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Ze zijn inmiddels een bekend verschijnsel op 
straat, de vrouwen en mannen van de hand-
havingsteams.  Samen met de buurtbewo-
ners beperken zij de overlast of zorgen dat 
die verdwijnt. 
Handhavingsteams zijn actief in de hele 
stad. Ook stadsdeel Segbroek, waar Re-
gentesse/Valkenboskwartier deel van uit-
maakt, heeft een team. En inderdaad, ook 
in onze wijk hebben we helaas te maken 

met al de  problemen waarmee de teams 
zich bezig houden: parkeeroverlast, hon-
denoverlast, afval in de buitenruimte, 
fietsenoverlast en overlast door drank en 
horeca. Dat zijn dan ook de zaken die de 
handhavers hier in de gaten houden. 

De aanpak
Foutparkeren wordt strenger aangepakt 

en illegaal geparkeerde campers, aanhang-
wagens en wrakken moeten verdwijnen. 
In straten waar veel hondenpoep wordt 

gesignaleerd, patrouilleren de 
handhavers in burgerkleding. De 
gemeente gaat beter communice-
ren over ophaaldagen van huis- en 
grofvuil en handhavers gaan een ‘lik-
op-stuk’ beleid voeren bij verkeerd aange-
boden huis- en grofvuil. Fietswrakken en 
soms ook weesfietsen worden verwijderd. 
De handhavers gaan de 185(!) horecagele-
genheden in Segbroek streng controleren 
op vergunningen en op het verstrekken 
van alcohol aan minderjarigen. Alcohol-
verboden op bepaalde plekken (denk aan 
De Verademing) zijn niet uitgesloten. Op 
deze manier willen de handhavers  de pro-
blematiek aanpakken. 

Boa
Bijna alle handhavers zijn Buitenge-

woon opsporingsambtenaar (Boa). Zij mo-
gen een bekeuring uitschrijven, mensen 
staande houden, identiteiten controleren 
en mensen aanhouden als deze worden 
verdacht van een strafbaar feit. Je herkent 
de Boa aan het uniform met daarop het 
Boa-logo en de tekst ‘Handhaving’. Hand-
havers zonder de Boa-bevoegdheid, zoals 

parkeercontroleurs, zijn te 
herkennen aan uniformen 

met daarop de tekst ‘Toezicht’.

Samen met de buurt
De handhavers willen hun werk nadruk-

kelijk samen met de buurt doen. Het helpt 
hen enorm als bewoners overlast melden. 
Dat kan via www.denhaag.nl/meldingen. 
Ze gaan ook graag met de bewoners in 
gesprek over de leefbaarheid in de wijk. 
Spreek handhavers gerust aan!

Toezien op een leefbare buurt
 
Handhavingsteams in ReVa

Het is mooi wonen in het Regentesse- en het Valkenboskwartier en 
’s zomers is het helemaal top. Fleurige planten in de geveltuintjes 
en tientallen uitbundig bloeiende stokrozen naast tramlijn 11. 

Met 25 graden zaten de terrasjes tijdens deze weergaloze nazomer 
in de wijk vol en overal zaten bewoners op hun bankjes voor het 
huis. Alle tijd voor een praatje met de buren of met voorbijgangers.  

06 29 09 94 42 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws
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Poolse winkels

Margreet van Hemert

Spreek handhavers 
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Banenmarkt
VÓÓR Welzijn en Building Better People 
organiseren samen een banenmarkt in 
Reva. Een markt waarop zowel werkge-
vers als werkzoekenden welkom zijn. 
Ook een ideale dag voor mensen die an-
der werk zoeken. De banenmarkt vindt 
plaats in Bibliotheek Segbroek, in de Wei-
marstraat 353 (naast de AH) op zaterdag 
26 november van 11.00 tot 15.00 uur.
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In dit nummer wat meer aandacht voor 
zaken uit de zuidkant van de wijk en voor 
het Valkenboskwartier. We spraken met de 
Stichting Mafuganova, die zich inzet voor 
wijkverbetering - zo nodig via de rechter als 
het bijvoorbeeld gaat om die vermaledijde 
woningsplitsing een halt toe te roepen. We 
interviewden wijkmanager Elke Leijzer onder 
meer over de plannen tot verbetering van de 
Regentesselaan en de Zevensprong. 

Heel verrassend was de opening van de ver-
bouwde klushuizen aan de Kepplerstraat. De 
moskee aan de Gaslaan staat er al even, maar 
is voor velen nog onbekend. Ook een relevante 
zaak leek ons een pagina over de woningmarkt 
en de sociale huur in de wijk bij de aantrekken-
de markt en het steeds meer in trek komen van 
ReVa voor brede groepen mensen.

Onze wijk kent nogal wat inwoners die uit Po-

len afkomstig zijn. Reden om extra aandacht te 
besteden aan deze bevolkingsgroep: aan de 
Poolse tradities, lessen Pools voor kinderen, 
het assortiment in Poolse supermarkten, het 
kenmerkende aan Poolse cosmetica, Poolse 
muziek en hoe Polen contact houden met het 
vaderland. In plaats van Frans de Leef hebben 
we ditmaal een gastcolumnist, wijkbewoner 
Harry de Schutter.

Lezersonderzoek
Het lezersonderzoek is uitgezet en al door 

een behoorlijk aantal mensen ingevuld. We 
bieden u tot eind oktober de gelegenheid om 
op onze site dit onderzoek in te vullen. En zoals 
eerder aangegeven: in het nummer van 12 
december gaan we in op de uitkomst hiervan. 
We willen zoveel mogelijk rekening houden 
met de resultaten hiervan. Kortom, maak 
gebruik van deze mogelijkheid om invloed uit 
te oefenen op uw buurtkrant.

VAN DE REDACTIECOLOFON “In dit nummer 
wat meer aandacht 

voor zaken uit de 
zuidkant”

D e echte zomer begon pas laat in augustus en op het moment van het 
schrijven aan dit stukje is hij nog aan een mooie eindsprint richting 
najaar bezig. Het jazzfestival en Het Circus zijn net achter de rug. Als 

nieuwkomer was het jazzfestival op het Koningsplein een groot succes, vooral op 
de zondagavond, toen het droog bleef tot aan de toegift. Het Circus was zoals 
aangekondigd, groter opgezet met een groter aantal deelnemers. 

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuwskonkreetnieuws.nl

Like onze Facebookpagina!

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

Komende winter openen wij onze 

gloednieuwe Pakkie Deftig winkel! Hiervoor 

zoeken wij vrijwilligers die hun kennis willen 

overdragen aan onze cliënten en willen 

helpen met ‘wat er in de winkel moet 

gebeuren’. Steekt u graag uw handen uit de 

mouwen en vindt u het leuk om met cliënten 

aan de slag te gaan?

Kijk voor meer informatie op 

www.kesslerstichting.nl/jaikwil en 

stuur uw motivatie en cv naar 

vrijwilligers@kesslerstichting.nl

advertentie
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tekSt: aad van Schie, Foto: diederik van duuren

De markt voor koopwoningen is flink aange-
trokken het afgelopen jaar. Ook in onze wijk zijn 
de ‘Te Koop’ bordjes toegenomen. Opvallend is 
dat een aantal van die te koop staande huizen 
heel snel verkocht wordt. Tijd om eens een 
gesprek te voeren met Patricia Hoogeboom van 
De Regentes, NVM makelaardij. 

Zij woont in de Copernicusstraat en daar-
mee in het hart van de wijk. Een parterre-
woning tegenover haar eigen woning heeft 
ze net kunnen verkopen. “Ja, het gaat hard. 
Ik verkoop niet alleen een huis in de wijk, 
ik verkoop er ook de aantrekkelijkheid van 
de wijk bij als het ware. Zelf woon ik hier 
sinds 2001 en ik geniet elke dag van deze 
buurt. Van de rust, van de enthousiaste be-
wonersgroep, waaronder veel jonge men-
sen, van de nabijheid van allerhande win-
kels, van de leuke terrassen en ook van de 
Emma’s Hof bijvoorbeeld.” 

Oranje Fiat
Meer dan de helft van de woningen die ze 

verkoopt komt uit deze wijk. Zij werkt van-
uit huis en rijdt met haar fiets of met haar 
oranje Fiat, die met het bedrijfslogo is be-
plakt, door de wijk naar haar klanten. Patri-
cia komt graag bij de mensen thuis. Natuur-
lijk sowieso bij taxaties of op gesprek bij 
mensen met plannen hun huis te verkopen. 
Maar ook als er aankoopplannen zijn. “Door 

die blik in hun ‘eigen keuken’ zie ik wat be-
langrijk is voor mensen of wat ze juist mis-
sen. Zo kan ik hem - vaak haar overigens 
– beter helpen en adviseren. Want vergis je 
niet. Het gevoel van de vrouw speelt vaak 
een beslissende rol in het besluit tot ver-
koop of aankoop van een woning”.

Kantoor aan huis
Patricia begon haar werkzame carrière 

in de wereld van de trust, maar ze stapte 
over naar de wereld van het vastgoed, 
haalde haar makelaarspapieren en werkte 
zowel bij de Vastgoedafdeling van de ge-
meente als bij een commercieel vastgoed-
bedrijf. In 2013 viel het kwartje: “Gewoon 
werken vanuit eigen huis, slim gebruik ma-
ken van de sociale media en een computer 
in de achterkamer. Meer heb je niet nodig. 
Elke dag tel ik mijn zegeningen over deze 
stap. Ik mis het werken op kantoor geen 
dag. Flexibel opereren en goed weten wat 
de markt biedt, kan prima vanuit huis”. 

Zowel zand als veen
Na de magere periode van de kredietcri-

sis is er nu weer echt een verkopersmarkt. 
Veel huizen gaan boven de vraagprijs weg 
en deze wijk doet goed mee. Vooral hele 
huizen en parterrewoningen ten noor-
den van de Weimarstraat doen het goed. 
Maar ze verkoopt net zo goed huizen in 
Regentesse-Zuid en Valkenbos-Zuid. De 
positieve effecten van de smeltkroes die 
deze wijk ook is, werken goed.Natuurlijk 
blijft de precieze locatie van belang voor 
de hoogte van de prijs, maar als het huis 
in goede staat is en het sfeervolle authen-
tieke details heeft, is de marktpositie 
goed. Door de verbeterde veiligheid in de 
wijk en de resultaten van de particuliere 
woningverbetering is veel kwaliteit ge-
wonnen. Jonge gezinnen, expats en goed 
opgeleide mensen komen hier steeds 
meer wonen. “Op het zand blijven, hoeft 
niet meer per se: ReVa is aantrekkelijk ge-
worden voor een brede groep kopers”.

Huizenmarkt in ReVa
Op het zand blijven hoeft niet meer persé

 Patricia Hoogeboom: ”Het gevoel van vrouwen speelt vaak een beslissende rol.”

WONEN IN DE WIJK

“Na de magere 
periode is er nu  

weer een  
verkopersmarkt

”

Wist u dat..

 
De gemiddelde WOZ-waarde van 

de huizen in ReVa is 160.000 euro; 
voor Segbroek is dat gemiddeld 

205.000 en voor de stad 186.000. 
Het gemiddelde rapportcijfer voor 

de eigen woning in ReVa is 7,4. 

 
Wat de kwaliteit van de 

woonomgeving betreft, is meer 
dan driekwart van de ReVa-

bewoners erg tevreden over het 
onderhoud van wegen en pleinen, 

het onderhoud van het groen en de 
straatverlichting. 

 
Het aantal huishoudens met 
schulden in ReVa is 16,7%; 

voor de stad Den Haag is dat 
percentage14%. 

 
Het aantal werkzoekenden (langer 
dan 1 jaar) in ReVa is 12,1%; voor 

de stad Den Haag is dat percentage 
4,6 %.  

 
Het gemiddeld besteedbaar 

inkomen in ReVa is 20.800; voor de 
stad Den Haag is dat 23.300.  

 
50,7 % van de inwoners van ReVa is 
hoogopgeleid; voor heel Den Haag 

is dat percentage 38%. 

 
21,5% van de inwoners van ReVa 

voelt zich onveilig in de wijk; voor 
de stad Den Haag is dat 31%. 

 
41% van de inwoners van ReVa is 
de afgelopen drie jaar verhuisd. 

Voor Segbroek en voor de stad Den 
Haag is dat is14%. 

 
32% van de bevolking van ReVa 
is niet-westers allochtoon; dat is 

vergelijkbaar met het percentage 
voor heel Den Haag. Maar voor  
Segbroek in totaal is dat slechts 

20%. 

 
19% van de bevolking van ReVa is 
westers allochtoon; voor de stad is  

dat gemiddeld 16% 

(Gegevens van 2014. Bron: Agenda voor de 
wijk ReVa 2016-2019.)

tekSt: aad van Schie

De Agenda voor de wijk ReVa 2016-2019 
meldt dat er in ReVa 12.278 woningen staan 
geregistreerd. 42.3 % daarvan is koop-
woning, 14 % is sociale huur en 41.1 % is 
particuliere huur. Voor heel Den Haag is dat 
respectievelijk 45% koopwoning, 33% soci-
ale huur en 21% particuliere huur.

Dat verschil in cijfers betreffende huurwo-
ningen is wel opvallend. Natuurlijk heeft dit 
van doen met de leeftijd van onze buurt. Het 
merendeel van de huizen is, meestal in plukjes, 
gebouwd tussen 1890 en 1915 en kwam in 
bezit van particuliere eigenaren. De sociale wo-
ningbouw kwam in die periode zeer aarzelend 
op gang, zoals uitgebreid beschreven in de 
publicatie ‘Compact en Harmonisch’ over soci-
ale woningbouw in Den Haag 1850-2015, in de 
reeks Stichting Publicaties Haags Erfgoed. 

Vereeniging Volkshuisvesting 1854
In dit mooie standaardwerk staat wel 

een aantal interessante projecten van de 
Vereeniging Volkshuisvesting 1854. Het 
gaat hier om het zojuist opnieuw gereno-
veerde complex arbeiderswoningen aan de 
Fahrenheitstraat van 1906 en om de 150 
opvallende huizen aan de Reaumurstraat, 
de Celsiusstraat en Noorderbeekstraat (zie 
foto’s). Deze werden pas in de twintiger 
jaren gerealiseerd. Ook hier een foto van 
de Reaumurstraat. De Vereeniging Volks-
huisvesting 1854 heeft al deze woningen 
een aantal jaar geleden verkocht aan de 
commerciële verhuurder Metterwoon. 
Ze vallen dus niet meer onder het kopje 
sociale huurwoningen. Wel is het complex 
aan de Fahrenheitstraat met de opvallende 
grijze tinten en de mooie gevelopbouw 
keurig gerenoveerd. 

Sociale huurwoningen
Sociale huurwoningen vind je vooral 

op de plaatsen waar recente nieuwbouw 
plaatsvond, zoals aan de kop van de 
Beeklaan en in Regentesse-Zuid rond 
wijkpark de Verademing. Staedion en Vestia 
beheren de meeste van deze woningen. Een 
lichtpunt voor de sociale sector is dat rond 
het Esperantoplein, naast koopwoningen, 
ook nieuwe huurwoningen gerealiseerd 
gaan worden. 

Het Kasteel
En nog een nieuwtje: het voormalige post-

kantoor aan de Fahrenheitstraat, in de volks-
mond ‘Het Kasteel’, gaat verbouwd worden tot 
eenpersoonswoningen door de nog springle-
vende Vereeniging Volkshuisvesting 1854. 

Foto’s bij dit artikel op pagina 14.

Woningen in ReVa: cijfers en feiten
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Nog steeds kan een grote groep mensen 
niet meedoen aan allerlei gewone dingen. 
Uit eten, naar de film, internetten, geld 
pinnen etc. Uit eten in een van de vele 
restaurants in ReVa is voor mensen met een 
handicap niet altijd mogelijk, omdat ze niet 
naar binnen kunnen. En eenmaal binnen, 
is voor auditief gehandicapten de akoes-
tiek vaak zo slecht dat een gesprek vrijwel 
onmogelijk is. 

Klem met rolstoel
De straten en stoepen in ReVa zijn voor een 

blinde of voor bewoners met een rolstoel een 
onneembare hindernis vanwege de gestalde 
fietsen op de stoep. Tram 3 is redelijk toegan-
kelijk, maar verder? Voor mensen met een 
rolstoel is een pinapparaat op een toonbank 
behoorlijk lastig. En kunnen gehandicapten 
in een rolstoel elke supermarkt in? Door de 

bekrachtiging van het VN-verdrag moet dit 
soort zaken nu echt veranderen. Openbare 
ruimten moeten toegankelijker worden en 
diensten verbeterd. 

De bal ligt deels bij de landelijke en de 
gemeentelijke overheid. Maar ook bij anderen 
en veel dichterbij. Elke winkelier kan er voor 
zorgen dat zijn winkel toegankelijk is en dat 
ook mensen in een rolstoel de pinautomaat 
kunnen gebruiken. En dit geldt niet enkel voor 
een willekeurige winkel in de Weimarstraat, 
maar ook voor een theater, bioscoop, scholen, 
voor vergaderzalen, restaurants en cafés. 

Websites
Ook op andere terreinen is veel mogelijk. 

Zo kan een websitebouwer een site maken 
voor iedereen: denk aan mensen met een vi-
suele beperking, een motorische beperking, 
een gehoorprobleem, een leesprobleem, 
een verstandelijke beperking en mensen die 
kleurenblind zijn.

Lekkâh belangrèk, dat 
veâhrdrag!

tekSt: aad van Schie, Foto’S: Quirine reijMan 
 
 
In de Beeldbank van de Gemeente staat een 
prachtige foto uit 1913 van dit robuuste en 
mooi versierde gebouw, ontworpen door de 
architect J.J. Gort. Hierop is ook nog het fraaie 
ijzeren hek aan de straatkant te zien. Een 
oud-leerling schrijft in reactie op de foto, dat 
hij daar kort na de oorlog op school zat en zijn 
griffel moest slijpen aan de stenen onder-
bouw van dit hek. Ja, tijden veranderen. 

Voor de opening werd iedere bezoeker in 
de gelegenheid gesteld de appartementen, 
die voor het grootste deel al bewoond zijn, te 
bekijken. Wat hebben de voor het overgrote 
deel jonge bewoners er prachtige huizen 
van gemaakt en zo verschillend: van uiterst 
strak tot heel warm. Er is veel gedaan aan het 
herindelen van de grote, hoge lokalen via tus-
senverdiepingen en vides. En overal dat vele 
licht in allerlei variaties. Het dubbele apparte-
ment aan de oostzijde spant wel de kroon met 
een gigantisch raam van 6 bij 3 meter en een 
uitgebouwd terras aan de achterzijde. Ook de 
voormalige gymnastiekruimte wordt omge-
bouwd tot woonruimte. Aan de trappenhuizen 
en andere algemene ruimtes moet nog wel het 
een en ander gebeuren. Maar ook dat zal voor 
deze groep aanpakkers geen probleem zijn. 
De 9 nieuwe eigenaren kunnen met recht trots 
zijn op de resultaten. 

Kampeersessie
De woordvoerder, Bastiaan, refereerde in zijn 

openingswoord aan de kampeersessie van 
een week bij het stadhuis in maart 2015 bij 
het begin van dit woonavontuur. “Een week in 
spanning of we onze droom zouden kunnen 
realiseren.” Nou dat is gebeurd! In de woorden 
van de bewoners: “Inmiddels zijn we duizen-
den nietjes, honderden liters verf en tientallen 
ramen verder, Gipsplaten zijn trappen opgetild, 
muren gesloopt en leidingen gelegd. En 
uiteindelijk zijn er kamers gebouwd, huizen 
gecreëerd en is de droom gerealiseerd”. 

Oude eik
Joris Wijsmuller stond stil bij al de Haagse 

kinderen die op deze voormalige school hun 
geschiedenis hebben liggen. En hij wenste de 
nieuwe bewoners van Kepplerstraat 295-303 
een mooie toekomst toe. Elders in de stad zul-
len anderen weer de kans kunnen pakken om 
van kluswoningen nieuwe paleisjes te maken. 
Tot wat voor fraais dat kan leiden zie je in de 
Kepplerstraat. Namens het gemeentebestuur 
bood Joris twee fraaie picknicktafels met 
banken aan. Gemaakt in de Stadstimmerwerk-
plaats van het hout van een oude eik uit Park 
Clingendael. Aardige symboliek: mooi en oud 
materiaal een nieuwe functie geven.

Van kluswoningen tot prachtige 
appartementen

Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is, na jaren discussie, door 
de Eerste Kamer bekrachtigd. Dat is goed nieuws voor mensen met een beperking, ook in 
ReVa.

Wonen in schoolgebouw Kepplerstraat
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Het ruimtelijk effect wordt vergroot 
door een reusachtige spiegel rechts ach-
ter de toonbank voor vlees en vleeswa-
ren. Links ook een toonbank, met siga-
retten en de kassa. Magdalena Krenca, 
die hier sinds december werkt, is hier 
bijna dagelijks op tien plaatsen tegelijk. 
‘Ach, ik doe hier eigenlijk alles’. Ze moet 
een onmisbare medewerkster zijn. 

De vaart erin 
De klanten begroeten Magdalena en el-

kaar alsof ze goede vrienden zijn. Soms in 
het Pools, vaak ook in het Nederlands. En 
dan met diverse, niet altijd thuis te bren-

gen accenten, als klanten van verschillen-
de culturele afkomst met elkaar in gesprek 
gaan. De vaart zit er al goed in. “De laatste 
twee maanden loopt het heel goed”, zegt 
Magdalena. De klanten in de winkel ver-
maken zich uitstekend met elkaar.. 

Iedereen welkom
Waarom kopen mensen in Poolse win-

kels? Omdat het lekkerder is, denkt Mag-
dalena. “De klanten vinden bijvoorbeeld 
de Nederlandse vleeswaren te zout, en 
de Poolse eieren smakelijker. En ze zeg-
gen dat het hier ook goedkoper is.” Mag-
dalena vindt het prima. “Iedereen is hier 
altijd welkom. En je mag hier ook alleen 
komen rondkijken, hoor.” 

ONDERNEMEN IN DE WIJKPolen in ReVa

Supermarkt Zabka 
Nieuwe buurtsuper waar 
iedereen welkom is

De nieuwe Poolse supermarkt Zabka (= Kik-
ker) op de hoek van de Weimarstraat en de 
Noordebeekdwarsstraat is verrassend groot 
achter de smalle gevel. Het assortiment be-
staat uit een mengeling van Poolse produc-
ten, zoals de potten ingemaakte groenten en 
salades en de hier bekende supermarktpro-
ducten. De aanloop is zonder meer multicul-
tureel te noemen. 

tekSt: Piet verniMMen 

De Westlandse tuinbouwbedrijven hebben 
veel Haags-Poolse werknemers in dienst en 
menig Hagenaar heeft de afgelopen tien 
jaar wel eens enthousiast gesproken over de 
Poolse werknemers die zijn huis tot volle te-
vredenheid hebben opgeknapt.

Den Haag heeft momenteel 495.000 in-
woners. 12.000 daarvan komen uit Po-
len. ReVa heeft in totaal 24.000 inwoners, 
waarvan er ongeveer 2.000 van Poolse af-
komst zijn. Een schatting. Wat valt er ver-
der –licht generaliserend- te melden over 
onze Poolse wijkbewoners?

Katholiek land
De meeste Polen in ReVa zijn afkomstig 

van het platteland, uit het zuiden en het 
westen, met name uit het armere Silezië. 
Maar ook nogal wat Poolse Hagenaars ko-
men uit grote steden, uit Krakau of Bre-
slau. Polen is een katholiek land (“Ner-
gens, Rome uitgezonderd, zie je zoveel 
priesters op straat als in Polen”) en de 
Poolse gemeenschap heeft bij het Spaanse 
Hof aan het Westeinde 12a, dan ook een 
eigen Parochie, de Parochie van Paus Jo-
hannes II. Veel Poolse inwoners, al of niet 
praktiserend katholiek, vieren een religi-
eus feest als Kerstmis, het liefst in Polen 
zelf bij familie. 

Mandje
Met Pasen zijn Poolse moeders druk in 

de weer met de traditionele ’baba’, een 
soort cake waar tientallen eieren in ver-
werkt zijn. En kinderen gaan naar de kerk 
met een święconka, een klein traditioneel 

mandje bekleed met wit 
linnen met daarin eieren, 
gerookt spek, mierikswor-
tel, worst, brood en gebak. 

Taal
Veel Poolse volwassenen 

spreken thuis enkel Pools 
en hoewel alles relatief is, 
lijkt de taalachterstand van 
Poolse kinderen in het Ne-
derlandse onderwijs mee 
te vallen. Blijkbaar pikken 
ze de taal snel op. Den Haag 
kent twee Poolse scholen. 
Zo verzorgt de Poolse am-
bassade elke zaterdag les-
sen Pools voor kinderen 
en in de Draaistraat zit de 
Stichting Poolse School Den 
Haag. Die laatste is opge-
richt door een aantal en-
thousiaste Poolse ouders 
en heeft ongeveer 70 leer-
lingen. Zie ook www.szko-
lahaga.org.

Polonia
Poolse inwoners van 

ReVa volgen vanzelfspre-
kend het Poolse nieuws 
en doen dat via de digi-
tale kranten Niedziela.nl, 
Popolsku.nl, Polonia.nl, Wia-
trak, Moja Niderlandia.itp. 
Deze vijf publiceren vrijwel 
dezelfde artikelen, nieuws 
uit Nederland, nieuws uit 
Polen, handige info en re-

clame. Polonia.nl is het 
portaal van Małgorzata 
Bos Karczewska, een 
journalist die ook in 

de Volkskant publi-
ceert. Verder komt 
het nieuws de Poolse 
huiskamers in ReVa 
binnen via Polsat en 
TV Polonia. De zender 
Teleexpress verzorgt 
de sportprogramma’s 
en het nieuws van de 
dag in 15 minuten.

Tussen stilte en 
stilte

Populaire muziek 
is ook in Polen vaak 
Engelstalig, maar 
Polen houden nog 
steeds erg van Bal-
kanmuziek en het 
land kent veel mu-
sici die in de volks-
taal zingen. Poolse 
ReVa-bewoners ken-
nen vrijwel allemaal 
Małgośka van Maryla 
Rodowicz, Między 
ciszą a ciszą’ (Tus-

sen stilte en stilte) 
van Grzegorz Tur-
nau en Bo jo cie ko-
chom (Omdat ik van 
je hou) van De Press. 
Populair is ook 
Chłopaki nie płaczą 

van (Jongens huilen niet) van T.Love.

Ogórki
In 2009 is onderzocht wat Polen in Ne-

derland het meest missen. Dat ‘familie en 
vrienden’ met stip nummer 1 staat op dat 
lijstje zal niemand verbazen. Op nummer 
2 staat het Poolse eten. Een aantal Poolse 
ondernemers is in dat gat in de markt ge-
sprongen. (Opvallend trouwens hoeveel 
Poolse vrouwen een Pools bedrijf leiden in 
Nederland). Aan de Rijswijkseweg en in de 
buurt van Station Moerwijk zitten Poolse 
restaurants en ReVa kent inmiddels een 
paar Poolse supermarkten die een ruime 
keuze aan Pools eten bieden, zoals Zabka 
en Pasikonik in de Weimarstaat. 

Poolse inwoners van ReVa kunnen met 
smaak vertellen over de specifieke smaak 
van de Ogórki, augurken in zoetzuur, de 
Ogórki kwaszone, zoute augurken, de 
Sos Tatarski, een speciale Poolse saus op 
basis van augurk, champignons en ei en 
ze zijn enthousiast over de Ćwikła z chr-
zanem, een gerecht van rode bieten met 
mierikswortel.

Pierogi 
Zoals de Italiaanse keuken spaghetti, ra-
violi en tagliatelle kent, zo heeft de Poolse 
keuken Pierogi. Het gerecht wordt gemaakt 
van pastadeeg. De ene keer gevuld met on-
der andere vlees, kool en champignons en 
ui, de andere keer met zoete boerenkaas 
en fruit. Alleen al Pierogi is een reden om 
een van de twee Poolse supermarkten in 
de Weimarstraat binnen te lopen. 
Met dank aan Ewa Kijowska-Stroes en 
Odin de Bruin.

tekSt: anneke de graaF, Foto: diederik van duure

 
De inrichting is licht en rustig. Geen 
slingerende schappen en de meeste 
producten staan op ooghoogte. Waar-
van heel veel van het beroemde Poolse 
merk Ziaja. Ewa Kijowska en Agata Za-
jac runnen de zaak voor de Poolse eige-
naar, die ook in Den Haag woont. Ewa 
doet verder nog de promotie van het 
Ziaja-merk voor twee andere winkels 
en is daarnaast kunstenares. Agata was 
hiervoor docente Engels. 

Cosmetologie
De belangstelling van Polen voor li-

chamelijke verzorging is groot. “Dat 

blijkt wel uit het feit dat cosmetologie in 
Polen een universitaire opleiding is. En 
Polen behoort tot de zes grootste cos-
metica-producenten en -exporteurs van 
Europa”, zegt Ewa. “De Poolse vrouwen 
- maar tegenwoordig ook steeds meer 
mannen – zijn erg gericht op uiterlijke 
verzorging, en bovendien zijn ze nogal 
merkvast. Toen veel Polen hiernaartoe 
kwamen, nam de vraag naar Poolse 
verzorgingsproducten dus ook toe.” 
Maar ook niet-Polen weten de winkel 
steeds beter te vinden en de kwaliteit 
én schappelijke Poolse prijzen van de 
producten, ook voor de problematische 
huid, te waarderen.  

Lees verder op pagina 11.

Drogisterij ‘Butterfly 
Cosmetics’
Poolse verwencultuur nu ook 
in ReVa

In drogisterij ‘Butterfly Cosmetics’ op 
het Regentesseplein 223a, links van 
café Emma, vind je honderden verzor-
gingsproducten. De eerste Poolse dro-
gisterij van Nederland is anders dan de 
ons bekende grote ketendrogisterijen: 
alleen verzorgingsproducten, maar dan 
wel heel veel. 
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•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, 
huurrecht, personen- en familierecht en mediation

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

 
t. 070 311 48 00          www.kootadvocatuur.nl
f. 070 311 48 08          mail@kootadvocatuur.nl

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

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

uur

- SINDS 1974 - Indonesisch
Specialiteiten

Restaurant
Dewata

Een vertrouwd adres voor 

al uw Indonesische gerechten 

en vegetarische schotels

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

A�halen mogelijk
Reservering gewenst

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

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

De eerste pepernoten liggen al 
in de winkel en de bladeren be-
ginnen zo zoetjes aan van de 
bomen te vallen en wij hebben 
de eerste model boeken met de

 Nieuwe Kerstkaart 
Collectie

inmiddels ook ontvangen!
Verras uw relaties eens met 

een leuke kerst-, of nieuwjaars 
groet. Is een standaard kaart 
niets voor u? Wij kunnen ook 
een eigen persoonlijk ontwerp 

geheel voor u verzorgen!

De eerste 10 snelle bestellers krijgen 50% 
korting op de ontwerp-, en/of drukkosten!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

ERIC VLOEIMANS’ GATECRASH
VAN BINSBERGEN PLAYSTATION

WIL BOESTEN ‘GROND’ FT. TEUS NOBEL
REINIER BAAS & ALEXANDER VAN POPTA

DE NIEUWE REGENTES
ZATERDAG 12 NOVEMBER 16:00

20,- ONLINE / 22,- KASSA

MUZIEK, DANS
LITERATUUR EN MEER!

 GILLES HONDIUS FOUNDATION

MEER INFORMATIE OP WWW.PROJAZZ.NL EN WWW.DENIEUWEREGENTES.NL

UTTING

EDG

UTTING

EDG

E X P E R I E N C E  J A Z Z

JÉRÔME MEYER

O.A.
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MAFUGANOVA Stoppen met roken
Grijp je kans – tot 26 oktober
Na een groot succes eerder dit jaar (60% ge-
stopt) krijgt de ‘Stoppen met Roken Challen-
ge’ een vervolg. In de maanden november, 
december en januari gaan 200 bewoners uit 
Den Haag proberen om te stoppen met ro-
ken. Aanmelden kan tot 26 oktober.
Deelname is gratis. Door middel van voor-
lichtingsbijeenkomsten en online coaching 
via een mobile app krijgen deelnemers 24x7 
hulp bij het stoppen met roken. Longartsen, 
coaches en verpleegkundigen begeleiden 
je tijdens het traject. Aanmelden kan via: 
stoppenmetroken@pluhz.nl

Proef de buurt  
Regentessekwartier
Op 5 november organiseren Dienstencentrum 
Copernicus aan de Dugaerrestraat en Wijnhan-
del Versluis vanaf 18.00 uur een proeverij van 
culinaire specialiteiten uit de buurt. 
Na drie succesvolle wijnproeverijen pakken 
de organisatoren het dit jaar breder aan: in 
samenwerking met een aantal culinaire bedrij-
ven uit de buurt is het proefaanbod uitgebreid.
Buurtactiviteit
Veel zaken in de Weimarstraatr nemen deel 
aan deze proeverij: Lolapaloosza, Love & 
Peas, Jantje, ’t Drieluik, Ay-ben, VuVu, 
Wijn & Kunst, Vino Vero, 3TREES, wijn-
handel Versluys en Kali Tengah.
Het idee is simpel: voor 5 euro kopen be-
langstellenden een kaartje bij een van de 
deelnemende winkels, herkenbaar aan de 
raamposter, en ontvangen daarvoor bij de 
ingang acht bonnen die in te wisselen zijn 
bij de stand naar keuze. 

Profiteren van DELEN in 
je eigen wijk
Workshop
Donderdag 27 oktober van 14.00 tot 17.00 
uur kunnen bewoners deelnemen aan deze 
gratis workshop in Buurt- en kerkhuis Bethel 
die Segbroek Deelt organiseert. Het wordt 
een praktische bijeenkomst en deelnemers 
leren hoe ze geld kunnen besparen of als 
aanbieder een centje kunnen bijverdienen. 
Opgeven en extra informatie via 
info@segbroekdeelt.nl 
Kijk ook op facebook bij 
www.facebook.com/SegbroekDeelt!

tekSt: aad van Schie en Piet verniMMen, Foto: Piet verniMMen 

Bewonersgroep MAFUGANOVA Valkenbos is 
een stichting die tot doel heeft het goede van 
de wijk Valkenbos (en Regentessekwartier) te 
behouden en te verbeteren door het slechte 
aan te pakken. Margreet van Hemert is voor-
zitter. MAFUGANOVA (Marconistraat, Ful-
tonstraat, Galileïstraat, Noorderbeekdwars-
straat en een deel van de Valkenboslaan) is 
volgens medebestuurslid Henk van Hemert 
“een typische naam die je niet snel vergeet, 
omdat je hem nauwelijks kunt uitspreken”.

De stichting heeft zes bestuursleden 
en probeert samen met bewoners en be-
wonersgroepen de wijk te verbeteren. 
Margreet:”Een mooi voorbeeld van onze 
werkwijze is de aanpak over de onvrede 
onder de bewoners van de Hendrik van 
Deventerstraat. Daar hebben 
32 bewoners aangegeven dat 
ze problemen hebben met de 
nieuwe bestemming van het 
schoolgebouw, de komst van 
de imam-opleiding. De parkeerdruk wordt 
te groot, de straat is te smal en omdat er ook 
huisvesting (logies en horeca) in komt voor 
de studenten, wordt de verdichting hier te 
groot. MAFUGANOVA helpt deze bewoners 
om op de juiste wijze op de juiste plek be-
zwaar aan te tekenen. Momenteel (septem-
ber 2016) loopt er een procedure bij de 
rechtbank.”

Coffeeshops
Samen met bewoners iets voor elkaar krij-

gen dat goed is voor de wijk, dat lukt niet 
altijd. “In ReVa is een overconcentratie aan 
coffeeshops. Het valt ons op dat bewoners 
vaak bang zijn om te klagen als het over 
coffeeshops gaat. Acht coffeeshops in deze 
wijk!? Ons voorstel zou zijn om in elke wijk 

van Segbroek één coffee-
shop toe te staan. Maximaal. 
Wijkbewoners merken de 
overlast bij het parkeren, zij 
zien hoe jonge kinderen in de 

verleiding komen, zij zien rond die coffee-
shops zaken die slecht zijn voor de wijk. En 
veel coffeeshops staan in de nabijheid van 
winkels of scholen. Dan zou je toch een ac-
tie verwachten van de gemeente of van de 
schoolbesturen?”

Weimarstraat
De situatie in de Weimarstraat is verre van 

ideaal. MAFUGANOVA wil daar meer speci-
alistische winkeltjes en leuke horeca. “In 
de Weimarstraat zijn veel huisjesmelkers 
actief: in de benedenpanden zijn achter de 
winkel vaak meerdere woningen. Zorg dat 
de winkelier daar met zijn gezin zelf kan 
wonen! De verdichting in de wijk moeten 
stoppen, net als het splitsen van woningen.” 

Bestemmingsplannen en de
Raad van State

Tegen een eerder bestemmingsplannen 
van de gemeente heeft MAFOGANOVA be-
zwaren ingediend bij de Raad van State. 
Die zaak hebben ze gewonnen. “Maar nog 
steeds worden woningen aan de Wei-
marstraat en de Regentesselaan gesplitst. 
De gemeente treedt daar nog niet tegen 
op!” Er is ook lof voor de gemeente: ”Ze 
luisteren tegenwoordig beter naar ons, ze 
erkennen ons en wat belangrijk is, ze on-
dernemen daarna wat vaker actie!”

tekSt: aad van Schie, Foto’S: Piet verniMMen en diedeik van duuren 

Wat een bankjes staan er in ReVa! Fleu-
rig geschilderde Ikeameubeltjes, robuuste, 
ruwhouten kolossen, op fragiele pootjes 
wankelende zitjes en op het oog zelf in el-
kaar geknutselde probeersels. Je komt van 
alles tegen. En dan zijn er ook nog de wel-
bekende geglazuurde Gaudi banken. 

Vooral de laatste jaren groeit het aantal 
zitmeubeltjes op straat onstuimig. Meestal 
aangevuld met planten- en bloemenbak-
ken. Op sommige van die gevelzitjes zie je 

regelmatig mensen zitten. Soms wordt op 
zo’n bank bij ontstentenis van het veelbe-
jubelde verdwenen ‘Man bijt hond’ pro-
gramma door een aantal buren de dag 
doorgenomen bij een glaasje wijn.  Andere 
gevelklevers lijden een wat kommervol 
bestaan. En er zijn bankjes bij die zelden 
of nooit de vreugde van ‘gestreeld worden 
door het achterwerk van een wijkbewoner’ 
ervaren. Verweesde bankjes dus eigenlijk. 
Er is zelfs een bankje dat binnenkort he-
lemaal opgegaan zal zijn in het oprukkend 
groen van naburig struikgewas. Het zal je 

maar overkomen! Natuurlijk verdwijnen 
er ook wel eens van die bankjes. Dat fraaie 
glazen driehoekige zitbankje ‘Contradrie-
hoek’ genaamd op de hoek van Weimars-
traat, Farenheitstraat en Valkenboslaan 
met uitnemend zicht op de Ovonde is on-
langs op ruwe wijze in de afvalcontainer 
verdwenen. Bij navraag bleek dit kunst-
werk, dat vijf jaar geleden in overleg met de 
voormalige bewonersorganisatie, geplaatst 
werd,  ‘conform het convenant’ op verzoek 
van de naburige restauranthouder verwij-
derd. Vanwege overlast. Tja, moet dat nou! 

Bankjes, bankjes en nog meer bankjes

“Maximaal 
1 coffeeshop 
in elke wijk”

 Margreet van Hemert van MAFUGANOVA

BEWONERS  IN DE WIJK

Lunch en inspiratie
Een nieuw project
In Bethel Buurt- en kerkhuis aan de Tho-
mas Schwenckestraat 30, start Eugenie Ba-
ken een nieuw project. Vier bijeenkomsten  
(1 november, 7 februari, 9 mei en 5 septem-
ber) met een (bio)lunch en korte lezing (In-
spiratie) speciaal voor vrouwen. 
De vier bijeenkomsten hebben respectieve-
lijk als thema ‘Een grens als wens om verder 
te gaan’, ‘Grip krijgen op je gezondheid’, ‘De 
Liefde verklaard’ en op 5 september 2017 
‘Grond onder je voeten!’
De bijeenkomsten beginnen telkens met 
een lunch (13.00-13.45 uur) waarna daarna 
het onderdeel ‘Inspiratie’ start. Deelnemers 
kunnen deze vier dagen op de ochtend voor 
5 euro per les deelnemen aan yogalessen. 
(Zie ook luncheninspiratie@gmail.com)
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Portret van Joanna Serraris 

Handelsreizigster in roots 
“Waarom ik rootsmusici naar Europa haal? 
Deze artiesten raken mij diep, zowel met hun 
muziek als met hun teksten. Ze geven dat 
speciale gevoel in de onderbuik. Anders kan 
ik het niet formuleren,” zegt Joanna Serraris.  

tekSt: aad van Schie, Foto: diederik van duuren

Steve Earle
Ze hield altijd al van de muziek van Emmy-
lou Harris en Gram Parsons, maar een con-
cert van de ruige Texaan Steve Earle in Pa-
radiso in 1996 was het begin van de liefde 
voor deze muzieksoort. Ze verzamelde al-
lerlei uitspraken van fans over deze artiest 
in het in eigen beheer uitgegeven boek 
‘Steve Earle in quotes’, inmiddels een col-
lector’s item. Ze kwam door dit boekje in 
aanraking met veel nieuwe muzikaal ver-
wante artiesten en dook er dieper in. 

Musemix
Het zusje van Steve, Stacey Earle, vroeg 

haar in 1998 een tour in Europa te orga-
niseren en toen ontstond, aanvankelijk als 
hobby, het boekingskantoor Musemix. Ar-
tiesten als David Olney en Steve Young kwa-
men in haar ‘stal’ terecht. Toen haar baan 
als office-manager bij Billiton verdween, 
trok ze in 2004 de stoute schoenen aan en 
werd de hobby haar werk. Geen moment 

heeft ze daar spijt van gehad. Heel verschil-
lende artiesten als Chris Smither en Cray-
son Capps, de blonde god uit New Orleans, 
kwamen via haar voor het eerst in Europa.  

Van Happy Days naar Sociëteit 
Engels

Hoewel ze concerten regelde in het Spui-
theater en het Paard, koos ze er voor om in 
Den Haag een eigen ‘gig’ op te zetten. Aan-
vankelijk in Happy Days op de hoek van de 
Willem de Zwijgerlaan, later onder meer 
in Chalet Ockenburg en Transvaria aan de 
Paul Krugerlaan. Nu sinds enkele jaren in 
Sociëteit Engels aan de Emmakade. Dit is 
de beste plek tot nu toe: een sfeervolle 
zaal met een goede akoestiek. Joanna 
prijst haar fantastische geluidsman Ron 
Woestenburg, die al die jaren haar maatje 
is. En natuurlijk de vrijwilligers als Fred 
en Gineke Schmale en Lenny en Hein de 
Jonge. Maar vooral toch ook de enthousi-
astelingen die nieuwkomers blijven aan-
brengen!

Grijze haren
Gevoel voor deze muziek is blijvend. Ze 

blijft genieten van de intense muziek. “Je 
raakt ook bevriend met een aantal arties-
ten, waarvan sommigen ook in mijn huis 

logeren tijdens de tours. Als ik met m’n 
artiest rondtrek op zo’n tour, valt me op 
dat geen enkel concert hezelfde is. De te-
vredenheid van de bezoekers is wel con-
stant Slechte concerten komen eigenlijk 
niet voor. Het is jammer dat het publiek 
vergrijst. Als er eens jongeren komen op 
de concerten, schrikken ze soms terug van 
al die grijze haren.”

Media-aandacht
Ze probeert overigens ook jonge, soms 

zeer verrassende artiesten te pushen. Zo 
trad onlangs de jonge Canadees Brock 
Zeman op en ook drie jonge Ierse singer-
songwriters zorgden voor een spranke-
lend concert in het afgelopen seizoen. “De 
aandacht in de media en op de radio voor 
rootsmuziek is helaas erg beperkt. Je hebt 
ambassadeurs voor deze muziek keihard 
nodig. Maar als het aan mij ligt, ga ik hier 
voorlopig nog mee door. Kom eens luiste-
ren naar zo’n fraai concert om de hoek”. 
www.musemix.com/concertreeks.htm

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

“Rootsmuziek is 
onderbuikmuziek

 ”

 Richard Shindell
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tekSt en Foto: Quirine reijMan

 
Het pand is gebouwd tussen 1951 en 1955 
als centrale voor de Plaatselijke Telefoon-
dienst, een gemeentelijke dienst die onder 
het Staatsbedrijf der PTT viel. Een tele-
fooncentrale is het nu nog en markant is 
het gebouw na ruim zestig jaar ook nog 
steeds te noemen. 

Twaalf miljoen
Oorspronkelijk had het in 1942 gereali-

seerd moeten zijn, maar het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog gooide roet in het 
eten. Na de oorlog werd het plan verder 
uitgewerkt door de architecten A. van der 
Vorst en G. Bakker van Gemeentewerken.

De ‘Marnixkoepel’ was bij de oplevering 
in 1955 de op één na grootste opdracht 
die door Gemeentewerken was uitgevoerd, 
na het stadhuis aan het Burgemeester de 
Monchyplein. Totale kosten: twaalf miljoen 
gulden. Tot 1988 hoorde ook het gebouw 
aan de Joseph Ledelstraat bij het complex. 
In dat bedrijfsverzamelgebouw AOC De 
Hobbit huizen na de splitsing diverse klei-
nere ondernemingen.

Wederopbouwarchitectuur
Monumentenzorg Den Haag waardeert 

het gebouw op verschillende gronden: 
“De telefooncentrale is van architec-

tuurhistorische waarde als representatief 
voorbeeld van utilitaire bedrijfsbebouwing 
in de kenmerkende stijl van de wederop-
bouwarchitectuur. Bijzondere waarde be-
zit het gebouw door de in het exterieur 
en aan de buitengevels aangebrachte toe-
gepaste kunstuitingen van diverse beel-
dende kunstenaars. Het gebouw is van cul-
tuurhistorische waarde vanwege de eraan 
verbonden geschiedenis van de Haagse 
telefoondistributie. Als opvallende marke-
ring op de hoek van de De Constant Rebec-
questraat en Marnixstraat heeft het tevens 
stedenbouwkundige waarde.”

Van de kunstuitingen waar Monumenten-
zorg het over heeft, zijn aan de buitenzijde 
alleen de twee kalkstenen beeldhouwwer-

ken zichtbaar die in hoogreliëf uitgevoerd 
zijn, ontworpen door de Haagse beeldhou-
wer Bram Roth (1916-1995). Van de rest 
van de kunstwerken is helaas niets te zien 
vanaf de buitenkant. 
Bronnen: Voor dit artikel is gebruik gemaakt 
van de informatie die werd aangetroffen op 
de websites van Stichting Haags Industrieel 
Erfgoed (SHIE), Monumentenzorg Den Haag 
en Nieuwe Haagse School.

Markant bedrijfsgebouw

Indrukwekkende cijfers
13.000 m³ gewapend beton, 1.500 ton staal, 3.000 m² stalen ramen, 3 miljoen bakstenen, 320 
m³ sierbeton voor raamomlijstingen en daklijsten en 130 m³ graniet voor de sokkel van het 
gebouw. Indrukwekkende cijfers die horen bij het gebouw op de hoek van de Constant de 
Rebecquestraat en de Marnixstraat met de karakteristieke groene, koperen koepel. 

Smaakvolle Sierkan
ttekSt en Foto: Quirine reijMan

Het zit er dus al anderhalf jaar... Ik heb 
het over brasserie De Sierkan. Niet erg 
natuurlijk, want dit is niet de rubriek 
‘nieuwe eettentjes ontdekken’. Ik zou nog 
kunnen aanvoeren dat het in een uithoek 
van de wijk zit. Collega-wijkkrant ‘Zeehel-
den Nieuws’ snapte wel dat het niet bij 
Zeeheldenkwartier hoort, maar vond het 
toch ook niet echt bij Regentessekwartier 
horen. Nou, dat hoort het wel degelijk! De 
Sierkan zit op het Koningin Emmaplein in 
het pand met op de zijgevel de oorsprong 
van de naam: een tegeltableau van de 
Haagse Melkinrichting De Sierkan.

Het is een warme avond die we uitkozen, 
dus we nemen plaats op het terras. Met de 
Spoedeisende Hulp op het Westeinde, de 
drukke Koningin Emmakade en de kruisende 
Constant de Rebequestraat voor de deur, is 
het een druk punt. Het is stads genieten met 
loeiende sirenes, trams, en ander gemotori-
seerd verkeer. Het is maar geluid, het verpest 
het eten niet.

We beginnen met een lekker broodje met 
huisgemaakte baba ganoush, vergezeld van 
een heerlijke witte wijn en een Ur Weizen-
bier. Aan de drank is aandacht besteed blijkt 
uit de kaart: smaakvolle wijnen, bijzondere 
biertjes en eigenzinnige sapjes. De bediening 
waarschuwt voor drukte in de keuken. Valt 
erg mee. Het meisje dat ons bedient, heeft 
overigens een leuk soort onbeholpenheid van 
het heel charmante en persoonlijke soort. 

De verse vijgen met Ibericoham (seizoens-
gerecht, niet op de kaart) en de warme 

merguezworstjes met yoghurt en een gepo-
cheerd ei zijn bijzondere voorgerechten. Dat 
belooft wat voor het hoofdgerecht. 

De bavette van Angusrund is helaas niet 
zo doorbakken als gehoopt. Maar het is niet 
dat het niet smaakte. Samen met een ruime 
portie in de oven geroosterde stevige groen-
tes. Ook de vis van de dag, een dorade komt 
met diezelfde lekker geroosterde groentes. 
Beide gerechten worden geserveerd met erg 
knapperige frieten. De bijzondere combina-
ties van de voorgerechten misten we hierbij 
alleen een beetje. 

En we hebben goed gegeten, absoluut, 
maar de rekening viel een klein beetje te-
gen. Ruim 80 euro voor zijn tweetjes zonder 
nagerecht, dat doe je dan weer niet zomaar. 
En ook niet heel vaak. Gelukkig kun je uit 
eten gaan hier afwisselen met lunchen en 
borrelen. Dan is het wat betaalbaarder en 
geniet je toch van het terras en de smaak-
volle inrichting binnen. 
Brasserie De Sierkan
Koningin Emmaplein 3
Geopend di t/m zo van 11.00 - 23.00 uur
www.sierkan.nl

“Het gebouw is van cultuurhistorische 
waarde vanwege de eraan verbonden 

geschiedenis van de Haagse 
telefoondistributie”

Van de rest van de 
kunstwerken is helaas 
niets te zien vanaf de 

buitenkant
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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

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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Rouwverwerking
Je ervaart VERSTIJVING van spieren. Je 
voelt dat er iets niet klopt. Je bent niet 
compleet. Je mist iets. Je weet dat je het 
daarnet nog had… bij de bus.  Je hebt je 
OV kaart in je zak, los en je wilt hem weer 
in je portemonnee stoppen. Je busreis zit 
erop. En dan voel je dat de kontzak leeg 
is. Je portemonnee is weg. Gestolen, na-
tuurlijk… nee, hij is op de zitting uit je 
zak gegleden. Dat is het… Wie doet dat 
ook: een oude broek zonder knoopjes. En 
jij bent zo’n eikel. Je bent BOOS . Maar:je 
wilt door, want  je gaat de volgende fase 
in: alles doen om hem terug krijgen. Je 
krijgt hem terug. De buschauffeur heeft 
hem al op zijn loketje liggen. Ik zoek de 
HTM, open na maandag 13.00 uur,nu het 
is weekend…. Ik loop snel terug naar de 
halte en verdomd: de volgende bus stopt 
stipt volgens dienstregeling. De chauffeur 
heeft een training omgaan met warhoof-
den gehad. Ik weet dat ik nu duidelijk 
moet spreken. “Heb mijn portemonnee la-
ten liggen in de vorige bus”. Hij is getraind 
en ziet dat zeggen:”komt goed”  mij niet 
geruststelt. Hij contact de alarmkamer. 
“Het is crisis”. Bomen over de weg, wind 
9 beaufort, slagregen. “Heb ik kans als we 
samen de vorige bus inhalen??”. Nee, maar 
hij staat bij het eindpunt. Ik ga op precies 
dezelfde plek zitten en voel fysiek dat de 
portemonnee uit mijn kontzak is gegle-
den. De chauffeur van de vorige bus heeft 
hem al opzij gelegd. God, wat is Den Haag 
groot en wat rijdt hij om. Maar ik weet ze-
ker dat hij daar ligt… bij het eindpunt. Hij 
ligt er niet EN dan daalt er rust over mij. Ik 
doe er alles aan, meer kan ik niet verlan-
gen. Ik rijd terug en zet de stappen achter 
elkaar: pasjes blokkeren, de tramgarage 
na 18.00 uur bellen. Had een vriendelijke 
collega  op het eindpunt gezegd. Maan-
dag naar verloren zaken. God, wat ben ik 
helder… en berustend. (volgende fase).
Het lijf is nu in rust. Ik zit op de terugreis 
en langzaam begint de geest zijn echte 
werk te doen. Hoe was het ook weer? OV 
kaart los in je zak. Portemonnee terug in 
de la, want die heb je toch niet nodig. Ver-
domd: hij ligt gewoon in de la.
Ik heb dit stukje geschreven in de tijd, die 
ik anders kwijt was aan blokkeren, contact 
zoeken etc. Met dank aan Kubler-Ross.

Harry de Schutter

C
olu

mn

tekSt: ed vervoorn , Foto: Merlijn doornerik

Op zaterdag 12 november is te horen, te zien en 
te beleven dat jazz anno 2016 een heel breed 
begrip is. ProJazz en De Nieuwe Regentes orga-
niseren dan samen het Cutting Edge Jazzfesti-
val, dat staat voor grensverleggend, zowel mu-
zikaal als geografisch. Niet zonder reden komt 
het festival naar De Nieuwe Regentes. Artistiek 
leider van ProJazz, Nicolle Leenhouwers: “Het 
inspirerende theater is de plek bij uitstek om 
avontuurlijke jazz te beleven.”

Nicolle Leenhouwers is een muziekbeest. 
Dat begon met de platenkast van haar opa. 
De jazzmuziek die daar tussen zat, prikkelde 
haar interesse. Ze werkte een tijdje bij een 
cultuurpodium waar ze de publiciteit deed. 
En later als journalist voor online muziek-
magazines. Als ze vrij is, luistert ze naar 
nieuwe albums of bezoekt ze concerten en 
festivals. Bij ProJazz maakt ze haar droom 
waar: “Je hoeft niet per se van jazz te houden 
of jazz te begrijpen om te kunnen genieten 
van een jazzconcert.” 

Eric Vloeimans
Wat kunnen we verwachten bij het jazzfes-

tival? “Vanaf 16.00 uur zijn er doorlopend 
optredens, met als bekendste naam na-
tuurlijk trompettist Eric Vloeimans. Zijn te 
gekke band Gatecrash komt eindelijk weer 
eens naar Den Haag. Maar ook gitariste Cor-
rie van Binsbergen is geen onbekende. Den 
Haag moet beslist kennismaken met haar 
nieuwste band Van Binsbergen Playstation. 
Dan zijn er ‘jonge honden’ als Reinier Baas, 
Teus Nobel en Alexander van Popta, die de 
laatste jaren naam hebben gemaakt.”

Experience Jazz
Cutting Edge brengt naast de concerten 

ook cross-overs met andere kunstdisci-
plines. “We kruisen jazz met literatuur, er 
komt een dansworkshop onder leiding van 
danser/choreograaf Jérôme Meyer, een lig-
concert met wereldmuziek én we creëren 
een echte Amerikaanse Jazzclub.” De on-
dertitel ‘Experience Jazz!’ is dus niet voor 
niets gekozen.

ProJazz organiseert naast het jaarlijkse 
Cutting Edge Jazzfestival het hele jaar 
door concerten. Samenwerking staat hier-
bij centraal. Nicolle: “We brengen diverse 

jazzstijlen naar Den Haag en werken daar-
in samen met een aantal bekende podia: 
Paard van Troje, Zuiderstrandtheater/ 
Nieuwe Kerk, Theater Dakota, De Nieuwe 
Regentes en Korzo. Daarbij is er ook aan-
dacht voor talentontwikkeling. Hiervoor 
werken we samen met onder andere het 
Koninklijk Conservatorium. Zo zetten we 
met zijn allen jazz in Den Haag weer hele-
maal op de kaart.”

Voor tickets en programma (tijdlijn) van 
Cutting Edge: www.projazz.nl

 Erik Vloeimans’  Gatecrash

Cutting Edge: op het scherpst van de snede
Jazz luisteren en beleven in De Nieuwe Regentes

É Vervolg van pagina 5

Meneer Ziaja
Ewa vertelt dat Ziaja, na de beëindi-

ging van het communistische bewind 
in 1989, zelf zijn allereerste crème in 
de keuken maakte en verkocht. Daar-
na kocht hij een oude ijsmachine om 
de productie te vergroten. Nu, ruim 
25 jaar later, is het assortiment Ziaja-
producten flink uitgebreid. Maar de al-
lereerste crème is er nog steeds en de 
formule is ongewijzigd gebleven. De 
Ziaja-producten zijn overigens niet op 
dieren getest en er worden duurzaam 
geproduceerde ingrediënten gebruikt. 

Ambassadeurs
Ewa en Agata zijn ambassadeurs voor 

hun geboorteland. Ze zijn trots op de 
kwaliteit van de Poolse producten, en 
niet alleen van de verzorgingsproduc-
ten. Zo zijn ze ook trots op het Poolse 
voedsel. Ewa: “Polen willen graag goe-
de, verantwoord gemaakte spullen, zo-
als oma die vroeger ook maakte.”
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Elke Leijzer studeerde planologie aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen. Na haar studie 
werkte ze achtereenvolgens als adviseur Wo-
nen bij Staedion, bij Royal Haskoning/DHV 
en bij de gemeente Den Haag. Van 2013 tot 
2016 was ze Beleidsadviseur Jeugd. Sinds 
februari werkt ze op het Stadsdeelkantoor in 
Segbroek als wijkmanager.

“In 2013, na tien jaar ‘Wonen’, dacht ik ‘Ik 
wil nu iets geheel anders’ en ik kreeg de 
kans om bij Jeugdbeleid te gaan werken, 
bij de dienst OCW, een overgang ‘van ste-
nen naar mensen’. Ik heb me als beleidsad-
viseur Jeugd voornamelijk beziggehouden 
met jongeren die aan hun lot waren over-
gelaten. Dat is dankbaar werk, maar toen 
de functie ‘Wijkmanager’ voorbij kwam, 
dacht ik: ‘Dit is het, nu komt alles bij elkaar, 
wat ik de afgelopen jaren heb gedaan’.

Als wijkmanager ‘moet je naar buiten’, je 
moet mensen met elkaar in contact bren-
gen, je moet zaken voor elkaar krijgen, je 
moet zorgen dat alle betrokkenen bij een 
bepaald probleem elkaar kennen en ge-
bruik maken van elkaars kennis om tot 
oplossingen te komen. Als die oplossingen 
door formele regels lastig zijn, kan ik als 
wijkmanager ook buiten de gebaande pa-
den lopen. Ik wil midden in de wijk staan, 
ik wil ‘ophalen wat er in de wijk gebeurt’. 

Ik heb de afgelopen maanden gemerkt dat 
ReVa twee kanten heeft. Aan de ene kant 
de groep die je moeilijk kunt bereiken, die 
te maken heeft met armoede en onveilig-
heid en hulp nodig heeft. En aan de andere 
kant de grote groep mensen die wil helpen 
en zelf zaken ontplooit. Het zou mooi zijn 
als we die twee met elkaar zouden kunnen 
verbinden. ReVa heeft door zijn architec-
tuur status en allure. Het noordelijke deel 
is prachtig, maar het zuidelijke deel heeft 
die potentie ook. Daar zouden we gewoon 
een handje moeten helpen.”

Nulmeting voor Reva-Zuid
“Over veel wijken is al nagedacht en zijn 

veel visies geschreven. Voor ReVa geldt dat 
niet, daar ging het lange tijd goed, maar nu 
zien we het zuidelijk deel toch afglijden. Er 
is een stevige basis nodig, een nulmeting. 
Ik laat onderzoek doen en wil op basis van 
gegevens, van cijfers, kijken wat de stand 
van de wijk nu is en dan bepalen waar we 
heen willen. De Projectgroep ReVa-Zuid 
werkt al op deze manier. Samen met het 
Sociaal wijkzorgteam, het Centrum jeugd 
en gezin, politie, VoorWelzijn, de VVE-ba-
lie, de jeugd-participatiewerker, de Haagse 
Pandbrigade en de afdeling Economie kijk 
ik in ReVa-Zuid wat de situatie is. Daarna 
bepalen we wat we willen bereiken.”

Niet altijd kunnen, wel altijd willen
“Bij ReVa-Zuid, het gebied aan de Re-

gentesselaan, praten we met huiseigena-
ren over het onderhoud en de rechten en 
plichten. We merken regelmatig dat huis-
eigenaren best willen, maar dat ze nog zo-

veel andere dingen aan hun hoofd hebben. 
Ziekte, schulden of dat ze ineens zonder 
werk zitten. Hun prioriteit ligt begrijpelij-
kerwijs dan even niet bij de woning. Het 
Sociaal wijkzorgteam helpt bij het vinden 
van werk, onderzoekt of de bewoner recht 
heeft op zorgtoeslag of op andere toesla-
gen. De Projectgroep inventariseert de 
problematiek en zorgt voor een gezamen-
lijke aanpak.”

Zevensprong
“Bij de aanpak van de ‘Zevensprong’, daar 

waar Beeklaan, Regentesselaan, Loosduin-
sekade, Paul Krugerlaan, de La Reyweg en 
Apeldoornselaan samenkomen, hebben 
we te maken met drie stadsdelen, drie po-
litieteams en drie handhavingteams. We 
zien dat bij de Zevensprong illegale, vaak 
verborgen zaken aan de orde zijn die een 
groot effect hebben op de leefbaarheid in 
dat gebied. Als wijkmanager laat ik onder-
zoeken wat er speelt en hoe we het pro-
bleem gezamenlijk kunnen aanpakken. Dat 
laatste wordt nog een hele uitdaging.” 

Middenberm Regentesselaan
“Iets heel anders wat ook mijn aandacht 

heeft, is de middenberm van de Regentes-
selaan. Een actieve groep bewoners van de 
Regentesselaan wil die inrichten als ver-
blijfsgebied. Eigenlijk zouden zij het lief-

ste een looproute tussen de bomen willen 
hebben. Zonder dat het ten koste gaat van 
parkeerplaatsen, zou je dat gebied zó kun-
nen herinrichten dat bewoners er elkaar 
kunnen ontmoeten. Veel mensen zitten 
niet te wachten op hulp, maar willen best 
met de buren praten. Voor dat deel van de 
Regentes Valkenbos is dat van groot be-
lang. Hopelijk lukt het ons dat voor elkaar 
te krijgen.”

Winterideeenbus 
In de praktijk blijkt de communicatie tus-
sen de medewerkers van het stadsdeel-
kantoor en de bewoners vaak lastig. Te-
lefonisch kom je terecht bij het algemene 
nummer 14070 en je weet vaak niet wie je 
waarvoor moet hebben. Als je al iemand te 
pakken krijgt. Elke: “We gaan een smoelen-
boek maken, zodat je weet wie je spreekt 
en wat ie doet. Dat is in oktober klaar. Ver-
der houden we spreekuur en hebben we 
onze eigen pagina op de website van de 
gemeente. In november gaan we samen 
met de wethouder met de bus de wijk in 
om initiatieven op te halen en om te kijken 
hoe we die kunnen faciliteren.”
“Er kan best veel in ReVa. Het is de kunst 
om dat wat goed gaat aan de noordkant 
van de Weimarstraat door te zetten aan de 
zuidkant.”

Wijkmanager Elke Leijzer
Ophalen wat er in de wijk gebeurt

Agenda bibliotheek 
Segbroek

Maandag 24 oktober
Peutertijd
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, reserve-
ren noodzakelijk. Van 10.00 tot 11.00 uur.
Dinsdag 25 oktober
Ouderen zijn het gelukkigst
Lezing door Anton Korteweg over zijn 
recent verschenen boek. Korteweg gaat 
op ironische en laconieke manier in op 
de levensfase waarin hij nu verkeert. Van 
10.00 tot 11.30 uur.
Dinsdag 25 oktober
Welkom in Den Haag
Acht lessen - steeds op dinsdag - over het 
leven in Nederland, om wegwijs te worden 
en om nog beter Nederlands te spreken. 
Dinsdag 25 oktober tot dinsdag 13 decem-
ber. Telkens van 13.00 tot 15.00 uur.
Zaterdag 12 november 
Shakespeare & Co
Workshop door Wim Tigges over Ken-
neth Grahame en zijn kinderboek ‘De 
wind in de wilgen’. Waarom zijn in veel 
kinderboeken sprekende dieren de 
hoofdpersonen? Wat vertelt Grahame 
ons over zijn tijd? Van 13.30 tot 15.30 uur.
Donderdag 17 november
Steve Jobs, The Man in the Machine
Documentaire uit 2015 van Oscarwin-
naar Alex Gibney over de oprichter van 
Apple, Steve Jobs. Waarom huilden zove-
len bij de dood van Jobs? Gibney vindt 
een antwoord op deze vraag in een fas-
cinerend portret van deze complexe per-
soonlijkheid. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Maandag 21 november
Peutertijd
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, 
reserveren noodzakelijk. Van 10.00 tot 
11.00 uur.
Zaterdag 10 december
Shakespeare & Co in het
Veertigbunderbos
Workshop door Wim Tigges over A. A. 
Milne en zijn boeken over Winnie de 
Poeh. De avonturen van Poeh laten 
kinderen naar de wereld van alledag 
kijken. Volwassenen waarderen deze 
manier van kijken. Is dat typisch Engels? 
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Donderdag 15 december
Man with a Movie Camera
Documentaire uit 1929 van Dziga Vertov 
over de maatschappelijke rol van de 
filmmaker. Vertov legt het dagelijks leven 
van de stadsbewoners in de Sovjet-Unie 
vast door ondenkbare stunts uit te halen: 
hij rijdt mee op treinen en trams, gaat 
midden op wegen en sporen liggen en 
beklimt torens en bruggen. Van 14.00 tot 
16.00 uur.

Reserveren
Bibliotheek Segbroek, 
Weimarstraat 353, 070-353 55 11

“Als wijkmanager 
kan ik buiten de  
gebaande paden  

lopen” 
 Elke Leijzer op de middenberm van de Regentesselaan
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Hij is niet zomaar een fietsenmaker, ook 
niet alleen maar metaalbewerker. Hij zaagt, 
freest, draait, boort, snijdt, last, bedenkt en 
bouwt. Maak kennis met metaal-artiest Emile 
Wentink. 

Je kunt bij hem terecht voor bijzondere 
onderdelen in metaal. Beugeltjes, afdek-
plaatjes, metalen frames, tafelonderstel-
len. Alles op maat. Niet in de winkel te 
koop. Maar ook als je fiets stuk is, zal hij 
je met al zijn kennis helpen in zijn werk-
plaats Metal Arts aan de Fahrenheits-
traat 303. 

Man van de praktijk
Hij was jarenlang fietsenmaker. Dacht dat 

hij wel wat wist, na als metaalbewerker 
machines te hebben gemaakt voor voed-
selverwerking. Maar nee, fietsen maken is 
een vak apart. En dat heeft hij in de prak-
tijk geleerd. Want ook al is Emile slim - hij 
is een kei in de exacte vakken - theorie en 
schoolbanken, dat hield hij niet lang uit. En 
praktijklessen moeten wat hem betreft óók 
relevant zijn. Niet zomaar een opdrachtje 
voor een leraar. Dus dan ga je werken. En 
leren. Gewoon in de praktijk. 

Onconventioneel
Het liefst bouwt hij zijn eigen fietsen. Met 

karakteristieke, vierkante buizen in plaats 
van ronde. En ook al zien ze er onconventi-
oneel uit in al hun hoekigheid, ze zitten en 

rijden perfect. 
Waar in gesprekken met fijnhoutbewer-

ker Bart van Halem en keramiste Pauline 
Hoeboer (resp. KN februari en KN juni 
2016) aan de orde kwam, dat er aandacht 
is voor het ambacht, merkt Wentink voor-
al dat mensen eigenlijk geen geld over 
hebben voor een goede fiets. Reparaties 
worden uitgesteld tot het niet meer gaat 
en dan zijn de mensen teleurgesteld dat 
de kosten oplopen. Maar klagen doet hij 
niet. Aan klanten ook geen gebrek. Zelfs 
op de vrijdag waarop hij alleen op af-
spraak open is, lopen er mensen binnen.  

Mooie dingen maken van roestvij 
staal

Inspiratie haalt hij overal vandaan. Ook 
uit problemen waar een klant mee komt. 
Zo bedacht hij konijnenhokken die be-
stand zijn tegen scherpe konijnentanden 
omdat ze deels van metaal zijn. En dan 
zorgt hij dat hij er plezier aan heeft door 
ze bijzonderder te maken dan standaard 
hokken.

Fietsen repareren doet hij nog steeds. Hij 
zal zijn klanten niet zeggen dat ze maar 
naar een ander moeten gaan. Maar als je 
het hem vraagt, is er meer te doen dan re-
paraties uitvoeren. Mooie dingen maken 
van roestvrij staal bijvoorbeeld. Zoals zijn 
fantasievolle tafeltjes. En zijn eigen exclu-
sieve, unieke fietsen verder ontwikkelen 
natuurlijk. 

(Zie ook www.metal-arts.nl)

Kunstenaar in metaal
Agenda vanuit het 
Stadsdeel

Zondag 30 oktober
Halloweenfeest in de Blauwepannen-
buurt – Vooruit 2 in de Rottermontstraat.
Vrijdag 25 november
Sinterklaasfeest Blauwepannenbuurt – 
Vooruit 2 in de Rottermontstraat.
Zondag 30 november
Sinterklaasviering in het Dienstencen-
trum Copernicus.
Zaterdag 10 december
Internationale Mensenrechtendag in 
Dienstencentrum Copernicus van 15.00 
tot 21.00 uur.
Maandag 26 december
Kerstviering in het Dienstencentrum Co-
pernicus.

Feiten en impressies 

Het Circus 2016

tekSt: aad van Schie, Foto: Piet verniMMen

 
De cijfers zijn indrukwekkend: 12.000 bezoe-
kers trok Het Circus op wijkpark De Verademing 
in het weekend van 9, 10 en 11 september. 
Twaalfduizend! Bij het buurtdiner zaten 450 
gasten aan tafel, 100 aanmeldingen voor de 
camping. Bijna 100 vrijwilligers hielpen tijdens 

de op- en afbouwdagen en tijdens de festi-
valdagen. Ook dat is iets om trots op te zijn. 
De sfeer was relaxed, er waren leuke voorstel-
lingen, verrassende muzikale optredens en 
heel wat kinderen en ouders vermaakten zich 
prima. Meer dan honderd activiteiten binnen 
twee dagen!

De organisatie wilde ‘groter groeien’ en 

‘brutaler’ worden. En dat ‘groter groeien’ is 
zeker gelukt. Het nieuwe publiek bestond, zo 
hadden wij de indruk, vooral uit het wat beter 
gesitueerde en hippe deel van de Haagse 
bevolking. En die kwamen dan ook ruim aan 
hun trekken: yoga, The Plant Based Market, 
Window Farmers, de Groene Regentes. Maar 
ook het aanbod voor kinderen was aantrek-
kelijk: ponyrijden, het altijd intrigerende Repair 
Kid, schminken, en natuurlijk de gezamenlijke 
acrobatencursus voor moeders en kinderen in 
die fascinerende tent La Tramontana. 

De afsluitende theatervoorstelling De Micro-
cosmopoliet kende verschillende mooie onder-
delen. Als geheel kwam het theater-op-locatie 
wellicht wat minder uit de verf dan vorig jaar. 
Maar het bestendigen van het succes van vorig 
jaar van Het Circus en de community-theater-
voorstelling is moeilijk. Met name vanwege 
de diversiteit in de wijk, waarbij belangen en 
interesses uiteenlopen. Om daar voor al de 
verschillende bevolkingsgroepen één feest 
van te maken, dat vraagt om een lange adem. 
Wijkpark De Verademing is een ideale locatie 
voor Het Circus en ReVa kijkt vol verwachting 
uit naar Het Circus 2017.

Van fietsen en tafeltjes tot konijnenhokken

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

Jong en oud op het 
Blockjamfestival XL
Het was 28 augustus gezellig druk op het 
Newtonplein. De jeugd kon deze laatste, 
zonnige zaterdag van augustus aan Break-
dance doen, Graffity op een muur aanbren-
gen, met een skateboard aan de gang gaan 
en er waren optredens. Ook de senioren van 
Jonker Frans waren ondanks de wind goed 
vertegenwoordigd. Een activiteitengroep 
van deze instelling leverde een kleurige, ge-
breide mantel voor de kastanje schuin voor 
de ingang. Zie de foto, waarop een aantal 
van de makers met hun creatieve product 
trots in de lens kijkt. “Geef oude bomen een 
nieuw jasje”

Het Circus op wijkpark De Verademing 
trok 12.000 bezoekers in het weekend 

van 9, 10 en 11 september

KUNST  IN DE WIJK
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In gesprek met de Imam 

Jamaat Ahle Soennat Qadri
tekSt en Foto: Piet verniMMen

 Aan de Gaslaan, ter hoogte van het speel-
plein aan de Karel Roosplein en de Loosduin-
sekade, staat de moskee Djama-E-Masdjied 
Qadri, van Stichting Jamaar Ahle Soennat 
Nederland. Hadji Ali Hoesein Bechan is be-
halve voorzitter van de Stichting Jamaat Ahle 
Soennat Nederland (JASN), ook imam van 
deze moskee. In 1975 kwam hij met zijn gezin 
vanuit Suriname naar Nederland.

De organisatie is in 1976 ontstaan als 
een vereniging aan de Ravensteinstraat, nu 
Suze Robertsonsstraat. In 1992 is de ver-
eniging omgezet in een stichting. “In 1989 
konden wij deze voormalige wasserij ko-
pen, een gebouw van zeven verdiepingen 
hoog. In samenwerking met een architect 
hebben wij alles zelf afgebroken. Alle leden 
hebben vervolgens de stenen schoon gebikt, 
opdat we ze opnieuw konden gebruiken bij 
de opbouw van de moskee.”

Jamaat
“Onze Stichting heet officieel Jamaat Ahle 

Soennat Nederland. Jamaat betekent groep. 
Soenat is het woord van onze profeet. Ja-
maat Ahle Soennat zou je dus kunnen verta-
len met “Het woord van Mohammed, vrede 
zij met hem, volgen wij als groep”. 

De naam van het gebouw is Al Qadri 
Islamitic Centre. Qadri is de naam van 
de Schriftgeleerde Abdul Quadir Jilani. 
Als groep gelovigen typeren wij ons niet 
in streng, gematigd of in welk type 
dan ook. Wij proberen ons aan 
de regels van de islam te hou-
den volgens de Soennah en 
daar naar te leven. Maar 
met respect voor alles 
en iedereen!”

Druk
De Jamaat heeft ongeveer 120 donateurs. 

Die doneren elk 15,00 euro per maand om 
de onkosten van het gebouw te kunnen 
betalen. De stichting heeft de hypotheek 
afgelost en financieel is de situatie rede-
lijk stabiel. Tijdens het vrijdaggebed, de 
djoema en de maand Ramadan wordt de 
moskee druk bezocht. Bij de twee grootste 

feestdagen, Ied-ulAdha (Offerfeest) en 
Ied-ul Firt (Suikerfeest), is het zo 
druk dat ze uitwijken naar andere 

ruimtes binnen het complex 
om het gebed voor de mos-

kee bezoekers mogelijk 
te maken. Dhr Bechan: 
”Vrouwen komen hier 
op vrijdag niet voor het 
gebed. In de islam is 
het volgens de Soennah 
gewenst dat vrouwen 
thuis bidden. Als er acti-
viteiten zijn of lezingen 
of grote feesten, dan zijn 
vrouwen wel aanwezig.”

Suriname
“Van onze bezoekers 

heeft 80% banden met 
Suriname en 20% van 
onze bezoekers komt 
uit Pakistan, India, Ma-
rokko of Turkije. Wij 
hebben contacten met 
de andere moskeeën 

van Ahle Soen-

nat in de omgeving. Dat zijn dus de mos-
keeën die vooral door de Surinaamse ge-
lovigen worden bezocht. Bij grote feesten 
gaan we bij elkaar op bezoek en we helpen 
elkaar ook door materialen, zoals extra 
stoelen enzovoort te lenen.”

Taal
“Met Turkse of Marokkaanse moskeeën 

werken we niet samen, omdat zij vooral in 
hun eigen taal, het Turks of het Arabisch 
hun lezingen hebben, wat een groot deel 
van onze bezoekers niet zou begrijpen. 
Onze lezingen worden gegeven door di-
verse imams van verschillende moskeeën 
in het Nederlands of in het Urdu. Op zon-
dagen verzorgen we lessen islam en Koran 
voor kinderen. Meestal komen 12 tot 15 
leerlingen. En elke maand hebben we voor 
vrouwen en kinderen verschillende cur-
sussen over de islam.”

De sociale media
“We hebben een trouwe groep gelovigen. 

Natuurlijk zou het prachtig zijn als meer 
kinderen de lessen volgden en naar het 
vrijdaggebed kwamen. Kinderen hebben op 
school elke dag wel een toets, wat begrijpe-
lijk is. Ze moeten leren voor de toekomst. 
Maar waar ze het vooral druk mee hebben 
tegenwoordig zijn de social media, zoals in-
ternet, gamen en facebook. Dat soort inter-
netzaken maakt in sociaal opzicht ook veel 
kapot.”

Plaats in de buurt
“Sommige van onze leden gaan naar de 

Verademing om te voetballen. We horen 
dat ze naar braderieën gaan, of daar zelf 
staan met hun spullen. Wij willen met 
onze moskee een plek creëren voor ieder-
een. Een plek waar jong en oud terecht kan 

met vragen over de Islam en andere zaken, 
maar ook voor sociale contacten.”

De nieuwe imam-opleiding aan de 
Hendrik van Deventerstraat

“Ja, daar hebben we van gehoord, dat daar 
een nieuwe imam-opleiding komt. En dat 
juichen wij ook toe. Vooral omdat het om 
jongeren gaat die hier in Nederland de op-
leiding mogen genieten en dus ook met de 
normen en waarden van hier bekend zijn.”

De droom van de imam
“Mijn droom is een samenleving waarin 

iedereen nu en in de toekomst ook onze 
kinderen, samen kunnen opgroeien, met 
respect, verantwoordelijkheid en beschaafd-
heid voor alles en iedereen. Dat is de ware 
islam, de islam die onze profeet Moham-

med, vrede zij met hem,

 Fahrenheitstraat  Celsiusstraat Reamustraat  Het Kasteel

É Vervolg van pagina 3

Noot: op de website kun je een kaartje vinden van de Gemeente Den Haag met een overzicht van het bezit van Woningcorporaties in ReVa.

“Wij willen met onze moskee een plek 
creëren voor iedereen

”
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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
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339, tel: 752 69 00
Meldpunt Kindermishandeling
tel: 0900-1231230
Sociaal Wijkzorgteam ReVa
Meldpunt, tel: 0900-40405
Wijkbus Uit en Thuis
tel: 070 - 205 26 60
Bereik in de Wijk (Kesslerstichting) 
tel: 070 85 00 588

Buurthuizen

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

meldpunten

Gemeentelijk Contactcentrum
tel: 14070 (voor meldingen over milieu, 
geluidsoverlast, ongedierte en 
openbare ruimte) 
of contactcentrumdsb.@denhaag.nl
Grofvuil , tel: 366 08 08
Huurtoeslag, tel: 0800-488 7782
(www. belastingdienst.nl)
Eneco storingen, tel: 0800-0072
Dunea, tel: 0800-347 47 47

Cultuur in onze wijk

VERTELVLOER – GEES-TIG

Op zondagmiddag 30 okt bespelen, be-
schrijven en bezingen Veva en Nele Gerard 
en Pieter Lenaerts (België) het zelden ge-
ziene in de voorstelling GEES-TIG. Schim-
men en knekels, geesten en rekels passeren 
de revue en doen u af en toe naar adem 
happen of toveren een glimlach op uw ge-
zicht. Verhalen van vroeger en nu, waar of 
niet waar, het wordt in één woord GEEST-IG! 
Aanvang 14.00 uur. Entree 10 euro. Op 27 
nov Pauline Seebregts en Gottfrid van Eck 
met ‘Mijn hart woont elders’. 
vertelvloer@gmail.com
 
WIJN EN KUNST – TANJA SWART

Op zondag 16 okt (16.00-18.00 uur) opent 
Wijn en Kunst de tentoonstelling van Tanja 
Swart. De expositie duurt tot 15 nov. Tanja 
Swart vertelt in haar etsen verhalen: “Het 
leven bestaat uit het verhaal van eigen 
waarnemingen en eigen ervaringen. Je ziet 
mensen op zoek naar een beter leven en 
vaak vergeet je dat het mensen zijn, wat 
overblijft zijn de contouren. Die contouren 
kunnen vervagen tot andere, soms bizarre, 
vormen en andere verhalen.” 
paulvanderdonk@yahoo.com

FOYER DE NIEUWE REGENTES –  
MARTIN KOOLE

Van 28 okt tot 21 dec exposeert Martin Koo-
le in de Foyer. Martin Koole woont en werkt 
in Den Haag. Zijn werk is te typeren als dif-
fuus en zacht, maar tegelijk als krachtig en 
vlot in de penseelvoering. In een overwe-
gend gematigd kleurenpalet schildert Koole 
zijn geliefde thema’s met mensen, natuur 
en vogels in een trefzeker handschrift. Koo-
le volgde zijn opleiding tot tekenleraar in 
Delft en Amsterdam.
www.denieuweregentes.nl

ZAAL3 – TURING EN VAUDEVILLE 

In TURING brengt Lowie van Oers op 17 nov 
een ode aan de man die op zijn 24e het 
grootste probleem uit de wiskunde oploste 
en met zijn Turingmachine het begin van de 
computer inluidde. Haast tegenovergesteld 
aan Turing toont Theatertroep VAUDEVILLE 
op 10 dec ordinair schrootjestoneel en 
knalpottheater met sketches, slapstick, 
prologen, dialogen en tot op het bot gelo-
gen waanvoorstellingen. Een revue van tek-
sten van Shakespeare tot van Kooten en de 
Bie, van Judith Herzberg tot Geer en Goor. 
www.zaal3.nl 
 
DE REGENTENKAMER - SIMONE PORMES

Op 28 okt om 20.30 uur brengt Simone Por-
mes magie naar het intieme podium van Re-
gentenkamer aan de Cort Heyligersstraat 4. 
Friday Night Live brengt elke laatste vrijdag 
van de maand een avond vol eigen werk en 
klassiekers met een mix van soul, pop jazz, 
latin en funk. Entree 12,50. Dit keer be-
staat de band uit Karel Boehlee op piano, 
Peter Tiehuis op gitaar, Theo de Jong op bas 
en Bart Fermie op percussie. Vocalisten: Si-
mone Pormes, Lo van Gorp en Dedre Twiss.
www.regentenkamer.nl

DE NIEUWE REGENTES –  
MORISCOS UNDERGROUND 

 

Op zaterdag 5 nov start het festival rond 
klassieke Andalusisch Arabische muziek 
met de documentaire ‘Nuba d’or et de 
lumiere d’Izza Genini’. Na de maaltijd van 
Topkapi begint om 20.15 uur het concert 
Moriscos Underground van het Amsterdams 
Andalusisch Orkest. Een programma over 
verloren mystieke muziek uit een rijk 
Andalusisch verleden. Moren en Joden 
hebben de eeuwen door de mix van 
diepzinnige dichtkunst, vocale improvisaties 
en oosterse melodielijnen weten te behouden 
voor een traditie die tot op heden leeft. 
www.denieuweregentes.nl
 

NEST – GAMES PEOPLE PLAY

De tentoonstelling Games People Play loopt 
van 12 nov tot 22 jan. In Games People Play 
onderzoeken acht kunstenaars en kunste-
naarsduo’s de maatschappelijke functie van 
spel en spelregels. Het spel lijkt zo simpel, 
maar is uiteindelijk een ingewikkeld feno-
meen dat ons de mogelijkheid biedt om 
voorbij vaste kaders te denken. Spelen maakt 
het mogelijk om de werkelijkheid te herin-
terpreteren, om taboes te onderzoeken en te 
experimenteren met het onmogelijke. 
www.nestruimte.nl 
 
 
WHISPERING WALL

Op dit moment zit Whispering Wall aan de 
Weimarstraat 56 midden in een spannend 
proces van verandering. Het atelier van Mark 
de Weijer verhuist en de gehele ruimte aan 
de Weimarstraat wordt ingezet voor een 
collectief van ontwerpers/ kunstenaars. Ook 
komen er twee werkplekken voor zzp’ers op 
het gebied van interieurarchitectuur. Op dit 
moment zijn Mark de Weijer en Anne van de 
Weijer druk op zoek naar kandidaten. Bezoek 
de website voor verdere informatie.  
www.whisperingwall.nl  
 
SOCIETEIT ENGELS –  
MUSEMIX LUISTERCONCERTEN

Op 20 okt, Koningin Emmakade 4-5b, de 
fantastische Iain Matthews (die van Fair-
port Convention en van ‘Woodstock’!) met 
Andy Roberts (gitaar voor Pink Floyd’s tij-
dens The Wall tour) en Mark Griffiths (bas-
sist voor Cliff Richard, Al Stewart en de 
Everly Brothers.
Op 24 nov uit Nashville, Eric Brace, Peter 
Cooper & Thomm Jutz met hun Americana 
songs, waaronder verhalen, anecdotes, eigen 
songs, covers en geweldig gitaarspel en sa-
menzang – een avond vol heerlijke muziek.  
concerten@musemix.com

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

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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DNR Series
Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Elke woensdag
10:00

Peuterdans
Dans en beweging voor de allerkleinsten.

Elke vrijdag
10:00

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse fl amenco te beleven!

Vrijdag om de week
20:30

DECEMBER 2016
Vr. 02-Za. 03 | Modern Body Festival | I/We/They
Installations & screenings, performance & lecture.

Vr. 09 | L’Autre Pays du Theatre 
Soyez prêt à rire aux éclats, prêt à rêver… Prêt à partir! 

Za. 10 | Kerst | Dansschool Studio Inspiratie
Kleuters en volwassenen dansen mee in deze sfeervolle kerstvoorstelling.

Wo. 14 | Kerstpassie | Kerstverhaal met muziek (6+)
Rembrandt Frerichs trio i.s.m. sopraan Klaartje van Veldhoven.

Vr. 16  | Ratzkes Christmas Night | Sven Ratzke
Speciaal voor kerstmis neemt Sven het kerstgevoel onder de loep.

Zo. 18 | Kerst met Lejo! (AL)  
Kerstige familievoorstelling met Lejo, het vingerpoppetje met oogjes.

Zo. 18 | Klassiek in ‘t Ketelhuis | Trio Caldaia 
Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

DNR Filmclub
NOVEMBER: Spotlight: Romania 
A cultural festival in The Hague whose aim is to put focus on the 
vibrant and creative contemporary Romania Cinema and Romanian 
music; one of the most inspiring and distinct Eastern European 
sounds, and we are excited to be able to celebrate it on this 
occasion. With e.g. the fi lms: 6.9 on Richter scale, 140 years later: 
Brancusi fi lmed, Brancusi composed and Child’s pose.

Elke dinsdag

DECEMBER: Tribute to Satyajit Ray (India/Bengali)
Three masterpieces by the Indian/Bengali fi lmmaker Satyajit Ray. 
His fi lms demonstrate remarkable observations on the human 
nature and subtle handling of characters and situations. With a rare 
cinematic style which blends intellect and emotion, Ray’s fi lms are 
precise and meticulous, yet they evoke deep emotional response. 
The fi lms: Pather Panchali, The Goddess and The big City.

Elke dinsdag

NOVEMBER 2016
28 okt-21 dec | DNR Expositie | Martin Koole 
Tekeningen en schilderijen, de menselijke fi guur als inspiratiebron.

Di. 01-08-22-29 | Race I, II, III en IV | i.s.m. Nationaal Toneel 
Maak kennis met het ontstaan van een theaterproductie!

Za. 05 & zo. 06 | Muwashahat Moods | Muziekfestival 
Klassieke Andalusisch Arabische muziek, docu’s, workshops en mezzemaaltijd. 

Vr. 11 | Meet YAMATO Drummers!
Japans slagwerk vol vitaliteit en passie.

Za. 12 | Cutting Edge Jazzfestival – Experience Jazz! 
Met o.a. Eric Vloeimans’ Gatecrash en Van Binsbergen Playstation.

Vr. 18 | DNR Bluesclub | Big Bo en Talkin’ Blues 
Big Bo en Talkin’Blues zorgen voor een avond vol bezieling en groot geluid.

Za. 19 | 25 jaar Dansschool Monsoon 
Feestelijke jubileumvoorstelling van deze Indiase dansschool.

Zo. 20  | Klassiek in ‘t Ketelhuis | Diverse artiesten
Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

Zo. 20  | Het Babyconcert (0-1,5jr) | Juf Félice en Trio Krul
De allerkleinsten worden verwend met een klassiek muzikaal concertprogramma.

Zo. 20  | Boeffi e trommelt (1-6jr) | Juf Félice en Trio Krul
De kleintjes worden verwend met een klassiek muzikaal concertprogramma.

Zo. 20  | Desalniettemin | Theo Nijland
Aan zijn vleugel weet Theo Nijland het publiek met zijn liedjes te betoveren.

Za. 26–Zo. 27 | Seven Seas Festival 
Global. World. Food. Culture. Music. Dance. Discussion.

Di. 22 | Pop Up expositie Haags Historisch Museum 
De Sari en andere internationale mode in Den Haag, nu en vroeger (Tot 21 dec).

Wo. 30 | Waar zijn de kleren van Sinterklaas? (2+)
Theaterschool Rabarber: De Pieten zijn weer terug met een nieuw avontuur!

t ip!

t ip!

t ip!

*

*

* = verhuur

*

*

*

*

Bekijk het volledige programma op www.denieuweregentes.nl


