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Culturele hotspot

Drankje en hapje in De Gheijnstraat

DCR

Op zaterdag 9 september organiseerde De Gheijnstraat een
straatborrel. De bewoners in het stukje van de straat waar de tram
doorheen rijdt waren allen uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

De zon, maar vooral de prachtige verhalen van de bewoners van de
straat maakten van de middag en de avond een groot succes. Voor
herhaling vatbaar.

Foto: Piet Vernimmen

Meer DeBatmobielen in ReVa?

met de buren worden aangegaan over de
inrichting van de straat. Op die manier
wordt de kar zeker gebruikt en ook vinden
mensen het gezellig om er gewoon samen
op te zitten praten. De gemeente geeft toestemming voor deze groene experimenten,
zo leert ons de Facebookpagina. Gewoon
doen en afwachten wat de reacties zijn.

Wat levert het op?

tekst: Ed Vervoorn, foto: Facebook.com/pg/debatmobiel

De houten plantenkar op wielen, de DeBatmobiel, trekt langzaam maar zeker de wijk
in. Het aantal van deze mobiele voertuigen
(ze worden ook ingezet bij evenementen)
neemt sinds vorig jaar langzaam toe; ze zijn

gesignaleerd op ‘vaste standplaatsen’ in de
Fulltonstraat, Buijs Ballotstraat en Suezkade.

Haagse Krach 1000
De DeBatMobiel wil parkeerstraten in
Den Haag transformeren naar straten

met meer groen en sociale interactie met
de buurt. Het van plantenbakken voorziene voertuig komt voort uit de Haagse
Krach 1000, waarbij Hagenaars duurzame
ideeën voor de stad bedachten. Op de DeBatMobiel kan bijvoorbeeld een gesprek

Toch zijn er ook veel mensen die het ding
niet mooi vinden. Die liever op een meer
ongedwongen manier dat gesprek met buren aangaan. En al helemaal niet op een
houten kar willen gaan zitten om te debatteren met straatbewoners. Sommigen
vinden dat dit ook ten koste gaat van de
toch al krappe parkeerplaatscapaciteit in
de straat. Het lijkt een goed idee om meer
uitleg over de groene karren te krijgen. En
om te weten wat het inmiddels voor ReVa
heeft opgeleverd. Maar bij wie je daarvoor
moet zijn, is ongewis.
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raderie, opening theaterseizoen Nieuwe Regentes, Jazzfestival Koningsplein, drie Circusfestivaldagen op drie pleinen, het DCR festival in de kunsthoek rond de Electriciteitscentrale, het Goed Voor Elkaar festival en dan nog
de nodige straatfeesten.
tekst: Aad van Schie

En dat alles in een paar weken tijd en bij zeer
verschillende weersomstandigheden. Bent u er
nog na al dat festivalgeweld?
Wij hebben het overleefd, maar een beetje
spreiding van festiviteiten lijkt niet onverstandig. Gelukkig wordt daaraan gewerkt voor
2018. Er is inmiddels een Cultuurkwartier ReVa
met de obelisk van het Regentesseplein als stralend middelpunt. Alle clubs die iets met cultuur
hebben, en dat zijn er dus nogal wat, gaan samenwerken om onder andere die bulk aan feesten beter op elkaar af te stemmen. Goed idee!

Verreck/KonkreetNieuwsshow
Wij gaan trouwens ook iets toevoegen aan
dit cultureel spektakel. Als deze krant bij u
op de mat ligt, hebben we de eerste Verreck/
KonkreetNieuwsshow in De Nieuwe Regentes
al weer achter de rug. Samen met DNR, een
goede partner vanaf de start van de krant, gaan
we steeds rond het uitkomen van de krant op
zondagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur met
nazit deelnemen aan die show. Onderwerpen
die in de krant aan de orde komen, passeren op

konkreetnieuws.nl

24/7 afhaalautomaat
Regentesse Apotheek

•

Wat hebben we deze keer te bieden in de
krant? Winkelstraat Weimarstraat neemt in dit
nummer een dominante plek in. De redactie
liep begin augustus de straat door en inventariseerde. Verder aandacht voor het ‘Nest van
kunstenaars’ en ook komt het wijkpark De Verademing weer tot leven in de KN-kolommen.
En dan een gesprek met Indische mensen en
de Toermalijn met haar openingsdag en jazz
van Cutting Edge. Lees over de sociale onderneming brouwerij De Haegsche Prael die in de
vroege lente van 2018 van start gaat in het Magazijn aan het Esperantoplein.
Te veel voor de 16 pagina’s die u van ons gewend bent. Vandaar dit extra dikke nummer
met 20 pagina’s. Ik wens u veel leesplezier.

BIBLIOTHEEK SEGBROEK
do 19 oktober 14.00 tot 16.00
DocuDonderdag: ‘The Boy Mir’; Verhaal van
Afghaanse familie en het leven in een land
dat niet helemaal veilig is.

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

•

Extra dik nummer

AGENDA

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

•

ludieke wijze de revue en cabaretier/columnist
Marcel Verreck praat en zingt dit aan elkaar en
natuurlijk treden lokale artiesten op. De volgende ronde is op zondag 17 december, dus
maak de agenda vrij hiervoor. Kijk voor nadere
informatie op de site van De Nieuwe Regentes.

konkreetnieuws

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).

“

Alle clubs die
iets met cultuur
hebben, gaan
samenwerken

”

Vraag de gratis sticker aan via
redactie@konkreetnieuws.nl
De volgende nummers van Konkreet Nieuws
verschijnen 12 december, 15 februari, 17 april,
26 juni, 21 augustus, 16 oktober, 11 december.

Zwemmen in de
Valkenbosvaart

za 21 oktober 13.30 tot 15.30
Mary Shelley - ‘Frankenstein, or the Modern
Prometheus’; Shakespeare & Co: over de
‘Gothic novel’.
do 16 november14.00 tot 16.00
DocuDonderdag: ‘Home’ ; Verhaal over
het leed dat een snelweg langs een huis
teweeg kan brengen.

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

V

De gezelligste evenementenlocatie in hartje Den Haag!
Kepplerstraat 59-63 | www.drieluik.com | (070) 360 55 16
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za 18 november 13.30 tot 15.30
Bram Stoker - ‘Dracula’; Shakespeare & Co:
over de ‘Gothic novel’.

AD
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za 16 december 13.30 tot 15.30
Daphne du Maurier - ‘Rebecca’; Shakespeare & Co: over de ‘Gothic novel’.
do 21 december 14.00 tot 16.00
DocuDonderdag: ‘No Direction Home’;
Biografische documentaire over het leven
en de muziek van Bob Dylan.
DIENSTENCENTRUM COPERNICUS
12 november en 10 december
Onze Soos Samen 50+ voor oudere homo’s,
lesbo’s en hun vrienden.

De voorpagina van het augustusnummer van Konkreet Nieuws was opgevrolijkt met een foto van zwemmende
wijkbewoners in de Valkenbosvaart.
Vanwege de gevaarlijke stroming raadt
de gemeente dat zwemmen echter ten
sterkste af. Zij plaatste daarom langs de
Valkenboskade hekken en waarschuwingsborden.
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De uitvoering is gestart
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BOUWEN AAN DE WIJK

Wijkpark De Verademing in renovatie
KonkreetNieuws had begin september een gesprek met projectleider Bas van den Broek van
Heijmans en Laura Faleschini, namens de bewoners rond De Verademing en lid van het Ontwerpteam. Onderwerp: hoe staat het met de herinrichting van De Verademing? Komt er nu
schot in dit zich al lang voortslepende project en zoja, is het een doeltreffend schot?
tekst: Anneke de Graaf en Aad van Schie, foto: Diederik van Duuren

Er lijkt inderdaad schot in te komen. Weliswaar zijn nog niet alle vuiltjes van de lucht,
maar de bewoners van ReVa kunnen nu met
eigen ogen zien dat er druk wordt gewerkt
aan hun wijkpark door mensen van Dura
Vermeer. Dit bedrijf heeft de inschrijving op
dit project gewonnen en is begin september
gestart met de uitvoering. Heijmans, uitvoerder van de bouw van de Energiewijk en
de herinrichting van De Verademing, voert
namens gemeente Den Haag de regie over
dit voor de wijk zo vitale project.

Noten kraken

Hondenbezitters
klaagden over de
smalle uitlaatstrook
aan de tramkant van
het water

klaagde over de smalle uitlaatstrook aan
de tramkant van het water. Dit zijn allemaal
wel zaken die in de ontwerpfase besloten
zijn. Zo zou het nieuwe park ‘hondenvrij’
blijven. Inmiddels is door hondenbezitters
een petitie ingediend om dit besluit ongedaan te maken. Over al deze zaken moet nu
snel beslist worden, want de bouw is immers voortvarend begonnen.

Vooruitkijken

Maar goed, we kijken nu vooruit en de
inmiddels goedgekeurde plannen zijn er
nog steeds op gericht om De Verademing
groener en sfeervoller te maken, hekken
te verwijderen waar dat mogelijk is, de
randen van het park te verzachten met beplante hellinkjes, de entrees te vergroten,

De uitvoering is gestart.
de sportkooi te verplaatsen en een prachtige nieuwe speeltuin te realiseren.
Er loopt straks in aansluiting op het sterfietspad via de Suezkade een fietspad door
het park met een verbeterde oversteek
over de trambaan en vandaaruit richting
stad. De kade wordt een verblijfsgebied
waar wellicht ook meer boten kunnen
gaan aanleggen en de hekken kunnen daar
verdwijnen. De verplaatsing van een aantal kostbare, inmiddels 20 jaar oude ceders
zal door een deskundig bedrijf worden uitgevoerd en voor een aantal andere te kappen bomen zullen nieuwe, geschikte exemplaren komen. En de communicatie over
de herinrichting van is van groot belang,
vinden zowel Bas als Laura.

Volgend jaar klaar

Een aantal pijnpunten moet dus nog opgelost worden. Maar het project loopt en
gaat gestaag door. Tijdens de renovatie
zal het park zoveel mogelijk toegankelijk
blijven voor de bewoners. Franke Smidstra
van Dura is als omgevingsmanager aangesteld en bij hem kunnen de bewoners met
vragen terecht. Op vrijdag is het inloopspreekuur bij de bouwkeet van Dura Vermeer aan de Gaslaan. Naar verwachting zal
de herinrichting vóór de bouwvak volgend
jaar klaar zijn. Mooi!
Een plattegrond van het park in verandering is te vinden op www.energiekwartier.nl
en op de site van onze krant.

Buurt
onder
de loep

Foto: Alex Schroder

Er zijn nog wel wat noten te kraken. Eind
augustus was een informatieavond om de
bewoners te informeren over de komende
bouwwerkzaamheden van Dura Vermeer.
Ook Bas was hier als projectleider bij aanwezig. Laura vindt dat de communicatie
rond het project met de bewoners, die nu
aan Heijmans overgelaten is, bij de gemeente had moeten blijven, vooral omdat dit zo’n
gevoelig dossier is. Tijdens genoemde bijeenkomst ontstond commotie, doordat bewoners zich overvallen voelden door feiten
die niet strookten met afspraken die in de
ontwerpfase waren gemaakt. Zoals de kap
en verplaatsing van een fors aantal bomen
die in de nieuwe indeling in de weg staan.
En ook op het verdwijnen van de voetbalkooi en vervanging hiervan door een basketbalplaats was kritiek. Het verdwijnen
van de huidige skatebaan was eveneens
een pijnpunt. Een aantal hondenbezitters

Nieuw in de wijk: Verreck/KonkreetNieuwsshow. De Nieuwe Regentes organiseert deze Live Talkshow samen met Konkreet Nieuws. Telkens op zondagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur samenvallend met het verschijnen van KonkreetNieuws.
De eerste (15 oktober) is inmiddels achter de rug. Misschien ontving u KonkreetNieuws al en kunt u er nog heen.
De show van 15 oktober besteedt onder leiding van Marcel Verreck aandacht aan
actuele zaken en buurtinitiatieven. Natuurlijk is er veel muziek en vanzelfsprekend
passeren onderwerpen die in Konkreet Nieuws staan de revue. Zo is er tijdens de
eerste Live Talkshow aandacht voor de Weimarstraat en voor de Haegsch Prael. De
volgende Verreck/Konkreet-Nieuwsshow is op zondag 17 december.
Zie de website van De Nieuwe Regentes of op www.konkreetnieuws.nl.
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Huwelijk (onder een palmboom) niet
rechtsgeldig
tekst: Dirk Post, notaris

Het komt steeds vaker voor dat een bruidspaar ervoor kiest om in het buitenland te trouwen. Het feest en de foto’s zullen ongetwijfeld
fantastisch zijn, maar het is ook belangrijk om
het officiële gedeelte goed te regelen.
Zorg ervoor dat u nagaat of u wel mag
trouwen in het land van uw keuze. Dit doet u
bij de buitenlandse instantie waar u trouwt. En
vraag daar ook na welke documenten u nodig
heeft voor een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld
een afschrift van uw geboorteakte zijn en een
verklaring over uw burgerlijke staat. In sommige landen vragen de plaatselijke autoriteiten
om een verklaring van huwelijksvoornemen.
De Nederlandse ambassade of het consulaat
in het land waar u wilt trouwen kan daarbij
behulpzaam zijn.
Het kan ook voorkomen dat u moet bewijzen dat u niet getrouwd bent. Of dat u geen
geregistreerd partnerschap heeft met iemand
anders. Hiervoor heeft u een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Beide verklaringen kunt
u aanvragen via de burgerlijke stand van uw
laatste woonplaats. Bij terugkomst in Nederland moet u de buitenlandse akte registreren
in de Basisregistratie Personen (BRP). Vergeet
niet de akte te laten legaliseren in het land
waar u trouwt.
Vergeet u alle formaliteiten in acht te nemen

Mevrouw Van Klaveren

Oudste vrijwilliger

in de wijk?
tekst: Aad van Schie foto: De Regenvalk

Op 8 september is er groot feest in de dagopvang van de net gerenoveerde Regenvalk.
Jopie, zoals eenieder haar hier noemt, is net
bijgekomen van een opname van TV-West.
En dan nog een journalist, nu van de buurtkrant.
“Vooruit dan maar”, zegt ze berustend. “Als ik
dit geweten had, was ik vandaag niet gekomen, veel te veel eer. Ik kom hier gewoon twee
keer per week op woensdag en vrijdag tussen
10 en 2 uur helpen. Met spelletjes doen en
kletsen met oude en eenzame mensen uit de
wijk. Ik vind dat gewoon gezellig. Ik kan me
prima alleen vermaken op mijn appartement
hierboven, maar dit breekt de dag lekker.”
Jopie is geboren in Den Haag en trouwde
ooit in de Regentessekerk, die precies op de
plek staat waar we nu zitten. Ze verhuisde naar
Wierden en daar kreeg het echtpaar 6 kinderen. Inmiddels heeft ze ook 7 kleinkinderen en
5 achterkleinkinderen. Na het overlijden van
haar echtgenoot kwam ze in 1993 in de Regenvalk wonen. En nu dus al 10 jaar vrijwilliger
bij de dagopvang. Ondanks haar zuurstofprobleem wil ze dit nog lang doen. Ze verzuimt eigenlijk nooit, zegt begeleidster Monique Pauw.
“Ach, je kunt er bij blijven zitten,” zegt Jopie.

“Wij koken met oud brood”
tekst: Anneke de Graaf

en blijkt achteraf dat uw huwelijk weliswaar
een mooie ceremonie was, maar niet rechtsgeldig is gesloten, dan kan dat nare gevolgen
hebben. Dat overkwam onlangs een dame die
na overlijden van haar partner rekende op de
grote vrijstelling voor partners in de erfbelasting (€ 638.089 (2017)). Toen bleek dat haar
huwelijk niet rechtsgeldig was gesloten en zij
ook niet op hetzelfde adres waren ingeschreven, moest zij erfbelasting betalen over de
erfenis die zij van haar partner ontving.
Wilt u in het buitenland trouwen, neem dan
tijdig contact met een notaris op. Die kan u
niet alleen informeren over alle formaliteiten,
maar kan u ook van dienst zijn bij het maken
van een ‘akte van huwelijkse voorwaarden’. Ik
wijs u er graag op dat die akte vóór de huwelijkssluiting getekend moet zijn!

Wijkbewoonster Laura Faleschini zag met
lede ogen aan hoeveel brood er in onze
wijk in de natuur werd achtergelaten.
Bestemd voor de vogels, dus goed bedoeld.
Maar het is echt niet goed én het hoeft
helemaal niet.
“Ik zag ook beschimmeld brood liggen, want
zelfs voor de vogels was het te veel. Ik vind het
idee dat voedsel niet weggegooid mag worden wel goed. Je moet je bewust zijn van de
waarde van voedsel. Vroeger gooiden we ook
geen eten weg, omdat het te kostbaar was.
Los daarvan: weggegooid brood is voor de vogels te zout en te bewerkt, de eenden worden
er agressief van, er komt ongedierte op af en
het veroorzaakt ziekte aan de planten.”

Ideeënbus
Om te kijken wat je nog allemaal met oud
brood kunt doen, verzamelde Laura, samen
met buurvrouwen, dochter en vriend die kok
is en een paar vrouwengroepen recepten bij
de verschillende culturen hier in de wijk. Daar
hoorden soms ook verhalen bij hoe deze in
de familie gebruikt werden. Via de ‘Ideeënbus
van Segbroek’ honoreerde het Stadsdeelkantoor het broodproject met een subsidie. Het
project begon echt te lopen.

Receptenboekje
Laura: “In de loop van oktober verschijnt een

“

Dit breekt de
dag lekker

”

Mevrouw Van Klaveren (86) rechts op de foto.

receptenboekje. De 500 exemplaren zijn gratis te verkrijgen, onder andere bij de bakkers
in de wijk, het stadsdeelkantoor en de Regenvalk.” Ook is het boekje straks te downloaden
bij o.a. www.konkreetnieuws.nl of www.voorwelzijn.nl. Om aandacht voor het boekje te
vragen flyerde Laura in september tijdens het
Circus en kookte ze met de recepten voor het
buurtdiner van Jonker Frans
En dan vast een voorproefje: bruschetta (gegrild brood met allerlei lekkere smeerseltjes),
ribollita (Toscaanse soep met zwarte kool)
en panzanella (broodsalade) en Surinaamse
broodtaart.
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Chris Potter
tekst: Ed Vervoorn en Fokke van de Meulen

Na de succesvolle editie van vorig jaar
strijkt het Cutting Edge Jazzfestival XS op 18
november 2017 opnieuw neer in Theater De
Nieuwe Regentes. Ook deze editie zoekt dit
festival de grenzen op tussen jazz en andere
muzikale genres en kunstvormen als spoken
word en beeld. Een compacte editie met
klinkende namen uit de nationale én internationale jazzscene.

Chris Potter, muzikant van
wereldklasse
De Amerikaanse jazzsaxofonist Chris Potter (Chicago, 1971) komt met bassist Reuben Rogers en drummer Eric Harland naar
De Nieuwe Regentes. Potter wordt door
kenners beschouwd als een instrumentalist van wereldklasse, een begenadigd

Foto: archief SSQ

Foto: Tamas Talabe

Chris Potter en meer in Jazzfestival Cutting Edge XS

Spoken Saxophone Quartet
componist en een groot bandleider. Gedurende zijn carrière heeft hij een aanzienlijke prijzenkast opgebouwd.
Al op jonge leeftijd ontwikkelde Potter een brede interesse in muziek. Hij gaf op

Potter maakte meer dan 15 albums als bandleider en hij speelde op ruim 150 albums van
anderen mee, waaronder Herbie Hancock,
Steely Dan, Dave Holland en John Scofield.
Zijn laatste album als componist en bandleider ‘The Dreamer Is The Dream’ kwam
dit voorjaar uit.

Hij speelde op ruim
150 albums mee

Jazz van eigen bodem

13-jarige leeftijd zijn eerste professionele
optreden nadat hij de complexe muziek van
Charlie Parker onder de knie had gekregen.
Zijn stijl is geïnspireerd op die van Charlie
Parker en op die van Lester Young en Sonny
Rollins. Toch laat hij zich ook graag inspireren
door veel andere muziekvormen zoals funk,
hiphop en country. Hij ziet het als zijn uitdaging om deze genres in zijn eigen stijl te verwerken.

Naast Chris Potter is er op Cutting Edge
ook jazz te zien en beluisteren van Nederlandse bodem. Het jonge, dynamische
Spoken Saxophone Quartet brengt een modern en spannend eigen repertoire. Hierbij maken ze gebruik van het veelzijdige
kleurenpalet van de saxofoon. Eigen composities met verschillende stemmen en
originele kleuren zorgen voor een uniek,
warm en filmisch verhaal. Spoken is onder
andere al te horen geweest op De Dag van

Bed & Breakfast Kussengevecht
tekst: Anneke de Graaf, foto: Diederik van Duuren, Bart-Jan van Aalst

Ariëlle en Bart-Jan van Aalst kochten in
1998 twee karakteristieke, maar door vorige
bewoning behoorlijk mishandelde, boven
elkaar gelegen panden. Na de renovatie verhuurden ze het bovenhuis. Collega’s, dochter
en studenten kwamen er wonen. Toen die
allemaal bijna gelijktijdig vertrokken, gingen
ze nadenken over een B&B.
Bart-Jan is kunstenaar en dat is te zien in de
twee smalle etalageramen van het huis aan de
Weimarstraat 94, ingeklemd tussen Blokker en
AH. In hun grote sfeervol ingerichte huiskamer
waar de gasten ‘s morgens hun ontbijt gebruiken, hangen de muren vol met zijn bijzondere
schilderijen.
B&B Kussengevecht zit precies tegenover
de Kringloop, en dat is erg handig. “Alles is
hier tweedehands en gerecycled”, zegt Ariëlle
met gepaste trots. Ze hebben een neus om
bijzondere en mooie spullen te vinden. Vroeger
werkten Bart-Jan en Ariëlle fulltime buiten de
deur, maar inmiddels wijdt Ariëlle zich vol-

ledig aan het B&B-gebeuren.
“We hadden er genoeg van om
het bovenhuis te verhuren, want
dat gaf toch wel overlast. Dat is
met de B&B veel minder, mensen
blijven nooit lang. Een B&B runnen is veel werk, maar het is leuk
om steeds verschillende mensen
te ontmoeten en we houden
ervan om het gasten naar de zin
te maken. Bovendien is het prettig
om eigen baas te zijn.
We vinden dit een fijne buurt, je
hebt hier alles bij de hand. Toen
we hier kwamen wonen, stonden
nogal wat winkelpanden leeg. Dat is nu een
stuk verbeterd. Het is een leuke levendige straat
geworden. Onze gasten zijn elke keer weer
aangenaam verrast door de prachtig ingerichte
en geriefelijke kamers in deze oase van rust en
kunst in de drukke Weimarstraat.”
B&B Kussengevecht, Weimarstraat 94.
www.kussengevecht.nl

de Rotterdamse jazz, het Grachtenfestival
en de Doelen.
Voor het Cutting Edge Jazzfestival neemt
het saxofoonkwartet twee gasten mee: slagwerker Friso van Wijck en zangeres Sanne
Huijbregts. Met dit project speelt het ensemble ook enkele prachtige composities
van Sanne Huijbregts. Kortom ‘Spoken + 2’.
Ook te zien is de Nederlandse jazzgitarist
Marzio Scholten. Hij speelt stukken van zijn
nieuwste album ‘We Never Left Town’ dat
dit voorjaar werd uitgebracht. Uitgangspunten in dit soloproject zijn Scholtens
zoektocht naar eenvoud, zijn liefde voor de
gitaar én Amerikaanse volksmuziekgenres
als jazz, blues, folk en Americana.
Voor het volledige programma: check
www.projazz.nl, tickets: www.denieuweregentes.nl. Meer muziekrecensies op
www.muziekassociatie.nl.

Oase van rust en kunst in de Weimarstraat
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Uw vakman
als het om
U w f i e t s g a at

Levering en plaatsing van
alle soorten glas
Dag- en nachtservice
Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

Beeklaan /
hoek Stephensonstraat 102
Den Haag

ook voor uw elektrische fiets!

www.allroundglasservice.nl

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

SUPERMARKT

FIRAT
Weimarstraat 84 & 268

Alle dagen (behalve dinsdag)
geopend van 07:00 t/m 20:00

Welke kleur u ook
zoekt ?
WIJ kunnen hem
maken en
drukken
voor u!

Voor al
uw

ontwer

p-, prin

t- & dr

ukwerk

Smiet Graﬁsch Totaal
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
f. 070 311 48 08

www.kootadvocatuur.nl
mail@kootadvocatuur.nl

geeft drukwerk
weer kleur!

Voor meer informatie:
Prinsegracht 176, 2512GG Den Haag
070 737 09 36 • info@smiet-offset.nl
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Eerste ambachtelijke brouwerij in ReVa
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ONDERNEMEN IN DE WIJK

De Haegsche Prael komt er aan: proost!

“

Het gaat om
daghoreca en de
meeste bezoekers
komen voor
de kwaliteit van het
lokale
craft beer

”

Henk Velders in Het Magazijn. Gelijkvloers komt de Haegsche Prael.
tekst: Aad van Schie, foto: Piet Vernimmen

Begin september lopen we rond met Henk
Velders, de toekomstige baas van de eerste
ambachtelijke brouwerij in ReVa, op de benedenverdieping van Het Magazijn aan het
Esperantoplein.
Het Magazijn, een industrieel pand uit
1931, was ooit onder meer een accu-laadstation van de gemeente Den Haag. Ook
zat er een architectencollectief en kon je
er goedkoop dineren bij de Horeca Academie. Nu gaat het gebouw deel uitmaken
vvan het Energiekwartier, een bijna nieuw
woon- en werkgebied.

Het dak er af

Maxwell Invest heeft het gebouw in eigendom en brengt er op de bovenverdiepingen 72 loft appartementen van 30 tot
54 vierkante meter in onder. Doelgroep:
studenten, jonge expats en ‘career starters’. Het transparante dak gaat er letterlijk af en op de scheiding van parterre en
eerste verdieping komt een nieuw dak met
een aantal daklichten. Zo krijgen de gemeubileerde appartementen zowel in de
buiten- als de binnenring ramen naar buiten, komt er boven een daktuin met echte
bomen en ontstaat er beneden een nieuw
atrium. En daar begint het verhaal van de
brouwerij.

Van Prael naar Haegsche Prael

De Amsterdamse Prael is als brouwerij
gestart in september 2001 door Fer Kok en

Arno Kooij, beiden van oorsprong psychiatrisch verpleegkundigen. Zij wilden brouwen en werkgelegenheid verschaffen aan
mensen met een psychiatrische en of psycho-sociale problematiek. Inmiddels zijn
er twee locaties, onder meer in het oudste
stuk van Amsterdam aan de voormalige
bierkaai. De Prael is een van de eerste sociale ondernemingen in ons land. Er werken
inmiddels 120 mensen uit de genoemde
doelgroepen (68 fte). Henk Velders heeft
in dat Amsterdamse bedrijf de ervaring
opgedaan om in Den Haag als sociaal ondernemer dit kunststukje ook mogelijk te
maken. Hij heeft hierbij alle steun van de
Gemeente Den Haag.

120.000 liter

Henk laat vol enthousiasme zien hoe de
brouwerij en het proeflokaal in het Magazijn gestalte krijgen. De bouwers zijn nog
volop bezig om steunpalen in te schroeven
voor het nieuwe dak, maar met behulp van
het verhaal van Henk wordt het eindresultaat al zichtbaar als het ware. De capaciteit van de brouwerij wordt 120.000 liter
speciaal bier per jaar. Er komen een bar
en een uitgifteruimte, een restaurant en
werkplekken voor ZZP’ers. Er is nog een
hoek van 150 m vrij voor een ambachtelijk
productiebedrijfje, dat zijn waar dan ook
hier kan afzetten. Vanuit zijn ervaring als
ondernemer onder meer van strandtenten, die hij inmiddels van de hand gedaan
heeft, gaat Henk in nauwe samenwerking
met de Prael deze locatie runnen.

Tijdpad
Op 1 november wordt het pand opgeleverd. De werving en selectie van de eerste
groep werkers uit de doelgroep is gestart.
Denk hierbij aan bewoners van de Anton
Constandse huizen in onze eigen wijk en
vanuit Parnassia en de Kesslerstichting.
Uiteindelijk komen er zo’n 100 van deze
arbeidsplaatsen (40 fte). Daarnaast denkt
hij 10 tot 15 reguliere arbeidsplaatsen te
creëren voor begeleiding, verkoop en administratie. Een ervaren Haagse bedrijfsleider is al gevonden. In februari gaat het
proeflokaal draaien met eerst nog bier van
de Prael en vanaf 1 mei begint het ‘Haegse’
brouwen.

en bedrijfs- en groepsuitjes, mogelijk in
combinatie met een rondleiding door de
brouwerij. Het gaat om dag-horeca en de
meeste bezoekers zullen komen voor de
kwaliteit van het lokale craft beer, maar
men verwacht op basis van de Amsterdamse ervaring ook gasten die de sociale
onderneming een warm hart toedragen.
Voor dit artikel konden we dankbaar gebruik maken van het Ondernemingsplan
van de Haegsche Prael dat Henk Velders ter
beschikking stelde.

Nieuw icoon

Aan de voorkant van het gebouw komt
een beperkt terras en aan de achterzijde,
waar het water stroomt, is een terrasboot
gepland. De brug over het water langs de
Electriciteitscentrale gaat open en er komt
een fietspad achter het Magazijn langs. Met
de Haegsche Prael “creëren we een nieuw
icoon voor het Haagse craft beer op een
prachtige locatie” tussen de Kompaan en
de Scheveningse Brouwerij in. Een impuls
voor het Energiekwartier en vooral ook
voor het fenomeen van de sociale onderneming.

Doelgroep en marketing

Bij het publiek voor brouwerij en proeflokaal denkt de onderneming aan een mengeling van buurtbewoners, vaste klanten

Werkzaamheden voor het nieuwe dak.
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Inspirerend vrijwilligerswerk bij Jonker Frans

VRIJWILLIGERS IN DE WIJK

Samen praten. Misschien ook samen fietsen?
tekst: Anneke de Graaf, foto: Diederik van Duuren

Al sinds oktober 2015 komt Abid Qureshi
wekelijks bij Jonker Frans om meneer H.
te bezoeken. Dan praten ze over van alles,
maar vooral over fietsen, de grote passie van
meneer. Dat fietsen gaat nu helaas niet meer.
Daarom is Abid op zoek gegaan naar een
alternatief.
Abid (38) begon met het vrijwilligerswerk als onderdeel van een re-integratietraject. Hij klopte aan bij Jonker Frans,
want hij woont hier vlakbij. Daar werd hij
aan meneer H. voorgesteld. Het klikte uitstekend tussen die twee. Ook Abid houdt
van fietsen, dus dat zat helemaal goed.

Toerfiets

Meneer is 86. Hij lijdt aan Alzheimer, maar
zijn fietsherinneringen zijn nog glashelder.
Bijvoorbeeld over de fantastische toerfiets
die hij als kind van zijn ouders kreeg. En
de fietstochten die hij in zijn eentje maakte
naar zijn grootouders in Duitsland. Een
gelukkige jeugd. Hij geeft ook graag goede
raad: “Als je een nieuwe fiets wil kopen,
koop dan een goeie”, zegt hij met nadruk.
“En probeer hem eerst goed uit!” Hij zou

Bereik in de Wijk is er voor mensen die
professionele hulp nodig hebben om
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen.
Door een combinatie van problemen is het
soms lastig om op eigen kracht oplossingen
te vinden. Via een wijkzorgteam of een
andere verwijzer (bijvoorbeeld justitie of
woningcorporatie) kunt u ons inschakelen
voor ondersteuning en advies.
We richten ons op het voorkomen van
huisuitzetting en bieden nazorg.
Ons team is breed inzetbaar en vakbekwaam
op veel gebieden, zoals psychiatrie, verslaving,
dagbesteding en financiën. We zetten
deskundige mensen in om schulden te
inventariseren. Verdere hulp kan snel worden
opgestart. Ook voor forensische begeleiding
en ondersteuning aan mensen met een licht
verstandelijke beperking kunt u contact met
ons opnemen.
Meer weten?
Neem een kijkje op
www.bereikindewijk.nl of bel tijdens
kantoortijden naar 070-8 500 588.

“We zijn echt
vrienden geworden”
dolgraag nog eens een fietstocht willen
maken. Maar het gaat echt niet meer.

E-riksja

Abid: “Ik ging op zoek naar een mogelijkheid om op de een of andere manier nog
met meneer te gaan fietsen. Zo kwam ik bij
de stichting Fietsen Alle Jaren van de Fietsersbond. Vrijwilligers kunnen dan met
een soort e-riksja met ouderen of gehandicapten gaan fietsen. Om bijvoorbeeld langs
bekende plaatsen te fietsen en samen te
praten over de herinneringen die daarbij
naar boven komen.” Helaas is het inmiddels te koud geworden om meneer mee
te nemen, maar Abid hoopt dat het in het
voorjaar wel kan.

Inspirerende verhalen

“lk hoop dat er meer mensen zijn die
hier met de bewoners komen praten,” zegt
Abid. “Ze hebben een rijk leven achter de
rug en mooie inspirerende verhalen te vertellen. Ik ga steeds met een fijn gevoel naar

Abid Qureshi
huis als ik bij meneer ben geweest. We zijn
echt vrienden geworden.” En meneer is
ook blij met Abid. “Hij is mijn alles,” zegt
hij. En hij geeft een paar liefdevolle klopjes

op de knie van Abid.
Ook vrijwilligerswerk doen bij Jonker
Frans? Mail naar milene.boutkan@florence.nl. Zie ook: www.fietsenallejaren.nl
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Buren in Beeld
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WONEN IN DE WIJK
tekst: Laura van Herpen foto: Esther Geradts

Bomberfriends
Dat ze vroeger als peutermegatobies
al door het huis hadden geraasd,
daar weten ze niks meer van. Voor
zover hen bekend, zijn ze nu één jaar
vrienden. Hij vroeg het gewoon. En hij
zei ja.
En nu zitten ze daar. Allebei acht jaar
oud. Kam door het haar, bloesje gestreken. Aangespoelde buurjongetjes
mogen later terugkomen. Broertje
even aan de kant.
Wat ze doen?
Elkaar bekogelen met gras, Playstation (zelf bij elkaar gespaard, met een
beetje hulp van oma en opa), Bomberfriends (hij luitenant, hij roekie),
meisjes vanuit het raam beschieten
met nerfpijltjes (vinden ze leuk).
En festivals natuurlijk! Parkpop, Circusfeest, het Nimby-festival – vernoemd naar de tuinkabouter van
buurman Fred. De laatste keer was
het zo laat, dat hij zelf vroeg of hij
naar bed mocht.
Maar hoe moe ook, zodra de DJ los
gaat, gaan zij ook los. Ze doen het
even voor. Haren weer bevrijd.
Straks als ze 65 zijn, met rollator op
het festival, zullen ze weer zo dansen
samen.
Dat weten ze nu al.

Een gedreven team, vanaf dag 1

Bassisschool Toermalijn
tekst: Aad van Schie foto: Piet Vernimmen

Het schooljaar voor de leerlingen van basisschool de Toermalijn, tijdelijk aan de Weimarstraat, startte feestelijk op het schoolplein met de introductie van PBS. PBS staat
voor Positive Behavior Support. PBS is een
succesvol gebleken aanpak die zich schoolbreed richt op het versterken van gewenst
gedrag - en op het voorkomen van probleemgedrag.
Patricia Striekwold, directeur van de
Toermalijn: ”Vorig jaar zijn we gestart met
PBS als pilot. Dat was erg succesvol. We
constateerden echt verandering in gedrag
bij leerlingen. We richten ons op drie aspecten: Veiligheid (Fox), Respect (Hinde)
en Verantwoordelijkheid (Snow). Positief
gedrag belonen we. Niet alleen zegt de
leerkracht voor de gehele groep dat iets
goed gegaan is, maar de leerling krijgt ook
een Toero. Die Toero’s komen in een transparante koker die in de klas staat.”
Patricia is deze pedagogische methode
samen met haar team gestart om de waarden die de kinderen van huis uit meekrijgen aan te vullen. Je kunt het zien als een
training in burgerschap. Natuurlijk ontbreekt de aanpak van deviant gedrag niet.
In een soort viertrapsraket pakt de school
dit gedrag aan waarbij de vierde trap con-

tact met ouders betekent.

Goed opgeleid, ervaring, dynamisch

Patricia stelt hoge eisen aan haar personeel. Die eisen zijn nodig voor het onderwijsproces waarin de school verkeert:
goed opgeleid, ruime ervaring en dynamisch. Het is ook niet niks waar het team
de komende tijd mee bezig is.
Patricia: ”We gaan gepersonaliseerd leren: elk kind volgt zijn/haar eigen leerlijn,
niet meer gekoppeld in leerjaren, maar op
niveau. Bovendien gaan we werken in domeinen. Dat betekent dat er geen muren
meer tussen de lokalen zijn. Kinderen van
2,5-6, 6-9 en 9-12 werken in één ruimte en
meerdere leerkrachten en vakleerkrachten begeleiden de kinderen. We hebben
op de Toermalijn TOS-lessen, waarbij TOS
staat voor Talent Ontwikkeling School. Dat
zijn zes uur extra les per week in cultuur
(dans, theater, muziek, beeldend, techniek
en sport) en daarnaast heeft de school een
masterclass voor talentkinderen, met wisselende thema’s vanuit de TOS-vakken.

Nieuwbouw

De Toermalijn is bezig met allerlei trajecten zoals het werken met robots in de onderbouw. Later dit jaar start dan de Mas-

“We gaan
gepersonaliseerd leren”
De introductie van PBS bij de opening van het nieuwe schooljaar.
terclass Techniek in samenwerking
met de TU Delft.
De Toermalijn wordt Kindcentrum,
van 2,5-12 jaar opvang voor kinderen van de ochtend tot de avond:
school en opvang met één visie en
een doorlopende didactische en pedagogische lijn.
En… er komt nieuwbouw aan de
Beeklaan! De voorgevel blijft staan,
maar de gehele binnenkant wordt gerenoveerd en dan is er plaats voor 210
leerlingen. Een vijftal architecten is inmiddels uitgenodigd. Over pakweg drie
jaar kunnen de leerlingen er in.

PBS-Posters in
de schoolgangen.
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Winkels en winkelen

De Weimarstraat

Een inventarisatie

In ReVa staan winkels en horeca aan de

Beeklaan, de Valkenboslaan, aan de Loosduinseweg, de Regentesselaan en aan de
Laan Van Meerdervoort, maar dé winkelstraat van Reva is toch de Weimarstraat.
Hoe gaat het eigenlijk met
de Weimarstraat?

Van Valkenboslaan tot de
Beeklaan
(eerste gedeelte)
tekst en foto’s: Piet Vernimmen

Winkelstraten in Nederland hebben het moeilijk. Dat heeft nogal wat
oorzaken, maar de belangrijkste oorzaak is toch dat het koopgedrag, óns
koopgedag, de laatste tien jaar enorm
veranderd is. Een groeiende groep Nederlanders koopt de laatste jaren niet
meer bij fysieke winkels, maar koopt
via internet. Dat dit niet bevorderlijk
is voor de omzet van de winkelier in
welke winkelstraat dan ook, is evident.

Veranderingen
Die winkelier in de wijk heeft de afgelopen decennia toch al het nodige aan
zich voorbij zien komen. Met de komst
van de supermarkt verdwenen tientallen bakkers, groentezaken, slagers,
kruideniers en drogisterijen. Kleine
zelfstandige winkeliers, vaak familiebedrijven, konden niet opboksen tegen de Kruidvatten, de Bruna’s, de Van
Haarens, de Blokkers of de Zeemannen.
Kleine kledingzaken konden niet concurreren met de wekelijkse aanbiedingen (vaak te zien in de digitale nieuwsbrief) van Zara, H&M, Etam, Esprit of
Hunkemöller. Dan spreken we nog niet
eens over het aanbod van de 8000 Nederlandse kledingwebwinkels. En met
de komst van de woonboulevards verdween een groot aantal woninginrichtingszaken uit het Haagse straatbeeld.

Goedkope kritiek
Bovenstaand lijstje kan nog makkelijk met tig andere factoren worden
aangevuld. Anders gezegd: als een
winkelstraat het moeilijk heeft, heeft
dat meerdere oorzaken. Het aanwijzen
van één schuldige “Dat is de schuld
van de gemeente!”, “Dat komt door de
coffeeshops!” of “De winkeliers zelf zijn
te passief!” is goedkoop. Maar: als een
winkelstraat succesvol is, heeft dat óók
meerdere oorzaken.

Succesvolle winkelstraten
Veiligheid, een gezellige drukte,
een grote diversiteit aan winkels,
terrasjes, bloemen, planten en feestverlichting zorgen ervoor dat we het
rationele boodschappen doen ervaren als een belevenis, een uitje. De
winkelstraat als plek waar je je thuis
voelt. Waar je graag komt en waar
je het idee hebt dat een deel van de
winkeliers jou kent. Een plek die vertrouwd aanvoelt, waar je vrienden en
kennissen tegenkomt. Winkelen in
een succesvolle winkelstraat is leuk!
En dat zal nog wel even zo blijven.

Winkelbestand
De redactie van Konkreet Nieuws
liep 1 augustus de hele Weimarstraat
door, van de Valkenboslaan tot aan
de Koningin Emmakade, een afstand
van bijna anderhalve kilometer en
telde (inclusief Regentesseplein en
Koningsplein) in totaal 192 bedrijfsof winkelpanden. Daarvan stonden er
op dat moment 36 leeg. Dat is bijna
20%.

Guido Bokstijn
Guide Bokstijn, voorzitter van winkeliersvereniging BIZ Weimarstraat
hierover: “Het gaat goed met de
Weimarstraat en de Weimarstraat
gaat vooruit. Er is nu veel minder
leegstand dan vijf, zes jaar geleden.
En als er leegstand is, wordt die over
het algemeen weer snel opgevuld,
want winkeliers willen graag in de
Weimarstraat zitten. De speciaal-winkels, zoals die kleine winkeltjes in het
stukje tussen Regentesseplein en Emmakade, doen het heel erg goed. Het
gaat ook goed met de Weimarstraat,
omdat het Zeeheldenkwartier ‘vol’
begint te raken en veel jonge gezinnen, tweeverdieners met kinderen,
naar deze wijk komen. Dat is voor een
winkelstraat erg positief.”

Die 20% leegstand behoeft wel een
toelichting. In het stukje Valkenboslaan-Beeklaan telde de redactie in
die 540 meter 24 lege panden op een
totaal van 80 bedrijfspanden, 30%.
Dat is misschien toch iets om je als
stadsdeel of als winkelstraat zorgen
om te maken.
In het gedeelte Valkenboslaan tot
aan de Beeklaan valt verder op dat
er een relatief groot aantal zaken zit
met meerdere etalages. Zoals feestartikelen Bokstijn (in augustus 5 etalages), beddenspeciaalzaak Escamp (de
hele wand hoek Beeklaan/ Weimarstraat) en keukenzaak Van de Helm
(7 etalages). Zonder iemand te kort
te doen, kun je stellen dat deze drie
dit gedeelte van de Weimarstraat dragen. Mochten zij ooit verhuizen naar
elders in de stad, dan valt er in meerdere opzichten een enorm gat.
In dit gedeelte van de Weimarstraat
vind je ook de meeste afhaalzaken
(Pizzeria’s en Chinees). De Weimarstraat kent verder drie coffeeshops,
de Galaxy, de Basra en het Achterhuis
en alle drie zitten ze in dit eerste gedeelte. Bovendien zit hier op nummer
290 Green Power, die, anders dan de
naam doet vermoeden, geen banden
heeft met de Groene Regentes.
Subsidie onderhoud panden
Guido Bokstijn: “Belangrijk is het
subsidieproject van de gemeente.
Twaalf jaar geleden zijn alle gevels
opgeknapt. Als de winkelier het niet
deed, deed de gemeente het. Twaalf
jaar lang moet je het winkelpand
goed onderhouden en dan krijg je
de subsidie. Een behoorlijk bedrag.
Dat heeft ervoor gezorgd dat de Weimarstraat er aantrekkelijk uit ziet. Als
je in een winkelcentrum zit, heb je te
maken met één verhuurder, maar hier
in de straat zijn werkelijk tientallen
particuliere huisbazen. Dat maakt het
soms wat ingewikkelder.”

Van Beeklaan naar
Regentesseplein
(tweede gedeelte)
Van de Beeklaan naar het Regentesseplein (270 meter) telt de Weimarstraat
in totaal 42 winkelpanden, waarvan er
begin augustus slechts 3 leegstaan.
Door de Albert Heijn, Eko Plaza, de
ETOS en de Blokker lijkt dit stukje winkelstraat het drukste van allemaal. Natuurlijk ook omdat het tussen de twee
verbindingswegen ligt, de Beeklaan
en de Regentesselaan. Bovendien
staan in dit gedeelte de twee betaalautomaten. Dat de enige seksclub van
de Weimarstraat ook in dit gedeelte
zit, lijkt ons wat die drukte betreft,
geen factor van belang…
Guido Bokstijn: “Sterk punt van de
Weimarstraat is de diversiteit in het
aanbod. De straat kent veel speciaalzaken, van ijszaak tot slijter, van kleding tot papieratelier, van tabakszaak
tot supermarkt. En zelfs binnen die
supermarkten is veel diversiteit.”
Internationaal
De diversiteit van die anderhalve
kilometer Weimarstraat blijkt ook uit
het internationale karakter. Niet enkel ‘Sjaans Mode’, ‘Vishandel Buis’ of
‘Gereedschap van der Toorn & Stolp’,
Blokker of de AH, maar ook een Vietnamees eethuis, Poolse supermarkten,
een winkel met Roemeense producten, Surinam Airways, een Oost-Afrikaans eethuis, Nakayama the Japanese way of styling, een Egyptische
vishandel, een Turkse bakker en Turkse
supermarkten, Tandoori Indian en een
eethuis met Palestijns-Israëlische eigenaren.
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Van Regentesseplein naar
de Koningin Emmakade
(derde gedeelte)
In het derde stuk van de Weimarstraat (640 meter) telde de redactie 70
winkelpanden, waarvan er 9 leeg stonden. Wat opvalt is dat in dit gedeelte
van de Weimarstraat 9 zaken zitten
die iets met cultuur hebben, zoals een
theater, een galerie, een tekenatelier,
een muziekopleiding, beeldhouwatelier, een interieurarchitect of Mark de
Weijer met zijn papieratelier.
En het is ook alleen in dit gedeelte
van de straat waar zeker 10 ondernemers duo-winkels zijn gestart, winkels
met een combinatie van ‘producten’
die je tien jaar geleden niet in één
winkel zou tegenkomen. Nr 51 BenT
met Bed en Galerie; nr 24 Wijn en
Kunst; nr 9 Spooky en Sue met kleding
en lifestyle; nr 36 Vino Vero en 3 Trees
met wijn en kunst en atelier; nr 40
Nakayama met bloemen en culturele
cadeaus; en natuurlijk De Nieuwe Regentes met de combinatie van theater
en de galerie Foyer.
Gezellig winkelen
Het stadsdeel zorgt er samen met de
winkeliersvereniging voor dat de straat
een gezellig imago krijgt en houdt. Zo
staan er op die anderhalve kilometer
ruim 50 bomen “Breedbladige meelbessen, één soort”, meldt Arien Tuin,
Groenbeheerder van Segbroek, “want
één soort zorgt ervoor dat je eenheid
creëert. Dat draagt bij aan een rustiger straatbeeld.” Samen met de BIZ is
Groenbeheer verantwoordelijk voor
de 54 ‘hanging baskets’ die van het
voorjaar tot het najaar de Weimarstraat
versieren. En de BIZ regelt ook de feestverlichting in de maand december, die
dit jaar volgens Guido Bokstijn wel heel
spectaculair wordt.
Wat de straat verder gezellig en levendig maakt zijn natuurlijk de terrasjes, de stoeltjes buiten. In het eerste
deel staat er slechts één, namelijk bij
het Tandoori Restaurant, in het middelste deel hebben 3 ondernemers
stoeltjes buitenstaan en in het derde

Totaal

Valkenbos Beeklaan

Beeklaan Regentesse
laan

Regentes Emmakade

Aantal meters

1450

540

270

640

Aantal winkels

192

80

42

70

deel hebben maar liefst 10 ondernemers een terras(je) voor de deur. Dit
verschil heeft natuurlijk alles te maken met het type ‘winkel’ in de verschillende straatdelen.

Aantal lege
panden

36

24

3

9

Supermarkten /-marktjes

10

3

4

3

De plannen - van ovonde tot
aanlegsteiger
Guido Bokstijn: “De sfeer in de straat
is goed, maar kan nog beter om van
het zakelijke boodschappen doen
een prettige beleving te maken. We
spraken laatst met Annette de Graaf,
directeur van het Stadsdeelkantoor,
en ook zij staat heel positief tegenover de Weimarstraat en de plannen
die de BIZ heeft. Zo willen we het
grasveldje in de Ovonde adopteren,
we bespreken de mogelijkheid om
een rondvaart-aanlegsteiger te plaatsen bij de Suezkade. En we proberen
het jaarlijkse zomerfestival op een
hoger niveau te krijgen. Omdat het
zo goed gaat met de straat, hebben
we te maken met fietsoverlast. Daar
moeten we nog wel een oplossing
voor vinden.”

Horeca

12

3

2

7

Terras

14

1

3

10

Cultuur

10

0

0

10

Coffeeshops

3

3

0

0

Kledingzaken

6

2

2

2

Fietsenzaken

4

1

0

3

106

22

43

41

Fietsnietjes

Op 1 augustus liep de redactie de Weimarstraat door, van Valkenboslaan tot de
Emmakade. Dit artikel is daar een verslag van. De situatie van 1 augustus is niet
meer die van 13 oktober. Bovendien kan het zijn dat we ons een etalage vergist
hebben of dat we een fietsnietje vergeten zijn (die fietsnietjes van de pleinen
hebben we overigens niet meegerekend). Maar deze globale inventarisatie
geeft een mooi beeld van de situatie op 1 augustus.
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& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897
• Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag • 070 - 345 16 65

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

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!
Verkoopplannen?
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!
WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL
O6 - 250 86 229

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

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

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

THE CHAIR HERENKAPPER
Weimarstraat 347 A
070 362 20 43 | www.thechair.nl
(‘s Zaterdags binnenlopen zonder afspraak!)

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.

HANDIG

ADVIES

ZORG

• Iedere dag lekker eten en
drinken in Jonker Frans
• Wij organiseren geregeld
leuke activiteiten waar u aan
kunt deelnemen

• Onze huisverpleegkundige
denkt met u mee
• Gratis advies in onze
Gezondheid en Zorgwinkel

• 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

Notariskantoor Post
Den Haag
Het kantoor voor alle werkzaamheden op notarieel gebied,
ook voor estateplanning.

Bezoek aan huis mogelijk
Florence Thuis in Regentesse Valkenbos, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

www.notariskantoorpost.nl
Statenplein 19
2582 EZ Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl
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Circus van de straat?
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EVENEMENTEN IN DE WIJK

Circus Newtonplein

Circus Koningsplein

Circus Koningsplein

tekst: Aad van Schie foto’s: Piet Vernimmen

Circus 2017 had een andere opzet dan de
voorgaande edities. Geen lang weekend in
wijkpark ‘De Verademing’, maar een zondag
en twee zaterdagen op drie verschillende
pleinen in de wijk.
Het doel was om verbinding te zoeken
met andere groepen in de buurt, vooral die
rond het Newtonplein. En op 16 september vond op dat mooie Newtonplein het
Circus van de Straat plaats.

Het programma zag er op papier goed
uit en er was keihard gewerkt om juist van
deze dag een topper te maken.

Weer en sfeer

Het weer was niet best met vooral veel
miezer en heel af en toe een sprank van
een zonnetje. De sfeer was goed op deze

dag, ondanks de beperkte opkomst.
Krachtige rap van Umit C & Segbroek
Empowered en leuke activiteiten voor
de kinderen en Le Lounge zat vrijwel
steeds vol. Volgend jaar weer proberen
en dan moeten de weergoden meewerken
natuurlijk. Dan komt die verbinding wel tot
stand.

Kleinschalig

Wat ook bij de andere twee festivaldagen

Zonnepanelen...
tekst en foto: Piet Vernimmen

240 zonnepanelen plaatste De Groene
Regentes op het dak van de sporthal aan de
Gaslaan en de redactie plaatste in het eerste
nummer van Konkreet Nieuws (april 2015)
het team van de Groene Regentes, staand
op het dak van de hal, op de voorpagina.
Binnenkort komen er 320 zonnepanelen bij
in onze wijk, namelijk op het dak van theater
De Nieuwe Regentes.

Circus Newtonplein

opviel, was dat ze meer wijkgericht waren
en kleinschaliger van opzet. Dat lijkt de
goede richting te zijn voor dit unieke festival. En nu uitpakken volgend jaar als De
Verademing gerenoveerd is. Maar hou het
Newtonplein er in!

GROEN IN DE WIJK
het zonnepark wonen, krijgen een belastingkorting van 12,2 cent/kWh op de energie die ze gezamenlijk opwekken.
Bij de zonnepanelen op het dak van het
theater kunnen bewoners van 2517, 2518,
2561, 2562, 2563, 2565, 2566 en 2571 van

de regeling gebruik maken.

De financiën

Het aanschaffen van een paneel kost 375
euro. De energie die de panelen opleveren wordt verkocht aan een energiemaat-

schappij. De eigen energiemaatschappij
verrekent op de jaarnota de energiebelasting. Na ongeveer tien jaar zijn de aanschafkosten terugverdiend. Inschrijven en verdere informatie via www.groeneregentes.nl.

Na ongeveer tien jaar
zijn de aanschafkosten terugverdiend

Het dak
De plannen lagen er al eerder, maar nu
is het dan zover: de gemeente heeft toestemming gegeven om op het dak van het
theater zonnepanelen te plaatsen. Dat dak
wordt momenteel vernieuwd en is daarna
geschikt voor het plaatsen van de panelen.
De Groene Regentes richt een coöperatie
op en werft leden.

Postcoderoosregeling

Het Rijk stimuleert het gezamenlijk opwekken van energie. Wijken of buurten die
daar gebruik van maken krijgen korting op
de energiebelasting. In 2016 is deze korting verhoogd, waardoor samen opwekken
nu net zo voordelig is als zonnepanelen op
het eigen dak! Leden van coöperaties (of
VVE’s) die in een postcoderoos rondom

Huismeester Richard op het platte dak van DNR. Linksboven een gedeelte van het schuine dak van de Grote Zaal. Hier komen de zonnepanelen op.
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Eerste zomerfeest op Jonker Frans
valt in de smaak

Meer dan geslaagd was het tuinfeest dat Jonker Frans op 23 augustus aan het Newtonplein voor haar bewoners, hun verwanten en de buurt rondom organiseerde.
tekst: Aad van Schie, foto: Diederik van Duuren

De opzet van deze ‘midzomermiddag’
was klein maar fijn en reuze gezellig. Samen met Middin, de instelling waarvan
mensen met een verstandelijke beperking eveneens in dit complex wonen en
nabij dagbesteding krijgen, was een gevarieerd programma samengesteld.
Kraampjes waar je klompen kon beschilderen of kaarten kon maken, een
heuse theeschenkerij, je kon een behandeling met etherische oliën krijgen. De
egelopvang was van de partij en geknuf-

feld kon er worden in de caviahoek, er
was ‘streetdance’ en bij het kraampje van
Huize Dorrepaal kon je tegen een schappelijk prijsje plantjes mee naar huis nemen. De goedgeefse supermarkt Albert
Heijn in de Weimarstraat stelde gratis
drankjes en hapjes ter beschikking.
Vrijwel zeker zal het evenement volgende zomer navolging krijgen. De organisatie is nu bezig met de voorbereidingen
voor de veel grootschaliger ‘kerstmarkt’
die tegen het eind van dit jaar op dezelfde
locatie zal worden gehouden.

Geschiedenis van de winkelstraat Weimarstraat

tekst: Maurits Burgers foto: Piet Vernimmen

Dé centrale as van Regentesse-Valkenboskwartier is uiteraard de Weimarstraat. De aanleg van deze winkelstraat, die oorspronkelijk
nog Saksen-Weimarstraat heette, is begonnen
in 1885 aan de Koningin Emmakade tot hij in
1910 de Valkenboskade bereikte. De straatindeling is van de toenmalige directeur van de
Dienst Gemeentewerken, I.A. Lindo.
De Weimarstraat is vernoemd naar een
schoonzoon van Koning Willem II, Groothertog
van Saksen-Weimar-Eisenach, die een succesvol aanvoerder was in het Nederlandse leger
bij de Slag bij Waterloo. Niet alleen de straatnaam, maar ook het standbeeld op het Lange
Voorhout bij de Amerikaanse ambassade is een
eerbetoon aan deze veldheer.
De geschiedenis van de straat valt af te lezen
in de bouwstijlen. Aan het begin van de Weimarstraat, van het Koningsplein tot de Beeklaan,
vinden we neo-bouwstijlen en eclecticisme. Na
de Beeklaan gaan Jugendstil-elementen en jongere, meer zakelijke, bouwstijlen overheersen.
Het fraaie winkelgebied trok nog tot na de
Tweede Wereldoorlog klandizie uit heel Den
Haag. Ook was er de Zwem- en Badinrichting
de Regentes waar je nu nog in ‘het diepe’ kan in
theater De Nieuwe Regentes. Er waren dan ook
goede verbindingen met de rest van de stad,
bijvoorbeeld met tramlijnen 2 en 5 die door de
straat reden.
Wie zich dat nog kan herinneren, kent waar-

schijnlijk ook nog de winkels van onder andere
Jamin en Kreymborg, kantoorboekhandel
Eskimo, schoenenzaak VanHaren (ja zo spel je
dat, zonder spatie voor de H) en De Gruyter. Een
blijvertje uit 1936 is Slaapwarenhuis Epskamp
op de hoek met de Beeklaan. En niet te vergeten
bakker Grimbergen op de hoek van de Noorderbeekdwarsstraat. Dit is waar tv-presentator Cees
Grimbergen als bakkerszoon is opgegroeid. Iets
verder op de hoek met de Valkenboslaan was
een van de vele vestigingen van sigarenwinkel
Korlvinke.
Door de veranderende economie en bevolkingssamenstelling is door de jaren heen het
aantal oorspronkelijke winkelpanden flink
teruggelopen. Veel panden waren in de jaren
tachtig in slechte staat. Maar toen kwam de
kentering. Door de hele Weimarstraat vinden
we tegenwoordig weer veel bedrijven met een
zeer divers aanbod. Van landelijke ketens tot allerlei lunchrooms, van exotische kruideniers tot
speciaalzaken. De Weimarstraat is nog altijd een
ondernemende straat.
Het laatste deel tussen Valkenboslaan en
Valkenboskade heeft iets meer het karakter
van een woonblok en wordt ook wel de Kleine
Weimar genoemd. Daarna wordt het de Mient,
en stopt deze bijdrage.
Maurits Burgers, kortweg Maup, is beroepswandelaar en professioneel stadsliefhebber.
Volg zijn wandelingen op wandelenmetmaup.
nl of via Facebook.com/WandelenMetMaup
De ‘ingang’ van de Weimarstraat bij de Suezkade.
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Haags kerkgenootschap

RELIGIE IN DE WIJK

Haagse Dominicus

De Haagse Dominicus geloofsgemeenschap bestaat zeven jaar en komt sinds 2014 om de
twee weken op zondag bij elkaar in de Kapel aan de Thomas Schwenckestraat. Henk Baars is
een van de voorgangers en bestuursleden van de Dominicus. Binnen de Nederlandse kerkelijke en maatschappelijke wereld is hij geen onbekende. Hij is voorzitter van ‘Kerk en Vrede’,
medeoprichter van de ‘Acht Mei Beweging’ èn medeoprichter van de Haagse Dominicus.
tekst: Piet Vernimmen foto: Diederik van Duuren

Muziek
Henk Baars: ”De Dominicus zou je kunnen typeren als onafhankelijk, progressief,
modern en niet dogmatisch. We zijn steeds
op zoek om wat in de verhalen in het Oude
en Nieuwe Testament staat, een plek in
onze hedendaagse wereld te geven. Een
ander kenmerk van de Dominicus is dat de
muziek een dragend onderdeel is van onze
vieringen.”
Binnen de Dominicus heerst de gedachte
dat de verhouding tussen koor en kerkgemeenschap anders moet dan gebruikelijk
binnen protestante of katholieke kerken.
En de muziek moet je op die nieuwe verhouding afstemmen. “De een herkent het
katholieke element in de vieringen, de ander het meer protestantse. De muzieksoort
en de vorm van de diensten zijn geijkt op
die van de Amsterdamse Dominicus, die al
veel langer bestaat. Er is niks nieuws onder de zon. Je staat op elkaars schouders.
Onze geloofsgenoten komen zowel uit protestantse als katholieke hoek en verder
overal vandaan. Omdat we tweewekelijks
bij elkaar wilden komen in plaats van eenmaal in de maand, zijn we verhuisd van de
protestantse Lucaskerk naar de Bethel. Het
35 man sterke vierstemmige koor van de
kerk aan de Elandstraat was enthousiast
en stapte over naar de Haagse Domini-

cus. Zij verzorgen de muziek tijdens onze
diensten. De teksten van de liederen zijn
vooral afkomstig van Huub Oosterhuis. We
gebruiken veel teksten van hedendaagse
dichters en schrijvers.”

Progressief

“We proberen om maatschappelijk relevant te zijn, om een duurzame kerkgemeenschap te zijn. Zonnepanelen op het
dak van de Bethel, daar pleiten we bijvoorbeeld voor. Onlangs sloten we ons aan bij
de club van Groene Kerken in Nederland.
We zijn maatschappelijk betrokken en verwoorden dat ook. We stellen ons steeds
actiever op.
Veel kerken zijn al bezig met diaconie.
Het is de vraag of wij als kleine gemeenschap ook zo’n grote inspanning moeten
en kunnen doen. Maar we denken dat de
duurzaamheid een redelijk nieuw aspect
is. De Bijbelse teksten waar het bij ons om
gaat, die vertalen wij als behoorlijk maatschappelijk relevant. We hebben het over
conflictbeheersing; over verzoening. Het
evangelie en de parabels gaan daar ook
over. Die gaan over armen, weduwen en
wezen. Paus Franciscus hamert er steeds
op. Dát is je relevantie als christen. Wat
je gelooft, dat zal iedereen wel ‘geloven’,
maar wat je doet, dát is waardevol.”

Rituelen

“Onze diensten hebben een redelijk vaste
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Vergroen de wijk
geveltuinen
Het augustusnummer van Konkreet Nieuws
besteedde ruim aandacht aan geveltuinen.
Op smalle stoepen kunnen geveltuinen de
straat een groene uitstraling geven. Om de
doorloop niet te belemmeren, is het belangrijk de geveltuin te onderhouden en indien
nodig te snoeien. Op deze wijze blijft een
geveltuin een plezier voor iedereen! Meer
informatie over geveltuinen is te vinden op
www.denhaag.nl. Ga met de zoekfunctie
naar ‘geveltuinen’ voor de juiste webpagina.

“

Wat je
gelooft, dat zal
iedereen wel
geloven, maar
wat je doet,
dát is
waardevolf

”

opbouw. Rituelen zijn belangrijk. Je moet
een soort stroomlijning hebben in wat je
doet, van je performance. Als het allemaal
volstrekt willekeurig is, dan hebben mensen een onrustig gevoel. We hebben een
mooie afwisseling tussen liederen en teksten. Met rituelen krijg je een soort adem
die door de aanwezigen gaat. Mensen worden geraakt. Niemand weet precies waardoor. Het is iets wat boven onszelf uitstijgt.”

Diensten

“Om de twee weken komen we bij elkaar
en een dienst duurt pakweg een uur. Voorafgaand aan de dienst is er telkens een halfuur
inzingen van de liederen. We zijn een kleine
gemeenschap van 100 tot 150 betrokkenen.
Die relatieve kleinschaligheid vinden we
aantrekkelijk. We voelen ons allemaal bij
het gebeuren betrokken. De emotionaliteit
van de muziek en de inhoud van de teksten
versterken dat gevoel.”

Beautydag legt cliënten
Middin in de watten

Op 26 oktober legt Middin ouderen met een
verstandelijke beperking in de watten. Van
13.30 tot 16.00 uur is er aan Newtonstraat
405 een heuse beauty-middag. Vrijwilligers
maken de ouderen extra mooi met een gezichtsbehandeling, het aanbrengen van wat
make-up en het verzorgen van de nagels.
De producten worden geschonken door
drogist Etos in de nabijgelegen Weimarstraat. Voor wie even moet wachten op z’n
beurt, of daar gewoon liever aan meedoet,
zijn er daarnaast allerlei spelletjes te doen.
Voor het slagen van de middag zijn de begeleiders op zoek naar vrijwilligers die bij al
deze activiteiten een handje willen helpen.
Op deze manier maken zij, in het kader van
‘de week voor de ouderen’, meteen kennis
met de doelgroep.
Wie het leuk vindt om ouderen met een verstandelijke beperking een leuke middag te
bezorgen, is 26 oktober a.s. meer dan welkom in de Newtonstraat te Den Haag. Vrijwilligers die het leuk vinden om ook met de
voorbereiding te helpen kunnen ’s ochtends
al op de locatie terecht.
Interesse? Op kantooruren: Karin van den
Berg, tel 06 4161 5350 of ka.van.den.berg@
middin.nl
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Vereniging Kattenzorg

DIEREN IN DE WIJK

Op de hondenlosloopstrook langs de Asmanweg en het Verversingskanaal graven
sommige enthousiaste honden gaten in de
bodem. Die gaten zijn gevaarlijk, zowel voor
mens als dier. Onlangs moest een bewoner
zijn hond laten inslapen, omdat die in zo’n
kuil was gevallen en zijn rug had gebroken.
Naar aanleiding van dit incident en meerdere meldingen van bezorgde bewoners,
hebben de medewerkers van stadsdeel
Segbroek de gaten al enkele keren laten
opvullen. Het is belangrijk dat hondenbezitters ervoor zorgen dat hun hond hier geen
kuilen graaft.

Kamerkoor zoekt
(project)leden
Het Haags Renaissance Kamerkoor bestaat al 35 jaar. De 20 koorleden repeteren momenteel onder leiding van dirigent Enrico Ruggieri een programma
met temperamentvolle Spaanse liederen
uit de 16e eeuw. Het concert vindt in het
voorjaar 2018 plaats.
Het kamerkoor heeft plaats voor twee
alten en twee tenoren. Daarnaast wil
het koor voor dit ‘Spaanse’ programma
alle stemsoorten aanvullen met geoefende zangers (projectleden). Het koor
oefent op woensdagen vanaf 20.00 uur
in de Noorderkerk, Schuytstraat 11 Den
Haag. Kom vrijblijvend langs op woensdagavond of bel Marijke van den Broek
06 19 76 72 51.

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL

Mevrouw Sterke, coördinator van de winkel.
Copernicusplein 11. Vrijwel elke wijkbewoner loopt er weleens langs en bekijkt de etalage.
Dat er achter die etalage een grote organisatie zit, met een winkel in een mooie lichte ruimte,
ontgaat velen.
tekst: Marieke Bauwens, foto: Piet Vernimmen

“Kattenzorg is in 1960 opgericht,” vertelt
Margo Labohm, secretaris van het bestuur.
“Het is inmiddels de grootste katten-welzijn-organisatie van Nederland. We beslaan de hele regio Haaglanden, met 4000
leden en 500 vrijwilligers en dat is veel.” In
het Regentesse- en Valkenboskwartier zijn
20 vrijwilligers die bij zo’n 70 tot 80 mensen de katten verzorgen.

“Het is inmiddels de
grootste katten-welzijn-organisatie van
Nederland”

ziet als er iets niet in orde is.’’
Kattenzorg regelt ook de opvang als
mensen, om wat voor reden dan ook, niet
meer voor hun kat kunnen zorgen. “Denk
aan opname in een verzorgingshuis of de
komst van een baby”. De katten worden
eerst opgevangen en dan gaat de vereniging op zoek naar een nieuw huis. “Dat
lukt vaak goed. Als iemand gevonden is,
gaat een proefperiode in en dan wordt
na een paar weken bekeken hoe het gaat.
Want soms valt het tegen. Zo zijn kittens
erg schattig, maar ze moeten wel opgevoed
worden.” Als de match goed is, heeft een
kat een nieuw baasje. En het baasje gezelschap. Margo: “Katten geven gezelschap en
structuur en dat is voor veel mensen toch
erg belangrijk.’’

Gezelschap en structuur

Pechkatten

De vereniging is indertijd begonnen als
oppasdienst voor katten, een vakantiedienst voor mensen die hun kat thuis willen laten als ze weg zijn- als alternatief
voor een pension.
Margo: “De oppasdienst is voor de meeste mensen reden om lid te worden. Het is
ook een prettig idee dat als je op vakantie
bent, iemand voor je kat zorgt die van katten houdt en er goed voor zorgt. En die ook

Ook voor katten met pech is plek bij de
vereniging. Voor een aantal katten is het,
vanwege gedrags- of lichamelijke problemen, moeilijk om een nieuw huis te
vinden. Margo: “Deze katten worden dan
geadopteerd en wonen permanent in de
opvang. Het werkt als een soort Foster Parents systeem. Men kan een kat adopteren,
die wordt goed verzorgd en men krijgt dan
elk half jaar een verslag.’’

“
”

KKatten geven
gezelschap en
structuur

Soms komt het voor dat leden noodzakelijke medische kosten voor hun kat echt
niet op kunnen brengen en dan staat de
vereniging hen bij. Tot slot is er, om zwerfkatten en ongewenste nestjes te voorkomen, twee keer per jaar de sterilisatie/
castratieactie.

Winkel

Met 4000 leden, die elk 15 euro per jaar
betalen, daar hou je de vereniging niet mee
overeind. Vandaar de winkel op het Copernicusplein met allerlei spullen voor katten,
maar ook sieraden, sjaaltjes, boeken en
elektrische apparaten. “Tweedehands” benadrukt Margo, “en alles van goede kwaliteit.’’
Heel speciaal is het hoekje filatelie. Een
vrijwilligster, Marijke Bleiji, zorgt ervoor
dat er altijd mooie mapjes postzegels te
koop zijn. De naam is heel toepasselijk:
Felix Filatelie.
Verdere informatie via www.kattenzorgdenhaag.nl
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SENIOREN IN DE WIJK

Gezellige Indische dameseetgroep
Geregeld komt in Toko Toet een groepje Indische dames met elkaar eten. Een aantal
van deze dames, die in leeftijd variëren tussen de 80 en 90+, woont in verzorgingshuis
Swaenesteyn in Den Haag. Ze drinken daar
dagelijks koffie met elkaar en delen een stuk
geschiedenis.
Binnenkort komt het Indisch Herinneringscentrum van Arnhem naar de Sofialaan in Den Haag. De dames Van der Geugten, Schipper, Lamping, Tromp en Stoop,
allen weduwe, hopen het te bezoeken
zodra het opengaat. Ze hebben het goed
in Swaenesteyn. Ze zien er elegant en welvarend uit en zijn best tevreden met hun
leven hier met elkaar.

“

Ouderdom komt met
gebreken

Onze ouders
hebben het goed
gedaan

”

Speciale winkels

Ze hebben vanaf het moment dat ze van
de Zuiderkruis, de Willem Ruys of een enkele keer per vliegtuig hier aankwamen op
diverse adressen gewoond. Enkelen ook
in onze wijk, maar de eerste jaren was het
toch vooral verhuizen van het ene naar het
andere adres. Vaak moesten ze, soms met
ouders en soms al met een eigen gezin, bij
familie inwonen, want de huisvesting na
de oorlog was hier beroerd. Mevrouw Van
der Geugten: ”Je moest een groot bedrag
aan sleutelgeld betalen om aan een huis te
komen, terwijl we allemaal berooid waren
aangekomen. We kregen wel wat geld van
de overheid, maar we hebben alles moeten
terugbetalen.” ”En in speciale winkels hingen rekken met slechte kleding voor ons,
waar we het volle pond voor moesten betalen,” zegt mevrouw Tromp.

Pijnlijk
Zo zijn er wel meer pijnlijke herinneringen, bijvoorbeeld dat hun mannen 3,5 jaar
geen salaris van de Nederlandse overheid
hebben gekregen in de tijd dat ze door de
Japanners geïnterneerd waren. Om maar
helemaal niet over het Jappenkamp te
spreken en over het feit dat ze in Indië op
een bepaald moment zelfs door de Jappen
tegen de Indonesiërs beschermd moesten
worden.

Schaatsen

Maar goed, alles was beter dan die voortdurende angst in Indië. En Nederland was

niet zo vreemd voor hen. “We wisten veel
meer over Nederland dan Nederlanders
over Indië,” zegt mevrouw Schipper. Ze
pakten hun leven op, ze leerden schaatsen, ze vonden werk en uiteindelijk een
huis naar hun zin, er kwamen kinderen en
kleinkinderen. “Onze ouders hebben het
heel goed gedaan,” zegt mevrouw Lamping.
En nu hebben ze elkaar nog en dat is heel
prettig. Sommigen zijn al vanaf Indië vriendinnen. Ze hebben een hechte band, doen
veel met elkaar en mevrouw Stoop zorgt
voor de sjoelclub. En ze gaan heel vaak samen lekker Indisch eten. Bij Toko Toet op
de Beeklaan...

Naar de basisschool
tekst: Piet Vernimmen, foto Agnes Gomis

ReVa heeft een groot aantal basisscholen.
De Toermalijn aan de Beeklaan (nu tijdelijk
aan de Weimarstraat), de Klimop aan de
Cartesiusstraat, de Klimop aan de Reamurstraat, de Elout aan de Copernicusstraat en
de Algemene Hindoe Basisschool aan de
Mackaystraat. In Segbroek staan maar liefst
18 basisscholen. Maar ReVa-ouders kunnen
ook kiezen voor een basisschool buiten
ReVa of buiten Segbroek.
Een van die populaire scholen buiten
de wijk voor ReVa-ouders is de Galvanischool aan de Galvanistraat. De Galvanischool nam de afgelopen jaren steeds
meer leerlingen aan en besloot onlangs
tot uitbreiding en vernieuwing. Vergelijkbare scholen in dit soort historische
buurten hebben pakweg 275 leerlingen,
maar de Galvanischool heeft er nu al
bijna 450. Ruim 120 directe buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen
de uitbreiding van Galvanisschool.
De bezwaren van de buurtbewoners (de

Colu
m

n

Vaste klant bij Toko Toet

tekst: Anneke de Graaf, foto: Toko Toet
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Vanmorgen voor dag en dauw stond ik al
met potje pies bij de dokter. Voor de goede
orde: niet mijn plas, maar met die van mijn
vrouw. Nadat ik het nog lauwwarme ochtendwater bij de assistente had ingeleverd,
diagnosticeerde zij het reeds donkerbruine
vermoeden van mijn vrouw: Blaasontsteking.
Met een kuurtje van 7 dagen antibioticum
en de opdracht over een week weer terug
te komen, wederom vergezeld van een
verse plas, keerde ik huiswaarts.
“Hoe kom ik nou aan een blaasontsteking?”,
vroeg mijn vrouw, die op de bank zielig lag
te wezen.
“Geen idee”, zei ik. “Misschien is het gewoon
de ouderdom.”
Ja, we staan er niet altijd bij stil, maar we
worden elke dag een dagje ouder en dat
dit gepaard gaat met lichamelijke gebreken, daar willen we eigenlijk niet aan. Het
liefste gedragen we ons natuurlijk nog als
een jonge god, maar als ik vrijdags drie
keer de trap op en af ben gegaan om de
vuilniszakken buiten te zetten, moet ik toch
ook eerlijk bekennen dat ik lichtelijk buiten
adem ben. De afgelopen maanden heb ik
bij mijn dochter in haar nieuwe huis lopen
klussen en dat is me niet in de koude kleren
gaan zitten.
Of we het nou willen of niet, we hollen
langzaam achteruit. De krant lezen gaat
niet meer zonder leesbril en laatste tijd
heb ik gemerkt dat mijn gehoor er ook niet
beter op wordt. Wát en Hè?, zijn woorden
die ik steeds vaker gebruiken moet.
Een hoorapparaat zou de oplossing kunnen
zijn, maar heeft u wel eens gezien wat die
dingen kosten! Ik heb daar laatst op internet eens wat informatie over ingewonnen.
Bij één van die toko’s kon je meedoen aan
een gratis hoortest en dat leek mij wel wat.
Dan wordt je gehoor getest en krijg je vier
weken lang op proef een paar hoortoestellen. Dus ik stuur een e-mail dat ik graag in
aanmerking zou willen komen voor zo’n
proefpakket. Krijg keurig dezelfde dag nog
een mailtje terug met de mededeling dat ze
snel telefonisch contact met me op zouden
nemen voor een afspraak.
Nou…, dat is mooi al weer een week of wat
geleden en ik weet niet of het aan mij ligt,
maar ik heb niets meer gehoord.
				
Frans de Leef

Een willekeurige middag in de Galvanistraat.
bevolkingsdichtheid is hier 2x zo hoog
als gemiddeld in Den Haag) richten zich
tegen de architectuur van de nieuwbouw,
tegen het te kleine aantal geplande fiets
parkeerplekken en tegen de geluidsoverlast van de geplande verhoogde speelplaats. Maar vooral: een grotere Galvanisschool tast de leefbaarheid in de straten
aan. En dat terwijl er binnen anderhalve
kilometer van de Galvanischool maar
liefst 9 scholen staan, die volgens hen als

alternatief zouden kunnen dienen.
De populaire ‘witte’ Galvanisschool trekt
leerlingen uit buurten waar lokalen leeg
staan en draagt zo bij aan ongetwijfeld
niet bedoelde verdere tweedeling. Wat
is de beleidsruimte van de gemeente om
deze ontwikkeling enigszins te sturen?
Hoe is vrije schoolkeuze van ouders te
verzoenen met leefbaarheid in wijken en
met het ideaal van meer gemengde scholen?

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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Culturele hotspot voor eigenwijze mensen met smaak

DCR

CULTUUR IN DE WIJK

Kunstenaars van allerlei pluimage, choreografen, vormgevers, architecten, theater- en filmmakers, muzikanten en dansers, je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt ze terug op het
De Constant Rebecqueplein.
tekst: Ed Verrvoorn

De tentoonstellingsruimte NEST bespraken we in het vorige nummer. Ook theaterruimte ZAAL 3 en De Electriciteitsfabriek
kwamen al aan bod. Maar er gebeurt nóg
meer aan dit plein. De stichting DCR beheert er veertig ateliers, een dansstudio en
een muziekstudio.
“De veertig werkruimtes zijn te huur
voor creatieve professionals zonder primair commercieel doel”, licht René Jansen
toe. Hij is naast ‘maker’ verantwoordelijk
voor het facilitair management van stichting DCR. “De creatieven kunnen hier experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën
uitwisselen. Zo ontstaan vaak mooie nieuwe dingen. In de dansstudio werken jonge
of juist bekende, vaak internationale choreografen die hun eigen inzichten willen
ontwikkelen. Soms verblijven en werken
ze hier een korte periode. Ruimte genoeg
om te experimenteren dus. Dat geldt ook
voor de muziekstudio.”

Zichtbaarder

Er is aan het plein al met al een schitterende broedplaats van kunst en cultuur
ontstaan, wat ook de inzet van de gemeente
was toen het initiatief na elf jaar leegstand
van de panden in 2005 van start ging. Tijd
om weer een volgende stap te zetten: “We
willen zichtbaarder worden.”

DCR Pleinfestival

Bij de huurders van de ateliers is vaak
sprake van een natuurlijke kruisbestuiving, in sommige gevallen ook met de disciplines dans, muziek of theater. Dat was
begin september al te zien op het DCR
Pleinfestival, met optredens, workshops
en rondleidingen. Vormgevers en kunstenaars (René: “eigenwijze mensen met
smaak”) ontwikkelden door een commissie of ‘werkgroep’ een ontwerp voor de
bewegwijzering, die het publiek eindelijk
goed de weg moet gaan wijzen in het tot nu
toe flink ontoegankelijke complex. Daarnaast ging er een nieuwe website de lucht

Eliane Bots, filmmaker

in, ontworpen en gebouwd door “mensen
uit de eigen kweek”. Frank Munster was de
hoofdontwerper.

nationale festivals binnen de documentaire of experimentele sectie. Haar films
ontstaan vanuit toevallige ontmoetingen
en ontwikkelen zich door datgene wat er
binnen deze ontmoetingen gebeurt. Wat
ze maakt is onderdeel van een langdurig
onderzoek, vanuit haar fascinatie voor de
mensen die de verhalen vertellen. Verhalen over familiebanden en de invloed van
conflicten (oorlogen en migratie) daarop.
Niet zozeer de feiten, maar vooral de herinneringen, dromen en verlangens van de
geïnterviewden (‘en dat wat ze nìet zeggen’) en haar karakters, vormen daarin de
werkelijkheid.

Vera van Wolferen, kunstenaar
DCR Festival

Balans
Intern schakelt DCR een tandje bij met
het stimuleren van de onderlinge uitwisseling, vooral door het creëren van (sociale)
ontmoetingen, workshops en inspiratiebijeenkomsten. De huurcommissie heeft
als taak om de balans tussen de verschillende kunstdisciplines te bewaken en bewaakt tevens de kwaliteit. En ze kijkt naar
de leeftijdsvariatie binnen het bestand van
de atelierhuurders. Jongeren kunnen een
starterskorting krijgen.

Sterfietsroute

De gemeente Den Haag gaat de sterfietsroute (van binnenstad naar Scheveningen
Haven) uitbreiden met nieuwe veilige fietspaden in de De Constant Rebequestraat.
Veelbelovend is ook dat Uniper, eigenaar
van de Electriciteitsfabriek, wil meewerken aan het leefbaarder maken van het
plein door het verplaatsen van hekken bij
de fabriek. Dat belooft wat voor de bewoners nabij deze unieke broedplaats van
kunst en cultuur.

Eliane Esther Bots, filmmaker

In het DCR-gebouw werken zowel starters als meer ervaren kunstenaars van
uiteenlopende disciplines in eigen of gedeelde ruimtes. Een prachtig palet. We
introduceren er hier alvast twee. De korte
films van Eliane worden getoond op (inter)

Vera creëert geconstrueerde scenes van
papier, karton en hout. Ze verkoopt internationaal en exposeert in verschillende
musea. Van de (vaak maquette-achtige)
sculpturen maakt ze foto-impressies en
stop-motion animaties. Ze maakt zelf de
ontwerpen van de landschappen voor de
foto’s en de animaties. Haar werk is een
reactie op de alledaagse omgeving waarbij zij zichzelf wil blijven verrassen. Onderwerpen zijn huishoudelijke objecten,
architectonische elementen en voertuigen. Sprookjesachtige, vredige tafereeltjes, nooit agressief. Ze creëert daarmee
een wereld zoals zij die graag ziet en
waarvan ze hoopt dat het de fantasie van andere mensen weer
prikkelt.

Vera van Wolferen, kunstenaar

“
”

We willen
zichtbaarder
wordenf
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Cultuur en agenda
Samenstelling: Piet Vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

DE VERTELVLOER - LICHTJES

REGENTENKAMER – HOBBY HORSE

DE REGENTENKAMER – DIZZY GILLISPIE 100

Op 29 nov ‘Lichtjes’ op de Vertelvloer. In
noordelijke streken stralen de oude tradities hun warmte en licht door de lange wintermaanden. De kleine en grote feesten en
de verhalen die daar bij horen, worden nog
altijd in ere gehouden. Verteller Kathleen
van der Weerd en speelman Jeroen Schipper
brengen een selectie mooie winterverhalen
uit verschillende landen zoals Rusland, Engeland en Ierland. Aanvang 14.00 uur. Entree 10 euro. Adres: Cartesiusstraat 137g.
Facebook/de vertelvloer.
Reserveren: vertelvloer @gmail.com

Op 30 nov speelt Hobby Horse in de Regentenkamer. Hobby Horse is een crossoverjazz trio van de nieuwe Italiaanse jazzscène.
Hun muziek is een wilde en onvoorspelbare
mix van stijlen, een smeltkroes van muzikale talen, variërend van slam poëzie tot
techno en psychedelische bossanova, progressieve rock, hip-hop en kamermuziek. Ze
slagen erin om een balans te vinden in hypnotiserende sounds met daarnaast krachtige explosies van geluid Aanvang 20:15 uur.
Entree € 12,50.www.deregentenkamer.nl

Op 22 okt klinkt muziek van Dizzy Gillispie.
Trompettist Gillispie is 100 jaar geleden
geboren. De revolutionaire uitvinding van
de bebop veranderde de jazz voorgoed. Gillespie begon de wereldmuziek door zijn stijl
te vermengen met latin invloeden! Samen
met zijn vertrouwde quintet brengt Michael
Varekamp een ode aan Gillispie. Michael Varekamp, Dmitri Shapko, Mark van der Feen,
Vincent Kuiper en Ben Schröder. Aanvang
16:00 uur. Entree € 12,50.
www.deregentenkamer.nl

ZAAL 3 – OVER BOEKEN

DNR FOYER - SPETTERS

DNR - HEERES GITAARBOUW

Over Boeken is een talkshow voor en door
graag-lezers en een initiatief van Hans Muiderman en Kees ’t Hart. Een literair programma waarin een wisselend panel steeds
drie boeken voor publiek bespreekt. Op 1
nov en 13 dec met o.a. Bart Chabot, Marie
Jeanne de Rooij en Benno Tempel. Op 1 november bespreekt Over Boeken de volgende
boeken: De Kuur – Emilie Kocken; Het tegenovergestelde van een mens – Lieke Marsman; De mensengenezer – Koen Peeters.
www.zaal3.nl

Op 9 nov opent een bijzondere foto-expositie. De Nieuwe Regentes kreeg onlangs
het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties uitgereikt. Zonder de meer dan
100 vrijwilligers zou De Nieuwe Regentes
niet blijven drijven! Fotograaf Alex Schröder legde deze onmisbare spetters vast in
een serie oprechte portretten. De zwartwit foto’s staan in scherp contrast met het
bont gezelschap dat schuilt achter theater
De Nieuwe Regentes. De expositie is te zien
van 9 nov tot 23 dec 2017.
www.denieuweregentes.nl

Za 25 nov, vanaf 14.00 uur. Een echt Haags
Gitaarfestival met workshops, lezingen,
films en expositie en véél gitaarmuziek. De
eerste editie staat in het teken van 25 jaar
Heeres Gitaarbouw. Deze Haagse bouwer
begon in 1992 met het vervaardigen van
staalsnarige gitaren. Tijdens het festival
een serie korte concerten door Olaf Tarenskeen en Axel Hagen, Johan Frauenfelder en
Arturo Ramon (flamenco duo), Marcio Philomena (jazz), Fernando Riscardo Cordas en
Terence Hansen.
www.denieuweregentes.nl

NEST – MUSEUMNACHT

SOCIETEIT ENGELS –
GORKA EN GRAYSON CAPPS

WIJN EN KUNST –
VLADIMIR ARANDELOVIC MARS

Zondag 21 okt neemt NEST deel aan de Museumnacht. Op donderdag 2 nov 20.00 uur
gaat Rob Perrée in gesprek met Charl Landvreugd over zijn werk. Perrée onderzoekt al
sinds de jaren 80 kunst met een Afro-achtergrond en kent het werk van Landvreugd.
Verwacht daarom een interessant gesprek
dat snel tot de kern komt. Het werk van
Charl Landvreugd is te zien in de huidige
tentoonstelling ´On Speaking Terms´. Toegang is € 2,- en na het interview is de tentoonstelling vrij te bezoeken.
www.nestruimte.nl.

Woe 25 okt staat singer-songwriter Gorka
op het podium. Gorka’s grootste kracht is
zijn prachtige warme, gevoelige en allesdoordringende stem. Samen met goede, verhalende teksten is dit een onweerstaanbare
combinatie. Woensdag 8 nov staat Grayson
Capps hier op de planken. Capps is de ambassadeur van alles wat de zompige zuidelijke broeierigheid van ‘The Big Easy’ zo geweldig maakt. Zijn optreden is een feestje.
Zijn gitarist Corky Hughes is één van de
beste gitaristen uit Amerika.
www.societeitengels.nl

Zondag 26 nov van 16.00 tot 18.30 uur
opent de expositie met werk van Arandelovic Mars. Te zien t/m 31 dec. In zijn stijl
heeft Vladimir Arandelovic Mars expressionisme en futurisme samen gebracht. Het
werk van de kunstenaar bevat een aantal
belangrijke symbolen. Deze symbolen keren
telkens terug in zijn kunstwerken en hebben een belangrijke betekenis in verschillende fases in zijn leven als kunstenaar.
Mars: “De waarheid is tijd die stroomt, en
kunst is absolute waarheid”
www.wijnenkunstatelier.nl
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adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer,
ambulance)
Niet spoed: tel: 0900 – 8844
Politiebureau Segbroek,
Fahrenheitstraat 192. tel: 0900-8844
Wijkagenten: Bert Feenstra, Paul Oudshoorn, Cindy van Leeuwen, Fabian Roso.
tel: 0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192,
tel: 0900-8844
Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein
HagaZiekenhuis. tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervismarkt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal adviesen meldpunt huiselijk geweld en/of
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt
XL, in de Regenvalk of Lindenkwadrant:
070-2052480 (tot ongeveer juni 2017)
Buurt- en clubhuizen
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk,
Regentesseplein 148, 070-2052660 (vanaf
ongeveer juni 2017)
Dienstencentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16 tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 28/30, tel: 3459342
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 0502
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20,
tel: 3653903
Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor meldingen en klachten over milieu, geluid,
stank, ongedierte, openbare straat, riolering, straatverlichting etc.tel: 14 070
Stadsdeelkantoor Segbroek : tel: 14 070
Grofvuil: via internet of tel: 14 070
Wonen
Meldpunt woonoverlast: via internet of
tel: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos:
bitreva15@gmail.com tel: 0619626333.
Huurtoeslag, belastingdienst:
tel: 0800 - 0543
Eneco (stroom) storingen: tel: 0800-0072
Dunea (water), storingen:
tel: 088-347 47 47

IETS GEZIEN OF
GEHOORD?
REDACTIE@
KONKREETNIEUWS.NL
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NOVEMBER 2017
Vr 3 + Za 4 | HUBS Immersive Festival | Meyer-Chaffaud
A very human art experience
Multidisciplinair dansfestival. Laat je onderdompelen in een totaalervaring.

Gitaarfestival Den Haag

Vr 10 | DNR Bluesclub | The Wizards komen eraan!
The Wizards ft. Nicko Christiansen + Bas Paardekooper.

Za 25 nov | 25 jaar Heeres Gitaarbouw

Za 18 | Cutting Edge Jazzfestival | Experience jazz!

Expositie werk Heeres, workshops, lezingen maar vooral...
een dag met véél gitaarmuziek!

Succesvol jazzfestival strijkt opnieuw neer in Theater De Nieuwe Regentes.

t ip!

Zo 19 | Klassiek in ‘t Ketelhuis
Zondagochtendconcert met topmusici en een brunch na aﬂoop.

Try-outpodium voor cabaret, stand-up en singer-songwriters.

DECEMBER 2017

Vr 24 | Oliveiras | Magda Mendes

Vr 8 + Za 9 | La Légende des Chevaliers Sorciers |
L’Autre Pays du Théatre*

Di 21 | De Haagse Spot

Ritmische Portugese landschappen op een door Magda gezongen Fado-reis. t ip !

Un spectacle Médiéval Fantastique sur l’Identité Nationale…

Wo 13 | Christmas Pool

SPETTERS!

Matangi Quartet ontvangt bariton Maarten Koningsberger in decembersfeer.

Vr 15 | Homme Fatale | Sven Ratzke

7 nov - 23 dec | DNR Expositie
Ook zo benieuwd naar de gezichten achter de schermen van het theater?
De Nieuwe Regentes kreeg onlangs het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties uitgereikt. Zonder de meer dan 100 vrijwilligers zou De Nieuwe Regentes
niet blijven drijven! Fotograaf Alex Schröder legde deze onmisbare spetters vast in
een serie oprechte portretten.

Rebellen, buitenbeentjes, oplichters, duivels en hartendieven.

Zo 17 | Klassiek in ‘t Ketelhuis
Karel Bredenhorst & Simon Callaghan | Duo Verzaro CD-presentatie | Met brunch.

Zo 17 | Verreck Konkreet
Zondagmiddag talkshow over actuele buurtontwikkelingen.

DNR SERIES
Ukkieconcert

t ip!

t ip !

Zo 17 | Tango del Barrio | Speciale editie
Elke woensdagochtend

Beleef de tango uit Buenos Aires in eigen buurt.

Di 19 | De Haagse Spot

Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Try-outpodium voor cabaret, stand-up en singer-songwriters.

Peuterdans (2+)

Elke vrijdagochtend

Za 16 | Drakensporen | De vrienden van Mathilda*

Dans en beweging voor de allerkleinsten.

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse ﬂamenco te beleven!

Draken komen tot leven met tekeningen op groot scherm.
10 nov | 1 dec | 15 dec
20:30

Wo 20 | Baby- en Dreumesconcerten in kerstsfeer | Krul Muziek
Wist je dat je op ﬂuitmuziek van Bizet een vlinder kunt laten vliegen?

DNR FILMCLUB
NOV Black & White masterpieces | DEC Recent gems.

Elke dinsdag
20:15

* = verhuur

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

