die de 
films oproepen.” 

Vorig jaar kwam er nog een initiatief 
bij: Sounds of Silence, een meerdaags 
festival rondom stomme films (silent 
movies) die live begeleid worden door 
muzikanten die speciaal gecompo-
neerde muziek ten gehore brengen. Het 
festival was succesvol en begin febru-
ari 2016 vindt de tweede editie plaats. 
Historisch belangwekkende films zo-

als ‘Un chien Andalou’ van Luis Buñuel 
en ‘Strike!’ van Eisenstein, krijgen een 
nieuwe ‘cutting edge’ soundtrack. 
Alle films zijn Engels ondertiteld en daarom 
ook zeer geschikt voor expats en buiten-
landse studenten. All films are subtitled in 
English, and therefore also very suitable for 
expats and foreign students. 
Meer informatie (in het Engels) / More in-
formation (in English): ww.facebook.com/
DNRFilmClub of www.denieuweregentes.nl

Andere 
wereld 

oproepen

Wekelijkse, bijzondere films in De Nieuwe Regentes
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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).

Vreemde taal leren?  
Leren schilderen?

Kijk op www.volksuniversiteitdenhaag.nl

300
MEER DAN

CURSUSSEN!

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

- 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 meer informatie:
Prinsegracht 176, 2512GG  Den Haag
070 737 09 36    info@smiet-offset.nl

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Welke kleur u ook 
zoekt ? 
WIJ kunnen hem
maken en
drukken
voor u!
Smiet Grafi sch Totaal
geeft drukwerk 
weer kleur!

•

Heeft u te maken met 
jeugdzorg? 

Hoe hebben de veranderin-
gen voor u uitgepakt? 
In het decembernum-

mer besteden we extra aan-
dacht aan zorg. 

Wij zijn benieuwd naar uw 
ervaringen.  

Neem contact met ons op via 
redactie@konkreetnieuws.nl.

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

Heb je iets dat interessant 
is voor KonkreetNieuws? 

Neem contact op! 

REDACTIE@KONKREET-
NIEUWS.NL
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Loksen
“Weet jij wat loksen is?”, vroeg de vrouw 
naast me zonder op te kijken. Een minuut 
of vijf geleden was ze in de koffietent 
naast me aangeschoven. Ze had een bak-
kie besteld en zonder dat ze suiker in d’r 
koffie deed, zat ze toch onafgebroken in 
het kopje te roeren.
“Ik lig op ’t grind”, ging ze al roerende 
verder, “maar ik moet eraf van de woning-
bouwvereniging. Ik lig d’r al vanaf m’n 
veertiende en mét vergunning! Die ver-
gunning is nog van m’n vader geweest. 
Van hem heb ik ook de fijne kneepjes 
geleerd. Eerst je schuif opentrekken, 
rustig wachten en op het juiste moment 
de beste gooien, dus geen gehaktballen. 
Schuif weer dicht, donkerhokje open en 
dan duiken. Geloof me, dat is dè manier 
om ze het snelst achter de drengels te 
krijgen.”
“Nog een bakkie tante Til?” Goof, de 
koffiebaas tapte, zonder haar antwoord 
af te wachten, een vers bakkie. Hij kwam 
achter z’n counter vandaan en zette ’t 
voor haar op de tafel. “Gaat ’t wel goed 
met je, tante Til? Je hebt je eerste bakkie 
nog niet eens leeg. Sterker nog, volgens 
mij heb je nog geen slok genomen!”
Tante Til stopte met roeren, keek omhoog 
en zei: “Verdorie Goof, dat kunnen ze toch 
niet maken. Die beesten zijn m’n lust en 
m’n leven! Waarom denk je dat ik nog zo 
fit ben?” 
Goof haalde zijn schouders op. 
“Dat komt”, ging ze verder, “omdat ik wel 
tien keer per dag ‘t laddertje    op- en af 
ga en de halve dag sta te loksen. Kijk, dat 
de daken vernieuwd moeten worden, 
okay. Maar dat kunnen ze toch ook wel 
óm m’n duiventil heen doen? Desnoods 
laat ik ‘m voor een paar dagen weghalen. 
M’n beestjes kan ik best een weekje, als ’t 
moet, ergens anders onderbrengen. 
Maar nee, zeggen die klojo’s van de wo-
ningbouw, die duiventil gaat eraf en mag 
niet meer terug! Punt uit! 
Zonder m’n duiven heeft het leven voor 
mij geen zin meer!”
Ze trok het verse kopje koffie naar haar 
toe, waarin ze meteen begon te roeren, 
en mompelde: “Verdomme Goof, ‘t zijn 
wel me kínderen!” 

“Je kunt zo veel als mens, hè”
Mini-galerie VITRINE

tekst en Foto: Quirine reijman

 
AnneMieke begon dit project in 2008. Ze had 
de eigenaars van Vino Vero kleuradviezen 
gegeven en zag in de ongebruikte etalage 
mogelijkheden voor een persoonlijk project: 
elke zes weken een mini-expositie. Eigenaar 
Peter van Huisstede: “Ik bemoei me verder 
nergens mee, maar het is altijd leuk. We zijn 
er erg blij mee dat ze dit doet.” AnneMieke: 
“Ik krijg carte blanche. En de beste dingen 
gebeuren als je de vrije hand krijgt.” In ruil 
voor de vitrine zorgt AnneMieke dat ook op 
de winkelmuren kunstwerken hangen.

Persoonlijke keuze
In eerste instantie was het de bedoeling 

verzamelingen van kunstenaars te tonen. 
Maar uiteindelijk vroeg ze kunstenaars uit 
haar netwerk een installatie te maken. “En ik 
moet daar iedere keer wat aan toevoegen.” 
Dat kan een boek zijn, een knipsel dat al 
jaren op haar atelier hangt, of iets uit haar 
eigen verzameling.

De kunstenaars die ze uitkiest moeten 
professionals zijn. Voor iemand die als hob-
by de schilderskwast oppakt, is geen ruim-
te. “En het moeten mensen zijn die ik echt 
snoeigoed vind. Ik ben heel streng. Ik moet 
jou kiezen. Het is een persoonlijke keuze.” 

Alleskunner
Fotografe Eline sprak ze aan tijdens haar 

afstudeerexpositie op de Koninklijke Aca-
demie. Zij staat aan het begin van haar kun-
stenaarsschap. Maar AnneMieke kiest niet 

alleen jonge mensen uit. “Er zijn ook kunste-
naars van 60, 65 die prachtig werk maken, 
maar dat nergens te zien is.”

Modeontwerper, kunstenaar, keramist, 
ontwerper, docent, AnneMieke Louwerens 
lijkt wel een alleskunner. “Je kunt zoveel als 
mens, hè. Maar Jan Wolkers zei al: ‘Daar kun-
nen Nederlanders niet tegen’.” AnneMieke 
kan het weten. Ze werd geboren in Colom-
bia, groeide op in Algerije, Australië, Brunei 
en Nederland, en werkte vijftien jaar in New 
York waar ze haar eigen succesvolle mode-
lijn had. Toen ze ruim twintig jaar geleden 
weer naar Nederland kwam, was er veel 
veranderd. Als kunstenaar een plek verove-
ren bleek erg lastig als je niet meer jong en 
aanstormend bent. Inmiddels heeft ze al 
veertien jaar een atelier op het Westeinde 
en runt ze bijna acht jaar deze mini-galerie. 

“Je bent als kunstenaar de hele tijd met 
jezelf bezig en dan is het heel moeilijk om 
– als je niet politiek geëngageerd bent en 
je hebt geen tentoonstelling in het Stede-
lijk – die spirit te houden. Je moet jezelf im-
pulsen geven. En dit is voor mij een impuls 
geweest. Het heeft mij als kunstenaar vrijer 
gemaakt.”

Totaalproject
“De VITRINE is voor mij een totaalproject, 

ik ben er ook als ontwerpster mee verbon-
den, ik vind het heel leuk om er de posters 
en aankondigingen voor te maken.” Op 
vintrineonline.nl, de website geheel ge-
wijd aan de mini-galerie, schrijft ze bij elke 
VITRINE over de keuze voor de kunstenaar, 

wat haar aanspreekt in het werk en waarom. 
Geen ingewikkelde verhandelingen, maar 
toegankelijke en persoonlijk teksten met 
veel foto’s. “Als je mensen wilt uitnodigen 
om naar iets te kijken, kan dat ook met heel 
alledaagse dingen zijn. Je moet hier echt 
met je hondje langslopen en denken ‘wat 
zal er nu weer hangen’.” En beeld is altijd het 
uitgangspunt. “We zijn nog steeds beeldend 
kunstenaars”, roept ze uit. “Het beeld moet 
belangrijk zijn, aangrijpend zijn of wat op-
roepen.” 

Ruim vijftig
Met ruim vijftig VITRINES wordt vitrineon-

line.nl een rijk archief. En het is heel bijzon-
der om te zien hoe je binnen het simpele, 
dwingende concept van die ene etalage zo-
veel kunt laten zien, elke keer weer met een 
bijzonder verhaal erbij. Een schatkamer van 
jewelste. Deze kleine ruimte laat je zien hoe 
groot de wereld is!

Voor de volgende VITRINE werkt ze met kun-
stenaar Robine Clignett aan de in-memoriam 
expositie ‘Ode aan Ursula Baumgärtner’, ter 
nagedachtenis aan de Haagse kunstenaar 
Klaus Baumgärtner die in 2013 onverwacht 
overleed. Deze VITRINE is te zien van 28 no-
vember tot 8 december. De Kerst VITRINE richt 
ze traditiegetrouw zelf in.

Meer informatie op www.vitrineonline.nl. 
De website van AnneMieke: 
www.annemiekelouwerens.com. 
Werk van Eline van Strien: 
www.elinevanstrien.com

Wandelend door de Weimarstraat ben je er vast wel eens langsgelopen: de VITRINE naast wijnwinkel Vino Vero op nummer 48. Elke zes, zeven 
weken richt kunstenaar AnneMieke Louwerens (1957) een nieuwe VITRINE in. Ik spreek haar als ze bezig is VITRINE 54 in te richten samen met 
Eline van Strien, de fotografe die ze voor deze editie uitkoos.

“De beste  
dingen gebeuren 
als je de vrije 
hand krijgt
 ”
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WIJ IN DE WIJK

Schoon op
Ze zitten al een tijdje in de Weimarstraat: 
 ‘Viet Hong’. Je kunt er uit eten, maar ook afha-
len, wat we al heel wat keren hebben gedaan. 

tekst en Foto: Quirine reijman

 
Meestal nemen we een maaltijd met rijst 
en twee aparte gerechtjes (favoriet: Cá 
Kho, gecarameliseerde visfilet). Maar van-
daag besluit ik eens wat anders te nemen. 
Zo hebben we met z’n tweeën een dwars-
doorsnede van wat Viet Hong te bieden 
heeft: een soep, een salade en een maaltijd. 
Dat is genoeg. Meer dan genoeg zelfs! Maar 
het gaat op tot de laatste rijstkorrel en de 
laatste bouillondruppel.

Ik ben verrast door de soep en de salade. 
Voor de soep zijn de gekookte en gare in-
grediënten beperkt tot het hoogst nood-
zakelijke, noedels en kip. De rest, taugé, 
lenteuitjes, koriander, rode pepers, een 
schijfje limoen, gaat rauw in een bakje. De 
bedoeling is dat je daar de hete boulillon 
overheen giet. Instant soep zeg maar, maar 
dan lékker en echt supervers.

De salade met mihoen en gegrilde visfilet 
smaakt eigenlijk al even verfijnd en vers 
als de soep. Hier zitten wat zoete, zure en 
knapperige (onder andere gehakte pin-
da’s) ingrediënten in. En nog meer korian-
der natuurlijk. Het is immers Vietnamees.

De maaltijd met de twee gerechten is 
lekker zoals altijd. Bij het gestoofde rund-
gerecht krijgen we ook nog een gratis ver-
haal. Rund is namelijk niet echt vlees dat 
de Vietnamezen uit zichzelf eten. Toen 

Vietnam een Franse kolonie was, introdu-
ceerden de Fransen het rund en leerden de 
Vietnamezen hoe ze er een stoofpot mee 
moesten maken. Een soort ‘Boeuf Bourgig-
non’ maar dan met een eigen twist, want 
hij ziet prachtig donkerrood van de Vietna-
mese kruiden.

Hoewel we deze keer wel een beetje te 
veel hebben gegeten, valt het qua prijs 
mee: voor nog geen 20 euro zijn we klaar. 
Meestal zijn we minder kwijt. Een maaltijd 
(rijst met twee gerechten) heb je al vanaf € 
5,95, de salade kostte € 7,50 en de rijkge-
vulde soep was zelfs maar 5 euro.
Viet Hong vind je in de Weimarstraat op num-
mer 137. Ze zijn alle dagen open van 12 tot 21 
uur. Kijk op de website www.viethong.nl voor 
het menu en extra informatie.

Wereldwijde erkenning voor virtueel 
schoenenmuseum

“Ik geloof 
erin dat je je hart 
moet volgen
 ”tekst: ed VerVoorn

 
Wat zijn er toch een hoop talentvolle en voor-
al ook gedreven mensen in de wijk. Neem 
Liza Snook die vanuit de Columbusstraat het 
Virtual Shoe Museum beheert. Deze website 
is een platform voor alles wat met mooie, 
prachtige, bijzondere schoenen te maken 
heeft. Schoenen ingedeeld naar kleur, ont-
werper, stijl, materiaal etc. Voor de liefheb-
bers biedt alleen dit al urenlang plezier. 
Liza Snook begon ooit met verzamelen van 
ansichtkaarten waar schoenen op stonden. 
Door haar website wordt zij nu gezien als 
hét aanspreekpunt voor de kunst- en design-
schoen. Ze reist de wereld rond en maakt 
schoenententoonstellingen met bekende 
musea. Een pleidooi voor passie en het vol-
gen van je hart. 

“Waar moest ik het laten, al die dozen vol 
met kaarten, krantenartikelen en boeken 
over schoenen. En vooral al die prachtige 
schoenen die ik meenam van mijn reizen 
naar Tibet, India en China. Het dreigde een 
beetje uit de hand te lopen. Mijn partner 
Taco, die webdesigner is, kwam met het 
voorstel om er een website van te maken. 
Geen stapels dozen meer, de chaos voorbij. 
Het begon klein, maar door de opkomst 
van internet pakte het heel goed uit. Op 
de website kon ik alles mooi rubriceren 
en werd het allemaal veel overzichtelijker. 
Steeds meer kunstenaars en ontwerpers uit 
de hele wereld willen nu hun werk plaatsen, 
terwijl ik hen help door ze in tijdschriften, 
boeken en musea tentoon te stellen. Een 
mooie wisselwerking.

Het leuke is: de website is niet alleen een 

museum, maar ook een soort archief. Om-
dat ik dacht dat er geen leefruimte over zou 
blijven met al die spullen. Toch hebben we 
mensen uit Londen en Japan aan de deur 
gehad, die dachten dat dit het adres was 
van een echt museum.  

Schoenen zijn mooi, het zijn gebruiks-
voorwerpen, maar bijvoorbeeld met zwarte 
kleren aan kan je jezelf door schoenen to-
taal veranderen. Wat gebeurt er 

als je hoge glitterschoenen, teenslippers 
of gymschoenen draagt? Schoenen ge-
bruik je maar je kunt ze ook transforme-
ren in een kunstwerk. Ze zeggen veel over 
hoe iemand is. En het zijn er twee. Een 
paar. Er worden te weinig schoenen ge-
maakt die links en rechts verschillend zijn. 
Op de website zoek ik het in het meest 
extreme. Ik vraag me dan af: zijn het nog 
schoenen als je er niet op kan lopen?

Het neemt een behoorlijke vlucht. Ik word 
benaderd om tentoonstellingen samen te 
stellen, op dit moment vooral in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland, terwijl ook lan-
den als de Verenigde Arabische Emiraten 
en Qatar mij via contactpersonen hebben 
benaderd. Soms maak ik de tentoonstelling 
samen met de curator van het museum, 
de laatste tijd doe ik het ook alleen. Op de 
Dutch Design Week in Eindhoven ga ik half 
oktober samen met ontwerper 
Chris van den Elzen vijftien 
Nederlandse topontwerpers 
laten zien. 

Ik zou graag naar Scan-
dinavië gaan en heb een 
goed expositieplan voor 
het Verre Oosten. 

En hier in Den Haag? Ik denk dan direct aan 
Beelden aan Zee. Maar er komt zoveel te-
gelijk, het zal even moeten wachten denk 
ik. Net als de schoenenboeken die ik wil 
maken over de tentoonstellingen, het 
moet nog even ‘op de lijst’. 

Ik geloof erin dat je je hart moet volgen. Ik 
heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. 
Alles wat ik leerde in de 25 jaar dat ik bij 
ontwerpbureaus werkte, komt nog steeds 
goed van pas. Dat ik het nu op deze manier 
doe, ontroert me soms. Ik maak mooie din-
gen mee. Zoals die ontwerper uit Vietnam 
die een glazen schoen in de vorm van een 
zeemeermin heeft gemaakt. Maar ik moet 
soms ook ‘nee’ kunnen zeggen. Gelukkig 
weet ik heel goed wat ik mooi vind. Ik zie 
snel of iets kunst is of decoratie.”

www.virtualshoemuseum.com 
Foto: diederik Van duuren

  Boven: Verse ingrediënten, onder: Rundvlees
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adressen en telefoonnummers

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

Gezondheid

Nachtdokter 19.00 - 07.00 uur , tel: 346 96 69
Spoedeisende apotheek buiten werkuren
tel: 324 60 85 / 359 85 60
GG & GD, tel: 353 71 85 of 14070
Thuiszorg
Acaciastraat 178, tel: 379 54 45 
Centrum voor ouderen, tel: 205 26 60
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339,  tel: 752 69 00
Meldpunt Kindermishandeling
tel: 0900-1231230
Sociaal Wijkzorgteam ReVa
Meldpunt, tel:0900-40405

Buurthuizen

Buurtcentrum Buuthuis 3
Hondiusstraat 45,  tel: 364 12 09
Wijkcentrum de Regenvalk
Weimarstraat 69, tel: 205 26 60
Dienstencentrum Copernicus
Daguerrestraat 16, tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
tel: 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

NESTRUIMTE – SARAH & CHARLES

Van 20 sept tot en met 1 nov zie je in Nest 
een ‘Nestvullende’ totaalinstallatie waar-
binnen alles onderling verbonden is en 
waar toekomst en verleden, het decor en 
het echte leven, het werk en ‘the making of’ 
regelmatig van plaats wisselen. Net als bij 
hun presentatie ‘Suspension of disbelief’, 
die in 2014 in Nest te zien was, continueren 
Sarah & Charles het spel van schijnbare te-
genstrijdigheden en visuele verwarring. Zo-
wel voor de vorm als voor de inhoud geldt: 
‘What you see, is not what you get’. 
– www.nestruimte.nl 

REHORST GRAFIEK – GROEPSTENTOONSTEL-
LING GRAFIEK

Van 13 sept tot 18 okt vindt in Galerie Re-
horst aan de Regentesselaan 10 de groeps-
tentoonstelling GRAFIEK  plaats met Tom 
Thijsse, Coos Dieters, Bea Farenhorst, Hans 
Könings, Carola Rombouts, Bastiaan de Wit 
en Cecile van der Heiden. Speciale gast is 
de in Israel woonachtige Itschak de Lange. 
Van 25 okt tot 29 nov exposeren de Itali-
aanse kunstenaars Roberto Caradonna en 
Pierluigi Pompei en vanaf 6 dec organiseert 
Rehorst een speciale Jubileum Kunstmarkt. 
– www.galerierehorst.nl

ZAAL 3 - STRAUSSVOGEL

Op 19 nov en 20 nov spelen Steef de Jong 
en het muziektheatergezelschap Groots 
en Meeslepend ‘Strausvogel’. Theatermaker 
Steef de Jong is een offensief gestart om de 
operette, een verloren gewaand genre, een 
nieuwe betekenis te geven zonder de oor-
sprong ervan uit het oog te verliezen. De 
voorstellingen van Groots en Meeslepend 
weten met minimale middelen een maxima-
le operateske wereld op te roepen. In 2014 
won de Jong de prijs voor de beste Parade-
voorstelling. - www.theateraanhetspui.nl

SOCIETEIT ENGELS/ WALT & TINA WILKINS

Op 21 okt treden bij Societeit Engels aan de 
Waldeck Pyrmontkade Walt en Tina Wilkins 
& The Mystiqueros op met echte Texas Hill 
country muziek. Wilkins is een performer 
die moeiteloos contact legt met zijn publiek 
door zijn eerlijke teksten vol humor en ont-
roering. Een professionele liedjesschrijver 
waarvan de songs zijn opgenomen door oa 
Kenny Rogers. Iemand met een uniek stem-
geluid en groot respect voor zijn medemuzi-
kanten.  Hij treedt 21 okt op met Tina Wilkins 
die onlangs haar eigen CD uitbracht. Zie ook 
musemix.com. - www.societeitengels.com. 
 
DE NIEUWE REGENTES – A TRIBUTE TO OUM 
KALTHOUM

Op 14 nov en 15 nov organiseert DNR een ‘A 
Tribute to Oum Kalthoum’, de ‘muzikale moe-
der’ van de Arabische wereld. Zaterdag vanaf 
14.00 uur brengt DNR haar oeuvre met muziek, 
zang, dans, film, documentaire, open podium, 
workshops en gesprekken in festivalsfeer voor 
het voetlicht. Authentieke en eigentijdse in-
terpretaties zijn in het hele gebouw te zien en 
te horen. Het weekend is bedoeld voor Ara-
bisch publiek dat haar koestert en voor alle 
Hagenaars, Hagenezen en expats die haar nog 
niet kennen. - www.denieuweregentes.nl
 
VITRINE – #54 EN #55 

VITRINE is een echte vitrine tegenover de 
ingang van de ecologische wijnwinkel Vino 
Vero op de Weimarstraat 48. Initiatiefnemer 
en curator AnneMieke Louwerens nodigt 
kunstenaars uit om in de vitrine te expose-
ren.  Van 19 sept tot 25 okt toont fotografe 
Eline van Strien werk uit haar serie ‘Pur-
pose is in our imagination’.   VITRINE #55, 
(28 okt tot 10 dec) is een samenwerking 
tussen Louwerens en Robine Clignett.   De 
projecten zijn te volgen via vitrineonline.
nl. - www.annemiekelouwerens.com

ELECTRICITEITSFABRIEK - DE ZWARTE DOOS

Van 14 tot en met 17 okt speelt Circus Treur-
dier ‘De Zwarte Doos’- een avond vol zwarte 
humor, absurditeit en engelachtige muziek. 
Circus Treurdier maakt de dood weer sexy. Een 
rituele muziektheaterbijeenkomst over het 
mysterie van het leven en het probleem van 
onze hardnekkige sterfelijkheid. Circus Treur-
dier zoekt altijd een kruisbestuiving tussen 
verschillende genres waaronder kleinkunst, to-
neel en diverse muziekstijlen en staat bekend 
om zijn absurdisme en een verregaande visuele 
taal. Op vrijdagavond spelen ze óók een nacht-
voorstelling. - www.electriciteitsfabriek.nl

FOYER DE NIEUWE REGENTES – POP UP 
MUSEUM

‘De Wereld in Den Haag’ is van 18 okt tot en 
met 1 nov te zien in de Foyer van De Nieuwe 
Regentes. Zondag 18 van 15.30 – 17.00 uur 
is de opening van dit Pop Up Museum. Van 
oudsher heeft Den Haag een grote aantrek-
kingskracht op mensen vanuit de hele we-
reld. De sporen die zij nalieten vinden we 
terug in het straatbeeld, in het interieur, de 
kunst en in typisch Haagse gebouwen en 
producten. Bijzonder onderdeel zijn de ge-
filmde portretten van de wereldondernemers 
uit de buurt. - www.denieuweregentes.nl 
 
MARCELLO’S - PLAFONDSCHILDERINGEN

De gedecoreerde plafonds van Michelangelo in 
de Sixtijnse Kapel zijn wereldberoemd. In het 
Amsterdam van de 17e en 18e eeuw zijn pla-
fondbeschilderingen een zeer belangrijk inte-
rieurelement. In de schilderingen kan je de 
familie van de huiseigenaar altijd herkennen. 
De potloodtekeningen van Marcello’s Art Fac-
tory in vele nuances grijs - met hier en daar 
een voorzichtig beetje kleur -passen perfect in 
elk hedendaags interieur. Bekijk de plafondpa-
gina op de website van Marcellos. Bel voor een 
afspraak. – www.marcellos.nl

samenstellinG: Piet Vernimmen Zie ook onze (cultuur) agenda op www.konkreetnieuws.nl

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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