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Ovonde Valkenboslaan/Weimarstraat
Een vloeiende verkeersafwikkeling?
TeksT: AAd vAn schie

Tussen 20 april en 10 juli is op de krui-
sing Valkenboslaan en Weimarstraat een 
wonderlijk en golvend verkeersplein 
aangelegd. Het plein kwam tot stand na 
een burgerinitiatief en is uitgewerkt met 
direct belanghebbenden en de gemeente 
Den Haag. De ‘oude’ kruising zonder stop-
lichten, ontstaan na de reconstructie van 
de Valkenboslaan zo’ n vijf jaar geleden, 
leverde veel gevaar en ook daadwerkelijk 
ongelukken op. 

De redactie bezocht de Ovonde en sprak 
met een aantal gebruikers. “Leuk rondje zo!”,  
meldt een scootmobielrijder die de hele ron-
de even pakt. Als je een half uurtje vanaf het 
groene bankje van de zogenaamde ‘contra-
driehoek’ rondkijkt naar de verkeersstromen 
op de Ovonde, valt op dat het ronddraaiend 
verkeer zich opvallend rustig afwikkelt. De 
snelheid van het autoverkeer is er uit en de 
fietsers kunnen sneller en veiliger de over-
steek van de Weimarstraat naar de kleine 
Weimar en vice versa maken. Er is ook opval-

lend weinig wachtend verkeer. Veel fietsers 
steken hun hand uit als ze de Weimarstraat 
indraaien. Sommige fietsers rijden wat aar-
zelend  door bij de kruisingen met het auto-
verkeer, maar dat kan onwennigheid zijn. “Ik 
vertrouw het nog niet helemaal, dus ik doe 
voorzichtig”, zegt een wat oudere man. Maar 
zelfs de roekeloze fietsers die bijvoorbeeld 
tegen de richting in over het fietspad rijden, 
komen nauwelijks in gevaar. De auto’s stop-
pen keurig. Bovendien kun je als fietser als 
het ware een beetje zwierend over het fiets-
pad gaan.  De oversteek vanuit de Weimars-
traat op de hoek met de tabakswinkel is voor 
de fietser een beetje lastig, omdat je daar 
naar links moet opschuiven en tegelijk moet 
kijken of er geen auto meteen achter je rijdt.  
Kortom, de Ovonde is nog te kort in gebruik 
om het sein ‘veilig’ af te geven, maar het lijkt 
een succes te kunnen worden. Over de veilig-
heid van de rotonde merkt een montere wijk-
bewoonster op: “Ach, ik heb daar eigenlijk 
niet zo’n mening over. Trouwens, ik rijd de 
rotonde nooit rond. Ik sla altijd wel ergens af, 
anders kom ik nergens.“  De wijkagente die 

we spraken bij de Ovonde gaf aan dat er geen 
ongelukken gebeurd zijn de eerste tien da-
gen en zij sprak van een overzichtelijk plein 
voor de politie.  Mooi! Het kijken naar die ver-

keersstromen levert vanwege het draaien en 
golven een licht psychedelisch effect op. Het 
coffeeshopbezoek in de Weimarstraat zou 
een daling kunnen gaan vertonen. 

Eigenwijs Weimar
Vanaf drie meter hoogte gooiden op zondag 14 juni om 13.00 
uur leerlingen van Circusschool Circaso voor de deuren van 
De Nieuwe Regentes een doos kleurkrijt naar wethouder Jo-
ris Wijsmuller, die het pakketje behendig opving. En met de 

tekst op de stoep ‘Geopend door Eigenwijsmuller’ was Eigen-
wijsWeimar even later geopend: gedichten, accordeonmu-
ziek, bluegrass, een troubadour en popmuziek, stoepkrijten, 
massage, opening van exposities, wedstrijdjes fietsen en op-
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In gesprek met 
Hakim Ahbarouch

FoTo: MArijke reuvers

FoTo: PieT verniMMen

“Ik vertrouw het nog 
niet helemaal, dus ik doe 
voorzichtig”
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Door: AAD vAn Schie 

Voor u ligt alweer de derde Konkreet-

Nieuws boordevol verhalen uit de wijk. Nu 

zijn er niet veel bewijzen meer nodig voor 

de slogan ‘In ReVa gebeurt van alles’. 

We volgden Hakim, de man die namens 

het stadsdeel o.a. verantwoordelijk is voor 

speeltuig en ondergrondse containers in 

de wijk, we spraken met Ria Becker, su-

pervrijwilliger rond het Newtonplein, met 

LuckyTV man Sander en de vrede in het 

Midden-Oosten kwam iets dichterbij via 

een maaltijd bij Love and Peas, het nieuwe 

Palestijns/Israëlisch restaurantje in de Wei-

marstraat. 

Dan was er nog de Culturele Parade en het 

songfestival in de Verademing, bruiste de 

Weimarstraat op een lome zondagmiddag 

en maakten we kennis met Rijk in je Wijk, 

het buurtnetwerk in het Valkenboskwartier, 

dat ons wees op het nieuwe initiatief ‘Een 

slimme senior’.

Zestien pagina’s telt dit nummer: meer 

kopij en meer advertenties en zo wordt 

de basis van de krant steviger. De nieuwe 

redactieleden zijn ingewerkt en we ‘verhui-

zen’ van De Nieuwe Regentes naar Buurt- 

en kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwen-

ckestraat. Daar maken we beperkt gebruik 

van de kantoorruimte van de Papoea- 

vereniging Nederland. Medewerkers van 

die vereniging bezorgen overigens de krant 

in de gehele wijk.

Heeft u ook een nee-nee sticker op de 

deur en wilt u wel het wijkblad ontvangen? 

Stuur een mailtje naar redactie@konkreet-

nieuws.nl en we sturen u de sticker “Graag 

wel KonkreetNieuws” De volgende editie 

van de krant verschijnt rond 15 oktober. 

Let voor de actuele zaken in de periode 

september-oktober weer op onze website  

www.konkreetnieuws.nl

VAN DE REDACTIECOLOFON

“Zestien  
pagina’s telt dit 
nummer: meer 
kopij en meer 
advertenties  

”

Driemaal is scheepsrecht. We zijn als redactie wel driemaal de recent gereali-
seerde Ovonde bij de Weimarstraat/Valkenboslaan rond gereden. We kunnen 
het u aanraden: elke dag even een Ovondetje doen, is goed voor je humeur.

IETS GEZIEN OF GEHOORD?
Heb je een leuk nieuwtje of iets anders dat interessant is 
voor  
KonkreetNieuws? Neem contact met ons op.

REDACTIE@KONKREETNIEUWS.NL

WWW.FACEBOOK.COM/KONKREETNIEUWS

WWW.KONKREETNIEUWS.NL

ADVERTEREN IN KONKREETNIEUWS? 

ADVERTEREN@KONKREETNIEUWS.NL

Meer dan 15.000 lezers!

Vind jij het leuk om mensen te ont-

moeten, artikelen te schrijven, te foto-

graferen of werken op een redactie en 

heb je affiniteit met de wijk Regentes-

se-en Valkenboskwartier? 

Wij zoeken:

Jongerenredacteur

Fotograaf

 

Neem contact op via 

redactie@konkreetnieuws.nl of bel 

06 19 25 80 11 voor meer informatie.

M/V GEZOCHT- SINDS 1974 - Indonesisch
Specialiteiten

Restaurant
Dewata

Een vertrouwd adres voor 

al uw Indonesische gerechten 

en vegetarische schotels

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

A�halen mogelijk
Reservering gewenst

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

De redactie: Piet Vernimmen, Aad van Schie, Anneke de Graaf, Quirine Reijman, Mieke Vischer, Ed Vervoorn. 
(Niet op de foto: Perry Lehmann.)
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Door: eD vervoorn

 
Wie kent ze niet, de korte filmpjes van 
LuckyTV die gedurende het seizoen aan 
het einde van De Wereld Draait Door 
(DWDD) te zien zijn? Sinds Koning Willem 
Alexander in een serie van deze hilari-
sche filmpjes figureert als de volkse Willy 
met aan zijn zijde de veelal hinnikende 
Max(ima), lijkt Lucky TV cultureel erfgoed 
geworden. Kees van Kooten noemde het 
al ‘Dé nieuwe satire. Geniaal in het satiri-
sche doordenken, in de vrijpostigheid.’ 

Sander van de Pavert bedenkt en maakt 
alle filmpjes zelf. Thuis, ergens in ReVa, 
kijkt hij televisie met het geluid uit en 
voelt het absurde in de situaties. Heeft 
hij inspiratie, dan gaat hij liefst direct aan 
het werk. In zijn studio’s, werkend tegen 
de deadline van DWDD. Dat kan er flink 
manisch aan toe gaan. Soms juichend, dan 
weer vloekend en 
schreeuwend en al 
dan niet onder in-
vloed van borrel of 
blow. “Dat hoort er 
allemaal bij”, zegt 
Sander, “en ook 
dat ik alles wat ik 
denk hardop uit-
spreek, dat gaat 
maar door. Het 
helpt me bij het formuleren van wat ik aan 
het doen ben. Maar ik geef toe, het komt 
vreemd over. Zelfs mijn eigen vriendin-
netje zei laatst: ‘Zoals jij daar bezig bent, 
dat is echt niet normaal’. Sander begint te 
lachen. “Tsja, ik ben wel heel lijp bezig. 
Maar ik kan het wel uitleggen. Ik kan heel 
slim, beleefd en beheerst zijn, maar als ik 
me creatief openzet, kan ik de aandrang 
niet stoppen. Dan geef ik me over aan die 
neurotische impulsen.”

Komische decors
Zo zoekt hij naar geluiden, knipt en 

plakt, monteert, spreekt stemmetjes in. 
Sander: “Ik bedenk qua onderwerp van te 
voren niet wat ik ga doen. Ik kijk gewoon 
wat er ontstaat. In feite hou ik van te vo-
ren helemaal nergens rekening mee.” Je 
zou denken dat hij met onderwerpen als 
Willy en Max, Wilders wil minder, Ron 
Fresen als clown of Geile Geert van Boer 
Zoekt Vrouw bekende mensen op de hak 
neemt, maar dat is nooit zijn uitgangs-
punt. “Het gaat om de situatie die ik in 
beeld kan brengen. Hoe absurd kan ik iets 
maken? Dat heeft niets te maken met mijn 
voorkeur voor mensen, politieke partijen, 
of stromingen. Neem de katholieke kerk: 
dat kan ik gebruiken vanwege het komi-
sche decor en niet omdat het al dan niet 

deugt.” Dat er toch regelmatig kritiek 
komt, is onvermijdelijk. “Veel mensen 
zien LuckyTV en dan valt er altijd wel iets 
te mopperen.”

Lekker prutsen in de studio
Nadat Sander in 2000 de Kunstacademie 

in Rotterdam had afgerond, kreeg hij van 
zijn ouders een digitale camera. Daarmee 
vond hij, achteraf bezien, zijn ding. “Met 
video en montage ben ik sinds die eerste 
camera nooit meer gestopt. Eerst filmde 
ik zomaar wat om 
me heen en thuis 
achter de computer 
maakte ik er al snel 
hele absurde dingen 
van. Lekker prutsen 
in de studio.”

Het heeft hem geen windeieren gelegd. 
Sander is met LuckyTV een bekend ge-
zicht geworden en geeft interviews op tv 
en in de geschreven pers. Zijn werk is er 
niet door veranderd, zegt hij: “Ik werk nog 
steeds op die bezeten manier, sluit me van 
alles af, wat er ook gebeurt. Wel is er qua 
techniek een ontwikkeling te zien. Vooral 

toen ik die stemmetjes zelf ging inspreken.” 

Kicken!
Hij vindt het fijn dat hij waardering krijgt 

voor zijn werk, als kunstenaar. Ook zijn er 
nu meer aanbiedingen en opdrachten. Al-
lemaal niet verkeerd. En op straat herkend 
worden vervelend? Welnee. “Het zijn altijd 
blije mensen die me aanspreken, leuk toch! 
Moet je horen: laatst zat ik hier op ditzelfde 
plein, zit er een dame met een plastic tas en 
een halve liter bier een sigaretje te roken. 
Komt ze op me af en zegt (hij gaat over in 
plat Haags en zwaait met z’n armen): ‘Hee 
Sander, ik wou ff zeggen, jij maakt m’n le-
ven helemaal fantastisch. Jij maakt mensen 
gelukkig!’ Nou, dat is toch kicken?” Weer is 
er die ontwapenende lach.
Dus gaat hij voorlopig lekker zo door, met 
grappige absurdistische filmpjes maken 
voor LuckyTV. Plannen voor de toekomst 
heeft hij niet. Het podium op? Sander schiet 
in een stuip: “Whahaah..! Nou, ik ben wel 
een praatjesmaker en trek graag aandacht. 
Wellicht zit er dan toch een podiumdier in 
mij. Een mimevoorstelling zal het vast niet 
worden, maar we zullen het zien.”

‘Hoe absurd kan ik iets maken?’Met Haagse Kracht 
vooruit

KORT

De neurotische impulsen van Sander van de Pavert (LuckyTV)

Sander van de Pavert werd in 1976 geboren in 
Den Haag. Hij woont en werkt in het Regentesse-
Valkenboskwartier. ‘’Ik voel me thuis hiero.” Na zijn 
studie werkte hij als vormgever waarna hij zich al 
snel richtte op het bewerken van video. Wat uit-
eindelijk resulteerde in ruim 1500 bijdragen aan 
verschillende televisieprogramma’s, waaronder 
sinds 2005 ‘De Wereld Draait Door’. 

Foto: Willy Jolly

Thuis, 
ergens in 

ReVa, kijkt 
hij televisie 

met het 
geluid uit

TEN VOETEN UIT

“Sander! 
Jij maakt 

mensen 
gelukkig!”

 Sander van de Pavert bedenkt en maakt alle filmpjes zelf.

Op 17 juni vond in Woonzorgcentrum 
Jonker Frans de Haagse Krachtconferentie 
plaats over ReVa. In de andere delen van 
Stadsdeel Segbroek is een vergelijkbare 
conferentie gehouden. Op deze bijeenkom-
sten is in gesprek met bewoners informatie 
verzameld om tot een nieuw gebiedspro-
gramma voor het stadsdeel te komen. 

Wijkbijeenkomst
Het was een levendige avond daar In 
Jonker Frans. De ongeveer 75 aanwezige 
bewoners en ambtenaren spraken in twee 
sessies over een vijftal onderwerpen: 
Werkgelegenheid, Winkelgebied Wei-
marstraat, Beeklaan en Regentesselaan, 
Handhaving buitenruimte, Handhaving 
Horeca en Woonoverlast en Sport op straat. 
Het ging er aan de verschillende tafels 
regelmatig dynamisch en emotioneel aan 
toe. Uitdiepen van onderwerpen was in dit 
korte tijdsbestek erg lastig, maar er kwam 
wel veel over tafel. Het maakt nieuwsgierig 
naar de verwerking van dit alles. 

Conferentie in DNR
Op maandag 7 september vindt er in De 
Nieuwe Regentes een grote conferentie plaats 
met onze wethouder Joris Wijsmuller over de 
resultaten van deze wijkbijeenkomsten. Kom 
luisteren en kijken op 7 september in DNR.  

É Vervolg van de voorpagina

 
EIGENWIJS 
WEIMAR 

Op zondag 14 juni opende Joris 
Wijsmuller op originele wijze het 
evenement ‘Eigenwijs Weimar’ voor de 
deuren van De Nieuwe Regentes. Het 
thema dit jaar was ‘Straatkunst’ . Ruim 
voor 13.00 uur had een groep bewo-
ners, begeleid door Trees Steeghs van 
het Huis van Gedichten en DNR al een 
tiental etalages volgeplakt met eigen 
poëzie. 
Op steeds wisselende locaties volgde 
na de opening een uitgebreid en geva-
rieerd programma: jonge musici speel-
den viool, de leerlingen van circus-
school Circaso maakten de hele straat 
tot circuspiste, The Doorbells speelden 
blues, er was bluegrass- en accorde-
onmuziek, er was een troubadour en 
popmuziek, een wedstrijd langzaam 
fietsen en een wedstrijd stoepkrijten. 
Bij meer dan twintig deelnemende 
ondenemers uit de Weimarstraat wa-
ren activiteiten. Wijn & Kunst opende 
de nieuwe expositie, Whispering Wall 
ging officieel verder met Vilt aan Zee 
en in DNR kon je je laten masseren. Het 
was een prachtige zondagmiddag.
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van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

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

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

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

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

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

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

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

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

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

ELKE EERSTE EN LAATSTE ZONDAG 
VAN DE MAAND OP DEN HAAG TV 
TUSSEN 19:00 EN 04:00

DEN HAAG MEDIA PRODUCTIES
WEIMARSTRAAT 63, DEN HAAG

WWW.SEGBROEKTV.NL

WWW.FACEBOOK.COM/SEGBROEKTV

SEGBROEK TV WERKT UITSLUITEND MET VRIJWILLIGERS. HEEFT U ERVARING ALS
VERSLAGGEVER, FILMER OF EDITOR? EN WILT U IETS BETEKENEN VOOR UW WIJK?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA INFO@SEGBROEKTV.NL.

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

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

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

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

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

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

uur

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

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

ondersteuning altijd dichtbij.

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

T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

HANDIG
•  Iedere dag lekker eten en 

drinken in Jonker Frans
•  Wij organiseren geregeld 

leuke activiteiten waar u aan 
kunt deelnemen

ADVIES
•  Onze huisverpleegkundige 

denkt met u mee
• Gratis advies in onze  

Gezondheid en Zorgwinkel

ZORG
• Een veilig gevoel met een  

hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw 

eigen omgeving en in 
woonzorgcentra Jonker Frans

Komt u 
ook naar 

de burendag op 
25 september?
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Door eD vervoorn

 
De openbare basisschool Galvani aan 
de Galvanistraat vierde in juni het hon-
derdjarige jubileum. Dat betekende een 
maand lang festiviteiten, waarop kinde-
ren, ouders, personeel en directie met 
veel plezier kunnen terugkijken. 

In aanwezigheid van burgemeester Van 
Aartsen en honderden kinderen, ouders 
en buren las Remco Campert bij de ope-
ning van de feestmaand op 5 juni zijn 

prachtige gedicht ‘Verzet’ voor. De eerste 
vier regels sieren voortaan de gevel van 
de zijmuur van de speelplaats:

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

Remco Campert, onze inmiddels 85-ja-
rige meesterdichter, is een oud-leerling 
van de Galvanischool. Hij speelde zijn rol, 

ondanks de zinderende hitte, met verve. 
Vervolgens barstte het feest los met een 
door kinderen en leerkrachten gezongen 
en gedanst lied ‘Hier is het feest’. Een lied 
dat de lading dekte, met zoveel activitei-
ten voor iedereen. 

In Zaal 3 aan het De Constant Rebec-
queplein waren muziekoptredens, een 
verhalenverteller, ballet en voorstellingen 
te zien. Oud-leerlingen en -medewerkers 
konden elkaar weer ontmoeten op de 
algemene reünie. Op 20 en 21 juni 2015 

vond het eerste Galvanischool kampeer-
weekend plaats bij Outdoorvalley in Berg-
schenhoek; er waren 102 kinderen en 82 
ouders bij. En dan nog het slotfeest op 26 
juni, met veel attracties en versnaperingen. 

De zomervakantie zal voor een heleboel 
mensen een welkome periode zijn ge-
weest om eens goed bij te komen van al 
dit feestgedruis. Veel kinderen uit ReVa 
bezochten en bezoeken de populaire Gal-
vanischool die uitgegroeid is van 80 kin-
deren in 1985 naar 380 kinderen nu.

100 jaar Galvanischool
Feesten begon met kleine daden

BROCANTEMARKT

tekSt en Foto’S: Quirine reiJmAn

Op een winderig Regentesseplein had zich 
zaterdag 13 juni een overzichtelijk aantal 
handelaren met hun waar geïnstalleerd. On-
der andere echte brocantespulletjes, strips, 
sierraden en boeken. De wind weerhield 
in ieder geval verzamelaar Anton Siedsma 
er niet van om enthousiast zijn kaarten, 
schoolplaten en Verkadeboeken aan de 
man te brengen. Een verrassend leuk aan-
bod, gebracht met een informatieve babbel. 
Op de foto toon hij zijn mooiste wandkaart 
van Nederland. 

 Onthulling van het gedicht  Burgemeester Van Aartsen, Remco Campert
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BIJZONDERE INITIATIEVEN

 De Speelgoedbeurs, Westeinde 125a

De Speelgoedbeurs deelt uit 
aan jarige Ooievaarspashouders
tekSt en Foto: AAD vAn Schie

 
De afgelopen maanden deelde De Speel-
goedbeurs Den Haag aan het Westeinde 
125a veel cadeaus uit aan jarige Ooievaars-
pashouders.

De speelgoedbeurs heeft een gevarieerde 
voorraad speelgoed in huis. Als uw kind in 
de leeftijd van 1 tot 12 jarig is in de periode 
augustus tot en met december komt het 

voor de geschenken in aanmerking.
U kunt per jarig kind drie stuks speel-

goed komen uitzoeken in de winkel op 
de volgende tijden: maandag, dinsdag en 
woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur en 
op de dinsdag en de donderdagmiddag 
tussen 13 en 15 uur. Neem wel het pasje 
van uw jarige kind mee.

Voor meer informatie zie:  
www.speelgoedbeurs.nl

tekSt en Foto: Piet vernimmen

De grote industriële hal van de Electrici-
teitsfabriek was vrijdag 26 juni omgeto-
verd tot het centrum van hedendaagse 
mode, inclusief een indrukwekkend 
spiegelende catwalk. In twee vrijwel 
uitverkochte shows presenteerden de 
studenten van de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten van de afde-
ling Mode op vrijdag 26 juni  met verve 
hun jaarlijkse modeshow. Behalve het 
schitterende werk van de afgestudeerde 
4e jaars, maakte het publiek ook kennis 
met werk van de 1e, 2e en 3e jaars. De 
1e jaars experimenteerden met mate-

rialen en vormen, de 2e jaars hadden 
zich laten inspireren door historische 
kostuums, en de 3e jaars legden een 
verband tussen mode en etniciteit. 
De modeafdeling van de KABK had van  
20  tot 26 juni op de eerste verdieping 
van de Electriciteitsfabriek ‘Exposed´ 
ingericht, de bijbehorende modeten-
toonstelling. 
Of het nu gaat om films uit de jaren 
’30, om de Strandbeesten van Theo 
Jansen, om muziekuitvoeringen, om 
modeshows of modetentoonstellingen, 
telkens blijkt weer dat dit gebouw onge-
kende mogelijkheden biedt. 

De catwalk in 
de Electriciteitsfabriek
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De catwalk in 
de Electriciteitsfabriek

Door: AAD vAn Schie

 
De werkgroep wil de buurtbewoners vra-
gen wat ze graag wensen op het plein en 
de omliggende straten, want een update 
van het plein is geen luxe, volgens de 
leden van de werkgroep. Ook de werk-
groep Nachtpreventie is aanwezig. Deze 
werkgroep loopt een keer per 14 dagen 
in tweetallen op zaterdagavond tussen 8 
en 12 in uniform een ronde door de wijk 
en rond het plein om de veiligheid te 
bevorderen. Ze letten op illegaal geplaatst 
grof vuil, spreken dronken herrieschop-
pers aan en signaleren onveilige situaties, 

zoals openstaande deuren. Zij kunnen 
met de portofoon onmiddellijk de politie 
oproepen. Er zijn dringend nieuwe, liefst 
wat jongere, krachten nodig. Je moet wel 
stevig in je schoenen staan natuurlijk. Het 
is een ideale manier om zelf bij te dragen 
aan een veiligere buurt en je maakt nieuwe 
contacten. Meld je aan bij werkgroeplid Ria 
Becker via marion25@live.nl of praat op 10 
oktober met ervaren werkgroepleden.
Voor informatie over het Newtonfestival: 
Kijk op Facebook Werkgroep Newton-
plein of op de website en facebook pa-
gina van www.konkreetnieuws.nl

LEEFBAARHEIDSEVENEMENT NEWTONPLEIN

Op 10 oktober tussen 12 en 16 uur organiseert de Werkgroep Newtonplein het 
jaarlijkse ‘Evenementenfestival’ op het Newtonplein. Het plein staat dan vol 
informatiekramen van stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met 
zorg, gezondheid, milieu en veiligheid. Ook krijgt het thema ‘respect voor el-
kaar’ aandacht. Er is van alles te doen voor jong en oud en op het plein staan 
kramen met hapjes en drankjes.

Straatfeest 
Buijs Ballotstraat

tekSt en Foto: eD vervoorn

In ReVa zijn ’s zomers altijd de nodige straat-
feesten. Eigenlijk wel een stukje stadscul-
tuur. Hiervoor kan de gemeente (een deel 
van) de kosten vergoeden. 

Bewoners van de Buijs Ballotstraat hadden 
op 4 juli hun traditionele straatfeest, nu al 
voor het 25e jaar. De bedoeling is om elkaar 
beter te leren kennen. Voor kinderen was het 
gehuurde zwembad dit jaar een must. Verder 
gezelschapsspelen waaronder klaverjassen, 
wat nu weer eens de wat oudere bewoners 
aansprak. Natuurlijk de taartenwedstrijd, een 
bingo met leuke prijzen, een verhalenver-
telster, wie is wie op de (oude) foto, en een 
leuke band waarop de heupen los gingen. 
Samen eten aan lange tafels is de traditie. 
Nieuw was de touwtrekwedstrijd tussen stra-
ten uit de buurt. Op de foto de winnaars uit 
de Columbusstraat, die in de finale het Buijs 
Ballotteam nipt versloegen. 

tekSt: Anneke De GrAAF

 
Nelleke Cornelissen zette samen met Hel-
een Goddijn in Den Haag Rijk in je Wijk op, 
informele netwerken van buurtbewoners 
die elkaar leren kennen en samen dingen 
oppakken. Plezierige dingen, zoals eten, 
wandelen en uitgaan met elkaar. Als een 
van hen wel wat steun kan gebruiken, zijn 
ze er ook voor elkaar. Rijk in je Wijk organi-
seert op 10 september a.s. ‘Een slimme se-
nior is op tijd op de toekomst voorbereid’. 

Nelleke Cornelissen (66, bedrijfsadvi-
seur en levensloopbaanplanner) woont 
al 18 jaar in de Fultonstraat. Ze was en is 
naast haar werk altijd bezig om projec-
ten op te zetten om mensen met elkaar te 
verbinden. Ze sprak met Heleen Goddijn 
over haar droom: ‘In heel Den Haag net-
werken realiseren van mensen die elkaar 
in de buurt leren kennen, die op een leuke 
manier nieuwsgierig naar elkaar zijn, aan-
dacht aan elkaar willen geven en een beet-
je voor elkaar willen zorgen als dat nodig 
is’.  Rond 2011 ging het Rijk in je Wijk-net-
werk in het Valkenboskwartier van start. 
“Ik vind dat ik een hele aparte groep heb. 
Die zou ik echt niet meer willen missen. Je 
kunt het ideaal van een zo groot mogelijke 
diversiteit in je netwerk hebben, het werkt 
toch het beste als mensen een beetje bij el-

kaar aansluiten. Actieve en ondernemende 
mensen zijn van harte welkom. Het is niet 
zo dat Rijk in je Wijk alleen voor eenzame 
mensen is.” 

Verschillend
In Den Haag zijn inmiddels 15 Rijk in je 

Wijk-netwerken actief. In het Valkenbos-
kwartier is onlangs ook een netwerk van 
jonge moeders gestart. “Wat ik zelf erg leuk 
vind, is dat alle netwerken zo verschillend 
zijn.” zegt Nelleke. “Het ene netwerk heeft 
meer met groen, het andere meer met 
kunst en weer een ander is meer spiritueel 
bezig. Heleen en ik worden ook wel bij de 
andere netwerken uitgenodigd. Tussen de 
netwerken is er ook verbinding. Eenmaal 
per jaar doen we iets gezamenlijks. In de-
cember wordt dat een ruil- en deelfeest.”

Een slimme senior
Een bijzonder initiatief vanuit Rijk in je 

Wijk Segbroek en omstreken is ‘Een slimme 
senior is op tijd op de toekomst voorbereid’, 
voor mensen die hun toekomst, samen met 
anderen, in eigen hand willen nemen. Heleen 
Goddijn, Trudy van der Heijden en Nelleke 
starten dit netwerk dit jaar in Segbroek. Vra-
gen die aan de orde komen, zijn: Hoe wil je 
wonen? Goede zorg, hoe regel je dat? Welke 
zorg is er precies in je buurt? Wilsbeschik-

king, hoe zit dat eigenlijk? Hoe houd je je le-
ven zinvol? En verder wat men zelf inbrengt. 
Op 10 september is er ‘s avonds een infor-
matieavond in buurthuis De Bethel. Nelleke: 
“Het moet een interactieve en inspirerende 
avond worden. We hopen dan ook dat heel 
veel mensen zullen komen!”
Wil je ook deelnemen aan Rijk in je wijk in 
ReVa? Neem dan contact op met Nelleke 
Cornelissen: 06 20609585. De bestaande 
groep is al redelijk vol, maar het oprichten 
van een nieuwe groep is altijd mogelijk. 
Zie ook www.rijkinjewijk.nl of facebook.

Rijk in je Wijk, buurtnetwerk 
in Valkenboskwartier
Rijk in je Wijk organiseert ‘Een slimme senior’ in 
Segbroek en omstreken

Je bent van harte welkom op de start- 
en informatieavond van ‘Een slimme 
senior is op tijd op de toekomst voor-
bereid’ op donderdag 10 september, 
om 19.30 uur in Buurt- en Kerkhuis De 
Bethel, Thomas Schwenckestraat 30. 
Aanmelden via slimmesenior@gmail.
com. Of bel Trudy van der Heijden: 06 
47932328 of Nelleke Cornelissen: 06 
20609585. Zie ook www.rijkinjewijk.nl 
of facebook.com/rijkinjewijk
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Vrijwilligers gezocht
Voor het begeleiden en rijden
van 60-plussers met uw eigen auto

  Heeft u een eigen auto?
  Bent u minimaal een dag(deel) per week beschikbaar?
  Vindt u het leuk om 60-plussers te begeleiden en 

 rijden naar een afspraak?

www.stichtingmooi.nl
www.voorwelzijn.nl
www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van 
Xtra welzijn, www.xtra.nl

Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!
Neem contact op met 070 - 262 99 99 (ook indien u zelf van deze dienst gebruik
wilt maken) en vraag naar Begeleiden en Rijden.
Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan welkom. 

150494_MOOI_Advertentie Vrijwilligers 130 x 194.indd   1 29-07-15   20:00

Open huis bij 
woonzorgcentrum 
Jonker Frans, 
Newtonplein op  
25 september van 
14.00 – 17.00 uur 

Wijkbewoners zijn van harte welkom 
om deze middag een kijkje te komen ne-
men en een beeld te krijgen van Jonker 
Frans en de organisaties Florence en 
Middin, die in Jonker Frans plek en dag-
besteding bieden aan diverse bewoners. 

Informatiemarkt
Er is een informatiemarkt met stands 

van organisaties die in en rond Jonker 
Frans actief zijn, zoals Florence en Middin 
zelf maar ook werkgroep Newtonplein, de 
Nachtpreventie en de Burenhulpcentrale 
van VOOR Welzijn. Bij de stands krijgt 

men informatie over de organisaties, de 
zorg die zij bieden en de vele leuke vrijwil-
ligersvacatures bij deze organisaties. 

Kinderen mee
Er zijn workshops en presentaties over 

autisme, dementie, burenhulp, vrijwilli-
gerswerk in Segbroek en nog veel meer. 

Ouders kunnen hun kinderen meenemen, 
want er zijn ook leuke kinderactiviteiten in 
de tuin. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei die-
ren van kinderboerderij ’t Akkertje van Mid-
din aanwezig. Kortom, iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen. 

Vloeknietweg
tekSt: Anneke De GrAAF

Tijdens het bezorgen van de eerste nieuwe 
KonkreetNieuws zagen we tot onze ver-
bazing dat een stukje van de Galileïstraat 
ineens ‘Vloeknietweg’ heet. We vermoed-
den wel dat het iets te maken had met 
Vrijplaats De Vloek in Scheveningen, die 
van de gemeente moet verdwijnen, maar 
we vroegen het toch nog even aan Nymp-
hea van Iersel van vegetarisch restaurant 
Symbiose, op de hoek van de Galileïstraat 
en de Marconistraat. “O, dat bordje staat er 
al vanaf maart. De bewoners van de Vloek 
hebben dat wel op 50 plaatsen door heel 
Den Haag neergezet. Dit is volgens mij een 
van de weinige borden die er nog staan”. 
Oud nieuws dus. Maar dat is dan wel een 
dure business geweest om al die borden 
te laten maken. “Welnee, dat zijn gewoon 
stickers hoor. Daarom valt het me mee dat 
die er nog niet is afgetrokken”. Niet alleen 
oud nieuws, maar binnenkort waarschijn-
lijk ook geen nieuws meer. 

Op vrijdag 25 september van 14.00 – 17.00 
uur opent woonzorgcentrum Jonker Frans, 
in het kader van Burendag, haar deuren 
voor wijkbewoners. 

Speelpleintje aan de 
Karel Roosstraat
Het speelpleintje aan de Karel 
Roosstraat is aan vernieuwing toe. 
Samen met de afdeling Groen en 
de omwonenden van het pleintje 
bedacht de afdeling Milieubeheer en 
Speelplekken nieuwe speeltoestellen 
en een totale opknapbeurt voor het 
bomenrijke speelpleintje. Woensdag-
middag 1 juli presenteerde Hakim 
Ahbarouch van het Stadsdeelkantoor 
de plannen aan de omwonenden en 
aan de spelende kinderen. 
Zeker 15 ouders kwamen het bord 
met daarop de nieuwe situatie 
bekijken en bespraken met Hakim 
het plan en mogelijke alternatieven. 
Het mooie van de middag was ook 
dat de buurtbewoners de komst van 
Hakim meteen aangrepen om het te 
hebben over tal van andere zaken 

Beeklaan tussen 
Weimarstraat en Laan van 
Meerdervoort aangepakt
De gemeente gaat tussen 1 september en 
9 oktober 2015 dit stuk Beeklaan aan-
passen zodat met name voor fietsers en 
voetgangers de veiligheid vergroot wordt. 
Het zou mooi zijn als hierdoor het gevaar-
lijke kruispunt Beeklaaan/Edisonstraat, 
waarover wij schreven in KonkreetNieuws 
tot het verleden gaat behoren. Met de ge-
slaagde Ovonde in gedachten duimen wij 
voor deze volgende verkeersverbetering 
in onze wijk. Bewoners van omliggende 
straten zijn per brief geïnformeerd.

ADvertentie
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Liefde gaat door de maag

tekSt en Foto: Anneke De GrAAF

Kun je wel wat hulp gebruiken bij een kleine klus? Wil je 

af en toe iets voor een buurtbewoner doen? De Buren-

hulpcentrale brengt vraag en aanbod bij elkaar. Sandra 

Menken, coördinator Burenhulpcentrale Segbroek, ver-

telt hoe het werkt. 

De Burenhulpcentrale (BHC) bestaat 
sinds 2012 en is een project van de Haagse 
welzijnsorganisaties. In Segbroek valt hij 
onder de Stichting vóór Welzijn. De BHC 
is in alle wij-
ken van Den 
Haag actief, 
dus ook in 
ReVa. “De 
BHC brengt 
buurtbewo-
ners bij elkaar als er ergens een helpende 
hand nodig is, “ zegt Sandra Menken. “Bij-
voorbeeld voor iemand boodschappen 
doen, meegaan naar het ziekenhuis, een 
klusje doen in huis of in de tuin, de hond 
uitlaten, hulp bij de computer - het kan 
van alles zijn. Kortom, kleine, meestal 
eenmalige klussen waar mensen even wat 
hulp bij kunnen gebruiken. Het is vrijblij-

vend, dus je hoeft niet bang te zijn dat je 
je voor lange tijd aan iets moet binden.”  

Niet alleen voor ouderen
Dat laatste is belangrijk om te weten, want 

niet iedereen heeft genoeg tijd en zin om 
zich voor een langere periode in te zetten. 
En sommige mensen hebben ook maar een 
enkele keer hulp nodig. En het is ook niet 
zo, dat de BHC alleen bestemd is voor oude-
re mensen met een beperking. “Zeker niet,” 
zegt Sandra. “De deelnemers – dat kunnen 
hulpbieders en hulpvragers zijn - zijn wel 
voor het grootste deel boven de 50, maar 
er doen ook veel jongere mensen mee.”  

Doodsimpel
Deelnemer worden is doodsimpel. Je kunt 

je telefonisch of via de website aanmelden 

als hulpvrager of als hulpaanbieder. Als er 
een klus gemeld wordt, krijgen de aanbie-
ders automatisch een telefoontje met een 
korte beschrijving van de klus. Met één 
toets kun je aangeven of je kunt helpen. En 
komt het niet uit, dan doe je het niet. Als 
je kunt, word je doorgeschakeld naar de 
hulpvrager. Bij de centrale kunnen ze aan 
een rood of groen lampje zien of er contact 
is geweest. Ook kun je via de website van de 
BHC aangemelde klussen vinden en daarop 
reageren. In de toekomst zal deelname nòg 
makkelijker worden met apps en e-mail.  

Soms langere verbindingen
Sandra: “Ik ben heel tevreden over hoe de 

BHC nu draait. Mensen weten hem te vin-
den en leuk is dat er soms toch ook langere 
verbindingen ontstaan. Daar zijn in Reva 
aardige voorbeelden van. Een jongeman 
die een keer een klusje deed voor een ou-
dere dame en die daarna wekelijks is blij-
ven langskomen, soms voor een klusje en 
soms voor de gezelligheid. Of een meneer 
die heel veel klussen doet, omdat hij dat 
gewoon leuk vindt. We hebben in Segbroek 
nu rond de 600 deelnemers. Voor 90 pro-

cent van de klus-
sen wordt wel ie-
mand gevonden.” 

Deelnemers
Reva welkom 

Wel is het zo dat 
de BHC in ReVa 
best nog wel 
deelnemers kan 
gebruiken. “Hier 
is men toch wat 
terughoudender 
dan in de rest van 
Segbroek. Waar-
schijnlijk omdat 
de diversiteit in 
ReVa zo groot is. 
Het is een leuke 
wijk met heel 

veel verschillende bewoners: studenten, 
jongeren, alleenstaanden, gezinnen, kun-
stenaars, ouderen, mensen uit allerlei 
culturen en gezindten. Ook zien we dat 
een deel van de bewoners zaken in eigen 
kring oplost. Maar we zien toch ook hier 
de deelname toenemen. Ik ga ook langs 
bij zelforganisaties van diverse culturen 
en achtergronden om voorlichting over de 
BHC te geven. Ik hoop dat het iets wordt 
van iedereen in de wijk, zodat steeds meer 
mensen elkaar zien en naar elkaar omzien. 
Meer deelnemers uit ReVa zijn in ieder ge-
val van harte welkom.”
Wilt u ook een hulpvraag aanmelden of hulp 
aanbieden? Bel dan 070 - 262 9999 of kijk op 
www.burenhulpcentrale.nl. Zie ook: 
www.facebook.com/BurenhulpcentraleDen-
Haag

Burenhulpcentrale

tekSt en Foto: Quirine reiJmAn

Yuval heeft gelijk, het wordt een stuk 
drukker. Maar nu heeft hij alle tijd voor 
ons en schuift aan om de menukaart door 
te nemen. De hummus is net gemaakt, 
dus supervers. Vandaag geen tabouleh 
en geen soep, maar er blijft nog genoeg 
keuze over. 

We kiezen een hoofdgerechtversie van 
de hummus en de vijf kleine gerechten, 
een keuze van de chef. Alles wat we vervol-
gens voorgeschoteld krijgen uit de keuken 
van het Midden-Oosten is stuk voor stuk 
heerlijk. We wisten niet dat je van alleen 
hummus (hoofdingredienten kikkererw-
ten en sesampasta) zoveel verschillende 
gerechten kunt samenstellen. We eten het 
op klassieke wijze en met een sausje van 
gedroogde tuinbonen, maar ook vers ge-
prakt met knoflook en verse falafel. Over 
de hummus fijne olie en vers brood erbij. 
“Elke variant komt met een eigen smaak-
beleving”, aldus Yuval. Ook nu heeft hij 
weer gelijk.

Ook de andere kleine gerechtjes zijn ver-
rassend van smaak. Gebakken aardappel-
tjes met verse munt, gekookte bloemkool 
met sesampasta en een supergerechtje 
met diezelfde bloemkool, maar dan koud 
met citroen en knoflook. Een heftige 
smaakbom die er ook nog eens prachtig 
uitziet met de witte stelen en de donker-
bruine roosjes. 

De sfeer is gemoedelijk en ongedwon-
gen. Yuval rept zich zonder haast tussen 
tafeltjes en keuken, maar beschouwt het 
gesprek met zijn gasten net zo goed on-

derdeel van het werk. Ook al gaat het dan 
voornamelijk in het Engels. 

Alles in Love & Peas is even sympatiek 
en vrolijkmakend. De inrichting is ruim 
van opzet en ‘retro’ oranje-groen voert de 
boventoon (mocht je denken dat de com-
binatie niet kan, ga kijken: het kan echt en 
het is mooi), het bonnetje is handgeschre-
ven, de signing voor het raam met de hand 
uitgesneden. Dat het aanstekelijk is, blijkt 
wel uit de vrouw die zomaar overgescho-
ten servies komt langsbrengen. “Er komt 
elke dag wel iemand met zo’n cadeau 
langs”, aldus Yuval. Sommige gasten wekken 
de indruk dat ze er niet voor het eerst zijn.

En ja, het is natuurlijk bijzonder dat een 
Israeliër en een Palestijn samen een zaak 
hebben – “Journalisten willen alleen maar 
weten of we wel eens ruzie hebben” - maar 
dat is echt niet het belangrijkste van Love 
& Peas. Dat is gewoon het lekkere eten. Ik 
zeg: een 8+.
Je vindt Love & Peas in de Weimarstraat 
37a. Ze zijn open van dinsdag tot en met 
zondag van 12 tot 21 uur. Het menu is 
volledig vegetarisch. Voorgerechten € 
2,50 - € 4,50. Hoofdgerechten € 9,00 - € 
15,50. Meer lekkere en gezellige plaatjes 

We zijn wat aan de vroege kant, we zijn de eersten. “Maar het wordt nog drukker” , 
verzekert een van de twee eigenaars, de Israëliër Yuval Gal ons. Samen met de Pales-
tijn Muawi Shehadeh runt hij Love & Peas in de Weimarstraat. 

Een klusje voor een buurtgenoot doen

 Wie kan mij 
helpen met het 

ophangen van een 
lamp? 

 Sandra Menken

En de winnaar van de 
Zomeractie 2015 is...
 

tekSt: AAD vAn Schie

Met groot enthousiasme is gereageerd op de zomeractie 2015, bijna alle stadsdelen 
hebben meegedaan! Maar liefst 8 groepen met in totaal 32 kinderen namen deel. Enkele 
groepen maakten een verslag en foto’s van hun zelf georganiseerde activiteit. Hieruit 
maakte de jury een keuze. De winnaar is: Sportclub Hondius van het jeugdwerk VÓÓR 
Welzijn Regentesse- en Valkenboskwartier. 

Onder begeleiding van de jeugdwerkers Jeroen van Barneveld en Faouzi el Kadiri gin-
gen jongeren van Sportclub Hondius op pad met vier senioren in de wijk.  Voor deze 
actie zal Sportclub Hondius als hoofdprijs een oorkonde ontvangen en 600 Crownies 
waarmee zij weer een groepsuitje gaan organiseren.

Gefeliciteerd met de hoofdprijs!
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tekSt: Piet vernimmen

Iedereen heeft ze wel: spullen en vaardighe-
den die niet of nauwelijks worden gebruikt, 
variërend van kledingstukken tot gereed-
schap of zelfs een auto, maar ook het spre-
ken van een taal of het kunnen repareren 
van een computer. Je buurman mag je auto 
lenen en hij voert technische klusjes in jouw 
huis uit, of de buurvrouw leert jou Frans en 
jij kunt haar helpen als haar computer weer 
eens vastloopt. En als je in je eigen buurt nie-
mand kent voor zo’n cursus Frans, dan kijk 
je op internet wie jou daarbij zou kunnen 
helpen (in ruil voor iets waar jij goed in bent).

Jeroen Boon is sociaal ondernemer in de 
wijk en hij is betrokken bij verschillende 
maatschappelijke initiatieven waarbij ‘iets 
delen’ het uitgangspunt is, zoals de Groene 
Regentes, Rijk in je Wijk en Buurt- en Kerk-
huis Bethel. Hij wil de lezers graag kort in-
formeren over het nieuwe ‘deel’-project in 
onze wijk, namelijk ‘Segbroek deelt.’ 

Deeleconomie
“Burgers en ondernemers zien dat ‘iets 

delen’ voor beide partijen gunstig kan 
zijn. Er is zelfs een nieuwe markt ontstaan, 
de deeleconomie. Steeds meer bedrijfjes 
bloeien op, al of niet gebruik makend van 
internet. Deze wijk- en deelinitiatieven 
gaan vaak verder dan de vrijwillige inzet 

bij reguliere maatschappelijke organisa-
ties. Er ontstaan nieuwe coöperaties rond-
om energie, voedsel en zorg en er komen 
allerhande deelplatforms, waarop ruilhan-
del plaatsvindt van diverse spullen, auto’s, 
gereedschap en huizen. Iedereen kent 
inmiddels wel voorbeelden, de bekend-
ste zijn natuurlijk Uber (taxi) en Airbnb 
(huizen), die vooral in het nieuws zijn ge-
komen vanwege hun nadelige effecten en 
extreme winstmarges.

Eenzame ouderen
Maar het gaat niet alleen om huizen of 

auto’s. Inmiddels zijn er ook meer sociale 
varianten van deel-economie, zoals de 
Burenhulpcentrale, Thuisafgehaald 
en Peerby, dat achtereenvolgens 
het mogelijk maakt om vrijwillig 
of tegen kleine vergoeding een 
klusje te doen, voor je buren te 
koken of een boormachine van 
een buurtgenoot te lenen. Het 
recent gelanceerde Bijzonder 
Thuisafgehaald gaat nog een 
stap verder. Dat is er speciaal voor 
mensen die in een lastige situatie 
zitten, bijvoorbeeld eenzame 
ouderen die zelf de deur 
niet uitkunnen 
of niet meer 
durven en daardoor 

behoefte hebben aan extra ondersteuning. 
De deel-economie zorgt er op deze manier 
voor dat mensen elkaar helpen en elkaar 
leren kennen in de buurt.

Segbroek Deelt
Tegenwoordig zijn de meeste deelne-

mers in de deel-economie nog vaak boven 
modaal en hoogopgeleid, maar deze nieu-
we markt kan juist voor minder draag-
krachtige groepen belangrijk zijn om hen 
extra inkomsten of besparingen te bieden. 
Door wet- en regelgeving (voor mensen 
in de uitkering vaak een belemmering om 
te mogen bijverdienen) zijn er tot nu toe 

weinigen onder hen die zelf 
tot deelinitiatieven ko-

men, daar gebruiker 
van zijn en hiervan 
profijt hebben. Wat 

het ook lastig maakt 
is dat er voor elk 
type ‘delen’ een 
eigen platform is, 
waardoor er op 

wijkniveau geen 
overzicht is van deel-
initiatieven op de ver-

schillende gebie- 
 

 

den (auto’s, spullen/kleding, voedsel, zorg, 
klusjes).”

Het project ‘Segbroek deelt’ wil hier on-
line en offline met ondersteuning vanuit 
de gemeente, Stek Den Haag en betrokken 
welzijninstellingen verandering in aan-
brengen. Jeroen Boon zoekt hiervoor nog 
ervaringsdeskundigen uit de doelgroep 
met deelinitiatieven (zowel als aanbieder 
als gebruiker) en/of mensen die hier graag 
een bijdrage aan willen leveren door mee 
te denken over een website die laagdrem-
pelig toegang verschaft over het onder-
werp deeleconomie en haar initiatieven. 
Vanaf 1 september is er elke vrijdagoch-
tend vrije inloop bij Buurt- en Kerkhuis 
Bethel aan de Thomas Schwenckestraat. 
Verdere informatie bij Jeroen Boon: 
boon.je@gmail.com of 06-29 38 83 74 
Aftrapbijeenkomst ‘Segbroek deelt’ op 
21 november: Ruil-en-deelfeest en eerste 
deelcafé in Buurt- en Kerkhuis Bethel, met 
als thema kleding en spullen delen. 

BIJZONDERE INITIATIEFNEMERS

Alleen ga je sneller, maar samen 
kom je verder

“Steeds meer bur-
gers en ondernemers 
zien dat iets delen voor 
beide partijen gunstig 
kan zijn”

Door: Anneke De GrAAF

 
In 2014 is deze activiteit voor het eerst 
georganiseerd en er waren toen ruim 200 
deelnemers. De vele reacties gaven aanlei-
ding de activiteit te herhalen. Stichting BBD 
zorgt voor gratis vervoer. De activiteit wordt 
met veel enthousiasme ontvangen en veel 
bekende en minder bekende Hagenaars, 
zoals Wieteke van Dort, bieden een etentje 
aan.
Iedereen die een etentje wil aanbieden, kan 
zich wenden tot de stichting BBD:  
070 – 364 66 61 of email info@bbddenhaag.
nl (met vermelding van naam en telefoon-

nummer). Ouderen die willen deelnemen, 
kunnen zich eveneens bij de BBD aanmel-
den. Meer informatie is te vinden op www.
bbddenhaag.nl/thuisdiner.htm
Deze activiteit maakt deel uit van de 
‘Maand van de Vitaliteit’. 

Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel

In de week van 1 t/m 7 oktober 
organiseert de stichting Boodschappen 
Begeleidingsdienst (BBD) in 
samenwerking met Burenhulpcentrales 

Foto: Jerooen Boon

U wandelt of fietst regelmatig door Regentesse-Valkenboskwartier en kent 
de wijk ongetwijfeld goed. We hopen dan ook dat u massaal deelneemt aan 
onze prijsvraag ‘Ontdek de wijk’. Stuur voor 15 september 2015 een mail-
tje naar prijsvraag@konkreetnieuws.nl waarin u zo precies mogelijk om-
schrijft waar deze foto is gemaakt. Vermeld uw naam en adres en maak kans 
op een culturele waardebon van 25,-. De naam van de winnaar publiceren 
we in het volgende nummer van KonkreetNieuws.

De oplossing van de vorige uitgave 
is: De plaquette “Aan hen die vie-
len” hangt aan de muur van de Ag-
neskerk. De gelukkige winnaar van 
de waardebon is mevr. A. Hondorp 
aan de Begoniastraat te Den Haag. 
Gefeliciteerd namens de redactie.

ONTDEK DE WIJK



KONKREETNIEUWS 11SEPTEMBER 2015

tekSt: eD vervoorn

Sinds eind 2013 is Zaal 3 aan het De Constant Rebecque-

plein hét podium voor kleinschalig en experimenteel 

theater in Den Haag. Deze derde theaterzaal van Thea-

ter aan het Spui (TAHS) heeft bovendien een buurtfunc-

tie. ”Al is het wél een theater”, vertelt John de Weerd. 

John is het vertrouwde gezicht en de drijvende kracht 

in Zaal 3. “Kunst naar fondsen en publiek vertalen in 

eenvoudige woorden, dat is mijn ding.”

Na 2010, het jaar waarin de bezuinigin-
gen van staatssecretaris Halbe Zijlstra in 
de kunstsector begonnen, was het voor 
TAHS duidelijk dat heel veel getalenteerde 
theatermakers niet meer ‘aan de bak’ kwa-
men. Wat vooral ontbrak waren podia die 
het risico konden nemen door juist deze ta-
lenten te boeken. 
John: “Onbekende 
groepen, erg goed 
maar nog zonder 
vast publiek, waar 
soms maar twintig mensen op af kwamen.” 

Het pand van voormalig Theater Zeebelt 
stond leeg en de gemeente Den Haag bena-
derde TAHS om hier nieuwe plannen voor 

te ontwikkelen. “Het paste mooi in elkaar. 
Het is een overzichtelijke plek, waar met 
relatief lage exploitatiekosten gewerkt kan 
worden. Het risico om iets uit te proberen 
is daarom veel kleiner. Hierdoor sluit de 
programmering heel goed aan bij die van 
het hoofdgebouw aan het Spui. Het idee 
voor Zaal 3 was geboren.” 

Fondsen benaderen
Maar hoe nu ook zelf producties te ont-

wikkelen? John de Weerd bood zich aan 
bij TAHS-directeur Cees Debets. “Die zei 
meteen dat er geen geld voor was. Mijn 
antwoord was dat ik zelf hiervoor geld aan 
kon vragen.” Projectfinanciering dus. John 
was een gespecialiseerd fondsenwerver 
in de kunstsector. Hij kon zich goed ver-

plaatsen in de denkwereld van de andere 
partij: “Het gaat erom in drie regels een 
vaak warrig verhaal van een kunstenaar te 
vertellen.” 

Buurtgenoten
Verplaatsen in anderen is iets wat hij bij 

TAHS ook al jaren deed en doet, door mee 
te draaien met de Toneelkijkers (groepen 
die series voorstellingen bekijken en daar 
hun oordeel over geven). John: “Het is be-
langrijk om te weten wat men ervan vindt. 
Om feeling te houden met het publiek.” 
Ook in Zaal 3, dat door zijn ligging meer 
heeft van een buurttheater. “Niet te ver-
warren met een buurthuis: theater is onze 

manier om mensen 
uit de nabije om-
geving met elkaar 
in contact te laten 
komen. Maar ook 

contact met de theatermakers zelf is be-
langrijk. We proberen altijd de acteurs en 
regisseurs in de foyer te krijgen. Dat werkt 
heel goed, je leert van elkaar.” 

Een formule die in Zaal 3 al een paar jaar 
draait is Buurtgenoten, een combinatie 
van met elkaar eten en dan een voorstel-
ling zien, vier keer per jaar. “Wat we daarin 
ook belangrijk vinden is dat we ons pu-
bliek wat ‘duiding’ kunnen bieden. Hoe is 
het stuk tot stand gekomen? Dat is gewoon 
leuk. Tegelijkertijd bieden deze buurtse-
ries een podium aan nieuwe, vaak onbe-
kende voorstellingen.” 

Goeddeels buurtgericht tenslotte is de 
maandelijkse talkshow van Rob Verhoe-
ven, waarin hij mensen uit de buurt op ei-
gen wijze interviewt over wat ze doen, wat 
ze kunnen en wat ze vinden.

Onder de loep
Theater biedt nog altijd heel veel moois. 

Het leeft! De organisatie ervan is wel een 
stuk ondernemingsgerichter geworden. 
En risico delen is belangrijk, ook met de 
nieuwe groepen. 

Misschien ook wel een positief resultaat 
van de bezuinigingen in de sector, denkt 
John. “Veel mensen zijn aangespoord om 
zichzelf onder de loep te nemen. Toch stel 
ik wel voor dat het daar bij blijft, nu doen 
we heel veel voor heel weinig, en altijd voel 
je Het zwaard van Damocles boven je han-
gen. Maar het plezier staat voorop!”

Het risico delen wérkt 
Zaal 3 heeft oog voor publiek en nieuwe voorstellingen

“We proberen altijd de acteurs 
en regisseurs in de foyer te 

krijgen”
Buurtgenoten
Naast het vaste theateraanbod biedt 
Zaal 3 speciaal voor de buurt een 
buurtgenotenarrangement. Iedere 
maand is er een toneelvoorstelling 
met vooraf een maaltijd. Een leuke 
manier om elkaar (beter) te leren ken-
nen. Tip van John de Weerd: “Strauss 
in the house (serie 1), waarin thea-
termaker Steef de Jong op zoek gaat 
naar het verhaal achter de Armin van 
Buuren van de 19e eeuw. Het is een 
visuele lofzang op dit hoogtepunt uit 
de muziekgeschiedenis.”

De eerste series starten half september. Inschrijven 

hiervoor kan via 

www.theateraanhetspui.nl/zaal3

Foto: Jerooen Boon

 John de Weerd
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Door: AAD vAn Schie

Ria is 68 jaar geleden geboren in Ko-
blenz, waar zij een niet al te gemakke-
lijke en zeer roerige jeugd doorbracht. 
Ze woont al lang in Nederland en van die 
Duitse afkomst hoor je niets. Ze heeft op 
eigen houtje de Nederlands taal geleerd 
via schriftjes, boekjes en puzzels. Maar 
vooral door veel te praten en te luisteren. 
Ze praat in elk geval met een gezonde 
Haagse tongval. Ria is buitengewoon op-
lossingsgericht. Als zij geluidsoverlast 
heeft van de buren waar tijdelijk een il-
legale familie inwoont, dan lost zij dat 
zelf op. “Als jullie die mensen niet weg-
sturen, ga ik naar de gemeente,” zegt zij 

tegen hen. En jawel, dat gebeurt en nu is 
de verstandhouding met die buren weer 
goed. “Ik wil geen zeurpiet zijn,” komt re-
gelmatig uit haar mond. Haar relatie met 
de buurtkinderen is heel goed en ze kent 
ook alle bewoners van Jonker Frans. Alles 
rond het Newtonplein houdt zij scherp 
in de gaten en zij doet er ook veel voor. 
Als je het hebt over ‘de oren en ogen’ in 
de buurt, dan zijn dat die van Ria. Haar 
slagkracht zal ze wellicht te danken heb-
ben aan haar familieverwantschap met 
Boris Becker, haar Duitse achterneef. “Ik 
word minstens 100,” zegt ze. Nou daar 
kan de wijk voorlopig nog zijn voordeel 
mee doen.

Portret van Ria Becker
Rond het Newtonplein kom je regelmatig Ria Becker tegen, al of niet in gezelschap van haar twee Turkse berghonden. 

Ria woont sinds 2005 in deze buurt en is op velerlei wijze actief: bijvoorbeeld als medewerker van de nachtpreventie 

of als lid van de werkgroep Newtonplein. Ria zie je op alle wijkbijeenkomsten vanuit de gemeente en regelmatig dus 

ook op straat.

Van glaasje naar glas
tekSt en Foto: mieke viScher

 
Ooit was er op de Regentesselaan een 
Hotel-Café-Restaurant genaamd ‘Sans 
Souci’. In een jaarboekje van de vereniging 
Die Haghe wordt vermeld, dat men er in 
1900 voor f1,25 een kamer kon huren. 
Destijds was het gevestigd op de nummers 
279 - 281, aan de rand van de stad, aange-
zien de Beeklaan toen de grens vormde 

met het dorp Loosduinen.  Getuige een 
prentbriefkaart in het Gemeentearchief was 
‘Sans Souci’ omstreeks 1910 gesitueerd op 
Regentesselaan 137, op de hoek met de De 
Gheijnstraat en kon men er zonder zorgen 
een glaasje geestrijk vocht nuttigen. 

In de bovenzaal werden diverse activitei-
ten georganiseerd. Op 27 mei 1914 richtte 
een groep onderwijzers er de Duinoord 
Sportvereniging op. Het nog steeds be-
staande SV Duinoord heeft dat vorig jaar 
herdacht. Foto’s in het Gemeentearchief la-
ten zien dat de Christelijke Middenstands-
vereniging er in 1939 een winkelweek in de 
Paul Krugerlaan opende en dat keurmees-
ters er in 1941 konijnen keurden. 

Surinaamse keuken
Multicultureel werd het in de beginjaren ’70 

toen er een Petit Res-
taurant met Surinaam-
se keuken te vinden 
was. Van maandag tot 
en met donderdag 
aten hier vooral Hol-
landse mensen, maar 
vanaf vrijdag werden 
de stoelen aan de kant 
geschoven en heerste 
er een Surinaamse 
sfeer. Tweemaal per 
maand organiseerde 
voetbalclub Robin 
Hood er activiteiten en 
waren er muziekavon-
den. 

In 1977 begon Fred van Olphen hier ‘n 
bescheiden winkel in buitensportartikelen 
‘Bever Zwerfsport’, inmiddels uitgegroeid 
tot een keten met 27 filialen, verspreid over 
Nederland.

Glashandel
Aan de horecasfeer en de buitensport 

herinnert niets meer. Momenteel is het 
pand duidelijk zichtbaar de thuisbasis 
van ‘Glashandel De Algemene Beglazing’ 
die er sinds 1981 gevestigd is. De huidige 
eigenaar weet vrijwel niets van de geschie-
denis. Wel kon hij vertellen dat er ooit een 
kegelbaan is geweest.

Inmiddels is beneden de winkel waar 
glasproducten en spiegels te bewonde-
ren en te koop zijn. De Algemene Begla-
zing werkt voor bedrijven, gemeente en 
particulieren en verzorgt kleine en grote 
projecten. Mensen komen met een eigen 
ontwerp dat uitgevoerd wordt. Architecten 
schakelen hier deskundigen in om elders 
een ontwerp in glas uit te laten voeren. Op 

de plek van de kegelbaan staan nu enorme 
glasplaten en een grote snijmachine. Glas is 
in alle maten, sterktes en kleuren verkrijg-
baar, wel zo’n 250 soorten.

Showroom
Op de bovenetage zijn geen vergade-

ringen meer. Er is nu een showroom waar 
Tiffany lampen en glas-in-lood te bewon-
deren zijn. Hier werkt ook de glas-in-lood-
zetter, die juweeltjes weet terug te geven 
aan eigenaren die met een kapot glas-in 
lood-raam bij hem komen. Hij heeft daar-
voor verschillende kleuren oud en nieuw 
glas tot zijn beschikking. 

Het bedrijf telt 7 werknemers, waaronder een secretaresse 
en de genoemde glas-in-loodzetter, rijdt met 7 auto’s rond en 
hanteert als motto: ‘Met onze 24 uurs service staan wij 7 dagen 

Regentesselaan 137

WIJ IN DE WIJK

 Ria Becker

 Glashandel De Algemene Beglazing

 Hotel-Café-Restaurant Sans Souci

“Ik wil geen zeur-
piet zijn ”Foto: Quirine reiJmAn
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adressen en telefoonnummers

Politie, brandweer en ambulance

Alarmnummer 112

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

Gezondheid

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

Buurthuizen

Buurtcentrum Buuthuis 3
Hondiusstraat 45,  tel: 364 12 09
Wijkcentrum de Regenvalk
Weimarstraat 69, tel: 205 26 60
Dienstencentrum Copernicus
Daguerrestraat 16, tel: 360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28/30
tel: 345 93 40
Stichting Paard Klep & Co, tel: 345 93 42
Stichting Federatie Eekta
Boylestraat 20, tel: 365 39 03

meldpunten

Gemeentelijk Contactcentrum
tel: 14070 (voor meldingen over milieu, geluidsoverlast, 
ongedierte en openbare ruimte) 
of contactcentrumdsb.@denhaag.nl
Stadsdeelkantoor Segbroek, tel: 353 57 00
Grofvuil , tel: 366 08 08
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
tel: 353 57 00
Huurtoeslag, tel: 0800-488 7782
(www. belastingdienst.nl)
Eneco storingen, tel: 0800-0072
Dunea, tel: 0800-347 47 47

Cultuur in onze wijk

NESTRUIMTE – WE’RE ALL NAKED UNDERNEATH

Op 5 september van 20.00 tot 01.00 uur tij-
dens de Haagse Museumnacht is de opmer-
kelijke manifestatie ‘We’re all naked under-
neath’ te zien bij Nest aan het De Constant 
Rebequeplein. De kunstenaars Sander 
Breure & Witte van Hulzen, Lotte Reimann 
en Niels Smits van Burgst tonen (volgens 
de website) alles eerlijk en open, soms vol 
vieze sensatie en soms blootgewoon. Let 
op: ‘We’re all naked underneath’ is alleen 
te zien tijdens de Haagse Museumnacht.  
- www.nestruimte.nl 

REHORST - GROEPSTENTOONSTELLING  
GRAFIEK

Van 13 september tot 18 oktober 2015 vindt 
in Galerie Rehorst aan de Regentesselaan 10 
de groepstentoonstelling GRAFIEK plaats. 
De deelnemende kunstenaars zijn Tom Th-
ijsse, Coos Dieters, Bea Farenhorst, Hans 
Könings, Carola Rombouts, Bastiaan de Wit 
en Cecile van der Heiden. Speciale gast is 
de in Israel woonachtige Itschak de Lange. 
Van 25 oktober tot 29 november exposeren 
de Italiaanse kunstenaars Roberto Caradon-
na en Pierluigi Pompei in Rehorst en vanaf 
6 december is er in Rehorst een speciale Ju-
bileum Kunstmarkt. - www.galerierehorst.nl

ZAAL 3 - BUURTGENOTEN

Theater aan het Spui heeft een dependance 
in ReVa: ZAAL 3 aan het De Constant Rebec-
queplein. Komend seizoen organiseert Zaal 
3 een maandelijkse toneelavond. Iedere 
maand ziet u een toneelvoorstelling en eet 
u vooraf een heerlijke maaltijd. U ziet vijf 
toneelstukken, eet vijf keer een heerlijke 
maaltijd (inclusief een drankje en koffie of 
thee na afloop) en u ontmoet de theaterma-
kers. Zie ook het artikel over Zaal 3 in deze 
Konkreet. Alle avonden zijn op een doorde-
weekse dag. - www.theateraanhetspui.nl

DE NIEUWE REGENTES – DE REGAHS

 

Op 26 september (20.15) spelen De Regahs in 
de grote zaal van DNR. Kaartjes online 16 EUR 
en aan de kassa 18 EUR. Een voorstelling vol 
energie met als voornaamste doel, niet pra-
ten maar ‘Spéluh!’. Boordevol Haagse humor 
vermengd met gepassioneerde flamenco en 
popmuziek. Resulterend in de aanstekelijke 
mix die de vier heren ‘flamingo’ noemen. En 
vergeet de DNR Bluesclub niet: op 2 oktober 
in de Grote Zaal: Bag of Bones presenteert 
Under my Wings met de Amerikaanse ster 
Baatin! Zelden klonk Nederlandse Bluesrock 
zo overtuigend. www.denieuweregentes.nl

SOCIETEIT ENGELS – DANNY SCHMIDT

Donderdag 17 september treedt Danny 
Schmidt, de briljante songwriter uit Aus-
tin op in Societeit Engels. Hij zingt vooral 
songs van zijn nieuwe album ‘Owls’. Dan-
ny begeleidt zichzelf op gitaar en wordt 
vergezeld van zijn (muzikale) levens-
partner Carry Elkin. Een van de mooiste 
songs uit zijn songbook is “Company of 
friends” met de fraaie beginregel “When 
I die, let them judge me by my company 
of friends”. Het concert start om 20.15 
uur. Voor kaartjes kijk op Musemix.com.  
- www.societeitengels.nl

VITRINE – DE ZOMEREDITIE/53

 

Annemieke Louwerens is de drijvende kracht 
achter De VITRINE, naast de biologische 
wijnwinkel Vino Vere aan de Weimarstraat 
48. Tot 7 september is daar nog uitgave 53, 
de zomereditie, te zien. Tijdens ‘Het Circus’ 
op de Verademing op 12 en 13 september 
richt Louwerens voor twee dagen een spe-
ciale Circus-Virtrine in. Na 13 september 
exposeert Eline van Strien, net afgestu-
deerd fotografe aan de KABK, in VITRINE. - 
 www.annemiekelouwerens.com

DE ELECTRICITEITSFABRIEK

Het gaat knetteren in de Electriciteitsfabriek 
tijdens de Museumnacht van 5 september! De 
Turbinehal wordt open en bloot gesteld met 
een doorlopend programma van koperen klan-
ken, wakkere woorden, ijzige stiltes, oogstre-
lende beelden en brandende kolen. Verwacht 
muziek, performance, film en kunst in het 
mooiste industriële plekje van Den Haag. En op 
3 en 4 oktober Trompettist Michael Varekamp 
& Samoerai Bjørn Aris met de voorstelling ‘A 
Story of Silence and Steel’. Samen op reis door 
de stilte van de wonderlijke energiehal - www. 
electriciteitsfabriek.nl

HET CIRCUS – IN DE WIJK EN OP DE  
VERADEMING

KonkreetNieuws besteedde er al eerder aan-
dacht aan: Op zaterdag 12 en zondag 13 sep-
tember ‘moet’ je naar het wijkpark De Ver-
ademing. De Verademing is dat weekend het 
terrein van Het Circus. Op zaterdagmiddag volg 
je culturele workshops, je oefent met leer-
lingen van Circusschool Circaso, je luistert ‘s 
avonds naar muziek en je blijft slapen op de 
tijdelijke en unieke buurtcamping. Op zondag 
zijn er dan weer workshops en voorstellingen 
in de circustent. Er is dat weekend natuurlijk 
ook de circusparade ‘De ballade van Emma’. 
Voor het volledige programma zie de website 
- www.hetcircus.me

MARCELLO’S – GRATIS KUNST

 

GRATIS KUNST “Wie het eerst mailt, het eerst 
maalt”. Marcello’s Art Factory aan de Konin-
gin Emmakade 148 vervolgt van 1 september 
tot eind december hun opvallende culturele 
actie: kunst gratis weggeven. Geen losse te-
keningen, foto’s of prints maar keurig inge-
lijste prenten of schilderijen die je zo kunt 
ophangen. Marcellos zet elke dag tussen 9 en 
11 uur ‘s een nieuw kunstwerk op hun socale-
media pagina’s (facebook, linked-in, twitter, 

SAmenStellinG: Piet vernimmen Zie ook onze (cultuur) agenda op www.konkreetnieuws.nl



KONKREETNIEUWS14 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

Door het opstellen van gebiedsprogramma’s wil de gemeente 

bewoners stimuleren en hen helpen hun initiatieven mogelijk te 

maken. In de gebiedsprogramma’s (voorheen: stadsdeelplannen) 

beschrijven we hoe Hagenaars samen met de gemeente aan de slag 

gaan om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Wat is er nodig 

op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, woongenot 

en werkgelegenheid in uw wijk? 

Wij nodigen u van harte uit om bij de presentatie aanwezig te zijn.

• Wanneer? Maandag 7 september vanaf 19.00 uur

• Waar?  Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze avond door een e-mail te sturen 

naar segbroek@denhaag.nl.

Presentatie Gebiedsprogramma’s
Samen met een aantal betrokken bewoners en maatschappelijke organisaties zijn 
de afgelopen periode de gebiedsprogramma’s (2016-2019) voor Segbroek ontwikkeld. 
Nu de programma’s klaar zijn wil stadsdeelwethouder Joris Wijsmuller  
deze graag aan u presenteren.

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

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Vreemde taal leren?  
Leren schilderen?

Kijk op www.volksuniversiteitdenhaag.nl

300
MEER DAN

CURSUSSEN!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl
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Kouwe kak
Het is alweer meer dan 15 jaar geleden 
dat ik, voor de toenmalige Konkreet, m’n 
allereerste column schreef. Tenminste 
dat was de bedoeling, maar dat pakte 
anders uit. De vaste columnist indertijd 
van de Konkreet ging verhuizen naar 
een andere stad en stopte om die reden 
met schrijven van zijn columns. In zijn 
laatste bijdrage aan de krant hoopte hij 
dat onder de lezers iemand zou opstaan 
om het stokje van hem over te nemen 
en voor hem of haar had hij vast een 
paar bruikbare tips. Zoals, schrijf nooit 
over ergernis nummer één “de honden-
poep”, want dat had bij hem geresul-
teerd in een onwelriekende massa voor 
en tegen zijn voordeur. Blijkbaar was 
het te makkelijk geweest om hem te 
traceren. 
Voor mij was dit laatste indirect de beste 
tip, want toen ik eenmaal had besloten 
gehoor te geven aan zijn oproep om 
met enige regelmaat de pen ter hand 
te nemen, heb ik mezelf gelijk voorzien 
van een onvervalst schrijverspseudo-
niem. Helaas bleek mijn anonimiteit 
voor de toenmalige redactie van de 
Konkreet wel een struikelblok te zijn en 
derhalve verschenen mijn columns kort 
daarop in het Haags Straatnieuws.
Over hondenpoep heb ik in de afgelo-
pen jaren maar één keer geschreven en 
dat had ik zo ingepakt dat het eigenlijk 
ergens anders over ging. Er over schrij-
ven hoeft trouwens niet meer, want de 
gemiddelde hondenbezitter ruimt de 
boel tegenwoordig keurig op. Hulde 
voor hen! Er is gelukkig in het afgelopen 
decennium heel wat veranderd sinds 
het hondenbeleid en de handhaving 
daarvan. 
Jammer alleen dat er met twee maten 
gemeten wordt in die handhaving. 
Neem nou de omgeving Hogewal. U 
weet wel, daar waar zich de Koninklijke 
stallen bevinden. Daar zijn de vijgen 
niet van de lucht en zeker nu in de aan-
loop naar Prinsjesdag. Dagelijks crossen 
de koninklijke karossen door de stad 
tot zelfs diep in het Regentessenkwar-
tier met ruimschoots achterlating van 
verteerde inboedel.
Blijkbaar wordt er voor kouwe kak nog 
steeds een uitzondering gemaakt.

 “Het is altijd een minderheid die voor overlast zorgt.”

Door: AAD vAn Schie en Piet vernimmen 
 
 
13 speelplekken zijn er in Reva en op die speelplekken 
staan meer dan 78 speeltoestellen. Hakim Ahbarouch 
is daar sinds ruim een jaar verantwoordelijk voor. 
Daarnaast is hij ook de milieubeheerder van de wijk. In 
onze serie ‘Kennismaking met het Stadsdeelkantoor’, 
praten wij met hem over zijn werk en over zijn eigen 
geschiedenis.

“Ik ben in Den Haag geboren. Mijn ouders 
komen uit Noord-Marokko. Mijn vader 
werkte eerst in Spanje en nu 30 jaar ge-
leden kwam hij naar Nederland om in het 
Westland te werken. Mijn moeder kwam 
later en het gezin verhuisde naar de Stor-
tebekerstraat. We speelden vroeger altijd 
in onze eigen straat, niet te ver weg, want 
dat mocht niet van m’n ouders. Of er goed 
voor mij gezorgd is? Dat mag je wel zeggen 
ja, want ik heb vier oudere zussen en nog 
twee broers. Het was een warm gezin waar 
iedereen goed op elkaar paste”.

Hakim volgde de opleiding Bestuurskun-
de aan de Haagse Hogeschool. Tijdens die 
opleiding werkte hij op het Stadhuis aan 
het Spui bij de beleidsafdeling ‘Openbare 
ruimte en Groen.’ “Ik heb daar ervaring 
en kennis opgedaan die ik gebruik in mijn 
huidige functie. Hoe vraag je budget aan 
voor het opknappen van een speelplek? 
Hoe moet je hier over rapporteren? Maar ook: 
wat is het beleid is en hoe komt dit tot stand.”

“De gemeente besteedt veel aandacht 
aan speelplekken, zeker in dichtbevolkte 
stadsgebieden. Hier ontmoeten ouders 
elkaar en dat is goed voor het onderlinge 
contact tussen buurtbewoners. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat kinderen 

spelen en bewegen. Zo voorkom je over-
gewicht en kunnen kinderen zich sociaal 
(door het spelen met andere kinderen) en 
motorisch (klimmen en klauteren) ont-
wikkelen.

De overheid heeft hier in de afgelopen 
jaren veel aandacht aan besteed en dit zie 
je terug in de ontwikkeling van speeltoe-
stellen. Had je vroeger op een speelplein 
slechts schommels en wipkippen, tegen-
woordig kun je het zo gek niet bedenken 
of het is er, van kabelbanen tot leuke klim-
combinatietoestellen.”

De praktijk
Het speelplein aan de Karel Roosstraat 

is aan ‘verjonging’ toe. Samen met de be-
woners heeft Hakim dit project opgepakt. 
“We spuiten het gehele gebiedje schoon, er 
komt nieuw kunstgras en een gevarieerd 
aanbod van speeltoestellen voor de aller-
kleinsten.” 

Of neem het Newtonplein. Op het eer-
ste gezicht ziet dat er goed uit, maar een 
speeltoestel is versleten en een ander is 
verdwenen. Thomas, de vrijwilliger die 
jullie in de vorige Konkreet in het zonnetje 
zetten, gaat nu nog naar het Zuiderpark, 
vanwege de toestellen die daar staan. Hij 
vroeg me laatst of die ook niet op het New-
tonplein konden komen. Samen met de 
werkgroep Newtonplein bekijken we die 
keus van Thomas en hebben we vier van 
die toestellen uitgezocht.”

Milieubeheerder 
Als milieubeheerder is Hakim verant-

woordelijk voor de on-
dergrondse vuilcon-

tainers, de Oracs. Op een paar straten na 
staan deze Oracs in heel ReVa. Bijna 150 in 
totaal. Ze voorkomen zwerfafval en omdat 
er geen veegploeg achter de vuilniswagens 
nodig is, is het systeem ook nog goedkoper.

“Schoon is het doel”, zegt Hakim, “Oracs 
zorgen voor een schoner straatbeeld. He-
laas gebeurt het nog te vaak dat bewoners 
‘groot’ vuil naast de Oracs neerzetten. Dan 
volgen de klachten. Als onze toezichthou-
ders iemand betrappen, volgt een fikse 
boete. Het is altijd een minderheid die 
voor overlast zorgt. Wat dat betreft kun 
je het goed vergelijken met hondenpoep. 
Het is niet de schuld van de honden, maar 
van enkele hondenbezitters. Of neem de 
weesfietsen. Je kunt je fiets op laten ha-
len door het Grofvuil. Maar toch staan er 
in ons stadsdeel alweer 400 weesfietsen 
– naast de 900 die we vorig jaar hebben 
opgehaald.’’ 

Bijplaatsen van grofvuil bij de Oracs in 
plaats van wegbrengen of op laten halen (dat 
kan door te bellen met 14070) is vervelend. 
Sinds kort kunnen bewoners een onder-
grondse container adopteren. Je krijgt dan 
een sleutel en uitleg hoe je een verstopping 
op kunt lossen. Het werkt! Veel bewoners 
hebben zich aangemeld, maar hoe meer hoe 
beter. En voor zwerfvuil kun je ‘knijpers’ en 
zakken krijgen op het stadsdeelkantoor. Die 
betrokkenheid van bewoners is gelukkig 
groot in onze wijk.”
Als jij ook een Orac in je straat wilt adopte-
ren, meld je aan bij Hakim door een mail te 
sturen naar segbroek@denhaag.nl. Neem 
ook contact met hem op als je andere voor-
stellen hebt om je wijk schoner te krijgen 
of te houden. 

ReVa schoner en speelser
In gesprek met Hakim Ahbarouch

We laten in KonkreetNieuws verschillende 

medewerkers van de Gemeente Den Haag aan 

het woord. Ditmaal een interview met Hakim 

Ahbarouch, milieubeheerder van de wijk.

 Foto: Piet vernimmen

“We spuiten het 
gehele gebiedje schoon, 
er komt nieuw kunstgras 
en een gevarieerd aanbod 
van speeltoestellen voor de 
allerkleinsten”



Theater
Augustus 2015

Kleurrijk glas uit de buurt. Martine Knoppert toont haar werk in de Foyer.
Opening DNR Expositie | Martine Knoppert

www.denieuweregentes.nl 

Verhalen van de wijk verteld met muziek van internationaal talent.
NAIP | European Master of Music

Loop langs en strijk neer op ons terras, of kom even binnen kijken!
Braderie in de Weimarstraat

Intiem singer-songwriterfestival in de mooiste stadstuin van Den Haag: Emma’s Hof.
Songs from the Deep | Diverse artiesten

Bezoek onze kraam & laat je verrassen door DNR, waar alles nét even anders is.
Haags UIT Festival | Spetterend nieuw seizoen

Het Circus | Gratis buurtfestival
Festival in wijkpark De Verademing boordevol dans, theater, muziek, workshops, 
circusacts en nog véél meer, door en voor de buurt! Slapen bij Het Circus kan ook, 
op buurtcamping ‘Het Circus Dorp’. Vanaf vrijdag ben je van harte welkom op de 
buurtcamping. Kijk voor alle informatie op www.hetcircus.me. 
Meewerken aan het circus? Graag! Het Circus zoekt nog vrijwilligers. Wil je je 
opgeven of meer informatie? Mail naar: ikdoemee@hetcircus.me

Thema: Kunst & Ambacht. Rondleidingen, open lessen, repetities en... lekkers!
Open Monumentendag

Humoristische musical over de beruchte rechtenstudente Elle Woods. 
Legally Blonde | Theatergroep SPOT

Aanstekelijke muzikale ‘flamingo’-mix boordevol energie en Haagse humor.
Spéluh! | De Règahs

Drie mannen testen de grens van vriendschap in een spectaculaire voorstelling.
Tent 3 Circustheater | Scala Variété aan Zee

Gasten september

Weekly on Tuesday evening: The must sees for film freaks!
DNR Filmclub

Zelden klonk Nederlandse bluesrock zo overtuigend!
02 DNR Bluesclub | Bag of Bones ft. Baatin
Muziek

Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om op te dansen.
09 Tango-orkest Mala Pinta | O.l.v Gerard van Duinen

Festival De Betovering

Aaipet | BonteHond

Een avond vol film en hedendaagse muziek uit Zuidelijk Afrika. 
17 Afrovibes Festival | Joep Belt, Zuluboy, Ongerept

Podiumprogramma bij het Pop Up-museum ‘De wereld in Den Haag’.
Haagse Haven | Portretten van migratie

Schilderijen vol herkenning, verrassing en vergeten herinneringen.
Opening DNR Expositie | Rineke Kop

Gasten oktober

Une comédie hilarante et intemporelle. Une pièce de Molière.
Msgr. de Pourceaugnac | L’Autre pays de theatre

Het leven gaat om veranderingen en de keuzes die we maken.
Give love a chance | Naatak door Inter Cultural Arts

Schat... Waar ben je? | Little Doll Dance Company

Muziek van Beneden | Het Houten Huis

Internationaal kunstfestival voor de jeugd. 

Kijk op onze website voor informatie over het programma en de kaartverkoop:

Oktober 2015

BalkanBeats | Workshops, presentaties, concert
Een dag gewijd aan de muziek van Oost-Europa met topartiesten uit de 
Balkan. Doe mee en leer de basisprincipes van de Balkanmuziek en -dans 
kennen. Uiteraard ook met Bulgaarse hapjes en drankjes.

September 2015

DNR SERIES

Hilarische peutervoorstelling met muziek, magie en beweging.

In deze dansworkshop beland je op een onbewoond eiland...! 

Familievoorstelling vol humor, muziek en poëzie.

Wekelijks op woensdagochtend: Speciaal voor peuters & hun ouders /verzorgers.
Ukkieconcert

Muziek

Festival

18
Expo

23
Expo

31
Muziek

27 leerlingen tonen fantastische circuskunsten met Venetiaans carnaval en magie.
10-11 Maskerade | Haags Jeudcircus Circaso
Circus

Show your talent: sing, dance, laugh, dream... and scream!
A Midnight Halloween Dream | Street Life 201530

Feest

21
Expo

28
Muziek

29
Diverse

30
Muziek

06
Diverse

12-13
Festival

13
Diverse

26
Muziek

27
Theater

17-20
Theater

03
Theater

04
Theater

Yuen Sin Fai & team brengen modern toneel en opera in het Engels en Chinees.
Two Heroic Families | Kantonese Opera07

Opera

di
Film

wo
Muziek

Maandelijks op donderdagavond, zie de website voor de speeldata.
MusicPool | Matangi Quartetdo

Muziek

21
Dans

21
Theater

19|20
Theater


