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Forever Saturday
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TeksT: Anneke de GrAAf

 
Betrokken wijkbewoner Wim Oudshoorn 
maakte zich zorgen toen men bezig was 
met het opknappen van de Beeklaan. “Op 
het eerste stuk van de Beeklaan vanaf de 
Laan van Meerdervoort zijn ze al verdwe-
nen. Ik hoop dat ze de rest wel weer terug-
leggen.” Gelukkig is dat gebeurd, dus hij en 
de overige bewoners die een mooie bestra-
ting aan het hart gaat, kunnen gerust zijn.  

Vieze lucht
Stratenmakers werken niet 

graag met deze stenen, 
omdat ze vies ruiken, 

zeker als je ze door 
midden breekt. 

“En die stank 
komt doordat 
ze gemaakt zijn 
van het slib uit 
de Theems”, 
volgens een 
stratenmaker. 

De Engelse naam 
doet inderdaad 

vermoeden dat deze 
blauwe klinkers, die in 

onze wijk ergens tussen 
1950 en 1967 zijn gelegd, uit 

Groot-Brittannië afkomstig zijn. 

Onderzoek
In 1988 liet de gemeente Den Haag voor 

de toepassing op het Floriadeterrein in 
Zoetermeer analyses uitvoeren op Scoria 
bricks en de resultaten van dat onderzoek 
gaven geen reden tot ongerustheid. 

Ook in 2004 heeft de gemeente Den Haag 
een onderzoek laten uitvoeren naar de 
vermeende schadelijkheid van de Scoria 
bricks. Dit naar aanleiding van klachten 
van bewoners van het woonwagenkamp 
aan de Escamplaan, die vonden dat er een 
vieze lucht van de stenen kwam. Ze waren 
bang dat ze er ziek van konden worden. De 
uitkomst was dat er ‘weliswaar een geur-
waarneming is, maar dat er geen sprake is 
van gezondheidsrisico’s’.

Afvalslakken
Wim Oudshoorn: “De Scoria bricks wer-

den eind 19e eeuw gemaakt van de afval-
slakken die vrijkwamen bij het op grote 
schaal produceren van ijzer. Langs de ri-
vier de Tees (dus niet de Theems), in de 
buurt van Middlesbrough in Engeland, 
ging de in 1872 opgerichte Tees Scoria 
Brick Company de slakken hergebruiken 
om de klinkers te gieten en te bakken. Ze 
werden over de hele wereld geëxporteerd.” 

Een typisch duurzaam product dus uit 
gerecycled materiaal. Scoria bricks wor-
den niet meer gemaakt. 

Zuinig zijn op die mooie blauwe klinkers
 
Scoria bricks

Twee bijzondere activiteiten op het Regentesseplein, zaterdag 2 
juli. De Groene Regentes presenteerde de deelauto voor de wijk 
(zie ook pagina 4) en de  Milieudienst Den Haag organiseerde de 
Inleverdag Grofvuil. Veel ReVa-bewoners maakten er dankbaar 

gebruik van en brachten oude bedden, kasten, rommelhout, 
fietsen, ledikanten, bankstellen en kapotte tafels. De bruikbare 
spullen gingen naar het Kringloopcentrum en de rest was voor de 
shredder. Mooi initiatief!

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

De Vloek van Scheveningen
CULTUUR IN DE WIJK  9

Bereik in de wijk
HULP IN DE WIJK  11
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Winnaars Beste uit de Buurt

Volksopera

Projecten voor ex-daklozen

Wie de moeite neemt om naar de straatstenen in onze wijk te kijken, kan mooie grijsblauwe 
klinkers zien liggen op onder andere de middenparkeervakken van de Regentesse- en de 
Beeklaan. Dat zijn zogenoemde Scoria bricks. 

Een typisch duurzaam 
product uit gerecyled 

materiaal

Inleverdag Grofvuil
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Voor dit nummer hebben we weer eens 
goed rondgekeken in onze buurt, bijvoor-
beeld naar die oude ‘blauwe’ stenen in 
de parkeervakken aan de Beeklaan en de 
Regentesselaan. Wat is de geschiedenis 
daarvan? En hoe zit dat met dat plotseling 
verschenen nieuwe straatmeubilair, die 
groene fietstrommels? Groene onderwer-
pen over de ‘Deelauto’ en de opruimdag op 
het Regentesseplein. We hebben ons voor-
genomen om in elk nummer van Konkreet-
Nieuws een vrijwilligster aan bod te laten 
komen. We starten de serie met Jeanette, 
vrijwilligster bij De Vlindertuin.  

Ook een tweetal zorginstellingen passe-
ren de revue en niet te vergeten de massa-
gesalons. En natuurlijk weer aandacht voor 
de kunsten en voor de culturele agenda.  U 
bezoekt op 17 en 18 september tijdens de 

Open Ateliers Duinoord ook de kunstenaars 
uit ReVa?

We draaien nu ruim een jaar als 
vernieuwde buurtkrant en vinden het 
tijd om een lezersonderzoek uit te voeren 
in september. Dat gaan we doen via een 
schriftelijke enquête onder de lezers van 
de krant. Het zou mooi zijn als u mee 
wil werken door dit via een mail aan  
redactie@konkreetnieuws.nl te laten 
weten. Het gaat om hele concrete vragen 
als: wat vindt u het beste aan de krant, 
wat leest u eerst en wat  mist u in het 
wijkorgaan? Het kost u met de krant in 
de hand waarschijnlijk nog geen tien 
minuten. Wij kunnen met behulp van de 
uitkomsten de krant nog meer het medium 
van ReVa laten zijn. Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking. Uiteraard gaan we in de 
laatste editie van dit jaar nader in op de 
uitkomsten van de enquête.

VAN DE REDACTIECOLOFON “Tijd om een 
lezersonderzoek uit 

te voeren”
H eeft u genoten van de overvloedige zon de afgelopen maanden? Dan 

heeft u nu vast even tijd voor deze boordevolle augustus editie. De 
zomer is nog niet voorbij en wij hopen u te ontmoeten op het sfeer-

volle circusfestival in De Verademing in het weekend van 9 tot en met 11 septem-
ber. Dat kan zo maar een prachtige zomerafsluiting worden.

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

konkreetnieuwskonkreetnieuws.nl

Like onze Facebookpagina!

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

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

Advertentie
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tekSt: ed vervoorn Foto: Q FActory

De Haagse rockband Forever Saturday treedt op 
sinds eind 2011. Anthony, Dylan, Jens en Kasper 
zijn nog altijd heel jong (16, 18, 15 en 16) en 
brengen frisse rockmuziek. ‘Als de melodie cat-
chy is dan is het nummer goed’. Bij optredens 
spat de energie er vanaf. In hun vrije tijd zijn ze 
bijna altijd samen om te oefenen, of om zomaar 
wat te chillen. Leuke, vastberaden jongens. ”De 
band gaat voor alles.” 

Dit voorjaar won Forever Saturday de fina-
le van Het Beste uit De Buurt, een activiteit 
van De Nieuwe Regentes om Haags (buurt)
talent zichtbaar te maken. De ironie wil dat 
ze zelf een nummer schreven over het feit 
dat muziek nooit een wedstrijd mag zijn, 
zoals in The Voice. Maar ze wonnen en dus 
mochten ze op Parkpop optreden. Vijftien 
minuten knallen op de People stage was 
dat. Zanger Dylan: “Het was een gekkenhuis. 
Ik heb gesprongen en gerend. En gezongen 
natuurlijk.” “Voor ons gevoel gingen die drie 
nummers zó snel voorbij”, geniet leadgita-
rist, zanger en songschrijver Anthony nog na. 
Heel cool dus, “al hadden we ook wel graag 
op het hoofdpodium gestaan, haha!”

Ontlading
Ze deden al meer dan 100 optredens in 

het land, waaronder in het Paardcafé, Gro-
te Zaal Paard, Lokaal Vredebreuk, de Paap, 
en Melkweg Amsterdam. En die ene keer in 
het Vredespaleis (Anthony: “Ik was zo ze-
nuwachtig, allemaal belangrijke mensen, 
in nette kostuums”) en die andere keer in 
de Heineken Music Hall, een benefietfesti-
val voor jeugdbands. Maar de grootste op-

tredens zijn niet altijd de beste of de vetste. 
Vooral de meer intieme optredens kunnen 
de band inspireren. Het ‘los gaan’ lukt dan 
vaak beter. “Springen hoort niet alleen 
bij de act, het is ook gewoon lekker om 
te doen”, zegt Dylan, “want soms bouw ik 
veel spanning op en kan ik niet meer rustig 
stil blijven staan. Ik moet het dan gewoon 
kwijt, dan voel ik me relaxter.” Een ontla-

ding die energie geeft dus, en dat herkent 
het publiek.

Groeien!
Maar evengoed kunnen de jongens, die 

allemaal een toekomst in de muziek voor 
ogen hebben, wekenlang werken aan een 
nieuw nummer, en zang- of muzieklessen 
volgen. Kan er ooit iets vóór de band ko-
men? Een lange stilte, dan: “Nee, niets, eh… 
misschien een Alien invasie?” Ze willen op-
treden, nummers maken, verder groeien, 
ook internationaal, en in ieder geval naar 
Japan. Ze zeggen liever een jaar op school 
over te doen dan de band op te zeggen. 
Basgitarist Kasper: “Maar dat hoeft vast 
niet te gebeuren.” 

‘Heb ik van geleerd!’
Drummer Jens, de jongste van de band, 

is er vandaag niet bij en daarom mogen 
de anderen wat over hem vertellen. Dat 
laten zij zich geen twee keer zeggen. An-
thony steekt van wal: “Jens is de strak-
ste drummer van zijn leeftijd en hij is 
supergrappig en droog. Hij is lekker def-
tig, maar ook een kind dat enorm veel 
snoept.”

Iets over de ander zeggen terwijl die 
naast je zit, dat gaat wat minder snel. 
Dylan over Kasper: “Hij is heel rustig. 
Of hij doet alsof. Als hij op zijn gemak is 
komt ie helemaal los.”

Kasper over Dylan: “Hij haalde zijn her-
examen met een cijfer dat precies was 
wat hij nodig had. Klasse toch? Wel was 
hij wel eens slap bij een optreden omdat 
hij het laat had gemaakt, de dag ervoor. 
Dan had ie geen energie meer over.” ”Heb 
ik van geleerd!” roept Dylan.

En Anthony? Kasper: “Heeft een hele 
goede muzieksmaak. Maar hij moet na-
tuurlijk niet tijdens de optredens zijn 

gitaarversterker ineens harder zetten. 
We willen de zang ook nog graag kunnen 
horen!”

Best Friends
Voor de finale van Het Beste uit de 

Buurt kregen ze een coach toegewezen. 
Dat was Tim Akkerman van DI-RECT, en 
dat was ‘heel vet’. Hij stelde veel vragen 
en vertelde over zijn eigen ervaringen 
met de band DI-RECT, waar hij jarenlang 
de leadzanger was. Toen ook een band 
met vier jonge bandleden. Anthony: “We 
hebben er echt wat van opgestoken. Hij 
motiveerde ons supergoed.”

Deze zomer werken de jongens aan 
weer een nieuw nummer, met clip na-
tuurlijk. Het nummer, Best Friends, ver-
schijnt op 1 september. Op de Faceboo-
kpagina wordt dit aangekondigd. Waar 
het nummer over gaat? Anthony: “Over 
als je een meisje heel leuk vindt, totdat 
ze zegt dat ze eigenlijk gewoon vrienden 
wil zijn.” Oef ! Dat zal wel weer met een 
explosie van energie gebracht worden!

Forever Saturday: de band gaat echt voor alles!
Winnaars De Beste uit de Buurt vol energie

Foreversaturday Rocks!
Songs, achtergronden over de bandleden, foto’s, optredens en  clips met eigen songs 
kun je vinden op www.foreversaturday.rocks. De band werkt momenteel aan een 
album. Er is een Facebookpagina maar nog niet zoveel likes. Dus, liken en delen mag! 
Facebook.com/foreversaturday

JEUGD IN DE WIJK

“Als de melodie 
catchy is dan is het 
nummer goed ”
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Een groene auto huren

tekSt en Foto: Quirine reijmAn

 
In ReVa neemt De Groene Regentes met twee 
auto’s deel aan dit project. Wim Schutten is één 
van de vier leasers: “We willen de parkeerdruk 
in de wijk verminderen, zodat er ruimte komt 
voor fietsenstallingen en groenvoorziening.” De 
elektrische deelauto kan daarin een rol spelen. 
Om het project succesvol te laten zijn, moet de 
auto minimaal vijf keer per maand verhuurd 
worden. “Een makkie”, schat Wim in. 

Goed plannen
Ingewikkeld is het niet: de auto reserveer je 

op SnappCar, opladen doe je met een pasje 
en een appje op je telefoon laat weten dat je 
auto opgeladen is zodat je hem van de paal 
kunt halen (zodat iemand anders van de paal 
gebruik kan maken). Maar je moet je reis wel 
goed plannen. Want het bereik ligt nu tussen 
de 120 en 130 kilometer. Schutten verwacht dat 
dat volgend jaar al rond de 300 kilometer zal 
zijn. Tot die tijd heb je voor lange ritten dus tus-
sendoor oplaadpunten en oplaadtijd nodig. 

Eigen energie gebruiken
Maar verder biedt elektrisch rijden veel 

voordelen: geen lawaai, geen ongezonde 
en stinkende uitlaatgassen met fijnstofdeel-
tjes. Schutten: “Nu wordt de energie voor 
deze auto’s nog opgewekt door de wind-
molens van Eneco, maar binnenkort gaan 
we zonnepanelen leggen op de Regenvalk. 
Daarmee gaan we onze auto’s opladen. Dan 
is het echt onze eigen energie in onze eigen 
deelauto’s.”

Allemaal elektrisch
Hoe dat rijdt zo’n elektrische auto konden 

de leden van de Groene Regentes onlangs 
zelf ervaren. De beide auto’s stonden 
klaar voor een proefrit. De reacties waren 
enthousiast. Het is stil, heel stil. Zowel in de 
auto als erbuiten. Dat vergt wat alertheid 
van de bestuurder, want fietsers en voet-
gangers horen je niet aankomen. Maar dat 
is uiteraard opgelost als we straks allemaal 
elektrisch rijden.

Elektrisch delen is dubbele winst

 Marnix Rueb en andere striptekenaars maakten een cartoon van Alex.

DUURZAAM IN DE WIJK

tekSt: mArieke BAuwenS en Anneke de GrAAF

In de Chasséstraat zit een op het oog klein 
winkeltje dat je gemakkelijk voorbij loopt. 
Maar als je binnenkomt, zie je een ongelofe-
lijke hoeveelheid stripboeken en aanverwan-
te artikelen, zoals sleutelhangers, poppetjes 
en ander spul. En dat past er allemaal net in.  

“Stripboeken zijn als ‘slow reading’. Je leest 
eerst het verhaal en dan bekijk je de tekenin-
gen. En die zijn vaak heel mooi. In ÆLIX Strips 
& Comics kun je 35 duizend unieke titels 
aantreffen en zeker wel 100 duizend boeken”, 
zo vertellen Alex Kersten en Aad Houwer van 
ÆLIX (inderdaad met de Griekse Æ). Alex be-
heert de zaak en Aad helpt nog een middag 
in de week. Alex nam in 2001 de zaak over, 
waarbij passie en jongensdromen werkelijk-
heid werden. 

Aanloop genoeg
ÆLIX is één van de twee stripboekenwinkels 

in Den Haag. “Dat waren er vroeger wel 20”, 
zegt Alex. “Het klantenbestand vergrijst. Niet-
bewegend beeld boeit jongeren niet meer. 
Die zijn veel meer geïnteresseerd in digitale 
spelletjes. Jammer, want met strips krijg je 
kinderen ook aan het lezen. Maar aanloop 
genoeg, dus ik maak me niet zo druk.” Een 
deel van de stripboeken is volgens Alex 
trouwens niet geschikt (‘te choquerend’) voor 
kleine kinderen. Leuk om te weten is dat in 
‘comics’, de strips uit de VS en VK, helden de 

hoofdpersonen zijn, terwijl dat in de Europese 
stripboeken gewone mensen zijn (vergelijk 
Batman met Kuifje). 

Populair
Wat is momenteel populair? Alex: “Inte-

graalbundels: heruitgaven van oudere strips, 
bijvoorbeeld Beverpatrouille of Roodbaard. 
Maar ook oude bekenden lopen nog steeds 
goed, zoals Asterix, Suske en Wiske en Tina. 
Ook is er behoorlijke interesse in de 18+ ca-
tegorie. Vergeleken met het buitenland, met 
name Frankrijk en België, zijn stripboeken 
hier ondergewaardeerd. In Frankrijk zijn ze 
onderdeel van de cultuur en worden ze zelfs 
op scholen gebruikt. Maar toch neemt ook 
daar de belangstelling af. De klanten komen 
vanuit heel Nederland én het buitenland, 
ook via internet. We hebben het druk met de 
dagelijkse verzending van boeken. De hele 
collectie is trouwens te vinden op Catawiki.
nl. Daarnaast heeft de winkel ook een beetje 
een buurtfunctie, vanwege de sigarettenver-
koop. En dat geeft een gezellige aanloop.”

“Leuk dat er een standbeeld is gekomen van 
Haagse Harry. Marnix Rueb, de striptekenaar 
van Haagse Harry heb ik goed gekend.” Hij 
toont trots de cartoon die Rueb van hem 
maakte. Ook andere striptekenaars maakten 
een cartoon van Alex.
Ælix Strips & Comics, Chasséstraat 71, 
tel. 070 3650738. Kijk voor openingstijden 
op www.aelix.nl.

Honderdduizend stripboeken bij 
ÆLIX Strips & Comics

ONDERNEMEN IN DE WIJK

De gemeente Den Haag stimuleert elektrisch rijden. Net als de stichting Natuur & Milieu. 
Deze organisatie biedt in Den Haag 20 auto’s aan via een voordelig leasecontract. Deze 
auto’s zijn niet alleen voor de leasende testrijders beschikbaar, je kunt ze huren via het au-
toverhuurplatform SnappCar. Deelauto 2.0 dus. Delen én elektrisch. Dubbele milieuwinst!

Interesse in het huren van een elektrische auto? Ga naar Snappcar.nl en zoek in Den 
Haag naar elektrische auto’s en klik op de Volkswagen E-Golf van de Groene Regentes.

Geen lawaai en geen 
ongezonde, stinkende 
uitlaatgassen met 
fijnstofdeeltjes
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  Wim Schutten, een van de initiatiefnemers vertelt voor de camera van Den Haag FM over het project met 
de elektrische deelauto’s. Op de achtergrond een van de twee elektrische auto’s

“Niet-bewegend 
beeld boeit

 jongeren niet 
meer”
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tekSt: AAd vAn Schie

 
‘Massagewereld’ is overduidelijk geen ge-
wone massagesalon, maar hoe dat nu pre-
cies zit met dit soort gelegenheden, want 
er zijn er meer rond de Weimarstraat/
Valkenboslaan. Bovendien waren er in het 
recente verleden een aantal ‘mysterieuze’ 
Chinese kapsalons/massagesalons in de 
Weimarstraat en aan de Laan van Meer-
dervoort, die na korte tijd weer gesloten 
werden. Jaap van Leeuwen, beleidsadvi-
seur Veiligheid van de Gemeente, die be-
last is met handhaving/toezicht op seks-
inrichtingen in de gehele stad en dus ook 
in ReVa, beantwoordde onze vragen.

Hoeveel van deze clubs/salons die vergun-
ningsplichtig zijn, vind je in de wijk Reva?

Er zijn in ReVa vier clubs/salons die een 
seksvergunning hebben: Lucky Thai - voor 
mannen en vrouwen aan het Copernicus-
plein 16, Blue River Sauna - uitsluitend 
voor mannen. Een gay instelling aan de 
Valkenboslaan 189, Massagewereld - voor 
mannen en vrouwen aan de Weimarstraat 
106 en als vierde Warie - voor mannen en 
vrouwen aan de Weimarstraat 363. 

De afgelopen jaren is een aantal salons, met 
name Chinese, aan de Laan van Meerder-
voort en de Weimarstraat verdwenen. Wat 
was daarvan de reden? Met andere woorden 
hoe zit het met de regelgeving rond deze 
clubs in de Haagse woonwijken?

Deze salons boden seksuele handelin-
gen tegen betaling aan, zonder dat zij 
daarvoor een exploitatievergunning had-
den. Het gaat dan dus om illegale seksin-
richtingen. De salons kunnen geen ver-
gunning krijgen, omdat in Den Haag alle 
locaties waar seksinrichtingen mogen 
zitten, expliciet zijn aangewezen in de be-
stemmingsplannen. De locaties waar de 
salons hebben gezeten, waren geen plek-
ken waar seksinrichtingen mogen zitten.

 Het optreden tegen deze illegale seks-
inrichtingen was het rechtstreekse gevolg 
van een intensieve manier van hand-
having. De achtergrond van deze extra 
handhaving was gelegen in het feit dat dit 
oneerlijke concurrentie oplevert voor le-
gale ondernemers (in bezit van een seks-
vergunning), en het feit dat in veel salons 
sprake is van slechte arbeidsomstandig-
heden, een verhoogd risico op uitbuiting 
en een afhankelijkheid op meerdere fron-
ten van de werknemers ten opzichte van 
hun werkgevers. 

Verschillende overheidsdiensten bun-
delen in deze werkwijze onder regie van 
de gemeente de krachten (waaronder het 
NFI dat in opdracht van de gemeente de 
aangetroffen sporen controleert op her-
komst), zodat ook juridisch aangetoond 
kan worden dat in deze salons daadwer-
kelijk seksuele handelingen verricht wor-
den. Daarna treedt het Haagse handha-
vingarrangement in werking en wordt de 
salon gesloten. Bij de salons aan de Laan 

van Meerdervoort en de Weimarstraat 
is dit het geval geweest. Na zo’n sluiting 
kiezen de meeste malafide ondernemers 
dan eieren voor hun geld en de betref-
fende vastgoedeigenaren kijken dan extra 
kritisch aan wie ze hun winkelruimte ver-
huren. Op deze wijze verdwijnen malafide 
bedrijven uit de buurt.

Kan ieder zo’n instelling starten? Regelge-
ving rond overlast? Hoe is het toezicht op 
deze salons geregeld in Den Haag?

Iedereen kan een massagesalon, kap-
perszaak of beautysalon starten. Let wel: 
er zijn veel variëteiten. Zo zijn er in de stad 
genoeg van dergelijke bedrijven die abso-
luut (en aantoonbaar) niets met seksuele 
dienstverlening te maken hebben. Zodra 
er signalen van illegale seksuele hande-
lingen komen, wordt een inrichting aan 
een controle onderworpen, en als sprake 
blijkt te zijn van een illegale seksinrich-
ting, treedt het handhavingarrangement 
in werking en wordt het bedrijf gesloten.

Hoe krijg je in beeld dat een zogenaamde 
massagesalon ook seksuele noden lenigt?

Bewoners spelen hierin een belangrijke 
rol. Zij kunnen aanwijzingen van seksuele 
handelingen signaleren (bijvoorbeeld al-
tijd alleen maar mannen die naar binnen 

gaan, dames die in schaarse kledij voor 
het raam staan, of klanten die actief naar 
binnen worden geroepen). Zij kunnen dit 
melden bij heit@denhaag.nl. 

Zijn er meer relevante zaken die vanuit jullie 
dienst een rol spelen? Landelijke regelge-
ving zal ongetwijfeld ook een rol spelen.

Er zijn geen andere relevante zaken, zo-
als landelijke wetgeving. Het juridische 
kader is gelegen in de vergunningplicht 
op grond van de APV. Het exploiteren 
zonder vergunning is verboden. Indien 
vaststaat dat geen vergunning zal worden 
verleend – dit is zo bij nieuwe seksinrich-
tingen – dan wordt hier handhavend te-
gen opgetreden door middel van sluiting 
van het desbetreffende pand.

Tot slot
Een wat ons betreft helder verhaal over 

seksinrichtingen in de wijk. De locaties 
liggen vast in het bestemmingsplan en de 
clubs staan onder controle. Als je een blik 
werpt op de websites van de salons is er 
een opvallend verschil tussen die van de 
Massagewereld, die onverhuld haar waar 
verkoopt en die van de drie andere salons, 
die geen directe seksgerichte termen  
voor hun producten hanteren. De roman-
tiek overheerst op die sites.

Als je bij de IJssalon in de Weimarstraat op het terras een ijsje eet, zie je schuin aan de overkant naast de AH winkel altijd een deur wijd 
open staan, waar af en toe iemand naar binnen glipt. Op het raam staat de naam  ‘Massagewereld’.

Erotische massagesalons in ReVa. Hoe zit dat eigenlijk? KORT

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

Voortgang 
Energiekwartier
In het aprilnummer van KN schreven we over 
de ontwikkelingen rond de nieuwbouw in het 
gebied rond het Esperantoplein. Inmiddels zijn 
de bouwactiviteiten in volle gang. Het gebouw 
Edison, voor vrije sector koopwoningen, aan de 
Loosduinseweg, zal als eerste gereedkomen. 
Vervolgens komen de huurwoningen in het 
naastliggende Volta Gebouw gereed. Inmiddels 
is bekend dat er in het voormalige Magazijn-
gebouw, het gebouw aan het water achter de 
Electriciteitscentrale, 72 woonunits voor jonge-
ren/studenten komen. Actuele informatie over 
alles wat er in dit gebied gebeurt, vindt u op 
www.energiekwartier.nl Abonneren op de 
Nieuwsbrief kan ook via deze  website.

Vrijwilliger worden bij 
de mantelzorgbrigade?
De mantelzorgbrigade biedt hulp aan zelf-
standig wonende ouderen en hun mantel-
zorgers. Soms hebben ouderen door een 
chronische ziekte, handicap of verschijn-
selen van dementie veel hulp nodig om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hulp 
komt dan van mantelzorgers, zoals part-
ner, familie, buren, vrienden.

Bent u onze nieuwe vrijwilliger van de 
mantelzorgbrigade?
U ontzorgt de mantelzorger door prak-
tische hulp over te nemen en door er te 
zijn voor de klant. Bent u gemotiveerd 
om met deze mensen te werken, heeft 
u een goed inlevingsvermogen en wilt u 
graag echt iets betekenen voor een an-
der? Meldt u dan aan als vrijwilliger voor 
de mantelzorgbrigade. Al onze vrijwilli-
gers hebben een Verklaring Omtrent Ge-
drag (kosten hiervoor worden vergoed)
Voor meer informatie: Jeroen van Ros-
sum, Vóór Welzijn, ’t Lindenkwadrant, 
2e Braamstraat 6, 070-205 24 80, 
j.vanrossum@xtra.nl 
Nu ook op facebook! Ouderenconsulen-
ten Segbroek Voor Welzijn
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•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

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

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

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

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

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

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

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

IETS GEZIEN OF 
GEHOORD?

REDACTIE@ 
KONKREETNIEUWS.NL

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

Melissa Koot  thuis in het Regentessekwartier
 

Koot advocatuur & mediation
Raamweg 7  2596 HL Den Haag

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

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

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

uur

- SINDS 1974 - Indonesisch
Specialiteiten

Restaurant
Dewata

Een vertrouwd adres voor 

al uw Indonesische gerechten 

en vegetarische schotels

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

A�halen mogelijk
Reservering gewenst

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

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

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

	 Welke	
	 kleur	u
ook	zoekt	wij	
vinden	of
maken	hem
voor	u!

Voor
al uw 

druk- &
printwerk!

  •  070 737 09 36  •  info@smiet-o� set.nl  •  www.sgtotaal.nl •

Smiet Gra�sch Totaal
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Geeft drukwerk weer kleur!
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››  ontwerp
››  drukwerk
››  afwerking
››  voorraadbeheer 

Hans Veringmeier  

Prinsegracht 176
2512 GG  Den Haag
t 070 737 09 36
f 070 737 07 89
m 06 549 831 80
e jjv@smiet-offset.nlVi

si
te

ka
ar

tje
s

Ook wij gaan er weer

even tussen uit!

Gedrukt op: 300 grams Munken Lynx mat velijn.

Kaarten
&

Mailen

	 Ook	het
 ontwerp
kunnen wij geheel voor u verzorgen!

	 ●	Sets
	 ●	Barbonnen	 ●	Placemats	 ●	Nota’s	 ●	Briefpapier
	 ●	Enveloppen

KONKREETNIEUWS

KONKREETNIEUWS

KONKREETNIEUWS

KONKREETNIEUWS

Nieuws over en voor bewoners van Regentesse- en Valkenboskwartier

JAARGANG 1 | APRIL 2015 

Ron Fresen

TEN VOETEN UIT
Ron Fresen

03

CULTUUR 07

09

Door het ontbreken van drempels, 
zichtlijnen, politie controles  of enige 
andere snelheidsbelemmeringen is 
dit deel van de Beeklaan, vooral in de 
avond, een geliefd race-
circuit. Vooral automobi-
listen die de snelheid van 
hun auto én het aantal 
decibels van hun over-
sized geluidsinstallatie 
goed willen testen, leven 
zich hier uit. En.. dat kàn 
ook volledig ongehinderd, 
want vanaf de Laan van 
Meerdervoort tot aan de 
stoplichten bij de Weimarstraat ont-
breekt iedere belemmering (zebrapad, 
drempel of versmalling). 

Andersom, gezien vanaf de Weimar-
straat, geldt hetzelfde. Bovendien lijkt 
te gelden, dat hoe hoger de snelheid, 
hoe kleiner de kans dat je wordt gehin-
derd door voorrangsverkeer uit de zij-

straten. Heel af en toe wordt het race-
plezier onderbroken door tram 12 die 
voorrang neemt. Piepende remmen en 
hard gebel van de tram zijn dan het ge-

volg. Wijkbewoners heb-
ben nog nooit verkeers- of 
snelheidscontroles waar-
genomen, terwijl er vrijwel 
dagelijks  meerdere  forse 
snelheidsoverschrijdingen 
plaatsvinden. Matrixbor-
den om automobilisten 
bewust te maken van hun 
snelheid staan overal be-
halve hier. Het mag een 

wonder heten dat ernstige ongeluk-
ken tot nu toe schaars zijn, maar het 
is wachten op die fatale klap, zoals een 
paar jaar geleden in de “Kleine” Wei-
marstraat. 

Kortom, het wordt tijd dat de Gemeen-
te deze situatie serieus neemt en maat-
regelen treft voordat het echt mis gaat.

Verkeerssituatie Beeklaan geen 
prioriteit bij gemeente
Vooral in de avond een geliefd racecircuit
door: PerrY LehMAnn

Ondanks diverse toezeggingen en zelfs con-
crete plannen van de gemeente om de erg 
gevaarlijke verkeerssituatie in het deel van de 
Beeklaan tussen de Laan van Meerdervoort 
en de Weimarstraat te verbeteren, gebeurt er 
nog steeds niets. 

Wel de lusten, niet de lasten

Regentesse-

De Groene Regentes is een initiatief van acht bewoners van het Regentessekwartier die de wijk willen vergroenen en verduurza-men. Zij hebben een droom: veel zonnepanelen op geschikte da-

ken. Omdat niet iedereen een eigen dak heeft, hebben zij gezocht naar een geschikt dak in de wijk waar voor iedereen zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

06 19 25 80 11 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws

05

Af en toe 
wordt het 
raceplezier 
onderbroken 
door tram 12 
die voorrang 
neemt.

foTo: PieT VerniMMen

Zonnepanelen in de wijk  De initiatiefnemers van Zon der Gaslaan. Vlnr : Wim Schutten, Conny Voordendag, Bastiaan de Jong, Charlotte van Slagmaat, Guido Beauchez en Sonja van der Eijk. Op de foto ontbreken : Jeroen Boon en Gerald van Es.

De Weimarstraat pakt uit! 
Doe mee en geef je op

De BIZ-Weimarstraat, Eigenwijs Weimar, 
Theater De Nieuwe Regentes brengen 
naast de bekende Zomerfestivals (9 mei 
en 28 augustus) en Eigenwijs Weimar (14 
juni en 13 dcember) dit jaar Zinderende 
Zaterdagen (1e en 3e zaterdag van mei 
t/m oktober) .

10

Bethel: een sociale 
en culturele 
broedplaats

foTo: de Groene reGenTes

	 ●	Kranten	 ●	Folders	 ●	Flyers	 ●	Boekjes	 Kr
an

te
nTevens	verzorgen	wij	

voor	u	de	opslag	en	

uitlevering	van	uw	
drukwerk!

Opslag

Winkelcentrum

Postbus 41, 2920 AA  Krimpen aan den IJssel

Een	groot
	assortiment	
enveloppen!

Al meer
dan 

50 jaar
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tekSt: ed vervoorn

 
Jeanette: “Ik ben dit gewoon gaan proberen 
en het is heel goed bevallen. Ik wil graag iets 
teruggeven aan de maatschappij. Dat is alleen 
maar mooi, toch? Ik ben hier bezig met kleine 
kinderen, dat geeft ook weer rust in mijn 
hoofd. En het is leuk om te doen. Als vrijwil-
ligers zorgen wij dat kinderen lekker kunnen 
spelen, kleurplaten krijgen of spelletjes kun-
nen doen en soms limonade krijgen. Het is hier 
afgeschermd, kinderen hoeven niet op straat 
rond te dolen. Zij voelen zich veilig. Maar de 
ouders zijn zelf verantwoordelijk en aanspreek-

baar voor het gedrag van hun kinderen, het 
is dus geen oppasplek hier. De Vlindertuin 
heeft een schommel, een glijbaan, een kleine 
zandbak, een loopbrug, een waterpomp. Maar 
er wordt ook getuinierd, door weer andere 
vrijwilligers. De kinderen doen dan mee met 
kindergereedschap.”

Sociale plek
“Natuurlijk maak ik af en toe een praatje met 

de ouders. En soms zijn er medewerkers van 
VÓÓR Welzijn aanwezig. Die spreken ouders 
ook wel aan, misschien zijn er bepaalde 
problemen zodat doorverwezen kan worden 

als ze dat willen. Mensen weten de weg naar 
instanties niet altijd te vinden. Het is een laag-
drempelige en persoonlijke benadering. Het is 
dus eigenlijk ook nog een sociale plek.”

Meer dan een tuin
“Er is hier nog meer mogelijk: ook organi-

saties uit de buurt gebruiken de Vlindertuin. 
Dan wordt er een contract gemaakt met VÓÓR 
Welzijn. Er zijn kinderdagverblijven die een 
sleutel hebben en naar binnen kunnen als ze 
dat willen. Mensen die via de stichting Anton 
Constandse (begeleid) wonen komen vaak 
onder begeleiding op dinsdag klusjes doen, 
een bankje verven bijvoorbeeld. Voor kinder-
feestjes of bijvoorbeeld een Suikerfeest-viering 
van buurtbewoners is ook ruimte, al kan het 
nooit besloten zijn. De tuin is gewoon van en 
voor iedereen.”

Meer vrijwilligers:  
meer mogelijkheden

“Toch is dit allemaal nog relatief onbekend, 
ook in eigen omgeving. Dat vind ik wel zonde. 
Er is veel gebeurd de laatste twee jaar. Er is een 
mooi huisje geplaatst, er zijn nieuwe speeltoe-
stellen gekomen en de tuin ziet er fris uit. Nu 
komen er ook steeds meer wijkverbanden en 
activiteiten, zoals met De Nieuwe Regentes 
(Ukkieconcert). Met meer vrijwilligers kunnen 
we dit voortzetten en misschien nog uitbrei-
den. Wat je hier als vrijwilliger voor nodig hebt, 
behalve tijd natuurlijk, is de juiste instelling: dat 
je bereid bent om je handen uit de mouwen te 
steken. En een positieve instellingen hebt. Van 
kinderen houden? Dat ga je vanzelf doen als 
hier bezig bent.” Meer informatie: www.devlin-
dertuinsegbroek.nl Meedoen als vrijwilliger? 
f.tuppert@voorwelzijn.nl, 06-333 19 301

Jeanette raakte door omstandigheden een tijdje uit het betaalde arbeidsproces. Zij is toen 
vrijwilligerswerk gaan doen. Nu is zij als vrijwilliger vier middagen beschikbaar in de Vlin-
dertuin, een mooie kinderspeeltuin voor kinderen tot een jaar of acht, aan de Noorderbeek-
straat. Een rustige, afgeschermde plek in de wijk, in beheer van de gemeente, om te spelen 
of te tuinieren. Ook het sociale aspect speelt hier een rol. En er is meer mogelijk.

De Vlindertuin: een tuin van en voor iedereen
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tekSt: ed vervoorn

Wijkpark De Verademing is op 9, 10 en 11 
september het decor van Het Circus. Voor 
deze tweede editie slaan wijkbewoners en 
professionals uit het Regentesse- en Valken-
boskwartier de handen ineen. Samen zijn ze 
verantwoordelijk voor het gratis toegankelijke 
festivalprogramma gevuld met theater, mu-
ziek, workshops, eten & drinken, community 
art en een eigen buurtcamping. Duurzaam-
heid staat bij dit alles voorop. Een paar weken 
voor Het Circus spreken we Patty Broese van 
Groenou, van Het Circus. Een terug- én voor-
uitblik in vijf vragen.

Hoe ben je bij Het Circus gekomen?
“Ik ben ooit begonnen bij het circus, Jeugd-
circus Kraaiennest in Spoorwijk. Trampo-
linespringen en de dolkenkist waren mijn 

forte. Na een optreden voor koningin Ju-
liana wist ik dat ik hoe dan ook altijd iets 
op, naast of achter de schermen van het po-
dium wilde doen. Ik had nooit gedacht dat 
ik zoveel jaar later uiteindelijk weer bij Het 
Circus terecht zou komen. Niet op de tram-
poline en ook niet verscholen in de dolken-
kist, maar als organisator en maker van het 
wijktheaterstuk De MicroCosmopoliet.”

Wat vond je het leukste moment vorig jaar op 
Het Circus?
“Ik kan bijna niet kiezen, er waren zoveel 
mooie momenten afgelopen jaar, de Bal-
lade van Emma (een community art the-
aterstuk), de inzet van de vrijwilligers, ga 
zo maar door, maar als ik dan toch moet 
kiezen, kies ik het buurtdiner. Het moment 
dat de laatste schroef ingedraaid was, het 
terrein er prachtig bij lag en de buurt aan-

schoof aan een ellenlange tafel met hun 
home made cookings vond ik zo magisch!”

Wanneer is Het Circus dit jaar voor jou 
geslaagd?
“Als Het Circus een thuis vindt in de wijk. 
Letterlijk en figuurlijk. 
En natuurlijk als De MicroCosmopoliet, ons 
eigen wijktheaterstuk, goed van de grond 
komt.”

Wat is er anders dit jaar bij Het Circus?
“Vorig jaar moesten we mensen vragen bij 
Het Circus te komen, dit jaar is het anders-
om en vragen de mensen: mogen we bij het 
Circus. Wat er nog meer anders is zal nog 
moeten blijken natuurlijk.”

Hoe zie je Het Circus in de toekomst?
“Ik zou het geweldig vinden als volgend 

jaar de wijk het podium van Het Circus is. 
Van plein tot plein programmering, in huis-
kamers, winkels enz. Het zou geweldig zijn 
als de instellingen in de wijk (kunst, cultuur, 
welzijn en sport) Het Circus structureel in-
bedden binnen hun programmering. De 
buurtbewoners hebben de handen al ineen-
geslagen voor het circus, nu het professio-
nele veld nog. Maar we zijn al aardig op weg, 
dit jaar hebben we onze eerste stappen tot 
samenwerking gezet met o.a. Zaal 3, NEST, 
Today’s Art, Rewire, REMO, Stichting Vóór 
Welzijn.”

Het Circus dus als voedingsbodem voor sa-
menwerking en nieuwe initiatieven op het ge-
bied van kunst, duurzaamheid en participatie. 
Alle informatie, waaronder het programma en 
een link naar filmpjes van Het Circus 2015 op 
www.hetcircus.me

Voedingsbodem voor 
nieuwe initiatieven 
en samenwerkingen

Het Circus 2016: 
    kunst, duurzaamheid 
        en participatie

  Vrijwilligster Jeanette  (links) in ‘haar’ Vlindertuin.
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tekSt: AAd vAn Schie, een BezorGde FietSlieFheBBer

 
Mooi zijn ze niet, die 28 zogenaamde 
fietstrommels, die in de loop van juni als 
pepernoten over ReVa zijn uitgestrooid. 
Op de Beeklaan staan er wel drie en wa-
rempel, in een ervan staan echt fietsen. 
Het woord ‘trommels’ roept doorgaans 
iets vrolijks op. Maar deze ijzeren gevaar-
tes hebben nou juist niet die uitwerking.

Hier sluit je fietsen in op. Je plaatst ze in 
quarantaine als het ware. Ze zijn reddeloos 
verloren achter die stalen oogjesroosters. 
Wellicht zijn ze beschermd tegen de grijp-
grage klauwen van de weesfietsophalers. 
Maar ja, wat krijgen ze daarvoor terug. Zo 
wil je als gerespecteerde fiets toch niet 
door het leven? Is dit dan het lot van twee-
wielers in zo’n dichtbefietste wijk? 

Misschien. Navraag bij de gemeente leert 
dat de fietscellen al in 2013 ruimschoots 
zijn doorgecommuniceerd met het wijkbe-
raad. Er kwam natuurlijk een concept plaat-
singsplan en een definitief plaatsingsplan 
en er ontstond een wachtlijst voor toekom-
stige delinquente fietsen. Ben benieuwd of 
de cellen straks allemaal bezet zullen zijn 
of moeten er uit België nog fietsen gehaald 
worden? Zo ga je toch niet met onze edele 
fietskarosjes om? 

Ben je kleinbehuisd en bijna wanhopig 
over waar je fiets veilig te stallen? Kijk op de 
site van Biesieklette.nl. Die club is benoemd 
tot oppercipier van de trommels. Als top-
punt van masochisme betaal je 7,50 Euro 
per maand om daar je arme karretje op te 
kunnen bergen.

Succes ermee!

Trommelen maar!

tekSt:  ed vervoorn

 
Zuiderstrandtheater-directeur Henk 
Scholten noemt Kwekers in de Kunst 
‘inmiddels ons derde huisgezelschap’, 
naast het Nederlands Dans Theater en 
het Residentie Orkest. “Met Kwekers in 
de Kunst presenteren we voorstellingen 
waarbij de Haagse en Scheveningse bevol-
king letterlijk zelf betrokken is.” Het grote 
koor bestaat uit ruim honderd zangers 
en zangeressen uit Scheveningen. Om 
(vooral) het aantal mannenstemmen aan 
te vullen zijn er ook mensen uit andere 
wijken, waaronder ReVa, bijgekomen. Een 
van hen is Laurens Harteveld. Samen met 
zijn vader schoof hij in mei (als bas) aan 
bij de repetities.

Magisch
Laurens: “Het is een groot en bont gezel-
schap. De begeleiding is informeel, maar 
professioneel. In het grote koor oefen je in 
kleiner verband, je komt telkens dezelfde 
gezichten tegen en een praatje is zo ge-

maakt. Samen zingen heeft iets magisch: 
achteraf ben je vrolijker en energieker 
dan vooraf…”

Wat kunnen de toeschouwers volgens 
Laurens verwachten? 
“Kippenvelmomenten en spektakel. Als 
we met alle zangstemmen (sopranen, 
alten, bassen en tenoren) tegelijkertijd 
oefenen, dan levert dat, in elk geval bij 
mij, al de nodige kippenvelmomenten op. 
Niet alleen muzikaal, maar ook verbaal. 
Vroeger was alles veel slechter, leerde 
ik als kind (“Opa werd op zijn elfde met 
een pakkie shag de zee opgestuurd”), 
maar de vissersvrouwen zingen alsof het 
vroeger allemaal beter was: “Erepels op 
het vuur, hering in ’t zuur en de zon op je 
bol, wat wens je nog meer?” Als je aan die 
zangteksten van Sjaak Bral de muziek van 
het Residentieorkest, de klederdracht, de 
lichteffecten en het acteerwerk toevoegt, 
dan moet het wel een groots spektakel 
worden.”

Volksopera De Vloek op Scheveningen
kippenvel en spektakel

“Het grote koor 
bestaat uit ruim 

honderd zangers en 
zangeressen ”

Het Zuiderstrandtheater komt in september met de nieuwe Scheveningse volksopera 
De Vloek op Scheveningen, als opvolger van de succesvolle vissersopera ‘Harde 
Handen’. Een community project waarbij het projectkoor van Kwekers in de Kunst met 
meer dan honderd Scheveningse zangers en zangeressen ook een duit in het zakje 
doet. Ook zangers uit ReVa sloten aan. 

 De hoofdrolspelers/zangers van ‘De Vloek’: Sjaak Bral, Miranda van Kralingen, Ernst Daniel Smid 
en Boudewijn Ruigrok

De Vloek op Scheveningen
Een nieuwe volksopera in drie bedrijven over verleden, heden en de toekomst van 
Scheveningen met o.a. Sjaak Bral (die ook het script schreef), en de bekende ope-
razangers Ernst Daniel Smid en Miranda van Kralingen. Met medewerking van het 
Residentie Orkest, Theaterkoor Dario Fo en projectkoor Kwekers in de Kunst. Te zien 
van 8 t/m 11 september.
Bestelinformatie: www.zuiderstrandtheater.nl 

CULTUUR IN DE WIJK
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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

KOM WERKEN BIJ DE WIJKBUS!

De vacature en contactgegevens zijn te vinden op 
www.denhaagdoet.nl onder vacaturenummer: T210320

Wijkbus Uit en Thuis zoekt 

Enthousiaste Voorzitter
Regentesse/Valkenboskwartier

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

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

ondersteuning altijd dichtbij.

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

T 070 - 754 11 11,

Thuis in Regentesse Valkenbos

HANDIG
•  Iedere dag lekker eten en 

drinken in Jonker Frans
•  Wij organiseren geregeld 

leuke activiteiten waar u aan 
kunt deelnemen

ADVIES
•  Onze huisverpleegkundige 

denkt met u mee
• Gratis advies in onze  

Gezondheid en Zorgwinkel

ZORG
• Een veilig gevoel met een  

hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw 

eigen omgeving en in 
woonzorgcentra Jonker Frans

Sporten 
onder begeleiding 
in Jonker Frans

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt en zeer actief in het Regentesse- en

Valkenboskwartier. Met kennis van zaken en vooral met de persoonlijke aanpak van 

PATRICIA HOOGEBOOM, de vrouw áchter De Regentes!

Verkoopplannen? Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229
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“Hoe groter de 
problemen des te 

groter de 
uitdaging om 

mensen weer in het 
spoor te krijgen.”

Erfpacht
Om u eerlijk de waarheid te zeggen heb 
ik het nooit begrepen, het systeem van 
de erfpacht. Welke malloot heeft dat in-
dertijd uitgevonden en wat was zijn ach-
terliggende gedachte? Waarschijnlijk was 
het een wethouder die geldklopperij in z’n 
portefeuille had. D’r is in de loop der jaren 
eigenlijk niet veel veranderd. 
Maar goed, stel je voor je koopt een huis. 
Lapje grond er omheen, kortom ’t kost 
niet weinig, maar je hebt er ook wat voor. 
Alleen de grond waarop het huis is ge-
bouwd, is niet van jou en dat zal ‘t ook 
nooit worden. Je zou het kunnen vergelij-
ken met het kopen van een nieuwe auto, 
waarvan de wielen eigendom blijven van 
de gemeente en waarvoor je dan elk jaar 
opnieuw pacht moet betalen, met de mo-
gelijkheid het eeuwigdurend af te kopen. 
Nou ja, eeuwigdurend, dat schijnt bij de 
overheid een wonderlijk begrip te zijn, 
want eeuwigdurend is bij hen maar hon-
derd jaar. Zou decennialang dan bij de ge-
meente ook maar tien jaar zijn? Toch eens 
navragen voor de aardigheid. Een rare re-
geling dus, die erfpacht. 
Stel je voor  - ja, ik zit zomaar een beet-
je te prakkiseren - je zegt op een mooie 
zondagmiddag in het voorjaar tegen je 
vrouw, want in het voorjaar begint het 
bij elke rechtgeaarde tuinfreak altijd een 
beetje te kriebelen: “Zeg schat, ik ga van-
middag eens lekker in de tuin rommelen.”  
Zegt je vrouw: “In de tuin, in de tuin, in 
welke tuin?”
“Nou, in onze eigen tuin natuurlijk.”
“Sinds wanneer hebben wij een eigen 
tuin dan? Dat klote stukje grond achter 
ons huis, dat is niet van ons hoor! Dat is 
van de gemeente! Dat hebben we ons 
eeuwigdurend voor honderd jaar via de 
erfpachtregeling in de maag laten split-
sen. Feitelijk hebben wij een adoptietuin, 
net als de prullenbak bij ons voor de deur. 
Dus als jij van plan bent om in de tuin te 
gaan liggen spitten, dan zou ik voor de 
zekerheid eerst maar een spitvergunning 
aanvragen. Maar houd er rekening mee, 
dat het me niets zou verbazen als die rat-
tenvangers in het stadsdeelkantoor er ook 
nog legeskosten voor vragen!”
Ho, ho, u hoort het, mijn fantasie neemt 
een loopje met me. Maar los van dat, ik 
blijf die erfpacht een rare regeling vinden. 
Voor mèn pacht schaffe ze ’t af!

Wijkbus Uit en Thuis in ReVa 

“Schrijf maar op dat we heel tevreden zijn”
tekSt: mArieke BAuwenS

“Schrijf maar op dat we heel tevreden zijn!”, is de 
spontane reactie van een vaste klant die binnen-
komt om een afspraak voor de volgende dag te 
maken. “Alleen jammer dat ze niet in de weeken-
den en de avonden rijden. Dan is er de taxibus, 
maar dat is toch veel minder vertrouwd.”

Deze opmerkingen geven in feite al een 
compleet beeld van de wijkbus. Het is 
vertrouwd, en klanten (deelnemers) en 
vrijwilligers kennen elkaar. Een vaste club 
van veertien vrijwilligers, inclusief het 
bestuur van vijf, doet het werk met veel 
plezier, juist omdat het klein, dichtbij en 
vertrouwd is. Als je iets met plezier doet, 
doe je graag iets extra’s voor mensen die 
het echt nodig hebben: ouderen en men-
sen met een beperking, die met moeite de 
deur uitkomen. Sterker nog, zonder wijk-
bus lukt het ze niet. 

35 jaar 
Twee van de vrijwilligers vertellen over 

35 jaar wijkbus in ReVa. Hans de Zoete is 

voorzitter en chauffeur, en Joke Guijt is be-
stuurslid en telefonist/planner. Twee men-
sen met een totaal andere achtergrond 
maar allebei met een groot hart voor men-
sen die door leeftijd of beperkingen kwets-
baarder zijn geworden. 

In Den Haag rijden sinds de jaren 80 
wijkbussen. Aanleiding was dat er voor 
mensen die moeilijk ter been waren geen 
vervoer mogelijk was voor korte ritten. Zo 
ontstond er een netwerk van bussen met 
hier en daar een overlap maar ook wat 
witte vlekken. Momenteel zijn er tien orga-
nisaties met dertien bussen. ‘Uit en Thuis’ 
staat al vanaf het begin bekend als een 
‘soepele’ bus. Zo blijven ze even wachten 
als iemand alleen maar bloemen wil halen 
en als het nodig is rijden ze net wat verder. 
Joke: “We zijn een soort vergaarbak van 
andere wijken en bussen, waar het net niet 
past… pakken wij op”. 

Meer dan naar het ziekenhuis
Het idee bestaat dat de wijkbus mensen 

naar ziekenhuizen brengt, de dagopvang, 

de pedicure of de fysiotherapeut. Maar dat 
is lang niet alles. Wat minder bekend is, 
is dat de bus mensen ook naar een nicht-
je brengt, een verjaardag, bingo, of naar 
zangles, de bibliotheek of het museum. 
Een opklapbare rolstoel kan mee, met een 
rolstoel in de bus kan niet, daarvoor is de 
taxibus. 

Het valt Joke en Hans op dat mensen lan-
ger thuis blijven wonen. Met de gemeente 
is afgesproken dat ze ook een signalerings-
functie hebben. Logisch, want ze zien veel. 
Zo wordt nu, als iemand zich afmeldt voor 
een ritje, even doorgevraagd; of iemand 
zich wel redt of misschien hulp nodig 
heeft. Als dit zo is, geven de telefonisten 
het door aan de receptie van de Regenvalk 
en die pakken het dan verder op.

Het bestuur is ambitieus, het contact met 
de gemeente is geïntensiveerd en er zijn 
plannen om de organisatie te moderni-
seren door bijvoorbeeld meer gebruik te 
maken van de computer. Nu is het zaak dat 
nog meer mensen de weg naar de bus we-
ten te vinden. 

tekSt: AAd vAn Schie 

In KonkreetNieuws staat al sinds enkele edi-
ties een advertentie van ‘Bereik in de wijk’ over 
hulpverlening aan zelfstandig wonende men-
sen, die voor een periode ondersteuning nodig 
hebben. ‘Bereik in de wijk’ komt onder andere 
voort uit nazorgprojecten voor ex-daklozen en 
ex-delinquenten en uit een preventieproject 
met HaagWonen om uitzetting te voorkomen. 

Projectleider van ‘Bereik in de wijk’ is Renske 
Verhoef. Zij studeerde SPH en Culturele An-
tropologie en werkte met straatkinderen in 
Vietnam en Guatamala, was betrokken bij 
landhervormingsproject en bij integratie van 
kindsoldaten in El Salvador. Na deze buiten-

landse avonturen kwam ze bij de extramurale 
zorg van de Kesslerstichting terecht. ‘Bereik in 
de wijk’ heeft 250 multiproblematiek klanten 
in begeleiding, waarvan zo’n 50 in Segbroek. 

Profiel klanten en werkwijze
Renske schetst enkele profielen van de klant. 

Die kunnen variëren van een zakenman die 
door tegenslagen is afgegleden en in zware 
schulden is gekomen tot iemand die het net 
aan als zelfstandig wonende redde, maar via 
een medebewoner met een wietplantage 
in de puree is gekomen. De klanten komen 
binnen via wijkzorgteams, wijkagent, huisarts, 
woningcorporatie en gemeente. Vervolgens 
vinden 1 of 2 gesprekken plaats met een tra-

jectregisseur om een analyse en een plan van 
aanpak te maken. Alle 11 leefgebieden zoals 
huisvesting, dagbesteding, geestelijke en licha-
melijke gezondheid, sociaal netwerk of finan-
ciën komen aan de orde. Verslaving en grote 
schulden zijn veel voorkomende zaken. Na 
14 dagen ligt er een duidelijk plan. Wat moet 
er gebeuren, wat kan de klant zelf, wie zijn er 
nodig om zaken op te lossen. Acute problemen 
zoals dreigende dakloosheid worden meteen 
aangepakt. De trajectbegeleider begeleidt de 
klant verder. De richting is: de klant moet het 
op den duur weer zelfstandig kunnen redden. 
Zo niet, dan zorgen we ervoor dat iemand in 
een begeleide situatie gaat wonen of werken. 

Resultaten en klanttevredenheid
Van de uitstroom is 80% positief, waarvan 

overigens een deel van de klanten in een 
ondersteunde situatie wordt geplaatst. Dat 
is hoog. “We zijn hier trots op en we zeggen 
ook nooit tegen een klant: Je schulden zijn te 
hoog of we kunnen niets met jou.”  Er is in de 
gesprekken vanaf het begin tot het eind veel 
aandacht voor klanttevredenheid. Jaarlijks 
meet een extern bureau die tevredenheid en 
de laatste keer was de score 8,5. Toch kan het 
altijd nog beter en daarom focust het team op 
het verder ontwikkelen van expertise voor de 
levensproblemen van de klanten die steeds 
ingewikkelder en heftiger zijn geworden.

Met ondersteuning op eigen kracht verder

 Renske Verhoef, projectleider.

Bereik in de wijk
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tekSt: AAd vAn Schie en Piet vernimmen, Foto: Piet vernimmen

 
Aan de Asmanweg, vlakbij De Verademing, 
ligt Pleysier College Westerbeek, de school 
voor speciaal onderwijs voor mavo, havo en 
vwo. Marcel Groeneweg, die al een indruk-
wekkende onderwijscarrière achter de rug 
heeft tussen deze speciale en bijzondere leer-
lingen, leidt de school sinds augustus 2015.

Op College Westerbeek zitten ongeveer 
200 leerlingen, verdeeld over klassen van 
gemiddeld 12 leerlingen. “Onze school 
heeft zich de afgelopen jaren gespeciali-
seerd in autisme, maar we nemen alle kin-
deren met een toelaatbaarheidsverklaring 
aan. Je moet als ouder heel veel onderzoek 
laten doen en dat kost tijd en geld en ener-
gie. Veel ouders zijn blij dat hun kinderen 
uiteindelijk bij ons terecht kunnen.

Autisme
“We hebben allemaal wel iets van autis-

me in ons. Als er iets verandert, dan vinden 
we dat vervelend. Als ik tijdens dit gesprek 
ineens zeg: ‘Ik stap op, ik heb een afspraak’, 
dan vind je dat vervelend. Dat herkent ie-
dereen bij zichzelf. Maar autistische leer-
lingen kunnen door hele simpele dingen, 
kleine veranderingen, totaal in paniek ra-
ken, omdat ze de verandering niet begrij-
pen. Andrew Salomon heeft het daar in zijn 
boek ‘Ver van de boom’ ook over. Kinderen 
met een vorm van autisme hebben te ma-
ken met blokkades. Een praktisch voor-
beeld maakt het misschien duidelijk. Een 
kind maakt een toets, hij weet vraag 1, hij 
weet vraag 2, maar de derde vraag snapt ie 
niet. Wij gaan dan verder met vraag 4, en 
denken, ‘Vraag 3 komt straks wel’,maar een 
autistische leerling blokkeert, hij gaat niet 
verder met de volgende vraag en haalt dus 
onvoldoende voor zijn proefwerk, terwijl 
hij van de 40 vragen er misschien maar 
ééntje niet wist. “

Groei of krimp?
“Nee, onze school groeit niet en het is ook 

niet de bedoeling dat steeds meer kinde-
ren naar het speciaal onderwijs gaan. Dat 
is het landelijke beleid. Maar er blijven 
altijd kinderen die niet naar het reguliere 
onderwijs kunnen. Daar zitten soms 25 of 
30 kinderen in een klas en als je daar dan 
een kind met een pittige vorm van autisme 
in zet, wordt dat toch lastig. Dit soort on-
derwijs zul je altijd houden: er blijven al-

tijd kinderen met wie het niet gaat lukken 
in het reguliere onderwijs. 

Aan de andere kant moet je ook kritisch 
kijken of onze school wel het beste is voor 
dit ene kind. Als een kind door omstandig-
heden maar een paar dagen in de week 
naar school kan, dan redt hij het hier ook 
niet, want wij verzorgen diplomagericht 
onderwijs. Maar we hebben wel een ver-
antwoordelijkheid voor de kinderen die 
thuis zitten. Zo’n 40% van de groep die 
thuiszit, heeft een vorm van autisme, las ik. 
Dat is niet goed. Het is belangrijk dat elk 
kind naar een voor hem geschikte school 
kan.”

Kleurenklok
Dit gebouw staat er sinds 2008. Voor 

onze leerlingen is het een geschikt gebouw 
op een relatief rustige locatie. De onder-
bouw heeft een kantine beneden en de 
bovenbouw zit op de eerste etage. Onze 
lokalen hebben we zo rustig mogelijk inge-
richt. In elk lokaal hangt een kleurenklok: 
5 minuten groene tijd waarin de leerlingen 
hun boeken en schrift op tafel pakken, 40 

minuten gele tijd voor instructie en zelf-
standig werk en dan nog 5 minuten blauwe 
tijd waarin ze opruimen en wachten tot de 
bel gaat. Dat is prettig werken, daar zijn de 
kinderen op ingesteld; ze zien altijd hoe 
lang ze iets moeten doen. De klok laat zien 
hoe lang een bepaalde tijd nog duurt. We 
zeggen bijvoorbeeld: Kijk, je hebt nog 19 
minuten gele tijd. “

Fluwelen hardheid
“Voor autistische leerlingen is het belang-
rijk dat ze weinig prikkels krijgen. Het gaat 
er dan ook vrij ordelijk en gestructureerd 
aan toe in ons gebouw en tijdens onze les-
sen. Ze doen examen en wij moeten eisen 
stellen aan gedrag: ‘Ik weet dat je dit hebt, 
maar tóch wil ik dat je op tijd komt, tóch 
wil ik dat je je pen bij je hebt.’ We leiden 
op voor examens en we moeten onze leer-
lingen, onszelf en ons eigen vak serieus 
nemen. Tijdens een training die ik volgde 
sprak iemand over ‘fluwelen hardheid’, dat 
vind ik een mooie term. Je moet op een aar-
dige, vriendelijke manier duidelijk zijn in 
wat je wilt.”

‘Fluwelen hardheid’, dat is een mooie term 
voor ons onderwijs

College Westerbeek, school voor speciaal onderwijs
Agenda bibliotheek 
Segbroek

Maandag 5 september 
Babycafé
Vandaag zijn baby’s èn hun ouders 
welkom in het bibliotheek-babycafé: 
voorlezen, vertellen, zingen bij plaatjes 
en ervaringen uitwisselen
Donderdag 15 september
Docu-donderdag (filmmiddag)
‘Man with a movie camera’, een film 
van de regisseur Dziga Vertov. De film 
volgt een cameraman die het leven in 
een grote Russische stad filmt, van de 
vroege ochtend tot de late avond.
Maandag 19 september
Peutertijd
Voorlezen en knutselen met peuters;
reserveren gewenst.
Vrijdag 30 september
Slimmer Segbroek
Een informatieve middag waar orga-
nisaties uit het stadsdeel de kans krijgen 
om te laten zien wat zij de bewoners te 
bieden hebben. 
Maandag 3 oktober 
Babycafé
Een activiteit voor baby’s en hun ouders: 
voorlezen, vertellen, zingen bij plaatjes.
5-16 okt Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek 2016 loopt van 
woensdag 5 oktober tot en met zondag 
16 oktober.
Dolf Verroen schreef het Kinderboeken-
weekgeschenk. Floor Rieder maakte het 
Prentenboek van de Kinderboekenweek. 
Opa’s en oma’s staan onder het motto 
‘voor altijd jong’ centraal tijdens de Kin-
derboekenweek!
Reserveren
Bibliotheek Segbroek, 
Weimarstraat 353,  070-353 55 11

Agenda vanuit het 
Stadsdeel

Zaterdag 27 augustus
Straatfeest in de Kepplerstraat
Zondag 28 augustus
BlockjamXL aan het Newtonplein vanaf 
13.00 uur
Maandag 29 augustus
Straatfeest Blauwepannenbuurt- Vooruit 
2 aan de Rottemontstraat
Vrijdag 2 september
Jazz in de Regentes aan het Koningsplein 
vanaf 17.00 uur
Zaterdag 3 september
Jazz in de Regentes aan het Koningsplein 
vanaf 17.00 uur
Vrijdag 9 september
Circus in de Verademing vanaf 17.00 uur
Zaterdag 10 september
Circus in de Verademing vanaf 13.00 uur.
(zie programma)
Zaterdag 17 september
Straatfeest Thomas Schwenckestraat
Zaterdag 17 september
Straatfeest Copernicusstraat (tussen 
Beeklaan en Regentesselaan)

“We hebben 
allemaal wel iets van 
autisme in ons ”

 Marcel Groeneweg, directeur College Westerbeek
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tekSt: Anneke de GrAAF Foto: Atelier wAPiti

 
In de Marconistraat zit Atelier Wapiti. Een 
plek vol kleine en grotere kunstwerken: te-
gel- en glasmozaïek, beelden, tekeningen.  
Sinds haar afstuderen aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten (cum 
laude) werkt en woont Ingrid La Haye hier, 
nu al meer dan 25 jaar.

“De buurt is superfijn en het is een van 
mijn passies mensen te begeleiden bij het 
creatieve proces in de diverse workshops 
en cursussen. Dit is een plek om jezelf te 
ontplooien. Creativiteit is een avontuur dat je 
met jezelf aangaat. Het is een heel aange-
name bezigheid om met je handen in plaats 
met je hoofd bezig te zijn, het is meditatief 
en ontspannend, en het resultaat geeft veel 
voldoening.” 

Edelhert
Wapiti is een plek waar mensen elkaar ont-

moeten en inspireren tijdens dagworkshops, 
cursussen, bedrijfsfeestjes en vriendinnenuit-
jes. En iedereen gaat altijd met een kunstwerk 
naar huis. “De naam Wapiti stamt uit de tijd 
dat ik me bezighield met sjamanisme. Volgens 
het Indiaanse sjamanisme word je door dieren 
begeleid en ‘mijn’ dier is de wapiti, een Noorda-
merikaans edelhert. Het staat voor leiderschap, 
uithoudingsvermogen en samenwerken.”

Illustrator
“Hiervoor heb ik onder andere als illustrator 

gewerkt. Ik vond het leuk om mee te wer-
ken aan iets wat ontstaat, een functie heeft, 
bijvoorbeeld een boek of een tijdschrift. Met 
de komst van de computer was de lol er voor 
mij wel af en ben ik gaan doen wat ik nu doe. Ik 

vind het toch het prettigste om direct met mijn 
handen bezig te zijn.” 

De wijk
“Ik woon heel graag in deze gevarieerde wijk. 

De winkeliers hier zijn erg vriendelijk en ik ben 
er kind aan huis. Er zijn veel bijzondere mensen 
en goede initiatieven in deze buurt. Met 
straatfeesten ben ik als ik kan van de partij en 
regelmatig word ik gevraagd voor mozaïekpro-
jecten hier in de wijk of projecten op scholen. 
Er gebeurt hier veel.”

Wapiti, Marconistraat 10, 2562 JD Den Haag, 
06-28614390, ingrid@wapiti.nl. Zie ook de 
website:  ingridlahaye-wapiti.blogspot.nl/. 
Tijdens de Duinoord Kunstroute op 17 en 18 
september exposeert Ingrid in Atelier Wapiti 
haar eigen exclusieve sieradenlijn. 
Zie www.lahayejewelry.nl  

Wapiti Haags Mozaiek en Zilver Atelier
Een sfeervolle plek om je creativiteit te ontplooien

Praten over de straat op een 
DeBatMobiel

Buurtbewoners in de Fultonstraat en Buijs 
Ballotstraat in Segbroek komen samen op 
een DeBatMobiel. Het bijzondere voertuig 
komt voort uit de Haagse Krach 1000, waar-
bij Hagenaars duurzame ideeën voor de 
stad bedachten. De DeBatMobiel is een plek 
waar je elkaar kunt ontmoeten. Als het mooi 
weer is, schuiven er mensen aan. Hij ver-
plaatst door de straat en dan zitten er steeds 
andere mensen op. Zo gaan bewoners het 
gesprek aan over de straat, hoe ze deze kun-
nen omtoveren naar een straat waar het fijn 
vertoeven is. De DebatMobielen zwerven 
door Segbroek zolang er behoefte aan is. 

 Ingrid La Haye: “Creativiteit is een avontuur dat je met jezelf aangaat.”

Bestemmingsplan ReVa 2016
tekSt: AAd vAn Schie

 
Op 5 juli jl. organiseerde de Gemeente een in-
loopbijeenkomst op het Stadsdeelkantoor over 
de integrale herziening van het bestemmings-
plan. Naast een indrukwekkende hoeveelheid 
ambtenaren van het Stadhuis en het Stadsdeel 
was slechts een handvol bewoners aanwezig. 

De belangrijkste wijzigingen in het voorge-
stelde plan zijn:

1.  Het verder splitsen van woningen wordt 
verboden ter voorkoming van overbewo-
ning en overmatige parkeerdruk. Waar 
wel splitsing wordt toegestaan, moeten 
de nieuwe appartementen minstens een 
woonlaag beslaan en een minimale maat 
van 40 vierkante meter hebben.

2.  Dakopbouwen en kapverdiepingen zijn 

slechts toegestaan om de woning te ver-
groten en niet om deze te splitsen.

3.  De bestemming ‘Maatschappelijk’voor 
panden wordt gesplitst in Maatschappelijk-
onderwijs, Maatschappelijk-gezond-
heidszorg, Maatschappelijk-religie en 
Maatschappelijk-welzijn.

Het nieuwe plan is voornamelijk conserve-
rend, van alle panden wordt precies omschre-
ven wat de bestemming is. Met name de 
aanwezige leden van de Stichting Mafuganova 
(www.mafuganova.nl) maakten in aansluiting 
op door hen reeds ingebrachte wijzigings-
voorstellen kritische kanttekeningen over het 
gebrek aan handhaving vanuit de Gemeente. 
De overvloedige negatieve horecaontwikkelin-
gen in de Weimarstraat dienden als voorbeeld. 

Ook de ontwikkelingen rond de realisatie van de 
Imamopleiding in het schoolpand aan de Hendrik 
van Deventerstraat met de gevreesde gevolgen 
voor de parkeerdruk kwamen aan de orde.

Jammer dat er zo weinig bewoners op een 
dergelijke bijeenkomst afkomen. Wellicht is de 
drempel te hoog. Op www.denhaag.nl/home/
bewoners/wonen-en-bouwen/to/Regentes-
seValkenboskwartier-Integrale-herziening.
htm is alle informatie over het plan dat op 15 
juli definitief is vastgesteld, te vinden. Onder 
andere een beknopte samenvatting en een 
prachtige kaart waarop de bestemming van 
elk pand in de wijk aangegeven staat. Gunstig 
is in elk geval de beperking van het splitsen 
van woningen, waarbij handhaving natuurlijk 
essentieel is. 

Bent u mantelzorger en 
zoekt u ondersteuning? 
Bent u door omstandigheden mantelzorger 
en heeft u behoefte aan ondersteuning om 
de taak, hoe moeilijk dit soms ook is, even 
los te laten en tijd voor uzelf te maken? Dan 
biedt Vóór Welzijn hiervoor een oplossing, 
namelijk de mantelzorgbrigade. 
De mantelzorgbrigade biedt hulp aan zelf-
standig wonende ouderen en hun mantel-
zorgers. Soms hebben ouderen door een 
chronische ziekte, handicap of verschijn-
selen van dementie veel hulp nodig om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hulp 
komt dan van mantelzorgers, zoals partner, 
familie, buren, vrienden. Vrijwilligers van de 
ouderenconsulenten van Vóór Welzijn kun-
nen deze zorg regelmatig overnemen om de 
mantelzorger tijdelijk te ontlasten.
Denk hierbij aan praktische zaken zoals een 
boodschap,  lichte taken of een luisterend oor!
Neem voor meer informatie contact op met 
de ouderenconsulent van Vóór Welzijn, Je-
roen van Rossum. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deelname.
Voor meer informatie: Jeroen van 
Rossum, Vóór Welzijn,’t Lindenkwadrant, 
2e Braamstraat 6, 070-2052480,
j.vanrossum@xtra.nl. Nu ook op facebook! 
Ouderenconsulenten Segbroek Voor Welzijn

Kom luisteren naar Koor 
De Buren
Op zaterdag 8 oktober om 15.30 uur treedt Koor 
De Buren op in Buurt-en-Kerkhuis Bethel in de 
Thomas Schwenckestraat 30. Het optreden 
duurt ongeveer een half uur  en is gratis. Zie ook:
www.konkreetnieuws.nl/2016/07/
koor-de-buren-in-topvorm/
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Toko Toet
tekSt: Quirine reijmAn

Nasi putih of kuning, lontong, tahu 
ketoprak, rendang, teri peteh of tumis 
kangkung. Bij sommige mensen begint 
het watertanden nu zo’n beetje. Bij mij 
neemt de verwarring alleen maar toe. 

Ik sta buiten bij Toko Toet de kaart te bestu-
deren en raak langzaam de draad kwijt, laat 
staan dat ik een keuze kan maken uit de vele 
gerechten. Ik wil me al omdraaien, maar dan 
voel ik mijn maag knorren. Ik stap toch maar 
naar binnen en zie tot mijn grote opluchting 
dat alle gerechten netjes en smakelijk in de 
lange vitrine zijn uitgestald. Ik hoef alleen 
maar op mijn ogen te vertrouwen. 

En gelukkig heb ik even de tijd om alles 
goed te bekijken, want het is er behoorlijk 
druk op deze doordeweekse dinsdag. De 
mensen achter de vitrine nemen ook alle 
tijd voor de klanten: voor een praatje, of 
voor uitleg over de gerechten.

“De keuken van Indonesië is gevarieerd als 

haar landschap en bevolking, dus steeds op-
nieuw verrassend”, lees ik op de website. Het 
is waar, de gerechten hebben weer een duide-
lijk andere signatuur dan die van bijvoorbeeld 
Toko Warung Ma’de (Hoek Weimarstraat/prof. 
Kaiserstraat), een eerder onderwerp van deze 
rubriek. Ook hier zijn de gerechten niet pittig, 
wel goed gekruid. Hier en daar een smaakje 
dat ik niet goed kan thuisbrengen. 

Kippenlevertjes, kipsaté, droog gebakken 
rundvleesreepjes, kip met cashew, sambal 
goreng boontjes, Indonesische waterspina-
zie (kangkung), het smaakt allemaal even 
bijzonder en lekker. Met een extra vermel-
ding voor de satésaus, want het lijkt wel of 
er chocola doorheen zit zo lekker donker, 
smaakvol en romig als die is.

Prijzen van de maaltijden met nasi of 
bami variëren van € 9 tot € 11,60. Maar alle 
gerechten worden ook los verkocht, dus je 
kunt het zo duur of goedkoop maken als je 
zelf wilt. Open van dinsdag t/m vrijdag van 
11 tot 20 uur, zaterdag van 10 tot 19 uur en 
zondag van 16 tot 20 uur. Toko Toet vind je 
aan de Beeklaan 376 a. 

www.tokotoet.nl

Brijder, specialist in verslavingszorg 

Voorbereiden op een nieuwe start in De Perponcherstraat
tekSt: Anneke de GrAAF en mArieke BAuwenS

De organisatie Brijder, onderdeel van Parnas-
sia, biedt in Noord- en Zuid-Holland hulp aan 
mensen die problemen hebben door alcohol, 
drugs, medicijnen, gamen of gokken. In De 
Perponcherstraat zit een bijzonder onder-
deel van Brijder. Daar worden mensen die 
een behandeling in een verslavingskliniek 
hebben ondergaan, voorbereid om weer op 
eigen benen te staan en mee te draaien in de 
samenleving. 
 De missie van Brijder: ‘Brijder, specialist 
in verslavingszorg, is er voor iedereen, van 
jong tot oud, met een lichte of ernstige ver-
slaving. Wij richten ons op het voorkomen 
en behandelen van verslaving met bijko-
mende problematiek en op het verbeteren 
van de kwaliteit van leven’. 
 Ellen Rosenberg is klinisch psycholoog 
en samen met collega Hjordis Penning 
Manager Zorg bij Brijder in de Perpon-
cherstraat. Ellen: “Het gaat om cliënten 
die hopelijk binnenkort weer zelfstandig 
de maatschappij kunnen betreden. Daar 
richten wij ons hier op: maatschappelijke 
participatie, opleiding, werkhervatting, 
vrijwilligerswerk, contact met het normale 

leven zoals in de sport, vrijetijdsbesteding, 
kortom herstel op alle levensgebieden. Zo 
wordt hen een kans geboden om weer een 
weg te vinden in het gewone dagelijkse le-
ven.” De vier behandelmedewerkers doen 
de directe begeleiding van de cliënten, El-
len volgt op enige afstand ieders ontwik-
keling. 

Te grote stap 
In de Brijder-vestiging in de Perponcher-
straat wonen zo’n dertig cliënten van 18 
tot 65 jaar. Ze krijgen in deze beschermde 
omgeving zes tot negen maanden huisves-
ting en begeleiding om de stap naar zelf-
standigheid voor te bereiden. Deze fase 
komt na een afgeronde behandeling in een 
verslavingskliniek. Je kunt dus pas in de 
Perponcherstraat komen wonen als je he-
lemaal clean bent, maar je houdt nog wel 
contact met de kliniek. De zorgverzekering 
betaalt de kosten.  
Ellen: “Het betreft hier vaak de zwaardere 
gevallen en er zijn behalve de verslaving 
over het algemeen meer problemen. De 
achtergronden zijn heel divers, maar vaak 
heeft men niet zo goed geleerd om met 
emoties om te gaan en problemen op te 

lossen. Problemen die bij deze cliënten 
vaak al in de puberteit ontstonden. Soms 
is men veel kwijtgeraakt, zoals huisvesting 
en werk. De stap van kliniek naar de regu-
liere samenleving zal daarom in de meeste 
gevallen te groot zijn; dan is zo’n tussen-
stap een uitkomst. Bovendien is het risico 
van terugval aanwezig, dus een goede be-
geleiding is erg belangrijk.”  

Samenwerking 
De Banenconsulent van Brijder, die in het-
zelfde gebouw zit, speelt een belangrijke 
rol. Hij begeleidt de cliënten bij de voor-
bereiding op het vinden en behouden van 
vrijwilligerswerk, betaald werk en scho-
ling. Daarnaast kan de Banenconsulent in-
formatie geven over uitkeringen, en zono-
dig cliënten adviseren bij hun contact met 
de uitvoerende uitkeringsinstanties. Ook 
met huisvestingsorganisaties heeft Brijder 
veel contacten. Ellen: “Over het algemeen 
lukt het wel om binnen negen maanden 
nieuwe huisvesting te vinden, waarbij 

een behoorlijk aantal cliënten die op eigen 
kracht vindt. De meeste mensen gaan vrij-
willigerswerk doen en soms lukt het om een 
betaalde baan te vinden. Overigens krijgen 
de cliënten nadat ze hier zijn vertrokken 
nog een jaar lang begeleiding van ons.”
”Iedereen kan in problemen raken,”zegt 
Ellen, “en elk mens heeft wel ergens een 
kwetsbaarheid. In principe kan iedereen 
verslaafd raken. Het is wel zo dat de ene 
persoon verslavingsgevoeliger is dan de 
andere en het risico wordt groter als er 
nog meer probleemgebieden zijn, zoals 
angststoornissen, ADHD, autisme, als men-
sen zich in hun jeugd niet goed hebben 
kunnen ontwikkelen of gewoon veel nare 
dingen hebben meegemaakt. Hoe dan ook, 
Brijder is er voor iedereen die problemen 
heeft op verslavingsgebied.”  
Zie ook: www.brijder.nl 

Brijder dankt haar naam aan Klaas Brijder 
(1920-1999). Hij speelde een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van de verslavingszorg in 
Nederland. Brijder zette zich in voor mensen 
die verslaafd waren aan alcohol en drugs. Hij 
maakte duidelijk dat verslaving geen crimi-
neel gedrag is, maar een te behandelen ziekte.

“We richten ons op herstel 
op alle levensgebieden”

De ‘Uitvindershof’ 
aan de Van 
Swindenstraat
tekSt: AAd vAn Schie, Foto: diederik vAn duuren

Een van de inititatiefnemers van het tuin-
project achter de school in de van Swinden-
straat, Wendy Flik, over de stand van zaken: 
“De projectgroep is volop aan de slag om het 
plan voor het ‘Uitvindershof” uit te werken. De 
straatbewoners, maar ook de Kinderopvang 
en de nieuwe bewoners (statushouders ) van 
de appartementen in de school zijn of worden 
betrokken bij de plannen. Er liggen al schetsen 

van de mogelijke indeling van het Hof, maar 
veel is nu nog onzeker, bijvoorbeeld de kwa-
liteit van de grond onder het grote deel asfalt 
van het terrein.” 

Op 24 september, Burendag 2016, worden alle 
betrokkenen uitgenodigd voor een buurtfeest.

Advertentie
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adressen en telefoonnummers

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

Gezondheid

Nachtdokter 19.00 - 07.00 uur , tel: 346 96 69
Spoedeisende apotheek buiten werkuren
tel: 324 60 85 / 359 85 60
GG & GD, tel: 353 71 85 of 14070
Algemeen Maatschappelijk Werk
tel: 205 22 22
Stichting Mantelzorg Den Haag
tel: 346 87 01
Centrum Jeugd & Gezin
Hanenburglaan 339, tel: 752 69 00
Meldpunt Kindermishandeling
tel: 0900-1231230
Sociaal Wijkzorgteam ReVa
Meldpunt, tel: 0900-40405
Wijkbus Uit en Thuis
tel: 070 - 205 26 60
Bereik in de Wijk (Kesslerstichting) 
tel: 070 85 00 588

Buurthuizen

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

meldpunten

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

Cultuur in onze wijk

WIJN EN KUNST – PAUL VAN DER DONK

Van7 aug t/m 10 sep exposeren Hannah 
Marks & Peter Piket aan de Weimars-
traat24A. Op 17 en 18 sep tijdens de Open 
Ateliers Duinoord opent Paul van der Donk 
de nieuwe expositie met eigen werk; beide 
dagen welkom van 12.00 uur t/m 17.00 
uur om het atelier bezoeken. En natuurlijk 
ook om alle andere open ateliers langs de 
route te bekijken. Een plattegrond is bij 
Wijn & Kunst Atelier verkrijgbaar. De 
expositie is te zien t/m 12 oktober.
paulvanderdonk@yahoo.com  
 
FOYER DE NIEUWE REGENTES -  
BEVROREN TIJD

De tentoonstelling ‘Bevroren Tijd’ van Tessa 
Veldhorst bestaat uit fotografische experi-
menten. Van wervelende inktdruppels tot 
intense portretten, van dansers bevroren in 
beweging tot caleidoscopische manipula-
ties. In haar fotografie zoekt zij naar bete-
kenisvolle momenten, een voortdurend af-
tasten van de mogelijkheden van fotografie. 
Vanaf de start in 2013 is Tessa bij theater 
De Nieuwe Regentes betrokken als vormge-
ver. Veel van het geëxposeerde werk is hier 
geschoten. 19 aug-30 sep 2016. 
www.denieuweregentes.nl
 
NEST – HAPPY LIKE YESTERDAY

Van 4 sep tot en met 30 okt exposeert NEST 
werk van Harold de Bree, Ingmar König, 
Joep van Liefland, Yves Scherer en Roman 
Štetina. Opening 3 sep vanaf 16.00 uur. In 
Happy Like Yesterday geven zij op verschil-
lende wijze uiting aan een verlangen naar 
iets dat niet meer is, naar iets dierbaars uit 
het verleden. Tijdens deze tentoonstelling 
’Verwend Nest workshops’ voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar. De volgende workshops 
zijn op 14 september en 26 oktober. 
Zie ook www.nestruimte.nl 

 

ZAAL3 - BUURTGENOTEN

Speciaal voor de buren organiseert Zaal3 
het Buurtgenoten arrangement: 5 keer the-
ater en 5 keer diner. Op donderdag 22 sep 
start de nieuwe serie ‘Buurtgenoten’ met 
“De Bacchanten” door Le Mouton Noir. Op 
29 okt volgt ‘Groots en meeslepend wil ik 
leven’ door Steef de Jong en op 16 nov ‘Tu-
ring’ door Lowie van Oers. Op 9 dec speelt 
Theatertroep de voorstelling ‘Vaudeville;’. 
Zaal 3 sluit de serie af met ‘Kerst in zaal 3’. 
Verdere informatie via de website. 
www.zaal3.nl

DE NIEUWE REGENTES -  
AFROVIBES FESTIVAL 

 

Editie 2016 van het Afrovibes Festival heeft 
als thema ‘Modernity versus Tradition’: In 
DNR op vrijdag 14 en zaterdag 15 okt een 
vol programma met muziek, films, work-
shops, design en optredens. Hoogtepunten 
dit weekend? Joep Pelt en Zuluboy met so-
listen van de African Mama’s in het project 
Soweto Soul, de film Smiling Coast, Thijs 
Borsten en Neco Novellas. En natuurlijk de 
film ‘Rain the Color Blue with a Little Red in 
It’. Kijk voor het volledige programma tijden 
en prijzen naar de website. 
www.denieuweregentes.nl

SOCIETEIT ENGELS – RAY BONNEVILLE

Donderdag 6 okt om 20.30 uur start bij 
Societeit Engels, Emmakade 4, het muse-
mix-concert van Ray Bonneville: prachtige 
liedjes, het resultaat van een hard, zwer-
vend leven, waaronder zijn Vietnamtijd en 
zijn eigen oorlog met drugsverslaving. Zijn 
stijl roept vergelijkingen op met J.J. Cale 
en Daniel Lanois. Ray Bonneville, haalt 
veel inspiratie uit New Orleans. Tijdens zijn 
geroemde live-optredens, hypnotiseert hij 
zijn publiek bijna met zijn combinatie van 
blues, folk en Americana. 
Reserveren: concerten@musemix.com

VERTELVLOER- MIA VERBEELEN

Mia Verbeelen komt op 18 sep naar de 
Vertelvloer! In 2015 werd ze benoemd tot 
Vertelambassadeur voor Vlaanderen en Ne-
derland.  Uit het juryrapport: ‘Ze is een 
doorgewinterd vertelster met een mooie 
présence. Met grote verbeeldingskracht, 
een fluwelen stem en rijkdom van taal weet 
zij elk publiek moeiteloos te bespelen.’ Mia 
Verbeelen neemt jong en oud mee naar Het 
Paleis van de Verbeelding. Aanvang 14.00 
uur, Cartesiusstraat 137g. Entree 10 euro. 
Reserveren: vertelvloer@gmail.com

FOYER DE NIEUWE REGENTES –  
FIERCE.NOW

DNR heeft weer het Afro Vibes Festival en 
op dinsdag 4 oktober om 10.00 uur opent in 
de Foyer FIERCE.NOW, met werk van jonge 
en gevestigde kunstenaars uit Afrika. Het 
gaat over positieve ontwikkelingen, nieuwe 
beelden en ideeën uit het continent. 
FIERCE.NOW toont grafisch werk, fotografie, 
design,video en illustratie en is samenge-
steld door curator Cathal McKee. Te zien tot 
en met 15 oktober. 
www.denieuweregentes.nl 
 
 
GALERIE REHORST – CECILE VAN DER 
HEIDEN

Op 18 sep opent in Galerie Rehorst aan de 
Regentesselaan 10 een wel heel bijzondere 
expositie. Cecile van der Heiden stopt met 
lesgeven aan de Academie en Rehorst organi-
seert voor haar en voor een van haar studen-
ten deze expositie. In het recente werk van 
Cecile van der Heiden zijn de beelden losge-
komen van het traditionele platte vlak. De 
vormen hangen als zelfstandige constellaties 
aan de muur. Heftige bewegingen gecombi-
neerd met stille vormen. Een bijzondere ten-
toonstelling in een bijzondere galerie. 
www.galerierehorst.com

SAmenStellinG: Piet vernimmen
Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

Vraag aan: redactie@konkreetnieuws.nl
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SEPTEMBER 2016
Za. 3 | Haags UIT Nach
Draaikolk in het gebouw met DJ, previews, filmpjes en muziek. 

Zo. 4 | Haags UIT Festival 
Bezoek onze kraam op het Lange Voorhout & laat je verrassen door ons theater! 

Wo. 7, 14, 21 | ALLES KIDS! | Open podium 8-12 jr
Laat de vakjury zien wat je kunt in Theater De Nieuwe Regentes!

Za. 10 & 11 | Open Monumentendag in De Nieuwe Regentes 
Ieder uur een rondleiding door het gebouw: speurtocht & lekkernijen!

Do. 15-18 | 3 Musketiers, de musical | SPOT | Verhuur
De jonge d’Artagnan vertrekt naar Parijs om musketier te worden.

Vr. 23 | DNR Bluesclub 
Een avond vol dampende blues en een versleten dansvloer!

DNR series
Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Elke woensdag
10:00

Peuterdans
Dans en beweging voor de allerkleinsten.

Elke vrijdag
10:00

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse flamenco te beleven!

Vrijdag om de week 
20:30

OKTOBER 2016
Za. 1 | Ghalia Benali | Concert, Film & Food 
Een warme Arabische wind waait over het DNR podium.

Ma. 3-17 | Afrovibes Festival 2016 | Expositie: FIERCE.NOW  
Werk van jonge en gevestigde kunstenaars uit Afrika. 

Vr. 7 | DNR Bluesclub 
Een avond vol dampende blues en een versleten dansvloer!

Za. 8 | Le Porteur d’Histoire  | L’autre pays du theatre | Verhuur
Est un roman, un film, un conte, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas.

Zo. 9 | ALLES KIDS! Finale Beste uit de Buurt 
Word jij gekozen tot de beste van alle kids uit de buurt?

Vr. 14 | Afrovibes Festival 2016 | Concert
Met o.a. Joep Pelt, Zuluboy en vocalisten van de African Mama’s. 

Za. 15 | Afrovibes Festival 2016 | Weg van Mozambique
Thijs Borsten gaat op avontuur met gitarist & stemkunstenaar Neco Novelllas.

Zo. 16 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Zondagochtend concertserie
De perfecte sfeer en akoestiek voor kamermuziek van internationaal allure.

Zo. 16 | Starman | Sven Ratzke 
Theatrale alleskunner Sven Ratzke zingt Bowie. Met voorafgaand een documentaire.

Di. 18 | De Haagse Spot 
Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Wo 19-21 | Festival De Betovering 
Hét internationale kunstfestival voor de jeugd. Laat je betoveren!

Za. 29 | Vocal group Pitch Control | Verhuur
In dit concert blikt Pitch Control terug op alle hoogtepunten.

Zo. 30 | Izaline Calister | Latin Diva
Terug naar de tijd van Mercedes Sosa, Astrud Gilberto en Gloria Estefan.

AUGUSTUS 2016
Do. 18 | Expositie: Bevroren Tijd | Tessa Veldhorst
Spannende fotografische experimenten vol beweging én verstilling. Met feestelijke 
afsluiting op 30 sep: hapjes, drankjes, performances, muziek & dans.

Zo. 28 | Songs from the Deep | Locatie Emma’s Hof
Singer-songwritersfestival in de sfeervolste tuin in het Regentessekwartier!

DNR Filmclub
SEPTEMBER: Palestinorama! 
Festival about Palestinian cinema, with live music, art, poetry, food 
and more. The films: Wedding in Galilee, 5 Broken Cameras, Chronicle 
of a dossapearance and Paradise Now.

Elke dinsdag

OKTOBER: Tribute to Rainer Werner Fassbinder
The films: The Bitter Tears of Petra von Kant, The Marriage of Maria 
Braun, Ali: Fear Eats the Soul and Lola.

Elke dinsdag

t ip!

t ip!

t ip!

t ip!

Bekijk het volledige programma op www.denieuweregentes.nl


