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De deelnemers van ‘Haags Ontmoeten’, 
oudere bewoners uit de wijk die hier vier 
keer per week voor hun dagbesteding ko-
men, waren toe aan een leuk uitje. “Wij 
krijgen nooit ergens subsidie voor”, zegt 
Jenny Sikkel, die samen met mevrouw 
Osse, Monique Paauw en Marijelle van 
Delft deze alternatieve Prinsjesdagtoer 
bedachten. ”We wilden een dagje uit, 
maar zo’n rit langs Paleis Noordeinde 

en het Lange Voorhout is natuurlijk ook 
prachtig!” 
 
Fonds 1818 met Verrijk je buurt 
subsidieerde de toer

De club vroeg subsidie aan bij dat Haagse 
fonds en jawel: het verzoek werd gehono-
reerd. Met groot enthousiasme stapte de club 
om 11 uur in en en ze kwamen een uur later 
nog enthousiaster terug. En samen nakaar-
ten bij een heerlijke lunch. Een van de dames 
riep: “Volgende keer weer, elk half jaar, mooi!”
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De Verademing
HEROPENING WIJKPARK   3

Festival Het Circus trok op 7, 8 en 9 september meer dan 
10.000 bezoekers naar wijkpark De Verademing. Komend jaar 
is de lustrumeditie: 6, 7 en 8 september 2019.  Dit jaar was De 

Verademing verdeeld in zes gebieden, elk met een eigen thema: 
Kinderen, Groene Energie, Lichaam en geest, Doe-het-zelf, de 
Geheime tuin en het Muziek Park.  Lees verder op pagina 3.
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Vishandel Buis
ONDERNEMEN IN DE WIJK  7

Tegelweetjes
CULTUUR IN DE WIJK  13

Feestelijke opening

Buis Home of Kwee lapis

De geschiedenis levend houden

Het Circus 2018

Dolle woensdag 19 september

Gouderentoer 
Haags 
Ontmoeten

Op 19 september stoppen op het Regentesseplein voor de Regenvalk twee indrukwekkende, 
met paarden bespannen koetsen. En ja hoor, even later komt een groep van 30 vrouwen en 
mannen de deur uit ‘stormen’.

De gemeente organiseert op donder-
dagavond 18 oktober vanaf 19.00 uur 
een informatiebijeenkomst. Tijdens deze 
avond krijgen de huishoudens uit parkeer-
vergunninggebied Regentessekwartier/ 
Duinoord informatie over de parkeersitu-
atie in dat gebied en Zorgvliet, over een 
eventuele uitbreiding van de parkeerre-
geling, over wat dat betekent en over het 
hoe het proces gaat verlopen. Ook horen 
de bezoekers hoe de situatie in de omlig-
gende wijken is en welke keuzes er te ma-
ken zijn. Er is mogelijkheid tot het stellen 
van vragen. Na afloop van de bijeenkomst 
kunnen aanwezigen hun mening achterla-
ten via een reactieformulier. Op basis van 
de reacties van de informatieavond neemt 
het college van B&W een definitief besluit 
over de parkeerregeling in het gebied.  
Alle betreffende adressen hebben per 
brief een uitnodiging ontvangen. Heeft u 
de brief niet ontvangen, heeft u vragen of 
wilt u zich aanmelden voor deze avond? 
Mail naar 25.parkeren@denhaag.nl. Na 
aanmelding ontvangt u een bevestiging 
met daarin de locatie van de avond. 

Parkeren en 
parkeervergunning

foto: Jelle de Jong

Betaald parkerenDe gebieden waar u tegen betaling mag parkeren  
zijn aangegeven door de volgende borden:

Tijden en tarieven van betaald parkeren staan altijd  

vermeld op de parkeerautomaten.

Op de plattegrond (zie ommezijde) staat aangegeven  

waar u wel of niet met een vergunning mag parkeren.

Let op: Een parkeervergunning ontheft u niet van de in  

dit gebied geldende overige verkeersvoorschriften,  

zoals stop- en parkeerverboden.

Is uw auto langer dan zes meter of hoger dan 2,4 meter,  

of rijdt u in een camper? Dan mag u niet altijd met uw  

parkeervergunning parkeren.  

Kijk op: www.denhaag.nl/parkeren

Parkeervergunning 
aanvragen of wijzigen?
www.denhaag.nl/parkeren
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Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten  
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tekst: AAd vAn schie

 
De Verademing weer open en het 
circusfestival weer thuis

Op 29 augustus ‘kreeg’ de buurt haar park terug. 
Er waren allerlei kinderactiviteiten en uiteindelijk 
kwam ook onze parmantige wethouder Revis 
formeel openen. Memorabel waren de woorden 
van onze buurtgenote Laura Faleschini, die gein-
terviewd werd over haar langdurige rol in de ont-
werpgroep voor het park: “Het is vooral volhou-
den geweest en bereid zijn tot compromissen”. 

Helemaal klaar is het park trouwens nog niet. 
Zo is er nog geen afscheiding tussen honden-
uitlaat en recreatiegebied langs het kanaal. Het 
lijkt nu wel of de groep hondenuitlaters aan 
weerszijden van het water vrij spel heeft. Ook 
de paardenbak van Klep is niet in orde. Maar we 
gaan er van uit, dat dit allemaal nog goed komt. 
De nieuwe opgangen hebben het park echt de 
wijk in gebracht. 

Van advocaten en andere 
wijkvogels

Nieuw in de krant is de Vaugels! strip van Erik 
van Schaaik. Wij zijn blij met zijn komst ook al 
verheerlijkt hij zulke gasten als zilvermeeuw en 
halsbandparkiet. Zij horen bij de wijk en zijn bij 
uitstek in staat ‘vanuit de hoogte’ hun commen-

taar op het wijkgebeuren te geven. 
Ook voor het eerst de column van advocaat 

Len Ubaghs. Zij streek enige tijd geleden neer 
in de wijk en gaat een jaar lang op juridische 
verantwoorde wijze ‘uit haar praktijk klappen’. 
Ze volgt notaris Dirk Post op die ons meer dan 
een jaar vergast heeft op interessante verhalen 
uit de notariële praktijk.

Pakkie Deftig, Haaitek en 
De Stille Schreeuw en veel foto’s

Het hoeft niet altijd veel te kosten om er piek-
fijn uit te zien, blijkt uit het verhaal over de 
Kesslershops Pakkie Deftig aan de Regentes-
selaan en aan de Zamenhofstraat. Ga er eens 
kijken en koop een mooie feestoutfit. Je helpt 
er ook de medewerkers, die arbeidservaring 
opdoen. We richten ook de aandacht op een 
nieuwe auteur uit de de wijk: Djade Loose met 
haar debuut ‘De Stille Schreeuw’ over haar per-
soonlijke ervaringen in de Jeugdzorg. Zij zal 
aanwezig zijn op de Verreck/KonkreetNieuws-
show van zondag 14 oktober. Haaitek is een 
bedrijf waar u met computerproblemen terecht 
kunt en wie heeft die nou niet regelmatig? Het 
is een sociale onderneming gestart vanuit de 
Stichting Anton Constandse. Geef die lui een 
kans hun deskundigheid te tonen en ook bij 
hen is de prijs schappelijk.

Foto’s
Tenslotte een opmerking over het ruime aan-

deel van de foto’s in dit oktobernummer. In het 
augustusnummer was de verhouding tekst 
en beeld een beetje zoekgeraakt. Bovendien 
leenden de opening van de Verademing en het 
Circusfestival zich heel goed voor een fotografi-
sche impressie.

VAN DE REDACTIECOLOFON

H et is weer voorbij die lange, mooie zomer. Het herfstnummer van de 
buurtkrant ligt voor u. Maar natuurlijk blikken we terug op een aantal 
belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode. En we hebben 

nieuwe medewerkers.

“In deze buurt 
zijn inmiddels ruim 

300 woningen en 
appartementen 

opgeleverd

”

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

Het volgende nummer van KonkreetNieuws  
verschijnt 11 december.

“Helemaal 
klaar is het park 

overigens 
niet

”

Het BIT-team ReVa bestaat inmiddels 15 
jaar. Elke zaterdag komen de leden bijeen 
in hun thuishonk aan de Kepplerstraat. 
Ze steken zich in kostuum en lopen in 
tweetallen door de buurt. Ze doen dat in 
twee rondes: een van 20.30 tot 22.00 uur 

en daarna nog een ronde tot 24.00 uur. 
Ze hebben ondersteuning van de dienst-
doende politieagent, die zij met portofoon 
op kunnen roepen. Vanwege hun 15-jarig 
bestaan is er een gezamenlijk diner bij  
St Joris aan het Koningsplein.

Het BIT 
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tekst en foto: Piet vernimmen

 
Op woensdag 29 augustus is wijkpark de 
Verademing feestelijk in gebruik genomen. 
Het nieuwe park is groener en toegankelij-
ker. En het kreeg een nieuwe speeltuin, de 
Speeldernis. Vanaf de eerste dag al een groot 
succes voor ouders en kinderen: schomme-
len, klimmen en klauteren. 

In de middag verzorgden veel buurtorga-

nisaties activiteiten voor de bezoekers, van 
boksen tot een Ukkieconcert, van tennisles 
en voetbal tot paardenverzorging. Voetbal-
club Remo verzorgde de catering. Mensen 
van Dura Vermeer gaven tekst en uitleg 
over de vernieuwingen. Meer dan 250 kin-
deren en ouders waren aanwezig.

Na afloop van de buurtactiviteiten en na 
de toespraken werd de poort aan de As-
manweg officieel geopend door de drie 

partijen die bij de heropening betrokken wa-
ren: bewoners van het Ontwerptream en de 
bestuurders van de drie opdrachtgevers: wet-
houder Revis van de gemeente, bestuursvoor-
zitter Willem Krzeszweski van Staedion en 
directeur Peter van der Gugten van Heijmans.

O ja, en de bezoekers kregen alvast een mu-
zikaal voorproefje van wijkmusical ‘Wat een 
verademing’. Voorjaar 2019 gaat die in pre-
mière.

Heropening Wijkpark De VerademingVrijwilligers gezocht 
De ouderenconsulenten van VOORWelzijn 
Segbroek zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die een maal per week vanuit 
huis de telefooncirkel willen opstarten. De 
telefooncirkel is bedoeld voor 55+ ers om 
hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te 
bevorderen.
De vrijwilliger belt vanuit huis de eerste deel-
nemer van de cirkel die vervolgens de vol-
gende deelnemer belt. De vrijwilliger wacht 
een telefoontje van de laatste deelnemer af 
zodat iedereen bereikt is. Ingeval iemand de 
telefoon niet opneemt benadert de vrijwilli-
ger de contactpersoon. De vrijwilliger is tus-
sen 09.00-10.00 uur beschikbaar.
Ook is VOORWelzijn Segbroek op zoek naar 
een coördinator voor de telefooncirkel. Voor 
meer informatie en aanmelden kunt u con-
tact opnemen met de ouderenconsulent van 
VOORWelzijn Segbroek, Lizeth Kastelein, Tel: 
070-205 24 80 of l.kastelein@voorwelzijn.nl

(vervolg van pagina 1) 
Er was weer een buurtcamping  en ver-
der demonstraties, lezingen, bands en 
dj’s, de Groen Gèle theatertoer van De 
CultuurBrouwerij en de Nieuwe Energie 
Bootcamp waarmee Duurzaam Den 
Haag bezoekers in beweging kreeg. 

Volgende editie
Hoe het festival er volgend jaar komt 
uit te zien is nog een raadsel. Maar 
één ding staat vast: elk jaar wordt er 
ijverig ingezet op het betrekken van 
wijkbewoners, scholen, wijkorgani-
saties en ondernemers uit de wijk om 
samen het festival vorm te geven. Het 
Circus bevordert op een innovatieve 
manier verbinding, duurzaamheid, 
cultuur- en wijkparticipatie.

Expositie ‘Buren in Beeld’  
Galerie Peer In 
‘Buren in Beeld’ gaat exposeren in Galerie 
Peer in. De serie, die op poëtische wijze be-
schrijft én verbeeldt wat buren voor elkaar 
betekenen, is inmiddels een vaste rubriek in 
KonkreetNieuws. 
Sander Foederer, oprichter van Peer in: “Het 
is bijzonder hoe tekst en foto samen een 
beeld geven van twee buren, zonder te let-
terlijk te worden. Zoals een relatie gelaagd is 
en enigszins ongrijpbaar, is dat met dit werk 
ook het geval. Ik verheug me er dan ook erg 
op de werken bij elkaar te zien en te presen-
teren aan het Haagse publiek.”
Bij de feestelijke opening van de expositie 
aan de Elandstraat 200 op 30 november om 
19.00 uur is iedereen van harte welkom. 

Vaugel! Door Erik van Schaaik
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tekst: ien UbAghs 

Mijn naam is Ien Ubaghs. Ik ben 
familierechtadvocaat en mediator. 
Mijn kantoor ligt midden in het 
Regentessekwartier op de Franklinstraat. 
Voor deze column put ik uit mijn gevarieerde 
familierechtpraktijk. Scheidingen maken 
hiervan een groot onderdeel uit. Bij 
conflicten binnen het familierecht komt 
mediation vaak voor. Het huidige gezin is 
een bonte verzameling. Twee mannen, twee 
vrouwen, kinderen van een spermadonor of 
draagmoeder, samengestelde gezinnen. Er 
zijn veel samenlevingsvormen. Gehuwden, 
geregistreerd partners, samenlevers. Het 
familierecht geeft de kaders waarbinnen 
en waarmee we de verantwoordelijkheid 
voor elkaar nemen en regelen. Samenlevers 
vormen in het familierecht echter een 
kwetsbare groep. En we gaan steeds meer 
samenwonen, zonder het verder te regelen. 
Kort ga ik in op een praktijkvoorbeeld waarin 
die kwetsbaarheid van de beide partners 
duidelijk wordt, als er niets geregeld is. 
Fleur komt bij mij op kantoor voor informa-
tie. Ze valt met de deur in huis. Ze woont 
al jaren samen met Bart en ze hebben een 
dochtertje Pien van 2,5. Het gaat slecht met 
hun relatie. Bart is al langere tijd verliefd 
op een collega. Fleur en Bart wonen in een 
gezamenlijke koopwoning met een hypo-
theek. Bart heeft tijdelijk onderdak gevon-
den via een vriend. Hij wil rust en kunnen 
nadenken.
Ik bespreek met haar dat als het tot een defi-
nitieve breuk komt mediation aan te raden is. 
Ook niet-getrouwde ouders zoals Fleur en 
Bart zijn verplicht een ouderschapsplan op 
te stellen. 
Voor samenlevers die kinderen hebben, 
geldt niet automatisch het gezamenlijk ge-
zag. Bart en Fleur hebben dit niet geregeld, 
zodat alleen Fleur het gezag heeft over Pien. 
Fleur en Bart zijn beiden onderhoudsplich-
tig voor Pien. Voor samenlevers is er geen 
wettelijke plicht partneralimentatie aan el-
kaar te betalen. Voor Fleur betekent dit dat 
zij terug zal vallen op haar eigen inkomen 
uit haar parttime baan. Tenzij Bart bereid is 
vrijwillig een aanvullende bijdrage aan haar 
te betalen. Bart werkt fulltime. Samenlevers 
bouwen ook niet automatisch ouderdoms- 
en partnerpensioen voor elkaar op. Bart en 
Fleur zijn ook geen wettelijke erfgenamen 
van elkaar. Nu er een gezamenlijke koopwo-
ning is, kunnen er problemen ontstaan over 
de vraag wie in het huis kan blijven wonen 
en of een van beiden het huis kan overne-
men. 
Ongehuwd samenleven? Zorg dat je niet 
met lege handen komt te staan! 

Familie & Recht  

Ongehuwd samenleven. 
Kom niet met lege handen 
te staan tekst en foto: Piet vernimmen

 
Veel religieuze organisaties versieren niet 
enkel hun interieur met religieuze symbolen, 
maar ook de buitenkant. Als zo’n gebouw, 
om wat voor reden dan ook, overgenomen 
wordt door een organisatie met andere reli-
gieuze uitgangspunten is het logisch dat de 
nieuwe gebruikers niet altijd even gelukkig 
zijn met de bestaande gevelbeelden. 

Maria wordt Jezus
Een mooi voorbeeld is de ‘Onze Lieve Vrouwe 

van Fatimakerk’ aan de Escamplaan 280. Daar 
hangt sinds 1955 een vijf meter hoog reliëf 
van Jacques van Rhijn dat de verschijning van 
Maria in 1917 plastisch weergeeft: onderaan 
de drie Portugese kinderen Lucia, Francisco en 
Jacinta, iets daarboven de boom waaruit links 
en rechts vogels verschrikt wegvliegen en he-
lemaal bovenaan Maria, levensgroot. In 2013 
nam Sion Den Haag (nu de City Life Church) 
het gebouw over. In hun religie staat Jezus cen-
traal en met Maria hebben ze helemaal niks. En 
wat gebeurde er? De gehele scène bleef intact: 
behalve het hoofd van Maria! Zij veranderden 
het hoofd van de Heilige Maagd in het hoofd 
van Jezus. Haar wijsvinger omhoog werd zijn 
hand op zijn hart. Jezus terug op aarde… 

Cultureel religieus gedoe
Een ander voorbeeld, dichter bij huis, is de 

‘Engelbewaarder’ aan de gevel van Weimars-
traat 300. Rond 2002 nam de Al-Qoebaschool 
het gebouw in gebruik en ook zij wilden van-
zelfsprekend een buitengevel die aansloot bij 
het onderwijs in het gebouw. En hoewel mos-
lims ook in engelen geloven (‘Engelen bezitten 
leven, spreken en hebben verstand’) vond het 
bestuur van de Al-Qoebaschool een Roomse 
‘Engelbewaarder’ op de gevel toch wat ver 
gaan en zij wilden het beeld laten verwijderen. 
Toen de wijk daartegen protesteerde, lieten ze 
houten schotten om het beeld aanbrengen. 
December 2002 werden na een rechterlijke 
uitspraak deze schotten weer verwijderd. Cul-
tureel religieus gedoe in de wijk…

Boekentasje
Dankzij de toenmalige protesten uit de wijk 

(bisdommen beschouwen zichzelf zelden als 
behoeders van religieuze cultuur in dit soort 

discussies) kunnen we dus nog steeds genie-
ten van dit prachtige beeld van Pieter Biesiot 
(1890-1980). Een engel (let op de licht gesti-
leerde vleugels) die met zijn rechterhand de 
hand van het kind vasthoudt, zijn linkerhand 
op de zijn schouder heeft liggen, terwijl het 
jongetje zelf in zijn linkerhand een boeken-
tasje vasthoudt. Samen op weg naar en in het 
katholieke onderwijs.

Beelden als een tekening
Pieter Biesiot is vooral bekend vanwege 

zijn religieuze beelden. In de kerk aan de 
Elandstraat staat meteen bij binnenkomst 
rechts een ‘Heilig Hart’ van ruim drie meter 
hoog, met in de sokkel een zestal uitgewerk-
te figuren. Biesiot was vernieuwend, onder 
andere door de invloed van Jan Toorop. Hij 
maakte geen klassieke heiligenbeelden, zoals 
je ze in miniatuurvorm nog bij honderden in 
Kringloopwinkels tegenkomt, maar strak ge-
stileerde figuren. Beelden als een tekening. 

Biesiot beperkte zich niet tot religieuze kunst: 
ook de vier grote beelden van groen dolomie-
tensteen op de gevel van Peek & Cloppenburg 
aan de Grote Marktstraat zijn van zijn hand en 
niet de vergeten het bevrijdingsmonument in 
de Loosduinse Hoofdstraat.

Opvallend van de Engelbewaarder is dat het 
gezicht van zowel de jongen als van de engel 
aan de onderkant erg is verweerd. Pieter Biesiot 
is een belangrijk Nederlands beeldhouwer. Nu 
de engel in 2002 niet verwijderd is en niet in 
een bekisting staat, is het anno 2018 zaak dat 
het beeld snel wordt gerestaureerd. Waar zijn 
de behoeders van het beeld uit 2002…?

De Engelbewaarder in de Weimarstraat

Het Senioren Collectief Haaglanden praat 
in samenwerking met Zorgaanbieder  
Florence ouderen bij over het onderwerp 
‘Hoe houd ik bij het ouder worden regie 
over mijn eigen leven’.

Donderdag 18 oktober komen onder-
werpen aan de orde die te maken heb-
ben met aanvragen van zorg en voor-
zieningen en de financiële gevolgen 
daarvan. 

Op 25 oktober gaat het over de finan-
ciële gevolgen als u of uw partner lang-

durig wordt opgenomen in een zorgin-
stelling. Daarbij komt ook te sprake hoe 
je om kunt gaan met de emotionele en 
financiële gevolgen.  

De bijeenkomsten worden gehouden 
in de RONDO Marterrade 10. 

Aanvang is 14.00 Inloop 13.30 uur. 
Toegang gratis voor leden van Senioren 
Collectief en houders van FlorencePAS.  
Niet leden betalen € 3,50.

Ouder worden en de financiën
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Stop de Puinhoop
Afgelopen maanden is een aantal wijk-
bewoners uit Valkenbos de actie ‘Raam-
biljetten Stop de Puinhoop’ gestart om 
de problemen van bijplaatsing van rom-
mel bij de Orac’s aan te pakken. Zodra 
deelnemende bewoners zien dat rom-
mel bijgeplaatst is of wordt, geven ze 
dat door aan het Stadsdeelkantoor. Deze 
combinatie is erg succesvol. De actie 
loopt nog even. Het raambiljet in drie 
talen is nog verkrijgbaar op de adressen 
Noorderbeekdwarsstraat 10 en 67.

tekst en foto: Anneke de grAAf

Ze heeft haar tuinboekje opgedragen aan 
haar kinderen en kleinkinderen. Die wonen 
allemaal in het buitenland, dus er wordt veel 
heen en weer gereisd. Maar er blijft gelukkig 
tijd over om boeken te schrijven en te illus-
treren. Eerder schreef ze al ‘Tuintje Stekken’ 
en ‘Plantjes Bakken’, waarvan ze net als in ‘Je 
eigen tuintje’ naast de tekst ook de illustra-
ties maakte. En iets heel anders: ze schreef 
ook nog twee boekjes over langlaufen. 

“Ik heb iets met kinderen en al vanaf 
mijn jongste jaren iets met planten. Ik wil 
ook iets doorgeven. Dat zal wel komen 

omdat ik uit een familie van leraren kom. 
Het liefst doe ik dat doorgeven op schrift. 
Het illustreren leerde ik in de VS, waar ik 
6 jaar heb gewoond en waar ik een oplei-
ding grafische vormgeving heb gedaan”. 
Maartje heeft nog meer vaardigheden, 
zoals het maken van schilderijen in mo-
noprint en het geven van Sacraal Cirkel 
Dansen. Dat laatste was ook te zien op het 
afgelopen Buurtcircus in september. 

Maartje woont al vanaf 1996 in de Van 
Bylandtstraat. Een prima plek, vindt ze. 
Haar eigen tuin is niet zo groot, maar ziet 
er door de indeling en beplanting ruim 
en weelderig uit. Per seizoen hangt ze er 

toepasselijke zaken in. Bijvoorbeeld een 
houten vogelhuisje, dat je makkelijk met 
plankjes, boomschors en een paar schroe-
ven kunt maken, zoals je kunt lezen in ‘Je 
eigen tuintje’, dat Maartje in eigen beheer 
heeft uitgegeven. Daarin kun je bijvoor-
beeld ook lezen hoe je sterrenkers in de 
letters van je naam kunt zaaien. Ze geeft 
daar nog een tip bij: “Het beste kun je ie-
dere 2 weken een letter van je naam zaai-
en, dan heb je steeds verse Sterrenkers en 
hoef je niet zoveel tegelijk op te eten”. Een 
snoezig boekje en heel erg leerzaam. 

‘Je eigen tuintje’ van Maartje Muskens is 
te bestellen via muskens@casema.nl 

Een 
tuinboekje 
voor 
iedereen

“I Ik heb iets met 
kinderen en al vanaf 

mijn jongste jaren iets 
met planten. Ik wil 

ook iets 
doorgeven

”

Open dag broedplaats DCR
tekst: ed vervoorn foto: diederik vAn dUUren 
 
Tijdens het goed bezochte DCR Pleinfestival 
2018 kon het publiek op 8 september op 
de locaties van deze broedplaats (Electrici-
teitsfabriek, Nest, Zaal 3, CloudLab en Loos) 
genieten van voorstellingen, workshops, 
rondleidingen en tentoonstellingen op het 
gebied van dans, theater, muziek, beeldende 
kunst en poëzie. 

Bezoekers konden kiezen uit verschillende 
rondleidingen langs de ateliers van de DCR, 
waar de creatieve makers een exclusief 
kijkje gaven in hun werk en werkplaats. Vier 

moderatoren hosten ieder een route met een 
eigen verhaal langs een selectie bijzondere 
studio’s in het pand. Op pad met Ben Terwel 
van We Are Public, dat sinds vorig jaar werkt 
vanuit een van de ruimtes bij Zaal 3, bezoch-
ten we o.a. ontwerper Rene Jansen. Zijn werk 
kenmerkt zich door het nadrukkelijke gebruik 
van de sociale omgeving. 

De doormidden gezaagde toegangsdeur 
(‘Dazwischen’) van zijn atelier biedt meer 
ruimte voor sociaal contact en uitwisse-
ling, en laat dat nou net zijn wat de DCR wil 
stimuleren.

Je eigen tuintje
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arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, 
huurrecht, personen- en familierecht en mediation

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

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

Al meer dan 68 jaar een begrip in Den Haag
Prinsegracht 176, 2512 GG  Den Haag
T 070 737 09 36  E info@smiet-offset.nl

Ook voor uw
 reclamebord, banier

 of vlag!

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

Geeft drukwerk weer kleur!

FIRAT
SUPERMARKT

LEVENSMIDDELEN
VLEESWAREN
GEVOGELTE
HALAL

Weimarstraat 84 & 268 
Alle dagen geopend van 

07:00 t/m 20:00

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

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

 

De vakkundige, ervaren makelaar in  Regentesse en 
    Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt! 
 
 
 
 
    

  Bel voor een gratis waardebepaling! 
  Nu tijdelijk gratis professionele foto’s bij verkoop 
          van uw woning ter waarde van € 150,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

Cucina Italiana

restaurant • catering

Regentesselaan 24a  |  2562 CS Den Haag  |  070 363 46 06
info@dabraccini.nl  |  www.dabraccini.nl 

Open donderdag t/m zondag  

www.notariskantoorpost.nl

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

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g
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tekst: Anneke de grAAf foto: JAcqUes riJnsbUrger

In de Weimarstraat, gedeelte Beeklaan/Re-
gentesselaan, is een nieuw restaurant geko-
men: Ramen Ohashi. Deze nieuwe eetcultuur 
is in Den Haag flink in opmars. 
De Japanse eigenaar Masanao Ohashi, die 
zijn zaak afgelopen februari opende, legt 
uit wat ramen precies is. In het Engels, 
want in het Nederlands gaat dat nog niet. 
‘Ra’ betekent ‘elastisch’ en dat slaat op 
de speciale noodles (‘men’) die door een 

bepaalde toevoeging lekker en stevig blij-
ven. Essentieel onderdeel van de ramen-
gerechten zijn de bouillons, die volgens 
bepaalde recepten worden bereid. Vervol-
gens worden allerlei andere ingrediënten 
aan de gerechten toegevoegd, zoals vlees, 
vis of groenten en kruiden. 

“Ramen is het populairste gerecht in Ja-
pan,” zegt Masanao. “Het is een eetcultuur 
die ook in grote steden als Parijs en New 
York enorm aan het groeien is. Twee jaar 
geleden waren er nog 2 ramen-restaurants 

in Amsterdam, dat zijn er nu al meer dan 
10. Hier in Den Haag ben ik de eerste met 
een authentiek ramen-restaurant. Ik heb 
dan ook een echte Japanse ramen-chef in 
dienst”. 

Hij groeide op in Tokyo, studeerde busi-
ness administration in de VS en verdiende 
in Japan in het bedrijfsleven genoeg geld 
om een eigen restaurant in het buitenland 
te beginnen. Daarvoor volgde hij eerst een 
opleiding bij een Japanse ramen-kook-
school. 

Nederland, met name Den Haag, was een 
mooie uitdaging voor Masanao, maar hij 
heeft wel anderhalf jaar moeten zoeken 
naar een locatie voor zijn restaurant. En 
die heeft hij nu dus gevonden, in de Wei-
marstraat, waar hij iedereen welkom heet 
om kennis te maken met de Japanse ra-
men- (en ook Japanse curry)gerechten en 
Japanse dranken. Ophalen kan ook. 

Weimarstraat 139, tel. 070 2162209, 
maandag gesloten.

ramenohashi.wixsite.com/ramenohashi 

ONDERNEMEN IN DE WIJK

Vishandel Buis wordt Buis Home of 
Kwee lapis

Ramen Ohashi 

tekst: Anneke de grAAf foto: JAcqUes riJnsbUrger

Bewoners van ReVa, gewend aan de ver-
trouwde vishandel Buis in de Weimarstraat, 
troffen afgelopen juni ineens een zaak aan 
met een andere naam en een ander, vooral 
Indisch, assortiment. 

De (schoon)ouders van Henk en Monique 
Buis begonnen Vishandel Buis al in 1961 aan 
de Leyweg.  De vele Indische Nederlanders die 
daar in de buurt woonden, kwamen vaak en 
graag in de winkel. Ze deden suggesties voor 
nieuwe Indische (vis)gerechten, die pa en ma 
Buis graag aan het assortiment toevoegden. 
Zo groeide van lieverlee het Indische aan-
deel van het aanbod en werd Vishandel Buis 
zelfs een Indische supermarkt, waar je naast 
de kibbeling zaken als makreel assem garam, 
boemboe bali, peppesan, ketjap, sambal en 
kroepoek kon kopen. 

Henk en Monique kwamen vanaf 1980 in de 
zaak. Ook zij stonden open voor verzoeken van 
klanten. Het assortiment groeide nog verder: 
pasteitjes, lumpers, risolles, gado-gado, kwee 
lapis en meer. Intussen was de winkel naar 
de Weimarstraat verhuisd. De nieuwe opzet 

blijkt een afscheid en een nieuw begin te zijn. 
Na 38 jaar hard werken besloten Henk en Mo-
nique om vanaf 21 juni de visafdeling te slui-
ten, de naam te veranderen in ‘Buis home of 
kwee lapis’ (kwee lapis is gestoomde koek met 
kokossmaak), het assortiment aan te passen én 
het een beetje rustiger aan te doen door alleen 
nog op donderdag, vrijdag en zaterdag open 
te zijn. Maar de bewoners van ReVa hoeven 
niet in zak en as te zitten, want op die dagen 
liggen er gerechten om van te watertanden, 
bijvoorbeeld gateau africanes, loempia sema-
rang, kibbeling, nasi bungus, kwee lapis …

Buis, home of kwee lapis, Weimarstraat 169A, 
070 6364792

Een authentiek ramen-restaurant

“Een afscheid 
blijkt een nieuw 

begin

”
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tekst en foto: ed vervoorn

 
Vrijdag 14 september werd de OBS De Klimop 
feestelijk heropend door Mw. Saskia Bruines, wet-
houder onderwijs en Dhr. Wiely Hendricks, voorzit-
ter College van Bestuur van De Haagse Scholen. 
Tijdens de opening werd het kunstwerk EYEWALL 
onthuld. EYEWALL, een compilatie van de ogen 
van alle kinderen van de school, is gemaakt door 
alle kinderen van OBS De Klimop onder leiding 
van Atteljee Vrolijk.

“ Goed bij elkaar! 
 Goed uit elkaar!”

De Klimop klaar voor 
nieuwe start

tekst: ed vervoorn

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Den 
Haag kunnen een lening aanvragen voor  
duurzaam woningonderhoud. Het Duur-
zaamheidsfonds VvE’s Den Haag is een lening 
voor kleine VvE’s (tot 10 appartementen) die 
op korte termijn aan de slag willen met het 
onderhoud en de verduurzaming van hun 
gebouw. 

Stel, u maakt deel uit van een kleine VvE. U 
wilt, na alles wat u erover hoort, graag uw ap-
partement verduurzamen. U denkt hierbij aan 
dubbelglas, dak- of gevelisolatie, vloerisolatie, 
zonnepanelen of misschien wel een warmte-

pomp. Maar hoe gaat u dat bekostigen? En hoe 
organiseert u dat binnen uw VvE? Mogelijk is er 
ook (achterstallig) onderhoud dat op korte ter-
mijn uitgevoerd moet worden.  

VvE’s hebben vaak te weinig geld in kas om 
deze plannen op korte termijn uit te kunnen 
voeren. Het VvE-fonds biedt VvE’s de mogelijk-
heid om het onderhoud en verduurzamen te 
combineren en te betalen. Minimaal 50% van 
de lening moet in duurzame maatregelen ge-
stoken worden. Afhankelijk van het bedrag kan 
de lening terugbetaald worden in 10 of 15 jaar.

Subsidie onderhoudsplan
Eén van de voorwaarden hierbij is het opstel-

len van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). 
Kleine VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor 
een meerjaren duurzaam onderhoudsplan 
(MDOP). Dit plan geeft niet alleen inzicht in 
de toekomstige onderhoudskosten, maar doet 
ook suggesties voor verbetering, waardoor het 
gebouw energiezuiniger, gezonder en comfor-
tabeler wordt.  Kijk op de website van de ge-
meente voor meer informatie over de subsidies 
wonen en bouwen: www.denhaag.nl/nl/subsi-
dies/subsidies-wonen-en-bouwen.htm

VvE-balie
De VvE-balie maakt de mogelijkheden voor 

uw VvE inzichtelijk en rekent u voor wat de in-

vestering betekent voor uw VvE-bijdrage. En 
gedurende het traject kunt u rekenen op het 
advies en de begeleiding van de VvE-balie. Wilt 
u uw vereniging (weer) activeren, of wilt u hulp 
bij het oplossen van eventuele conflicten? Ook 
dan kan de VvE-balie helpen met trajectbege-
leiding en bemiddeling. 

Informatiebijeenkomst
Heeft u interesse in een lening vanuit het 

fonds? Meldt u dan aan voor de speciale infor-
matiebijeenkomst op 22 november in diensten-
centrum Copernicus via vvebalie@denhaag.nl. 
Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie: 
www.vvebalie.nl

Duurzaamheidsfonds voor kleine VvE’s

Voor iedereen 
De belangrijkste voorwaarde voor de bewo-

nersinitiatieven was dat iedereen uit de wijk 
eraan kan meedoen. In totaal waren 10 initiatie-
ven die meededen aan het Wijkbudget, maar de 
uiteindelijk beslissing lag bij de wijkjury. Op 30 
augustus kwamen indieners van een voorstel 
en tal van andere buurbewoners bij elkaar in 
Dienstencentrum Copernicus, waar de zenuw-
achtige bewoners met een initiatief hun voor-
stel presenteerden aan de wijkjury.

De winnaars
De vijf winnaars werden tijdens in september 

‘Het Circus’ bekendgemaakt: opknappen Buurt-
huis Hondius, weetjes over de wijk door het 
scannen van QR-stoeptegels, een voetbaltour-
nooi tussen jongeren uit de wijk en de politie-
agenten, een buurtschuur met leenapparatuur 
voor de wijken een ontmoetingsplek/inspiratie-
café voor de wijk. 

Hou de wijk goed in de gaten en binnenkort 
kunt u als buur natuurlijk ook gebruik maken 
van deze initiatieven!

Wijkbudget
tekst: redActie foto: Jelle de Jong

Dit jaar startte het Wijkbudget in Regentesse- en Valkenboskwartier. Het Wijkbudget geeft 
bewoners meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving. Buurtbewoners konden hun 
ideeën opsturen en kans maken op € 50.000,- of een deel hiervan.

 De winnaars
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tekst: AAd vAn schie foto: John mArtinUs

 
Aan de Valkenboslaan 175 tegenover de 
AH-winkel zit ‘Haaitek’. Haaitek is een so-
ciale onderneming, gestart in 2016 vanuit 
de Stichting Anton Constandse, die in onze 
buurt een aantal woningen heeft voor men-
sen met autisme of verwante problematiek. 
Werkbegeleider Ernest Koelman, voorheen 
woonbegeleider bij Anton Constandse 
kwam op het idee om de interesse en de 
vaardigheid van veel bewoners rond alles 
met computers in te zetten in een bedrijf. 
“Echte klantcontacten, contacten met col-
lega’s en serieus werk met computers in 
plaats van alleen virtuele vrienden.” Inmid-
dels zijn er zo’n 20 man voor een of meer 
dagdelen bezig in dit leerbedrijf. Ook men-
sen van buiten de Anton Constandse met 
een indicatie kunnen hier terecht. In de Vin-
kensteijnstraat in het gebouw waar ook een 
grote woonvoorziening is van de Stchting 
is de werkplaats gevestigd. Daar komt heel 
veel computermateriaal binnen. De bruik-
bare onderdelen worden uit de computer 
gehaald. In de twee jaar van het bestaan 
van Haaitek zijn al heel wat werkers door-
gestroomd naar een betaalde baan.

Alexander en Yannick
Alexander loopt 2 keer per week vanuit 

zijn woning in Laak naar Haaitek. “Ik heb 
een druk hoofd en vanwege mijn defensie-
verleden in Afghanistan en Irak heb ik ook 
last van PTTS. Ik woon ambulant en had 
te weinig om handen. Hier ben ik lekker 
bezig met software installeren, virussen 
onschadelijk maken, enz. En ik heb con-
tact met collega’s en klanten. Onlangs zelfs 
met een Griekse dame en Grieks is de taal 
van mijn geboorteland. Toekomst? Nou, ik 
bekijk alles per week. Maar voor mij is dit 
voorlopig een uitkomst.”

Zijn collega Yannick woonde voorheen in 
een van de huizen van de Stichting in de 
wijk, maar nu woont hij met ambulante 
ondersteuning op zichzelf in het centrum. 

“Ik heb autisme. Mijn studie voor meubel-
maker leverde niet op wat ik er van ver-
wachtte. Ik wilde altijd al graag iets met 

AutoCad en tekenprogramma’s doen. Een 
jaar lang solliciteren leverde niets op. Dit 
bedrijf is goed voor mijn zelfvertrouwen. 
Hier leer ik van alles vooral ook van col-
lega’s. Een computer had ik nog nooit van 
binnen gezien. In de toekomst wil ik een 
opleiding gaan volgen en doorstromen 
naar een bedrijf.” 

Van opschonen tot advies op maat
Opschonen en versnellen van computers, 

virussen verwijderen, software installe-
ren, reparatiewerk en hulp en advies op 
maat. Yannick: ”En je kunt oude computer-
spullen inleveren. De onderdelen daarvan 

kunnen we hergebruiken. Maandag, dins-
dag, woensdag en donderdag kun je van 
half twee tot half vijf bij ons terecht.” Kijk 
voor tarieven en kortingen(!) op de web-
site www.haaitek.nl

Toekomstplannen
Ernest: ”In de nabije toekomst moet deze 

locatie een echte inloopwinkel worden, 
waar je een bakkie kan doen en zo moge-
lijk kan wachten op een prijsopgave. En er 
zijn plannen voor een creatieve afdeling 
voor het digitaliseren van kunst en het 
monteren van foto’s.”

Haaitek

We zetten onze tanden in elke computer
Aan de Valkenboslaan 175 tegenover de AH-winkel zit ‘Haaitek’. Haaitek is een sociale 
onderneming, gestart in 2016 vanuit de Stichting Anton Constandse, die in onze buurt een 
aantal woningen heeft voor mensen met autisme of verwante problematiek. 

ONDERNEMEN IN DE WIJK

tekst: Anneke de grAAf foto: henriëtte gUest 

Hij ligt misschien een beetje afgelegen in het 
Energiekwartier, die Pakkie Deftig vintage-
kledingwinkel aan de Zamenhofstraat. Maar 
er is alle reden om hem eens in het zonnetje 
te zetten. En misschien is het wel een erg 
mooie plek om er als vrijwilliger te gaan 
werken. 

Pakkie Deftig is onderdeel van de Kessler 
Stichting, die maatschappelijke opvang, 
hulp, begeleiding en zorg biedt aan men-
sen in een kwetsbare positie. 

Pakkie Deftig-winkels helpen cliënten om 
door middel van een zinvolle dagbesteding 

deel te nemen aan het normale maatschap-
pelijke leven. Men kan er ook, met de waar-
devolle ondersteuning van vrijwilligers, 
genoeg ervaring en structuur opdoen om 
straks, waar mogelijk, weer volledig zelf-
standig te worden. En dat mag op eigen 
tempo, want de mensen komen meestal uit 
een diep dal en de weg omhoog gaat vaak 
met vallen en opstaan. 

Open mind
Taïs Van Vijnckt, coördinator dagbeste-

ding en coördinator vrijwilligers: “We 
kunnen nog best een aantal vrijwilligers 
gebruiken. Mensen die tijd hebben om een 

paar uur per week als maatje een cliënt te 
begeleiden, bijvoorbeeld gepensioneerden 
of mensen die naast hun werk een maat-
schappelijk relevante bijdrage willen le-
ven. Die een open mind naar de cliënt heb-
ben, vanuit hun ervaring kennis kunnen 
overdragen en door een goed voorbeeld te 
geven kunnen helpen om een juiste werk-
houding te vinden. En daarbij goed kunnen 
omgaan met privacygevoelige gegevens”. 

Vrijwilligers worden niet in het diepe ge-
gooid. “Ze krijgen begeleiding tijdens een 
proefperiode van 2 maanden, en die ron-
den we af met een gesprek waarin we kij-
ken of het vrijwilligerswerk bevalt.”

Welkom
Taïs: “Wij bieden de vrijwilligers een hele 

leuke dynamische omgeving. Hier zitten 
nog een paar dagbestedingsprojecten, zo-
als de fietsenwerkplaats en het uitsorteer-
centrum. De onderlinge samenwerking 
maakt het erg gezellig. En de vrijwilligers 
waarderen we enorm. Je zult je als nieuwe 

vrijwilliger zeker welkom voelen”. 

Parel
Toch ook nog even iets over de Pakkie 

Deftig-winkel zelf. Een prachtige aange-
naam ruime winkel, en het moet toch even 
gezegd: zonder ‘kringloopgeur’. Een bij het 
Energiekwartier horende stoere uitstra-
ling. Een professionele presentatie van 
kleding, veel kinderkleding, muziek en wel 
1000 boeken. Alles door de cliënten zelf 
ingericht. En niet te vergeten het mooie 
robuuste winkelmeubilair, zoals tafels 
en kasten, dat door de cliënten zelf is ge-
maakt. Een winkel om trots op te zijn. Een 
(beetje verborgen) parel voor de buurt. 

Pakkie Deftig, Zamenhofstraat 63-67. 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 
– 14.00 uur.  Heb je belangstelling om als 
vrijwilliger te komen werken? Neem dan 
contact op met Taïs Van Vijnckt via vrij-
willigers@kesslerstichting.nl of via 070 – 
8500500. 

Prachtige vintage-kledingwinkel van de 
Kessler Stichting

Pakkie Deftig 
in het Energiekwartier
 “Veel kleding en wel 1000 boeken”

“Toekomst? Nou, 
ik bekijk alles per 
week”
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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

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

Traditional 
Balinese 
Massage & 
Reflexology 
for woman 
	

 BALI SPRING 
 
Elke zondag in Bloesem,   
Weimarstraat 1B 
 
Voor meer info en reserveren:  
Facebook/BaliSpringTheHague  
WhatsApp Madé 0649497603 
Insta @balispringthehague 

070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

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! 

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2567 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg
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BEWONERS IN DE WIJK

tekst: lAUrA vAn herPen foto: esther gerAdts 

Effe meejiggen buur!

Bijna 2700 foto’s van ruim 4400 
langslopers. Wij zijn nummer 2690. 
Straks fotografeert hij de oudste. 
96 en een half. En dan zo dat been, 
nee zo. Náár de toekomst toe. Eens 
waagde iemand het de andere kant 
op te lopen. Dan klikt ie niet. Met 
zijn bijna uitgestorven kodakje.

Alle mensen zijn mooi zo blijkt. 
Wat ze laten zien, wat ze zeggen, 
altijd mooi. Gekke lange mannen, 
kleine vrouwtjes. Niemand weiger-
de, alleen de postbode zei nee. 
Eenmaal betaalde hij 7 euro.

Effe meejiggen buur. Hij zou va-
ker nee zeggen, maar daar gaat ie 
alweer. Uit de mauw, wauw! Een 
straat vol muziek. Chansons, Bos-
sanova, soms van het genre Alle-
DertienGoed. Hij speelde iets van 
de Kinks toen ze elkaar ontdekten. 

Inmiddels kennen beiden de klap-
pen, de kwetsbaarheid.

Fotografie, schilderen, muziek. En 
een beetje zeiken af en toe. Op 
de groepsapp. Over ochtenddrukte. 
Over lantarenpalenliefde. 

Geestdrift, noodzaak, hoe dan ook 
onverminderd enthousiast. Onveran-
derd? Ja, oké, het wordt steeds 
mooier. Toch.

Buren in Beeld

tekst: redActie foto: de groene regentes

Na tweeënhalf jaar werk door een actieve 
groep vrijwilligers en ruim 70 participanten 
in de Coöperatie Haags Opgewekt U.A. is het 
collectieve zonnedak tot stand gekomen. Nu 
tijd voor de Grand Opening, uiteraard in de 
Nieuwe Regentes zelf. 

Buurman in de natuur
Om 15.00 uur is de aftrap met de theater-

voorstelling ‘Buurman in de Natuur’ van Plan 
D. De voorstelling gaat over de kracht en de 
schoonheid van de natuur, maar ook over de 
kwetsbaarheid van het milieu. De voorstelling 
is voor alle leeftijden, voor de leden van de co-
operatie die participeren in het zonnedak is dit 
programmaonderdeel gratis. 

Energiesystemen van de toekomst
Na de voorstelling zal Ad van Wijk, hoogle-

raar aan de TU Delft en adviseur over duurza-
me energie iets vertellen over de Energiesys-
temen van de toekomst. Verder aandacht voor 
wat klimaatverandering doet met een stad en 
wat je daar tegen kan doen. 

In productie!
Tot slot vindt om 18.00 uur de formele ope-

ningshandeling plaats waarmee het zonne-
dak vanaf dat moment ook echt officieel in 
productie gaat. Daarna tijd voor een hapje en 
een drankje. Alle belangstellenden zijn wel-
kom tijdens de openingsmiddag. Informatie 
over het collectieve dak en andere activiteiten 
van de Groene Regentes is te vinden op www.
groeneregentes.nl. Informatie en kaartjes voor 
de theatervoorstelling zijn te vinden op www.
denieuweregentes.nl

De wijk steeds groener…. Op 25 oktober neemt De Groene Regentes het collectieve zonnedak op theater 
De Nieuwe Regentes officieel in gebruik. 
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De stille 
schreeuw
Een jeugd van 
ellende en 
geluk

tekst: Anne de grAAf

Djadi Loose, die woont in het Regentes-
sekwartier, schreef een boek dat gebaseerd 
is op haar eigen leven. Een kinderleven van 
mishandeling en opgroeien in de jeugd-
zorg. Haar ervaringen schreef ze op om 
andere mishandelde kinderen een stem te 
geven. 

Ze heeft de Hogere Hotelschool gedaan en 
werkt al jaren als assistent-manager bij Resto 
VanHarte. “Een eindeloos leuke baan, altijd 
bezig met mensen. Heerlijk vind ik dat.” Djadi 
heeft meer talenten. “Vanaf mijn zevende 
wilde ik al schrijfster worden. Na mijn studie 
heb ik twee schrijfcursussen gedaan. Toen be-
sefte ik dat ik zelf een groot verhaal te vertel-
len heb. Dat heb ik opgeschreven in ‘De stille 
schreeuw’.”

Uitgeverij
Op een rol behang noteerde ze een tijds-

lijn met haar jeugdherinneringen. Eerst voor 
zichzelf. Een jeugd die ze, na jaren van emo-
tionele mishandeling door haar ouders, heeft 
doorgebracht in kindertehuizen. Wat ze had 
opgeschreven liet ze aan een team van des-
kundigen lezen. Iemand gaf haar de tip om 

een eigen uitgeverij te starten en dat heeft ze 
gedaan. Eind augustus presenteerde ze haar 
boek in buurthuis De Mussen met een panel-
gesprek van mensen uit het werkveld. 

Rust en veiligheid
“Ik heb geluk gehad,” zegt Djadi. “Door hulp-

verleners die soms buiten de regels durfden 
te treden. Een van hen nam me mee naar haar 
huis, bijvoorbeeld als ik met de feestdagen 
helemaal alleen in het tehuis dreigde achter 
te blijven. Later kwam ik er in de weekends en 
tijdens vakanties. Het was voor mij een open-
baring te ervaren hoe mensen op een goede 
manier met elkaar kunnen omgaan. Ik kon 
enorm genieten van die momenten van rust 
en veiligheid”. 

Ze draagt haar boek op aan alle kinderen die 
(emotioneel) mishandeld worden. Ze speelt 
met het idee om in haar volgende boek de 
stem laten horen van de medewerkers in de 
jeugdzorg en te laten zien waar zij tegenaan 
lopen. 

‘De stille schreeuw’ is te bestellen bij Bol.
com, Bruna.nl of te bestellen bij de boekhan-
dels. 

tekst: redActie 

Op 11 nov vindt in ‘Vrijplaats Utopie’ in de 
Grote Pyr aan de Waldeck Pyrmontkade 
de presentatie plaats van de roman ‘De 
Hoevekronieken’, (deel 1, ‘De Begooche-
ling’) geschreven door wijkbewoner Wim 
Kauffman. ‘De Hoevekronieken’ is het ver-
slag van zijn aanwezigheid als bewoner 
en later als staflid van de destijds roem-
ruchte afkickkliniek de Emiliehoeve, die 
overigens nog steeds in een totaal andere 
vorm bestaat. Tijdens de presentatie zal 
een exemplaar overhandigd worden aan 
de directeur uit die tijd, Martien Kooy-
man, en de middagpresentatie is in han-
den van schrijfster en therapeute Mirjam 
Windrich.  

Hoevekronieken

tekst: mArike bAUwens 

Zo iemand is bijvoorbeeld Nisha Ar-
jun uit ReVa. Zij is mentor van Carolus, 
een man van 66 met ernstige Parkinson 
problemen. Zelfstandig wonen lukte niet 
meer en een tijdje geleden verhuisde hij 
naar een verpleeghuis. Hij vond het heel 
moeilijk om zijn situatie te accepteren. 
Nisha heeft hem hierbij geholpen. Door 
Parkinson is het voor hem ook lastig om 
alles te overzien, zijn uitgavenpatroon 
bijvoorbeeld of de aanschaf van kleding. 
In andere situaties doet een dochter of 
zoon dat, een ouder of een partner, maar 
Carolus heeft weinig contact met zijn fa-
milie. Nisha doet dit nu samen met hem. 

Waarom wachten?
Ellen: “Ik ontmoette Nisha zeven jaar 

geleden tijdens een voorlichtingsbijeen-
komst in een verzorgingshuis waar ze 
werkte als teamleider ambulante zorg. 
Áls ze met pensioen zou zijn, dan zou ze 
vrijwilliger worden, beloofde ze. Maar 
een paar dagen later belde ze al; waarom 
wachten?”

Nisha weet uit ervaring hoe belangrijk 
het is dat iemand goed bijgestaan wordt. 
En ook hoe prettig het is voor de zorg om 
het met iemand ‘van buiten’ te hebben 
over een patiënt die niemand meer heeft 
en moeilijk kan vertellen wat hij of zij 
graag wil. 

Wettelijk vertegenwoordiger
Het zelfbeschikkingsrecht moet zoveel 

mogelijk behouden worden, en als men-

tor ben je wettelijk vertegenwoordiger. 
Dat betekent ook dat artsen en instellin-
gen verplicht zijn met de mentor te over-
leggen. Om dat goed te kunnen, moet je 
als mentor je mensen goed kennen. Dat 
doen mentoren op verschillende manie-
ren, aangepast aan de persoon in kwestie. 
Met de een ga je op stap, met een ander 
praat je veel. 

Nisha is ook mentor van twee demen-
terende ouderen in het verpleeghuis. Zij 
hebben geen familie die kan vertellen 
wat ze belangrijk vinden en hoe ze altijd in het 
leven stonden. Het vergt veel creativiteit van 
haar om daarachter te komen en juist dat vindt 
ze aantrekkelijk aan dit vrijwilligerswerk.

Tijd
Ellen: “Er zijn ook goede commerciële 

bureaus, vaak 1-pitters. Het verschil is 
dat onze mentoren tijd hebben en nemen 
en kunnen handelen in de geest van cli-
enten. Mentoren zijn vaak met pensioen, 
maar er zijn ook jongere vrijwilligers. 
Een veertigjarige ict’er bijvoorbeeld. Hij 
weet van zichzelf dat hij goed kan plan-
nen, heel efficiënt is, en doet naast dit wat 
zakelijke werk heel graag iets sociaals. 
Dit werk doet een beroep op zijn andere 
vaardigheden.”

Opleidingen en ondersteuning
Nisha kent de zorg. Andere mentoren 

niet. Dat maakt niet uit, stichting Mentor-
schap zorgt voor een goede match, ver-
zorgt opleidingen en biedt ondersteuning 
zoveel als nodig is. 

www.mentorschaphaagenrijn.nl

Van ict’ers tot pensionado’s 

Mentor bij stichting 
Mentorschap 
Haag & Rijn 
“Als je niet (meer) zelfstandig beslissingen kan nemen over de zorg die je nodig hebt, en er 
is niemand in je omgeving die dat voor je kan doen, is het fijn als een ander dat doet”, zegt 
Ellen Vos, coördinator voor Haaglanden. “Iemand die je kent, die weet wat je belangrijk 
vindt én dit goed voor je kan verwoorden.’’
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Hoffelijkheid
Bij het voetgangerslicht op de kruising 
Beeklaan-Weimarstraat word ik aangespro-
ken door een oude heer van Surinaamse 
origine. Met omstandige formaliteit vraagt 
hij uitkomst omtrent de kortste route naar 
een adres in de nabije omgeving. Uiteraard 
ben ik hem behulpzaam. Dan neemt hij af-
scheid met de woorden: “Ik dank u, goeden-
dag mijnheer”. Het laatste woord spreekt hij 
uit zoals je het schrijft en hij maakt er een 
lichte buiging bij. Enigszins confuus door 
dit vertoon van archaïsche wellevendheid 
zie ik nog kans om met een hoofdneiging te 
riposteren: “Gaarne tot uw dienst.”
Lichter van gemoed en tred vervolg ik 
mijn weg. Deze man ziet kans een simpele 
uitwisseling van informatie te verheffen tot 
een hoffelijke pas de deux. Namijmerend 
bedenk ik hoe jammer het is dat ik mijn 
hoed niet op heb; ik had hem kunnen afne-
men. Ook een hoofse accolade had kunnen 
dienen als stijlvolle afronding. En anders 
een eenvoudige, maar oprechte handdruk.
Vervuld van deze verheven overpeinzingen 
sla ik bij het oversteken van de volgende zij-
straat geen acht op een snerpend scooter-
tje dat van achteren nadert en voorlangs de 
bocht gaat ronden. Door mijn onoplettend-
heid moet de berijder ijlings in de remmen. 
Hij benut de ongewilde vertraging om mij 
luidkeels en staccato een reeks levensbe-
dreigende aandoeningen toe te wensen 
die mij zonder verwijl naar het graf zullen 
slepen. Hij formuleert bondig en pregnant. 
Voor ik mijn ontreddering te boven ben 
en kan reageren scheurt hij al weg. Ik ben 
terug op aarde.
Je komt zulke types vaker tegen, prat op 
een kort lontje, altijd bereid de medeburger 
de ongepolitoerde waarheid toe te dienen, 
recht in zijn smoel. Niet te bleu voor een 
pittige confrontatie, wars van oppervlak-
kige beleefdheid. Jammer, want veel con-
takten zijn weliswaar oppervlakkig, maar 
juist aan de oppervlakte ontstaat gemak-
kelijk wrijving. Vooral als je er gemalen glas 
tussen gooit. Probeer een scheutje olie, dat 
doet wonderen. Neem een voorbeeld aan 
de caissière. “Een fijne dag verder!” U bent 
al tevreden met een drááglijke dag. Maar 
zo’n met een vermoeide glimlach gedebi-
teerde frase apaiseert toch de nurkse klant. 
Die werpt weliswaar met een broedende 
tronie de boodschappen in zijn tas, maar 
verlaat het pand zonder amok te maken. 
Een woord, een gebaar, een lach op het 
gelaat. Mogelijk het product van opvoeding 
of dressuur, niet echt uit het hart, maar 
wat zou het! Ik pleit voor herwaardering 
van de geste, het gebaar dat werkt als een 
sacrament, ex opere operato, ongeacht 
de morele gesteldheid van de bedienaar. 
Derhalve is het mij veroorloofd u genadig 
een recht goeden dag te wensen.

 
Bert de Croon

C
olu

mn
CULTUUR IN DE WIJK

tekst: redActie 

Al wandelend kwam Myrthe op het 
idee om QR-tegels te plaatsen in de wijk 
met daarop historische gegevens over 
het pand of de omgeving. Ze diende dat 
plan in bij het Wijkbudget en kreeg in 
september van de jury inderdaad het 
groene licht voor de uitvoering van haar 

wijkplan. In de wijk wil ze 50 QR-tegels 
plaatsen.

Voor dit project is Myrthe op zoek naar 
mensen met mooie verhalen, of weetjes 
uit Regentes en Valkenbos. Dat kan van 
alles zijn. Misschien heeft er vroeger 
een dichter in onze buurt gewoond, of u 
weet waarom uw straat de gulden klin-
ker ooit ontving. Of u weet nog wie de 

eerste winkelier was van een bijzonder 
winkelpand. Alle informatie over de 
wijk is welkom. Uiteindelijk worden die 
wetenswaardigheden gebruikt als Tegel-
weetjes. Dan kom je bij de website van 
die straat en de pagina waar je naartoe 
gelinkt wordt bevat dan alle informatie 
van toen en nu. U kunt uw verhalen mai-
len naar: contact@tegelweetjes.nl

Tegelweetjes 
De geschiedenis levend 
houden

“Wie was meneer 
van Bylandt eigenlijk?

”

Wijkbewoonster Myrthe Cools loopt al jaren door de wijk en vraagt 
zich al wandelend allerlei zaken af. Wat zat er vroeger in dat win-
kelpand? Wie was meneer van Byland eigenlijk? Wanneer zijn deze 
huizen hier gebouwd? Wat stond er voor de nieuwbouw op het Re-
gentesseplein? Waarom staan er van die vreemde koepeltjes op dat 
huis? Enz., enz
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BIBLIOTHEEK
Za 13 okt 13.30 – 15.30 uur
Muriel Spark  ‘Memento Mori’ ; 
Shakespeare & Co:  ‘Eind goed, al goed’.
do 18 okt 14.00 -16.00 uur
DocuDonderdag: ‘I, Daniel Blake’
Geen documentaire, maar zo informatief dat 
we deze film graag laten zien.
di 23 okt 10.00 – 12.00 uur
Lezing Bad- en strandmode; lezing door 
kunsthistorica Saskia Kuus.
wo 24 okt 14.00 – 17.00 uur  
Iedereen naar zee! Gaat u mee naar Pano-
rama Mesdag en de Pier in Scheveningen?
vr 26 okt 13.30 – 15.00 uur
iZi Gezond Langer Thuis; lezing iZi Gezond 
Langer Thuis 65+
do 1 nov 14.00 -16.00 uur 
CreaDo; samen met andere creatievelingen 
aan de slag.
vr 9 nov 15.00 – 16.30 uur
Lezing: ‘Glans en Geluk: Kunst uit de Wereld 
van de Islam’; lezing Gemeentemuseum
za 10 nov 13.30 – 15.30 uur
Kazuo Ishiguro - ‘The Remains of the Day’ ; 
Shakespeare & Co: ‘Eind goed, al goed’.
di 13 nov 10.00 – 11.30 uur 
Gezond zorgen voor een zieke; zorg dat je 
zelf niet ziek wordt.

do 15 nov 14.00 – 16.00 uur 
DocuDonderdag: ‘Sami Blood’ ; een Sami-
meisje verhuist naar de grote stad.
wo 21 nov 14.00 – 15.30 uur 
Middeleeuws speelgoed maken (HIP); maak 
je eigen speelgoed
di 27 nov 10.00 – 12.00 uur 
De Haagse Affiche Galerij; Wendy Louw 
vertelt over de Haagse Affiche Galerij die we 
daarna bezoeken.
vr 30 nov 13.30 – 15.30 uur
Goed voor weinig! Workshop lekker, gezond 
en goedkoop eten 65+
do 6 dec 14.00 – 16.00 uur 
CreaDo; samen met andere creatievelingen 
aan de slag.
za 8 dec 13.30 - 15.30 uur
Julian Barnes ‘The Sense of an Ending’; Sha-
kespeare & Co: ‘Eind goed, al goed’.
vr 14 dec 13.30 – 15.00 uur
Workshop: het Rode Kruis; workshop Rode 
Kruis 65 +

BETHEL – Thomas Schwenckestraat
Do 1 nov 18.00- 19.30 / 19.30 – 21.30 uur
PraatMaal van 18.00 – 19.30 uur en/of aan-
sluitend de workshop ‘God in de supermarkt’ 
Opgave: Leo van Driel, leo.vandriel@planet.
nl. Maaltijd € 4, Workshop € 4.

DE PRAEL – Esperantoplein
zo 21 okt 16.00 – 18.00 uur
Winterlicht in aantocht. De kick off van 
Winterlicht. De Grote Theatrale Buurt Bingo 
is de aftrap voor Winterlicht. Info: info@pe-
pedenhaag.nl Kom alvast proeven wat je in 
december kunt verwachten. Toegang gratis. 

DE PRAEL – Esperantoplein
Do 1 nov 19.00 – 21.00 uur
Een leefbare buurt, ook in de toekomst! Doe 
mee en deel jouw ideeën over hoe we de 
buurt, ook in de (gasloze) toekomst, schoon, 
groen, duurzaam en leefbaar kunnen houden. 
Gratis toegang. Meer informatie volgt via 
www.duurzaamdenhaag.nl
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Ongewenste graffiti 

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 graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te 

wonen, werken en leven.

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53

Eerste Haagse vega-
restaurant met 
EKO-keurmerk

Veggies 
On Fire

Veggies On Fire aan de Beeklaan kreeg 
onlangs als eerste veganistisch restau-
rant in Den Haag, en als derde vega res-
taurant in Nederland het EKO-keurmerk 
Horeca Goud uitgereikt. Het certificaat 
geeft aan dat minimaal 80% van de in-
grediënten van biologische kwaliteit 
zijn. Bij Veggies On Fire zijn Carin en 
John al meer dan 5 jaar gastvrouw en 
chefkok voor hun gasten. 

Duurzaamheid
Restaurants met het EKO-

keurmerk dienen jaarlijks twee 
verbeterdoelstellingen te heb-
ben om verder te ontwikkelen. 
Carin en John zijn echte dieren-
vrienden en een van hun ver-
beteracties een bijdrage voor 
dierenopvang Melief. Verder in-
vesteren zij dit jaar in energie-
besparing door de aanschaf van 
een duurzame koeling en door 
de aanschaf van ledlampen.

AGENDA
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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 Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk.
tel: 0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192, 
tel: 0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: tel: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis. tel: 070-210 14 65
GGD: 088 355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag: Riviervis-
markt 2, Den Haag, Tel: 070 205 1068
Centrum Jeugd en Gezin, Hanenburglaan 
339, tel: 0800 2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: tel: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt 
XL, in De Regenvalk, 070-2052660 

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

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

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

Cultuur en agenda
sAmenstelling: Piet vernimmen

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

NEST – 
THE BRICKS THAT BUILD A HOME

Opening 23 nov 17.00 – 19.00 uur. Nest maakt 
een tentoonstelling over thuiskomen, fami-
lieportretten en huiselijkheid in het pas ge-
opende Migratie Museum, Hoge Zand 42, in 
Den Haag. Het nieuwe museum maakt migra-
tiegeschiedenissen van verschillende migran-
tengroepen in Den Haag zichtbaar en besteedt 
aandacht aan de grote rijkdom van de culturele 
diversiteit in onze stad. Zes kunstenaars tonen 
uiteenlopende vormen van familieportretten, 
huiselijke scenes of beelden die ingaan op on-
derwerpen als culturele uitwisseling, thuisho-
ren en ontheemding - www.nestruimte.nl

DNR - DE BETOVERING

Woe 24 t/m vrij 26 okt is Theater De Nieuwe 
Regentes Festivalcentrum van de Betovering, 
het kunstfestival voor kinderen van 2 t/m 
12 jaar. Tijdens het festival vinden ruim 550 
voorstellingen en workshops uit binnen- en 
buitenland plaats door geheel Den Haag. Dit 
betekent dat er die dagen vanaf 11:00 uur 
allerlei activiteiten en workshops zijn, naast 
de dagelijkse voorstellingen rond een speci-
fiek thema. Zo staat dinsdag en woensdag al-
les in het teken van de zee, donderdag staan 
natuur en duurzaamheid centraal en vrijdag 
circus- www.denieuweregentes.nl

VERTELVLOER – VOLG DE OLIFANT

25 nov 15.00 uur. Een muzikale vertelling 
over de magie van liefde en hoop door Frans 
de Vette en Gottfrid van Eck. Een jongen vol 
vragen, Peter Duchenne, gaat op zoek naar 
zijn doodgewaande zusje Adele. Op een dag 
bezoekt hij een waarzegster en vertelt over 
zijn verlangen. Peter krijgt van haar een on-
begrijpelijk antwoord: Volg de olifant! Dan 
begint zijn lange speurtocht vol wonderbaar-
lijke gebeurtenissen. Doelgroep: jong en oud 
vanaf 8 jaar. Entree 10 euro. Adres Cartesius-
straat 137g. Facebook: vertelvloer. Reserve-
ren: vertelvloer@gmail.com

DE ELECTRICITEITSFABRIEK -  
CLIMATE AS ARTIFACT

18 okt 18.00 uur Opening. ‘Climate as Ar-
tifact - Klimaat als mensenwerk’ is een 
tentoonstellingsprogramma dat kunste-
naars, ontwerpers, wetenschappers en de 
maatschappij samenbrengt om onze per-
ceptie van cultuur en natuur opnieuw te 
bekijken. Het kunstenaarscollectief Satel-
lietgroep presenteert gedurende vijf weken 
een steeds wisselend tentoonstellingspro-
gramma. ‘Climate as a artifarct’ duurt tot 18 
nov. Kijk op de website voor het volledige 
(openings)programma - www.electriciteits-
fabriek.nl

DNR - VERRECK EN PLEIJSIER

Zat 10 nov, 20.15 uur. Reünie van Verreck & 
Pleijsier, de Haagse jongens die ooit het Leids 
Cabaret Festival wonnen en veel succesvolle 
cabaretprogramma’s en de veelgeprezen CD 
‘Ja’ maakten. Na hun theaterperiode bleven 
er met tussenpozen nieuwe liedjes komen. 
Gerijpter, beter. Nog steeds leuk. Tijd voor 
een nieuwe CD, getiteld ‘Reünie’. Tgv het uit-
komen van ‘Reünie’ presenteren zij een ge-
lijknamige muzikale voorstelling. Daarin veel 
nieuwe liedjes, wonderschoon gitaarspel van 
Paul en onontkoombare verhalen van Marcel - 
www.denieuweregentes.nl

WIJN & KUNST –  
BRIDGING THE GENDER GAP

Opening zon 14 okt 15.00 - 18.00 uur. Met 
de titel, ontleend aan de arbeidsmarkt, wil-
len de deelnemende kunstenaars een ruime 
opvatting uitdragen waarin gender op veler-
lei wijze onder de aandacht kan worden ge-
bracht. Traditionele  mannen- en vrouwen-
rollen staan ter discussie en scheidslijnen 
vervagen. Expositie tot 14 nov. Deelnemers 
zijn Anja Jager, Cora Beijersbergen van He-
negouwen, Ruud Becker, Ramona Hielckert, 
Ingrid Berger, Suus Zweekhorst en Martin 
Koole- www.wijnenkunstatelier.nl

SOCIETEIT ENGELS - MICHAEL MCDER-
MOTT & HEATHER HORTON

Woe 7 nov. De langverwachte opvolger van 
Michael McDermott voor de alom geprezen 
2016-release ‘Willow Springs’ heeft toepasse-
lijk de titel ‘Out From Under’. De 11 nummers 
op ‘Out From Under’ nemen de luisteraar nog 
een stap verder in de reis van McDermott. Zijn 
vrouw Heather Horton, bleef ook niet stil zit-
ten en bracht haar eigen geweldige CD uit: 
‘Don’t Mess with Mrs. Murphy!’ – haar eigen 
toespeling op haar leven en huwelijk met Mi-
chael McDermott.  - musemix.com/concert-
series/

SOCIETEIT ENGELS - ERIC BRACE & 
THOMM JUTZ

Don 22 nov. De 14 nummers van de laatste CD 
van Eric Brace, Peter Cooper en Thomm Jutz  
pakken ‘gewichtige’ onderwerpen aan zoals 
maanwandelingen, stoomboot kapiteins, dol-
lar slot machines, de geboorteplaats van Jerry 
Lee Lewis, het nadeel van Parkersburg, West 
Virginia en een Tennessee-stad die onder wa-
ter wordt gezet om elektriciteit te winnen. 
Country Americana op zijn best, met de meest 
heerlijke verhalen, prachtige samenzang en 
gitaarspel om je vingers bij af te likken!!! - 
musemix.com/concert-series/

ZAAL 3 –  
DE POEZIECLUB

7 nov 20.30 uur. In 1966 traden dichters als 
Simon Vinkenoog Carré, Jules Deelder en 
Johnny the Selfkicker traden op voor een 
uitverkocht joelend Carré. Jos Nargy en Joep 
Hendrikx vragen zich af waarom een derge-
lijke avond tegenwoordig haast ondenkbaar 
lijkt. De poëzie verdient beter vinden zij. 
Samen met muzikant Bas Prins brengen de 
Poezieboys de beste poëzie van dit moment, 
geïnspireerd op die ene legendarische avond 
in Carré. De Poezieclub keert om de maand 
terug in Zaal 3 - www.hnt.nl

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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Ud festival
Festival rond het snaarinstrument dat de 
muzikale link vormt tussen Oost en West

Za 27 okt | Nada Mahmoud & ensemble

Zo 11 nov | Omar Bashir ft. Rita Movesian DECEMBER
Za 1 | Spotlight: Romania Celebration | Cinema & Art
Za 8 | Fables | L’Autre Pays du Théâtre*
Vr 14 | It’s Wunderbar! | Wervelende show van Sven Ratzke
Zo 16 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Concert + brunch

Zo 16 | Verreck Konkreet | Live Talkshow over buurtactualiteiten

Di 18 | De Haagse Spot | Open podium Kleinkunst

NOVEMBER
Vr 2 + Za 3 | Modern Body Festival | Performances & art
Zo 4 | Compañía Maria ‘la Serrana’ | Essentie van de flamenco

Vr 9 | FF d’r UIT | Toneelvoorstelling Mantelzorg*

Za 10 | Reünie | Cabaretliedjes met Verreck & Pleijsier

Za 10 | La Fosette Bleue | L’Autre Pays du Théâtre*
Za 17 | La Voix Humaine | Opera voor solosopraan*
Za 17 | Dreumesconcert | Residentieorkest
Zo 18 | Willem & Wolfgang | Residentieorkest (6+)
Zo 18 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Trio Klara | Concert + brunch

Zo 20 | De Haagse Spot | Open podium Kleinkunst

Vr 23 | DNR Bluesclub | Dampende Blues, versleten dansvloer!

Vr 23 + Za 24 + Zo 25 | Cell Talk | A play by Dana Bagshaw*

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

Za 24 nov

The Soul of Spanish Harlem  
Spetterend theaterconcert met salsa, 
latin jazz, mambo en boogaloo

Shirma 
Rouse 

InSpiRituals
Inspiratie-Spiritualiteit-Rituelen
Za 15 + Zo 16 dec 
Inspirerende buurtwandeling + 
Voorstelling in De Nieuwe Regentes

Festival rond het snaarinstrument dat de 
muzikale link vormt tussen Oost en West
Festival rond het snaarinstrument dat de 

DNR SERIES
Ukkieconcert | Iedere woensdag

Peuterdans | Elke vrijdag 

El Pub Flamenco | Tweewekelijks, ‘duende’

DNR Filmclub | Elke dinsdagavond
Nov: Spiritual Cinema | Dec: Spotlight Romania

Gianna 
Tam

Lilian 
Vieira

theater voor en door de buurt 

* = verhuur

Di 18 | De Haagse Spot | Di 18 | De Haagse Spot | 

Inspirerende buurtwandeling + 
Voorstelling in De Nieuwe Regentes


