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Beter een goede buur dan een verre vriend!

Het onderwerp voor het voorwoord dient zich soms heel 
duidelijk aan maar soms ook niet. En waarom niet? Denk 
ik dan bij mezelf en dat weet ik natuurlijk best. Ik ben er 
met mijn hoofd niet bij, bij de wijk dan. Persoonlijke zaken 
vragen de aandacht.

Ik heb een oom en tante van over de 90. Geen kinderen en 
erg op zichzelf, bij elkaar sinds 1945 en nog altijd verliefd. 
Mijn tante werd blind en mijn oom, naar bleek, was al een 
tijdje erg slecht ter been. Hij belde hun enige familie, haar 
zuster, mijn tante Klaartje (ook al halverwege de 80) en de 
bal ging rollen. Nu bijna 2 jaar later zijn een nicht en ik hun 
mantelzorgers. Met veel geduld kregen we thuiszorg en 
schoonmaak naar binnen. Er bleek een heel woud van regels 
en wetten te zijn waarmee we te maken kregen. 

En nu is mijn oom thuis gevallen. Gebroken been, ziekenhuis, 
verpleeghuis, wasgoed, brengen en halen van mijn tante. Een 
heel gedoe. Ik doe het met liefde, begrijp me goed, maar ik 
ken de weg niet. Mijn ouders zijn al een tijdje geleden over-
leden en als kinderen heb je enigszins zicht op testamenten, 
reanimatieverklaring, wensen omtrent euthanasie, financiële 
situatie, et cetera. Maar in dit geval niet en dat maakt het 
heel lastig: verlopen identiteitskaarten, bewindvoering, de 
wensen om thuis te blijven en twee oudjes die het niet meer 
snappen en elkaar hartgrondig missen! Ik wil hier natuurlijk 
u wijkbewoners niet vervelen met mijn persoonlijke misère 
in het woud van de WMO. Maar toch. 

In onze wijk zijn ouderen consulenten die zicht proberen te 
houden op onze oudere bewoners. Ze pogen een inschat-
ting te maken van hun situatie zodat niemand zonder zorg 
komt te zitten. Maar mensen zoals mijn oom en tante lieten 
zich niet vangen door instanties, ze konden het toch immers 
zelf. Nu, ik kan u vertellen dat zonder buren de zaak ook met 
mantelzorgers nog veel slechter had kunnen aflopen. Toos 
(85!), al 40 jaar een buurvrouw van twee huizen verderop, 
belde de middag dat mijn oom gevallen was. Ze vertelde 
dat het jaren had geduurd voordat ze over de vloer mocht 
komen. Ze had zich niet laten ontmoedigen door 
de eigenwijze houding van mijn oom. We hebben 
elkaar allemaal nodig, vond ze, en mijn tante was 
een schat! En ze vond het stoer dat mijn nicht en ik 
zo regelmatig kwamen. Chapeau, zei ze. 

Maar Toos verdient een medaille!! 

Klaartje de Vrueh

De bakfiets fysiotherapeut. Wist u dat zoiets bestond? 
Ik niet. Maar Dave Heins ontdekte het fenomeen 
en liet zich lekker thuis behandelen. Wat een luxe. 
Zelfs bij regen en kou komt hij langs en u blijft lekker 
droog binnen. 

En was u op de hoogte van de Schoonste Straat 
verkiezing? De bewoners van de Chrysantplein wel. 
Die veegden als propere Hollanders op nieuwjaars-
dag hun eigen straatje brandschoon. Van de zomer 
organiseren ze met de prijs weer een oergezellig 
buurtfeest. Wethouder Robert van Asten noemt de 
actie een voorbeeld van hoe de gemeente de sociale 
cohesie wil versterken. Hij opent de reeks waarin 
Gerard Putman lokale politici aan de tand voelt 
over hun plannen voor de stad in het algemeen en 
de Bloemenbuurt in het bijzonder.

Door de ogen van anderen naar jezelf kijken. Altijd 
leerzaam toch? En zeker interessant. Net als lezen 
over Nederlanders die heel andere roots hebben. Dick 
van der Zwaard sprak met de familie Ter Burg die 
jaren in Zuid-Afrika vertoefde. Dat levert een frisse 
blik op op ons koude kikkerlandje. En Annemarie van 
Oorschot zocht Han Kwee op wiens familiegeschiede-
nis van China via Nederlands-Indië naar onze eigen 
Bloemenbuurt loopt. Bijzondere buurtbewoners met 
een bijzonder verhaal. 

En dan de woningnood. Die blijkt enorm hoog onder 
onze gevederde vrienden! Met het oog op de nade-
rende lente brengen we u graag op de hoogte van de 
mogelijkheid een nestkast aan te schaffen. Ze zijn 
er in alle soorten en maten. Kom ook eens luisteren 
naar het gekwetter en gekwinkeleer van de vogels 
in de binnentuin van het wijkgebouw. Binnenkort 
staat hij weer in bloei. En er is altijd wel iets te doen. Is 
het niet in de tuin, dan is het wel in het wijkgebouw. 

Ook zo’n zin in een lekkere massage? Of een gezichts-
behandeling? Hamer of boor nodig? Hoe staat het 
eigenlijk met de verduurzaming in de wijk? En de 

tulp! Waar is die gebleven!?

Lees! En u komt het allemaal te weten. 

Namens de redactie, Elisabeth van Elsen
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Carmen en Evert Ter Burg vertrokken in 2005 met hun toen tweejarige zoon Kasper naar Kaapstad, 
waar Evert als manager voor een Zuid-Afrikaans fruitexportbedrijf aan de slag kon. Het bloed kruipt 
toch waar het niet gaan kan en na een kort fruit-exportavontuur keerde hij terug in zijn oude vak als 
financieel adviseur. Evert werkte voor opdrachtgevers in onder meer Kenia en Zambia, terwijl vrouw 
en kinderen (kort na hun aankomst werd dochter India geboren) in Kaapstad bleven wonen. Bijna 
twee jaar zijn ze weer terug in Nederland en wonen sinds 1 januari 2018 in de Lijsterbesstraat. We 
spreken de familie in het kader van ‘Inburgeren in de Bloemenbuurt’, een serie artikelen waarin wij 
proberen uit te vissen hoe het nieuwkomers in onze buurt vergaat. 

We praten met dochter India (13), moeder Carmen en va-
der Evert. Zoon Kasper (16) die ook aan het gesprek zou 
deelnemen, ligt met griep op bed. Evert vertelt dat ze naar 
Nederland zijn teruggekomen omdat de kinderen hier een 
betere toekomst wacht. ‘De opleidingen en algemene in-
formatievoorziening zijn hier veel beter.’ Dat de kinderen 
die noodzaak veel minder zien zitten, blijk als India zonder 
aarzelen ‘In Zuid-Afrika’ antwoordt op de vraag waar ze 
nu het liefst zou wonen. ‘Omdat de mensen daar toegan-
kelijker zijn, de natuur veel mooier en ook het weer is daar 
veel lekkerder!’ Toch was haar eerste kennismaking met 
sneeuw de vorige winter een mooie ervaring. ‘Ik heb toen 
veel foto’s gemaakt, lekker rondgewandeld en van de mooie 
besneeuwde bomen genoten.’ 

Brutaal
Het zijn de mensen waar ze sinds haar komst naar Ne-
derland het meest aan heeft moeten wennen. ‘Vooral de 
tieners op school zijn erg bijdehand.’ Op de vraag of zij 
dat ook een beetje van haar Nederlandse schoolgenootjes 
overneemt, geven India en haar ouders tegenstrijdige ant-

woorden. Zij vindt van niet, maar haar ouders menen toch 
wel dat ze zich aardig aan dit stukje Nederlandse cultuur 
begint aan te passen. ‘Kasper was stomverbaasd over hoe 
ongedwongen de kinderen hier naar de leraren zijn en dat 
iedereen zijn telefoon in de klas mag gebruiken,’ aldus Evert.  
'Het gebrek aan discipline was waar hij het meest aan moest 
wennen.' Carmen vindt het een interessant contrast dat 
in Zuid-Afrika de scholen autoritair zijn, maar dat daar 
tegelijkertijd wel het ondernemerschap en zelfstandigheid 
wordt gestimuleerd, terwijl ze in Nederland een veel grote-
re vrijheid hebben, maar toch dat handje heel lang wordt 
vastgehouden. ‘Zo is sport is in Zuid-Afrika minstens zo 
belangrijk als de schoolresultaten. Daarmee wordt spelen-
derwijs het ondernemerschap en leiderschap, als dat in je zit 
aangewakkerd. Meiden en jongens die als captain van hun 
teams optreden, kunnen daarmee de nodige management 
skills ontwikkelen.’ 

Sleepovers
India en haar broer zitten allebei op het Segbroek College. 
India in de brugklas. Daar voor heeft ze de zogeheten kopklas 

FAMILIE 
TER BURG NA 13 

JAAR TERUG 
IN DE 

BLOEMENBUURT 
’Ik denk dat wij zelf in die  

tijd het meest zijn veranderd’
INBURGEREN

  D I C K VAN D E R Z WA AR D      E LLY AS SC H E MAN , CAR M E N E N E VE RT TE R B U RG
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Bring en Braai
‘Ik denk dat wij zelf in de tijd dat wij weg waren het meest 
zijn veranderd. Ik herken in de mensen hier om mij heen 
mijn oude ik,’ aldus Carmen. ‘Alles zit dichtgetimmerd met 
afspraken. Dat ben ik in Zuid-Afrika een beetje ontwend. 
Vroeger raakte ik veel sneller in de stress als ik dingen 
niet snel genoeg voor elkaar kreeg, maar dat heb ik in 
Zuid-Afrika noodgedwongen afgeleerd. In het begin had 
ik er moeite mee dat iemand die je hebt uitgenodigd dat 
niet bevestigt, maar wel op de afgesproken dag voor je 
neus staat.’ Evert vertelt hoe gemakkelijk het er in de 
vriendensfeer aan toe gaat. ‘Als je bij elkaar op bezoek 
gaat, neem je altijd je eigen ‘bring en braai’ mee. Iedereen 
zorgt voor zijn eigen natje en droogje en als gastheer zorg 
je ervoor dat de braai (de barbecue) brandt. Op deze manier 
kunnen mensen met een wat kleinere portemonnee ook 
aan het sociale leven meedoen.’ 

Sociaal vangnet
Evert en Carmen hebben net zoals hun kinderen hun 
hart wel verpand aan het land op het uiterste puntje van 
het zwarte continent. ‘Nu, met het oog op hun verdere 

opleidingen, zitten we hier in Ne-
derland veel beter. Maar ik zou 
het helemaal niet erg vinden om 
daar te pensioneren,’ zegt Evert 
met een slag om de arm, omdat 
hij ziet dat veel vrienden hun heil 
in Spanje zoeken. De onzekere 
politieke situatie in Zuid-Afrika 
is een duidelijk minpunt. ‘Iemand 
hoeft maar de lont in het kruitvat 

te steken en de zaak ontploft. De politieke ommezwaai is 
toentertijd wel ingezet, maar eigenlijk nooit afgemaakt. 
Het is niet zoals hier dat politici de wijken in gaan om te 
praten om wederzijds begrip en saamhorigheid te kweken, 
waardoor er nog altijd sprake is van een gepolariseerde 
samenleving. Je ziet daar ook de grote verschillen tussen 
arm en rijk en het ontbreken van een sociaal vangnet.’ 

‘Ik ben tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika Nederland als 
staat steeds meer gaan waarderen,’ zegt Carmen. ‘Vroeger 
vond ik het gewoon dat je zwangerschapsverlof krijgt en 
doorbetaald wordt of dat iemand die zijn baan verliest een 
uitkering krijgt. Je realiseert je niet dat dit niet overal zo 
geregeld is en zeker niet in Zuid-Afrika. Dan kom je hier 
en dan gaan vanaf het moment dat je een BSN-nummer 
hebt, alle financiële sluizen voor je open. Alle steun komt 
van boven en beneden. Je wordt als gezin goed ontvan-
gen en voorgelicht, al moet je soms wel eens een beetje 
zoeken, maar het is er wel! Dan denk ik: we hebben het 
als Nederlanders toch wel heel erg goed.’

gevolgd, voor kinderen die nog wat aan hun Nederlandse 
taal moeten werken. ‘Ik heb hier zes vriendinnen,’ vertelt 
ze. ‘Twee komen ook uit het buitenland (Egypte en Bulga-
rije).’ Met haar buitenlandse vriendinnen gaat ze vaak de 
stad in naar de bioscoop of gewoon rondlopen en dingen 
bediscussiëren of zitten ze thuis te gamen. Met haar 
Nederlandse vriendinnen begint het samen dingen doen 
ook steeds meer vorm te krijgen. ‘Soms gaan we naar de 
patatzaak op de Goudsbloemlaan en kortgeleden hebben 
ze bij mij een nachtje gelogeerd.’ Het is duidelijk een heel 
andere vrijetijdsbesteding dan ze in Zuid-Afrika gewend 
was. ‘Daar gingen we veel meer naar buiten. En liepen we 
vaak rond in de wijk of gingen we naar het dierenasiel of 

bezochten we de manage waar 
ik jarenlang paard heb gereden. 
Maar ook gingen we vaak naar 
het strand of zwemmen bij elkaar 
in de tuin.’ Carmen en Evert 
herinneren zich vooral ook de 
sleepovers. ‘Dat waren massale 
logeerpartijen waarvoor kamers 
werden omgebouwd tot een soort 
slaapzalen! In de zomer sliep 

iedereen buiten in de tuin. Dat was schering en inslag,’ 
merkt Evert op. ‘Dat kwam wel weer een beetje terug met 
de meiden die hier hebben gelogeerd,’ zegt Carmen. ‘Eerst 
met zijn allen lekker eten, toen tv gekeken en vervolgens 
gedanst. Hoe laat ze zijn gaan slapen weet ik niet, maar 
ze waren wel heel erg stil…’

In shock
Maar er zijn toch ook wel dingen die de kinderen leuk 
vinden in Nederland? India moet even nadenken. ‘O 
ja, het eten,’ zegt ze. ‘India heeft de patatjes ontdekt,’ 
licht haar moeder toe. ‘Nou,’ helpt Evert haar: ‘dat alles 
hier veel dichterbij is, waardoor je overal zelf naar toe 
kan gaan, zonder dat wij je hoeven te brengen? Je kan 
zelfstandig op straat, op de fiets naar de stad.’ ‘Ja maar 
alles zo dichtbij vind ik soms ook wel irritant,’ reageert 
India, ‘vooral de huizen, die zo dicht op elkaar staan.’ Dat 
het voor hen toch wel moeilijk is om positieve punten te 
vinden, komt volgens Evert doordat de kinderen eigenlijk 
nog steeds in shock zijn. ‘Volgens sommige onderzoeken 
zijn Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld, 
maar dat moeten zij nog ontdekken.’ 

Huis in Zuid-Afrika Dochter India

Ж

KARATE MOEDER
Carmen geeft als Karate Moeder op basisscholen 
karate- en weerbaarheidstraining aan kinderen van 7 
tot 12 jaar. Haar ambitie is om op korte termijn in de 
Bloemenbuurt een Dojo (karateschool) te openen waar 
ze meer kinderen les kan geven. Als het zover is zal 
Wijkwijs daar zeker aandacht aan besteden.



www.nu-n-nu.nl Leontine Lenferink | Laan van Meerdervoort 718 Den Haag | 06 28912550 | info@nu-n-nu.nl

NU TIJD VOOR MINDFULNESS!

Gun jezelf 'meer genieten' en 
minder last van een vol hoofd!

Mindfulness en Compassie helpen je om in het leven van alledag goed voor jezelf te zorgen 
en beter in balans te blijven. Je kunt de trainingen volgen op de Laan van Meerdervoort 955.

Meer informatie 070 - 750 70 00  |  www.eykenburg.nl 

Huishoudelijke verzorging
Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging, omdat het 
huishouden toch wat zwaar begint te worden? Dan helpt Stichting 
Eykenburg u graag!
 
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij werken in vaste teams, 
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt. 
 
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of bent u op zoek 
naar de actuele prijzen? Neem dat contact op via 070 - 750 70 00 of kijk 
op www.eykenburg.nl. 
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Jawel: 
de schoonste straat  
van Segbroek ligt  
in de Bloemenbuurt
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Knallend het nieuwe jaar in! Veel Hollanders 
doen dat graag. Maar wat geeft het een troep! 
De volgende ochtend ligt de straat bezaaid 
met de resten van ons enthousiaste stookge-
drag. Soms struikel je weken later nog over 
een verdwaalde vuurpijl. 

Schoonmaakzin
Dat moet beter kunnen, dacht de gemeente Den Haag. 
En hoe kun je de opruimwoede nu beter aanwakkeren 
dan met een uitdagende en ludieke actie. Zorg dat je 
straat op 1 januari voor 14.oo uur ’s middags weer spic 
en span is, dan komt de fotograaf van de gemeente langs 
om een foto te maken van het blinkende resultaat. Je 
stadsdeelgenoten kunnen van 2 tot 6 januari via de 
actiesite stemmen welke straat de schoonheidsprijs 
verdient. Valt jouw straat die eer te beurt, dan krijg je 
een cheque ter waarde van €2.500,- voor een gezellig 
buurtfeest. 

Vegen maar
Dat was een kolfje naar de hand 
van de bewoners van Chrysantplein 
1 t/m 9. Sandra Verwijmeren nam 
het initiatief en schreef haar deel van de straat voor de 
wedstrijd in. Jong en oud ging met bezem en stoffer en 
blik op nieuwjaarsdag de rotzooi te lijf. Wel drie zakken 
vol vulden ze. Vooral dankzij de inspanningen van de 
jeugdige Casper en Tess, naar ik heb vernomen. Maar 

de oom van Tess had dan ook de befaamde Chinese 
rol afgestoken en die was wel 13,5 m lang! Dat gaf een 
enorme berg vuurwerkafval. 

Prijsuitreiking
Op woensdag 16 januari kwam stadsdeeldirecteur Annet 

de Graaf de prijs overhandigen. 
Zij sprak lovende woorden aan 
het adres van de buurtbewoners 
en overhandigde onder luid 
applaus de cheque. De mobiele 

Barista schonk zijn beste Colombiaanse koffie, we aten 
een verrukkelijk stuk slagroomtaart met verse fram-
bozen en kregen ieder een pot met narcissen. Kortom: 
het was echt feest daar op het Chrysantplein, ondanks 
het gure weer. Wij maken u er graag deelgenoot van.

  E L I SAB E TH VAN E L S E N      J O S J E VAN B E E K

KLEIN VERSLAG
EERSTE GOEDE DAAD  
IN HET NIEUWE JAAR

De Schoonste Straat verkiezing is een initiatief van 
stadsdeel Escamp. De gemeente Den Haag wil 
het idee in de hele stad uitrollen en startte dit jaar 
in de wijken Segbroek, Haagse Hout en Escamp. 
In ons stadsdeel deden maar liefst 12 straten mee. 
De winnaar wordt bepaald op grond van een 
stemming via de actiesite en een beoordeling 
door de jury van het stadsdeelkantoor. Criteri-
um is uiteraard: is de straat echt brandschoon. 

ALLEEN ALS HET BRAND-, MAAR 
DAN OOK BRANDSCHOON IS!

Ж
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Vader Han en dochter Lina Kwee zijn in onze buurt bekend. Ze zijn de voormalige eigenaren 
van apotheek Van Laaren aan de Laan van Meerdervoort. Sinds kort genieten zij ook landelij-
ke bekendheid door een bijna 300 bladzijden tellend boek over hun familiegeschiedenis.

Het boek verscheen in december 2018 in opdracht van 
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD). Aanleiding zijn 16 uur durende filmopnamen 
en 2000 foto’s, gemaakt door de vader van Han in 
Indonesië in de jaren 1927-1937 en na de oorlog in de 
jaren ‘50. Het NIOD heeft maar liefst drie vijfde van 
dit beeldmateriaal geconserveerd. 

Vrouwen aan de leiding
Han Kwee kocht in 1964 de apotheek Van Laaren 
voor zijn vrouw Daisy (overleden in 2015), evenals het 
woonhuis daarboven. In dat jaar verhuisde hij met 

zijn gezin en moeder vanuit het Bezuidenhout naar 
de Laan van Meerdervoort 631. Zijn vader was toen al 
overleden. ‘Mijn vrouw was apotheker,’ licht hij toe. ‘Bij 
de apotheek hebben sinds de oprichting in 1926 door 
mevrouw Van Laaren altijd vrouwen de leiding gehad. 
Best bijzonder. Zelf werkte ik als ingenieur voor het 
ministerie van Defensie.’

We zitten aan tafel in de huiskamer boven de apotheek. 
Han, dochter Lina en kleinzoon Edward, kortweg Ed, 
en ik kijken met een schuin oog naar de camcorder-
opname van de boekpresentatie in het NIOD op 11 

DE FAMILIE KWEE 
VAN CILEDUG

BIJZONDERE WIJKBEWONERS

     AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT
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december. Han kon er vanwege zijn hoge leeftijd (92) niet 
bij zijn, maar Lina nam het boek in ontvangst en Ed was 
er ook. ‘In veel fotoboeken die over Nederlands-Indië zijn 
verschenen, staan weinig Chinezen,’ hoor ik de schrijver 
Peter Post de belangstelling van het NIOD verklaren. ‘En 
als ze al voorkomen, fungeren ze als achtergrondfiguren. 
Een Chinese koekjesverkoper of een Chinese opiumschui-
ver. Uit het beeldmateriaal van de familie Kwee komt een 
totaal andere Chinees naar voren. Je ziet jonge Chinezen 
in witte tropenpakken die een suikeronderneming leiden. 
Je ziet tennis- en jachtpartijtjes en luxe villa’s.’ Op de cover 
van het boek The Kwee Family of Ciledug staat een foto 
van Roos Liem Hwat Nio, de moeder 
van Han. Ze poseert in een modern 
Westers mantelpakje voor een dure 
Amerikaanse auto, de Buick. Visuali-
sing the Private Life of the Peranakan 
Sugar Elite, staat eronder. 

Elite
‘In Nederlands-Indië behoorden we tot de elite,’ beaamt 
Han. ‘Begin 1800 emigreerde een voorvader naar Java, 
onze welvarende staat begon in 1896 toen mijn opa de 
Djattipiring suikerfabriek in Ciledug startte. Die werd 
vervolgens succesvol gerund door zijn vier zonen, onder 
wie mijn vader. Het waren de gouden jaren waarin de 
familie veel geld verdiende. Ik heb als klein jongetje 
meegemaakt dat de koning van Siam (huidige Thailand) 
een bezoek aan de fabriek bracht.’

Het boek maakt duidelijk dat de familie Kwee een mach-
tige positie innam op Java. Deze was in de eerste plaats 
door strategische huwelijken zorgvuldig opgebouwd. Zo 
was moeder Roos een telg van een rijke Chinese familie 
uit Surabaya. ‘Chinezen trouwen met Chinezen,’ lacht 
Han. ‘Ook hier in Nederland na de oorlog.’ Maar de Pera-
nakan - zoals de afstammelingen van de vroege Chinese 
immigranten in Indonesië worden genoemd - hadden ook 
goede relaties met het Nederlandse koloniale bewind 
en de Javaanse vorsten. ‘Mijn vader wilde integreren 
in Nederlands-Indië. Daarom werd bij ons thuis Neder-
lands gesproken en kreeg de Nederlandse cultuur veel 
aandacht in de opvoeding. We namen actief deel aan de 
Oranjefeesten in Bandung en ik werd naar de Nederlandse 
hbs gestuurd en na de oorlog naar Nederland voor een 
universitaire studie.’

Crisis
De oprichters van de fabriek, de vier zonen, de dochter 
en de grootmoeder, woonden in eigen huizen op het fa-
brieksterrein. Drie zonen hadden ook een buitenverblijf 
in Linggadjati. Echter, de jarendertigcrisis raakte ook 
de familie Kwee hard. De suikerhandel stortte in en de 

fabriek werd in 1931 verkocht. De familie ging perma-
nent in Linggadjati wonen; de vader van Han, die geen 
villa bezat, in Bandung. ‘We gingen van miljonair naar 
tonnair,’ grapt Han, ‘Door goede beleggingen wisten we 
een welvarende staat te behouden.’ Dat werd moeilijker 
toen de oorlog uitbrak en de Japanners in 1942 Indonesië 
bezetten. Aanvankelijk werd Hans vader gevangen geno-
men, maar zijn oudste broer Kwee Zwan Lwan wist dit als 
hoofd van de Chinese Vereniging Cheribon om te zetten 
naar huisarrest. ‘Ik heb toen best een leuke tijd gehad. 
Mijn broer, zus en ik konden niet naar school, maar lazen 
veel. We kregen steeds nieuwe boeken van mensen die 

geïnterneerd werden. In de boeken-
kast stond een prachtig exemplaar 
over het heelal, waardoor mijn broer 
na de oorlog sterrenkunde is gaan 
studeren en professor werd in Leiden. 
Ik ben door de boeken geïnteresseerd 
geraakt in techniek.’ 

Han kroop door het oog van de naald toen hij als 18-jarige 
voor de Japanse dienstplicht werd opgeroepen. ‘Ik had 
dan tegen de Amerikanen moeten vechten. Vreselijk.’ 
Hij dook onder in Linggadjati bij oom Lwan, die door de 
Japanners werd gerespecteerd. 

Na de oorlog
Na de oorlog ging Han terug naar zijn ouders in Bandung 
om de hbs af te maken. Zijn broer vertrok in 1946 naar 
Nederland om te studeren, Han in 1949 en zijn zus enkele 
jaren later. Han verliet een gewelddadig toneel, want de 
Nederlandse regering was inmiddels met de politionele 
acties begonnen. In 1959 besloten ook de ouders van Han 
naar Nederland te verhuizen.

Ondertussen in Linggadjati kreeg de andere tak van de 
familie, die van oom Lwan, in 1946 een bijzonder verzoek 
van Indonesische republikeinen. Of zij in hun villa een 
Nederlands gezelschap konden ontvangen. Dochtertje 
Heléne Kwee (anno 2018 91 jaar) werd naar buurman 
Sjahrir gestuurd om te vragen of dit betrouwbaar was. De 
familie stond op goede voet met Sjahrir, met wie geregeld 
een potje tennis werd gespeeld. Hij was inmiddels premier 
geworden van de door Soekarno uitgeroepen Republiek 
Indonesië. Het bleek een betrouwbaar verzoek, waarop 
de villa van de familie Kwee enkele dagen de locatie werd 
voor de onderhandelingen tussen Sjahrir en de Neder-
landse regeringsvertegenwoordiging onder leiding van 
professor Schermerhorn. 

Ook Soekarno kwam langs, wat bijzonder was, want de 
Nederlandse regering zag Soekarno als collaborateur die 
tijdens de oorlog met de Jappen had geheuld en met 

IN NEDERLANDS-INDIË 
BEHOORDEN WE  

TOT DE ELITE

→
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wie ze liever niet praatte. De familie zorgde voor koffie, 
thee en een lopende rijsttafel tijdens de lunch, herinnert 
Heléne Kwee zich. 

Terugkeer
Han heeft altijd willen terugkeren naar Indonesië, vanwege 
‘het aangename klimaat’. Hij was er na de oorlog vast van 
overtuigd dat Nederland weer aan het bewind zou komen. 
Hoewel zijn droomwens niet in vervulling ging, bouwde 
hij een mooi en rijk leven op in Den Haag; met zijn ouders, 
broer en zus, de kinderen en de kleinkinderen in de buurt. 
Dochter Lina ging met haar gezin zelfs slechts een paar 
huizen verderop wonen aan de Laan van Meerdervoort. 
Ook werd Han actief lid van de Chinese Vereniging in 
Den Haag. Kleinzoon Ed bezoekt zijn opa geregeld. Hij 
zit inmiddels op kamers en studeert bedrijfskunde aan 
de Haagse Hogeschool. Wie weet start hij nog eens een 
onderneming en bouwt een nieuw imperium op naar 
voorbeeld van de familie. 

The Kwee Family of Ciledug/Family, Status and Moder-
nity in Colonial Java/Visualising the Private Life of the 
Peranakan Chinese Sugar Elite, by Peter Post with May 
Ling Thio, is online te bestellen en verkrijgbaar bij 
boekhandel Paagman €29,50 ISBN: 9789460224928
 

Ж

In 1929 bracht de koning van Siam een bezoek 
aan de Djattipiring suikerfabriek van de familie 
Kwee in Ciledug. Han zit rechts voor op de foto.

Kaart Java. In het midden (onder de windroos) 
staan aangegeven de Djattipiring suikerfabriek en 
de Linggadjati villa’s.
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Het is een paar dagen nadat Klaas Dijkhof zijn stelling-
name over het klimaatakkoord in niet mis te verstane 
bewoordingen heeft geuit: ‘er ís geen klimaatakkoord.’ 
Ik spreek met Lars Nanninga, lid en contactpersoon van 
de werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt 
(BLOB). De tien leden van de werkgroep zullen de po-
litieke ontwikkelingen ongetwijfeld volgen, maar gaan 
wel door op de al ingeslagen weg.

De werkgroep is opgericht tijdens de thema-avond over 
duurzaamheid en energiebesparing die medio januari 
2018 werd gehouden. Afgesproken werd dat de werk-
groep zich zou richten op het bijeenroepen van mensen 
uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie 
te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van 
duurzame thema’s. Ingewonnen informatie zou worden 
gedeeld via de wijkbladen, De Boomgaard en Wijkwijs, 
via websites en sociale media.

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep BLOB 
zich vooral beziggehouden met het verzamelen 
van informatie en het onderzoeken van de mo-
gelijkheden om aan te sluiten bij initiatieven van 
aangrenzende wijken die reeds langer actief zijn 
op het gebied van duurzaamheid. Er is contact 
gelegd met onder meer de Vogelwijk, de Zeeheldenbuurt 
en het Statenkwartier. Daarnaast zijn er contacten met de 
stichting Duurzaam Den Haag die praktische initiatieven 
ondersteunt en waar Hagenaars zich bij kunnen aansluiten.

De focus ligt momenteel vooral op de plaatsing van 
zonnepanelen. De werkgroep maakt gebruik van Google 
Maps om bruikbare locaties te inventariseren. Verder is 
informatie ingewonnen over de totstandkoming van het 
eerste zonnepanelenpark van buurtbewoners, de Coö-
peratie Groen Hofzicht. Deze coöperatie exploiteert de 
zonnepanelen op het dak van het Aegon gebouw. Het 
project is getrokken door zeven bewoners uit de wijken 
Marlot, Bezuidenhout, Mariahoeve en Voorburg en werd 
ondersteund door Duurzaam Den Haag. De zonnepanelen 
en toebehoren zijn gefinancierd door 60 huishoudens uit 
genoemde wijken. Het project is mede mogelijk dankzij 
subsidie van de gemeente Den Haag, het Klimaatfonds 

Den Haag en Fonds 1818. Op 24 mei 2017 is de complete 
zonnepanelen-installatie in bedrijf genomen. Deelnemende 
bewoners zijn financieel mede-eigenaar met een of meer 
aandelen in het project.

Een ander project dat door de werkgroep onder de loep 
is genomen, is de plaatsing van 208 zonnepanelen op het 
dak van het Museon en 258 zonnepanelen op het dak van 
het WorldForum. Die wekken de komende 20 jaar stroom 

op. De zonnestroom wordt via 2 speciaal daartoe 
opgerichte coöperaties geleverd aan 80 deelne-
mers uit de omliggende wijken. Het succes werkt 
aanstekelijk en men is daarom al op zoek naar een 
derde dak. Elke bewoner uit het Statenkwartier, met 
en zonder eigen dak, kan deelnemen door één of 
meer zonnepanelen aan te schaffen.

Ook de oprichting van de Coöperatie Haags Opgewekt 
U.A. door de Groene Regentes heeft de werkgroep 
bestudeerd. Deze coöperatie heeft onlangs het zonne-
panelenpark op het dak van theater De Nieuwe Regentes 
opgeleverd. Het park is gerealiseerd door vrijwilligers van 
de Groene Regentes en 72 buurtbewoners die samen 320 
zonnepanelen hebben gefinancierd.

Meer projecten hebben de aandacht van de werkgroep 
BLOB gekregen. Op niet al te lange termijn willen ze de 
plannen voor ‘Zonnestroom vanaf een ander dak’ in de 
Bomen- en Bloemenbuurt presenteren. Maar er is wel 
enige haast geboden; het aantal daken dat in aanmerking 
zou kunnen komen voor een dergelijk project is beperkt. 
Iets voor op de Jumbo of bovenop ons wijkgebouw? 
Heeft u nog suggesties? Meldt dit aan Lars Nanninga,  
  duurzameblob@gmail.com

Werkgroep Duurzame 
Bomen- en 
Bloemenbuurt

BUBBELS MET DE BUREN

De samenwerking tussen de Bomen- en 
de Bloemenbuurt blijft niet beperkt tot 
de Nieuwjaarsreceptie. Afgelopen jaar 
wisten bewoners van beide buurten 
elkaar ook te vinden in diverse werk-
groepen. In dit nummer besteden we 
aandacht aan de werkgroep Duurzaam-
heid. Andere actieve wijkwerkgroepen 
zijn de werkgroep Verkeer, Veiligheid en 
Milieu en de werkgroep Omgevingswet. 

WIJKWERKGROEPEN

  J O KE VAN D E R B RU G     E LLY AS SC H E MAN

Ж



Goudenregenplein 50-53, Den Haag
Telefoon 070 - 360 360 7
www.roosijzerhandel.nl

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

•  Brabantia  •  Sigma en De Vos verf
•  Sanitair en elektra  •  Victorinox Zwitserse zakmessen
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Wat is er makkelijker als je schuurmachine het begeeft terwijl je bezig bent om je tuinmeubels 
een flinke opknapbeurt te geven? Een nieuwe kopen of die van de buren even lenen? Hoe vaak 
gebruik je die schuurmachine eigenlijk en hoeveel kost een schuurmachine tegenwoordig? Even 
lenen bij de buren is zo’n gek idee nog niet.

In het Regentesse- en Valkenboskwartier (ReVa) heb-
ben ze in de Buurtschuur een ruime betekenis gegeven 
aan het begrip buren. Bij de Buurtschuur kunnen be-
woners tegen een klein bedrag (€ 12,- per jaar, met 
reductie voor houders van een Ooievaars- of 
Stadspas) gereedschap lenen om thuis 
een klus te klaren. Je bespaart daarmee 
geld op de aanschaf van nieuw gereed-
schap. De Buurtschuur is te vergelijken 
met een bibliotheek in de wijk, met het 
verschil dat je niet alleen gereedschap 
kunt lenen, maar ook je eigen gereed-
schap - dat je waarschijnlijk toch niet zo 
veel (meer) gebruikt - kunt afstaan zodat ande-
ren dit weer kunnen lenen. Een aantal vrijwilligers on-
derhoudt en repareert het gereedschap. Samen doen 
en delen, en het levert ook nog een bijdrage aan duur-
zaamheid.

Jeroen Boon, buurtbewoner van ReVa, heeft in navolging 
van een aantal binnenlandse en buitenlandse projecten, 
het initiatief genomen voor de oprichting van de Buurt-
schuur. Jeroen is niet alleen buurtbewoner, maar heeft 
ook een eigen bedrijf, Kiemkracht. Dit bedrijf houdt 
zich onder meer bezig met het stimuleren van nieuwe 
vormen van betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en 
het realiseren van plannen daarvoor. Jeroen heeft voor 
het project inmiddels een bedrag toegezegd gekregen 
uit het Wijkbudget van de gemeente, dat als doel heeft 
bewoners deel te laten nemen aan duurzaamheidspro-
jecten in hun eigen wijk. 

Jeroen ziet niet alleen de praktische kanten op korte 
termijn: hij hoopt dat er op den duur in de Buurtschuur 
ook workshops gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld 
over duurzaam klussen in huis. Volgens Jeroen moet 

de Buurtschuur een plek worden waar mensen 
elkaar spreken, elkaar helpen en van elkaar 

kunnen leren.

Begin januari 2019 heeft de Buurtschuur 
onderdak gevonden aan de Boylestraat 20 

bij de Stichting EEKTA (overkoepelende or-
ganisatie van hindoestaanse sociaal-culturele 

instellingen in de regio Haaglanden, red.). Na een 
oproep hebben vrijwilligers zich gemeld om de ruimte op 
te knappen en inmiddels wordt er hard gewerkt aan, en 
vooral ín de gloednieuwe Buurtschuur. Ook hebben zich 
vrijwilligers gemeld voor het beheer van de Buurtschuur, 
de administratie van de uitleen en het onderhoud van 
het gereedschap. Naar verwachting zal de Buurtschuur 
in mei, uiteraard feestelijk, worden geopend.

De Buurtschuur staat niet alleen open voor bewoners 
van de Stadsdeel ReVa, maar voor alle bewoners van 
Segbroek, dus ook voor bewoners van de Bloemenbuurt. 
Een initiatief zoals hier beschreven, zou natuurlijk ook 
in de Bloemenbuurt zelf kunnen worden opgezet. Als u 
het initiatief hiertoe wilt nemen of als vrijwilliger aan 
een Buurtschuur voor de Bloemenbuurt zou willen 
deelnemen: meldt u aan via    
 wijkberaad@dehyacint.nl

  J O KE VAN D E R B RU G      J E RO E N BO O N

DE
BUURTSCHUUR

KLEIN VERSLAG

Ж
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Met ‘onze’ tuin bedoelen we de uitgestrekte tuin bij het pand van het wijkberaad De Hyacint, dat 
wij als geheel huren van de gemeente Den Haag. Oorspronkelijk waren het gebouw en de tuin een 
school met schoolplein. Vandaar de forse omvang die normaal gesproken niet als stadstuin moge-
lijk zou zijn geweest.

De samenwerking met de gemeente loopt al sinds een 
lange reeks van jaren en mag als goed en collegiaal wor-
den bestempeld. Dat blijkt mede uit het feit dat twee jaar 
geleden een aantal ingrijpende verbeteringen en aanvul-
lingen is uitgevoerd aan het gedeelte van het gebouw 
dat als wijkcentrum fungeert en aan de tuin. De kosten 
hiervan werden voornamelijk door de gemeente betaald. 
Het tuinonderhoud is voor rekening van de buurtvereni-
ging. Maar die kosten zijn, omdat die werkzaamheden 
verricht worden door vrijwilligers, relatief zeer gering. 

Maak kennis met Tuingroep De Hyacint, die zich met 
hart en ziel inzet om de tuin een goed aanzien te geven 
en te onderhouden. 

Ecologisch beheerd
Margaret Korpel en Leo van der Wijden zijn de gemoti-
veerde buurtgenoten die (bijgestaan door een wisselende 
groep vrijwilligers) iedere dinsdagochtend van 10 tot 12 
uur in de tuin in de weer zijn en ook op veel andere dagen 
hun vrije tijd onledig maken door hun groene vingers uit 

PROFESSIONELE 
VRIJWILLIGERS IN 

‘ONZE’ TUIN 

 G E R AR D STRO U C KE N     E LLY AS SC H E MAN

IN EN OM HET WIJKGEBOUW
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OPROEP
BLOEMENBUURTBEWONERS:  
KOM KIJKEN, DENK EN DOE MEE!

Behalve om u informatie te verschaffen over ons 
wijkcentrum en de tuingroep, is dit artikeltje ook 
een oproep om meer bewoners van de Bloemen-
buurt te betrekken bij het reilen en zeilen van onze 
buurtvereniging ofwel het Wijkberaad De Hyacint. 

Te weinig buurtbewoners weten hun weg naar het 
wijkcentrum te vinden en komen dus ook niet in de 
tuin. Vandaar dat het bestuur van het wijkberaad 
buurtbewoners van harte uitnodigt om bij te dra-
gen aan het optimaal benutten van ons prachtige 
complex. Met het oog daarop wordt bijvoorbeeld 
overwogen om het wijkcentrum en de tuin ook het 
weekend open te houden, zodat buurtbewoners die 
daar doordeweeks niet toe komen, in het weekend 
aan activiteiten kunnen deelnemen en kennis kunnen 
maken met andere wijkbewoners.

Een voorbeeld van een mogelijke nieuwe activiteit 
zou kunnen zijn om in het overdekte gebouwtje in de 
tuin (de voormalige fietsenstalling) kinderen onder 
toezicht bepaalde vaardigheden te leren of gewoon 
lekker te laten spelen. Een andere mogelijkheid is 
om ouders die boodschappen doen bij de Jumbo, 
hun kleintjes even in het wijkgebouw te laten stallen, 
zodat zijzelf in alle rust kunnen shoppen. 

Ook wie zich geroepen voelt om hier medewer-
king aan te verlenen is van harte uitgenodigd zich 
te melden bij de het secretariaat via  

wijkberaad@dehyacint.nl.  

Of kom op dinsdagochtend tussen 10 en 
12 uur even langs in het wijkcentrum. 

de mouwen te steken. Margaret heeft zo’n beetje vanaf 
het begin alles wat de tuin betreft in goede banen geleid 
en gecoördineerd. Na de verbouwing kwam Leo er bij, 
waardoor de tuingroep nu door hen samen wordt bestierd. 
Beiden hebben een professionele band met tuinieren, 
Margaret als bloemist en Leo als hovenier. Een en ander 
heeft zichtbare gevolgen. 

De tuin wordt onder hun hoede niet alleen vlijtig onder-
houden maar ook ecologisch beheerd, ofwel uitgebreid en 

ingericht met het oog 
op het welzijn van 
planten én dieren. Zo 
wordt bijvoorbeeld 
rekening gehouden 
met de egels die van 
snoeihout houden. 
Ook mussen gedijen 
daar wel bij want die 
houden van rom-
melige en niet van 
keurig aangeharkte 

tuinen. En bladeren op de grond trekt insecten aan die op 
hun beurt weer aantrekkelijk zijn voor vogels. Tevens is 
rekening gehouden met het feit dat bepaalde dieren van 
sommige planten houden en andere diersoorten juist een 
afkeer hebben van bepaalde planten. Verder is een deel 
van de tuin ingericht als moestuin. Er groeien onder meer 
appels, peren, kruiden en groenten. Al met al mag ‘onze 
tuin’ qua begroeiing en voorkomende diersoorten als een 
klassieke maar toch ook unieke tuin beschouwd worden. 

Hemelwater
Met de recente verbouwing heeft de tuin een aantal aan-
zienlijke verbeteringen ondergaan. Zo is onder meer de 
waterafvoer van het schoolplein verbeterd. Dat was hard 
nodig, want van oudsher bleven er na een forse regenbui 
altijd flinke plassen liggen. Door de ingreep wordt het he-
melwater nu opgevangen in ondergrondse bakken die op 

hun beurt het regen-
water weer afgeven 
aan de planten in de 
tuin. Dus ook aan de 
boom, die volgens 
sommigen ruim 100 
jaar oud is, en nog 
steeds gezond en 
beeldbepalend is 
voor de tuin.

Ж



TAI CHI
 Een gezonde manier van bewegen voor ouderen

Kom vrijblijvend gratis kennismaken

 Maandagochtend 08.00 & 11.00 uur 
     Dinsdagavond 17.30 & 20.30 uur
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a

Donderdagochtend10.30 uur
Florence, Campanulastraat 6

Vrijdagmiddag 14.00 uur
Sportschool HSCW, Laan van Poot 355a

 Docent: Ben Lochtenbergh       
Tel: 06-24 75 25 57

Mail: b.lochtenbergh@gmail.com
Website: www.healingtaichi.nl

FB: Healingtaichi

• Voor unieke wijnen en 
 wijngeschenken

• Bestel nu uw eindejaarspakketten

Mme Bouquet, een neus voor wijn!

Mme Bouquet  •  Cyclaamstraat 43  •  2565 PD DEN HAAG  •  +31 6 52466639
mmebouquet@ziggo.nl  •  www.mmebouquet.com  •  www.facebook.com/mmebouquet

• Bestel nu uw eindejaarspakketten

Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

Dicht bij huis verzekerd van een goed advies met de laagste premies, voor al 
uw verzekeringen en financieringen.

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en financieringen
Zakelijke verzekeringen

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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  ANJ E B RO E KMAN

Nu de goede voornemens allang weer ergens liggen te verstoffen, krijgt u op een presenteerblaadje een 
paar heerlijke, gezonde recepten aangereikt. Eerst vis met rijst en veel groenten. Daarna een verrukkelijk 
ouderwets toetje: appeltjes uit de oven. Dan kunt u toch met hernieuwde energie de lente in. De recepten 
zijn voor 4 personen.

Vis met rijst en groenten

Ingrediënten:
300 gram volkoren zilvervliesrijst
500 gram roerbak visschotel bij de visboer
2 winterpenen
1 prei
1 courgette
1 venkel
4 eetlepels zonnebloemolie
1 blikje ansjovis
1 potje kappertjes
een snufje cayennepeper
een snufje nootmuskaat
het sap van 1 citroen
1 theelepel mierikswortel
1 theelepel mosterd
een flinke bos platte peterselie
 
Bereidingswijze 
Kook de rijst volgens de verpakking. Snijd alle groenten in 
dunne plakjes. Laat de kappertjes uitlekken. Verwarm de olie 
in een wok of grote hapjespan. Eerst de wortel wokken, dan 
de prei erbij en na een paar minuten de venkel en courgette. 
Voeg hieraan toe: citroensap, kappertjes, ansjovis, peper, 
nootmuskaat. Leg de vis erbovenop en leg daarbovenop een 
deksel. Zo gaart de vis gedurende 5 minuten. Op het laatst 
de ingrediënten door elkaar mengen en de mosterd en de 
peterselie toevoegen. Het is heel lekker om als garnering 
zeekraal te gebruiken. Die wel eerst even overgieten met 
heet water.

Appeltjes uit de oven

Benodigdheden:
1 scheutje limonade
1 scheutje water of appelsap
4 Elstar appels
1 theelepel rode jam
1 klontje boter
3 eieren
7 eetlepels melk
250 cc slagroom
5 eetlepels suiker
kaneelpoeder

Aan de slag 
Giet een scheutje limonade met een beetje water of wat 
appelsap in een ovenschaal. Schil 4 Elstar appels en snijd ze 
doormidden. Verwarm de oven voor op 185 graden. Leg de 
appels op de limonade in de schaal met het open rondje naar 
boven. Vul deze opening met 1 theelepel rode jam en een 
klontje roomboter. Bestrooi het geheel met kaneelpoeder. 
Ongeveer 20 minuten in de oven laten garen.

Intussen 3 eieren kloppen met 7 eetlepels melk en 2 eet-
lepels suiker. De temperatuur van de oven op 110 graden 
zetten. Voorzichtig het eiermengsel in de schaal doen en 
20 minuten laten stollen.

250 cc slagroom kloppen met 3 eetlepels suiker. Er kan ook 
nog ijs bij de appeltjes, maar dat hoeft niet. Het is echt een 
toetje voor dit jaargetijde.

Anje Broekman

Wat eet de 
Bloemenbuurt?
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De crowdfunding actie voor de Buurt-AED vorig jaar was een groot succes. Sinds augustus hangt de 
AED aan de pui bij Thai-In Clinics aan de Laan van Meerdervoort 667. Klaar om gebruikt te worden 
als iemand in de buurt onverhoopt een hartstilstand krijgt. Dr. Thanya Tha-In is er trots op dat zij op 
deze manier kan bijdragen aan de buurtveiligheid. Reden genoeg voor een gesprek met deze cosme-
tisch chirurg.
 
Samen met haar partner Dennis runt Thanya Tha-In Skin + 
Surgery Clinics, een cosmetische kliniek gespecialiseerd in 
Surgery, Injectables en Skincare, ofwel cosmetische chirur-
gie, rimpelbehandelingen en huidverbetering. Thanya richt 
zich voornamelijk op de cliënten en Dennis zorgt voor alle 
andere zaken, zoals de boekhouding, marketing en social 
media. Naast de kliniek in Den Haag hebben zij nog een 
vestiging in Bergschenhoek die inmiddels vier jaar bestaat.

In oktober 2018 is de Haagse kliniek uitgebreid met een Skin-
center gevestigd op het tussenplantsoen in de Rozenstraat. 
Tijdens de opening is de naam gewijzigd van Tha-In naar 
Skin + Surgery. Nieuwsgierig naar de behandelingen in 
de kliniek, maak ik een afspraak met Thanya Tha-In. Ik 
laat me verwonderen in de wereld van innerlijk welzijn én 
uiterlijke beauty.

Sfeer, schoonheid en esthetiek
Bij binnenkomst overvalt je direct een sfeer van schoonheid 
en esthetiek, een vertrouwd gevoel. De vriendelijkheid die 
het team uitstraalt, maakt dat ik me meteen helemaal Zen 
voel. Een andere aangename verrassing: in de wachtkamer 
zie ik ‘gewone dames’, niet 
direct de types die ik in 
een cosmetisch kliniek zou 
verwachten. Want laten 
we eerlijk zijn: we hebben 
allemaal een beeld van het 
soort vrouw dat van alles 
laat ‘doen’.

Thanya Tha-In zelf is een 
prachtige jonge vrouw. In 

'HOE MAAK JE IEMAND 
MOOI EN LAAT JE IEMAND 
STRALEN?’

WAAR INNERLIJK 
WELZIJN EN UITERLIJKE 
SCHOONHEID HAND IN 

HAND GAAN  J O S J E VAN B E E K    AN N E D E R IJ K

INTERVIEW
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perfect Nederlands vertelt ze dat zij op haar 10e 
jaar vanuit Thailand naar Nederland is verhuisd 
en dat zij van kinds af aan al wist dat zij dokter 
wilde worden. Na acht jaar in het Erasmus Medisch 
Centrum te hebben gewerkt als chirurg, besluit zij 
om haar droom te volgen en op persoonlijk wijze 
invulling te geven aan haar eigen kliniek. 

Hoelang zitten jullie al aan de Laan van Meerdervoort?
‘In juli 2017 hebben we de kliniek in Den Haag 
geopend, ingewijd door boeddhistische monni-
ken. De positieve energie werkt door in alles: 
het team, de behandelingen, de mensen. Voor 
mij is kwaliteit het belangrijkste in mijn werk. 
Hoe maak je iemand mooi en laat je iemand 
stralen? Dat is meer dan een sneetje hier of 
prikje daar: het is een gevoel, een fijne plek om 
te komen, een goed gesprek. Advies geven over 
bijvoorbeeld voeding, roken of inner beauty. 
Drempels wegnemen, eraan voorbijgaan: dát 
is voor mij kwaliteit. Samen op zoek gaan naar 
dat wat nodig is om de beste versie van jezelf 
te worden.’

Waarom zijn jullie van naam veranderd? 
‘Inmiddels werken er vier ervaren cosmetisch 
artsen en twee huidtherapeuten bij onze kliniek 
in Den Haag. De naam Tha-In dekte de lading 
niet meer,’ zegt zij lachend. ‘Met het hele team 
hebben we gezocht naar een naam waarin 
duidelijk werd wat we doen, het plusteken 
hebben we na een training vanuit Zwitserland 
meegenomen als ons nieuwe logo. Afgelopen 
oktober hebben we het skincenter geopend en 
dat vonden we een goed moment om van naam 
te veranderen. Vanaf dat moment heten we dus 
Skin + Surgery Clinics. 

Wat kunnen we verwachten van een bezoekje aan 
het nieuwe skincenter in de Rozenstraat? 

‘Vooral verwennerij voor de huid: Medical Luxury 
Spa treatment (schoonheidsbehandelingen), en 
huidtherapie zoals Needling en Peelings; het 
verwijderen van couperose, fibromen en pig-
mentvlekken. Maar ook bindweefsel massages 
behoort tot de mogelijkheden.’

Na een heerlijke kop thee bedank ik Thanya voor 
haar tijd. Als ik buiten op straat de koude donkere 
avond inloop, voel ik mij nog steeds een beetje 
sprankelend, aangestoken door het enthousiasme 
dat men hier uitstraalt. Ik neem mezelf voor bin-
nenkort eens een afspraak te maken. Meer weten: 

  skin-surgery.nl

Lenig de woningnood 
onder onze vliegende vrienden

Nestkasten voor onze 
holenbroeders
Om onze huizen te isoleren hebben we afgelopen ja-
ren alle gaten en openingen dichtgestopt. Daarmee 
verdween veel nestgelegenheid voor onze vogels. 
Sindsdien is sprake van ernstige woningnood in de 
vogelwereld. Hoog tijd voor nestkasten. Hangt u 
er ook eentje op?

Nieuwe nestkasten
De Haagse Vogelbescherming heeft een serie nieuwe nest-
kasten ontwikkeld. Ze zijn gemaakt van FSC grenen hout 
van 18 mm dik in verband met de isolatie. Het dakje is van 
duurzaam UV-gestabiliseerd gerecycled plastic. Ook de 
ophanging is aangepast, die is nu van aluminium. Twee af-
standhouders zorgen ervoor dat de nestkast tegen elke boom 
of tegen welke andere onregelmatige achtergrond dan ook 

kan worden opgehangen zonder dat de 
kast scheef hangt. Alle modellen heb-
ben een opendraaibare front of bodem 
zodat u ze in het najaar gemakkelijk 
kunt schoonmaken. Met de nestkasten 
kunt u de holenbroeders in uw tuin, op 
uw balkon of in uw buurt helpen aan 

de kwalitatief beste woonruimte die er voor hen bestaat! 

Veertien types
Omdat de behoeften van elke vogelsoort weer anders zijn, is 
een scala aan nestkasten ontworpen. Er zijn kasten voor de 
bonte- en grauwe vliegenvangers, boomkruipers, koolmezen, 
roodstaarten, pimpelmezen, spreeuwen, kleine en grote bonte 
spechten, torenvalken, bosuilen en kerkuilen. Voor mussen is 
er keuze uit een flat van drie hoog en een rijtjeswoning voor 
drie of vijf gezinnen. De Haagse Vogelbescherming kan de 
nestkasten kant-en-klaar leveren maar ook als (niet gebeitst) 
bouwpakket. Voor de knutselaars onder ons. Standaard zijn 
de nestkasten donkergroen gebeitst. 

Belangstelling 
Heeft u belangstelling? Stuur een mailtje naar 
 info@haagsevogels.nl en u krijgt informatie toegezonden 
via de e-mail. Meer informatie    haagsevogels.nl 

  FO E KE Z IJ L STR A
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Agenda & Activiteiten

VANAF DONDERDAG 7 MAART → NIEUW

19 : 00
21 : 00   NIEUWE CURUS MINDFULNESS 

Meer informatie bij Leonie Raspe of kijk in de 
Ditjes & Datjes rubriek. Vooraf aanmelden!

  06 - 437  580  53

09 : 15
10 : 30

10 : 30
11 : 45

09 : 45
12 : 15

13 : 00
15 : 00

13 : 30
14 : 45

15 : 00
16 : 15

19 : 00
21 : 00

18 : 00
21 : 30

20 : 00
22 : 00

19 : 30
21 : 30

YOGA

YOGA

BREICLUB

INTERNETCAFÉ 65+

YOGA

YOGA

MINDFULNESS

KOOK & EETCLUB

LEESCLUB

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

DONDERDAG

10 : 00
12 : 00

09 : 45
13 : 00

19 : 30
22 : 30

18 : 30
19 : 45

19 : 45
21 : 00

21 : 00
22 : 15

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

SCHAKEN

TUINWERKGROEP DE HYACINT

BRIDGECLUB DE ANEMOON

YOGA

YOGA

BLOEMENKOOR                IN LOKAAL 7

YOGA

MAANDAG

DINSDAG
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10 : 00
12 :00

20 : 30
22 : 00

15 : 00
17 : 00 LEESCLUB

4E MAANDAG VAN DE MAAND

20 : 00
22 : 00 SARAHBANDE                  IN LOKAAL 7

18 : 30
... EETCAFÉ DE HYACINT

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

   VALE R I E KU YPE RS - G O U D E N R EG E N PLE I N (ARC H I E F G E M E E NTE D E N HA AG)



09 : 15
10 : 30

10 : 30
11 : 45

13 : 30
16 : 30

20 : 00
22 : 00

YOGA

YOGA

BRIDGECLUB DE HYACINT

SCRABBLE

1E VRIJDAG VAN DE MAAND

VRIJDAG

13 : 00
17 : 00 HUISKAMER DE HYACINT

OM DE WEEK OP ZONDAG

MAART: 3, 17, 31

APRIL: 14, 28

ZONDAG
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WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
Sarah Mareels

 info@bloeiendestem.nl 
→ Locatie: Lokaal 7

BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel

  06 - 145 253 78

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

  06 - 448 222 44 

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen

 070 - 355 51 15

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCRABBLE
Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

HUISKAMER DE HYACINT 
Ellen Simons 

  06 - 505 148 08 

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch

  06 - 108 491 88 

KOOK & EETCLUB/SCRABBLE
Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, 
ingang via hoofdingang 
schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl 

MINDFULNESS
Leonie Raspe 

  06 - 437 80 53 

SCHAKEN/JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

  06 - 246 437 07 

TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden

 le.wijden@wxs.nl 

YOGA
Marja Kappetein

 070 - 310 74 57



 

 

 

 

Bij de Be Pals Prinses Juliana Scouts besteed je je vrije tijd van Bever tot 
Roverscout op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier 
met elkaar en leren samenwerken en respect hebben voor de ander. 
Je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren.  

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

 Zaterdag van 10:00-12:30 uur: 
  Beverbabbelaars Bevers, meisjes en  jongens van 5 tot 7 jaar
  Speurdershorde Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar
  Zonnestralen Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar 

 Zaterdag van 14:00-16:30 uur: 
  Woudwachters Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
  Bosgeuzen Scouts, jongens van 11-15 jaar
  Phoenixvendel Scouts, meiden van 11-15 jaar
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar

 Vrijdag van 19:30-22:30 uur: 
  Api-stam Roverscouts, meiden en jongens van 18 tot 21 jaar

SCOUTINGGROEP  
BE PALS PRINSES JULIANA

Ons groepshuis vind je aan de  
Laan van Poot 93 (tegenover de 
speeltuin in de Bosjes van Poot). 

Kijk voor meer informatie op  
onze website www.bepals.nl of 
neem telefonisch contact op met  
Roger Gielisse via 06-5066 5589.

ONTDEKKEN
DIE SCOUTING HEET?

WIL JIJ DE WERELD 
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Anemoonstraat
Anjelierstraat

Asterstraat
Azaleaplein

Azaleastraat
Begoniastraat
Chrysantplein
Druivenstraat

Geraniumstraat
Goudenregenplein
Goudsbloemlaan

Irisplein
Irisstraat

Klaproosstraat
Klaverstraat

Klimophof
Klimopstraat

Lijsterbesstraat
Magnoliastraat

Papaverhof
Ranonkelstraat

Resedastraat
Rozenstraat

Sneeuwbalplein
Sneeuwbalstraat

Sneeuwklokjestraat
Stokroosstraat
Vogelkersstraat
Wingerdstraat

Zonnebloemstraat
COLUMN
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Tulpstraat
Er is wat geks aan de Bloemenbuurt. Sterker nog, er zijn diverse zaken die niet kloppen. 
Op het eerste gezicht lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar als je er wat beter over 
nadenkt, is de enig denkbare conclusie: vreemd. 

Allereerst zijn daar de wat eigenaardige grenzen van onze wijk. Iemand heeft ooit het 
onzalige idee gehad om de Bosjes van Pex tot Bohemen/Meer en Bos te laten horen. 
Misschien vanuit de gedachte dat het wel praktisch is om het groen van de Bosjes van 
Pex onder hetzelfde beheer te plaatsen als het groen van Meer en Bos. Je woont dus aan 
de Daal en Bergselaan en kijkt uit op Bohemen. O ja, en waarom Wapendal dan ook niet? 

De Savornin Lohmanlaan lijkt op het eerste 
gezicht een heel natuurlijke grens. Maar daar 
dacht men bij de gemeente ’s-Gravenhage 
heel anders over. Voor de ambtenaren valt 
het overigens ook niet mee, want ik kwam 
beleidsstukken tegen waar de grens van de 

Bloemenbuurt bij de Valkenboskade werd getrokken. En aan de zeezijde bij de Sportlaan. 
Het correspondeert bij mijn weten niet met het verspreidingsgebied van Wijkwijs. Je zal 
maar in de grensstreek van onze wijk wonen. Waar hoor je nu eigenlijk bij? 

Een tweede eigenaardigheid betreft de straatnamen in onze buurt. De toenmalige straat-
naamambtenaar heeft het begrip bloem nogal ruim geïnterpreteerd. De klimop ontleent 
zijn faam toch niet in de eerste plaats aan de fraaie bloemen. Snijbloemen, potplanten en 
tuinplanten komen in onze buurt allemaal in meer of mindere mate aan bod. Als ze maar 
af en toe eens bloeien. Zo heb ik zelf in de Cyclaamstraat (potplant) gewoond en woon 
ik nu in de Akeleistraat (snijbloem). Jammer ook dat een mooie bloem als de aronskelk 
aan Bohemen is toebedeeld. Maar ernstiger is toch wel dat in de Bloemenbuurt de 
Tulpstraat ontbreekt. Het is alsof in de Schilderswijk Rembrandt of Van Gogh over het 
hoofd zijn gezien. Nederland is wereldwijd vermaard vanwege de tulp. Bij de Nederlandse 
veilingen worden jaarlijks bijna twee miljard tulpen verkocht, vrijwel allemaal afkomstig 
uit ons land. De reden van het ontbreken van de Tulpstraat, of nog mooier Tulplaan, komt 
misschien doordat in Rijswijk net over de grens met Den Haag al een Tulpstraat bestond. 
Of was de Nicolaes Tulpstraat in het Valkenboskwartier de boosdoener? Een straat die 
nota bene is vernoemd naar een voormalige burgemeester van Amsterdam. Dit vraagt 
eigenlijk om actie. Wie stelt zijn straat beschikbaar voor naamsverandering? Straks gaat 
Bohemen er nog mee aan de haal.

   M I C H E L VAN SC H I E

B E WIJ K WIJZ E R I N G

HET BEGRIP BLOEM
RUIM GEÏNTERPRETEERD



Hij is nu zeven maanden wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie en heeft daarnaast stadsdeel 
Segbroek in portefeuille. Vanuit zijn kantoor op de zevende verdieping van het stadhuis heeft hij 
zicht op het gestaag vorderende Cultuurpaleis in aanbouw. Een inspirerende plek om te werken 
voor de stad Den Haag en haar inwoners en om Robert van Asten aan de tand te voelen over de 
plannen van het huidige college met Den Haag, maar ook met de Bloemenbuurt.

Je bent nu zeven maanden wethouder. Hoe groot was de 
omschakeling van raadslid naar wethouder?

‘Aan de ene kant niet zo groot. Omdat ik woordvoerder 
was op de portefeuille mobiliteit kende ik eigenlijk alle 
dossiers. Ik moest vooral wennen aan het werksche-
ma en waar je wel of niet over gaat. Als raadslid ben 
je autonoom bezig, met wat ondersteuning van het 
fractiebureau, maar verder heb je geen ambtenaren die 
voor je werken. Als wethouder gaat een heel stadhuis 
voor je aan de slag! Ik ben niet iemand die alleen maar 
dossiers wil aftekenen. Ik wil er ook bij betrokken zijn. 

Zeker nu de eerste nieuwe dossiers gaan spelen. Dan 
wil ik eerst met wat ambtenaren gaan zitten om de 
nodige uitgangspunten neer te leggen, waarmee zij 
het plan verder kunnen uitwerken. Zodoende blijf ik 
erbij betrokken en kan ik het verdedigen in de raad. 
Ik heb vaak elk half uur weer een afspraak. Plus nog 
de hele avond activiteiten. Als wethouder Cultuur 
ben je natuurlijk heel veel bij culturele instellingen, 
bijeenkomsten en voorstellingen. Daarnaast zijn 
er raadsvergaderingen in de avonduren. Ook in het 
weekend gaat het grotendeels door, vooral met ac-

EEN MAN
MET EEN PLAN

INTERVIEW

  G E R AR D PUTMAN       MARTIJ N B E E KMAN
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tiviteiten in de wijken. En verder stukken lezen ter 
voorbereiding op de nieuwe werkweek. Tijd om na te 
denken plan ik bewust in in mijn agenda. Minimaal 
twee uur per week. Dat lijkt weinig, maar iets is beter 
dan niets.’ 

Waarop wil je in 2022 - als er weer nieuwe verkiezingen zijn 
voor de gemeenteraad - afgerekend worden?

‘Op het feit dat de verkeersveiligheid is verhoogd en 
vooral dat mensen zich veiliger voelen. Men vindt het 
bijvoorbeeld onveilig om op de fiets of wandelend door 
de stad te gaan. Dat moet beter en dat vergt maatre-
gelen. Het gros van de autobewegingen in Den Haag 
bestaat uit stadsritjes. Dat stuit mij tegen de borst. Ik 
wil dat mensen meer 
gaan nadenken of 
zij de auto werkelijk 
nodig hebben of dat 
zij bijvoorbeeld net 
zo goed met de fiets 
of de tram kunnen 
gaan. Den Haag krijgt er de komende jaren 80.000 
inwoners bij. Als die in dezelfde verhouding als de 
huidige inwoners van Den Haag een auto nemen, dan 
komt er 110 kilometer aan auto’s bij in de stad. Dat is 
niet te doen. Overal in de stad wordt het drukker en 
daarom ben ik bezig met een totale mobiliteitstran-
sitie. We moeten voorrang geven aan meer openbaar 
vervoer en vervoer per fiets. Verder kom ik met een 
nieuw parkeerbeleid. Dus er gaat wel wat veranderen 
en daar maak je niet altijd vrienden mee. Maar 100 
procent mensen tevredenstellen op het gebied van 
mobiliteit is echter onmogelijk.’ 

Hoe worden sociale vraagstukken zoals eenzaamheid 
aangepakt?

‘Met het stadsdeelkantoor en de stadsdeelorganisa-
tie zijn we bezig om te kijken naar kleine dingen die 
mensen uit hun isolement kunnen halen of te zorgen 

dat ze daar niet in komen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld 
ervoor dat de publieke ruimte dusdanig prettig blijft 
voor mensen zodat ze de straat op willen gaan? Kunnen 
er op een bepaalde route bankjes worden geplaatst, 
zodat oudere mensen op weg naar de supermarkt af 
en toe kunnen uitrusten? Overigens is eenzaamheid 
niet alleen een probleem van ouderen. Ik schrok van 
het percentage jongvolwassenen dat zichzelf als een-
zaam beschouwt. En dat groeit natuurlijk naarmate 
mensen ouder worden. Daarmee kom je op het punt 
van wat de sociale cohesie in de stad is. Wat is de rol 
van de gemeente op het moment dat netwerken in de 
stad minder sterk worden of vergruizen en er minder 
mensen bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk doen? De 
gemeente kan dit niet allemaal op zich nemen. Om 
iets te doen aan eenzaamheid zijn we onlangs een in-
teressante samenwerking met de Albert Heijn gestart, 
ook in het stadsdeel Segbroek, om te bekijken of het 
mogelijk is signalen op te pikken of iemand eenzaam 
is. En dan vervolgens het gesprek aan te knopen.’

Op welke wijze stel je jezelf op de hoogte van het wel en 
wee in de Bloemenbuurt? 

‘Ik ben iemand van zien, luisteren en ervaren, en niet 
van aannames. Plannen worden vaak beter als direct 
betrokkenen mee kunnen denken en praten. Ik fiets 
dan ook regelmatig door de wijk om met eigen ogen 
te zien wat er speelt en luister graag persoonlijk naar 

bewoners in de wijk. 
Daarom organiseer ik 
ook Ontmoetingen in 
de wijk. Elke keer op 
een andere locatie. Op 
woensdag 17 maart 
aanstaande ben ik in 

de Bloemenbuurt, in de Woonwijzerwinkel aan de 
Goudsbloemlaan 82. Dus: wilt u iets vragen, vertellen, 
delen, oplossen of klagen? Dan ga ik graag met u in 
gesprek. U kunt via segbroek@denhaag.nl een 
afspraak maken.’ 

Welke concrete doelstellingen zijn er dit jaar voor de 
Bloemenbuurt als onderdeel van de wijk Segbroek? 

‘De herinrichting van de Goudsbloemlaan vindt plaats. 
Na een lang voortraject waaraan bewoners, onderne-
mers en andere betrokkenen hebben deelgenomen, 
worden de plannen steeds concreter. We hopen dat 
het in 2019-2020 uitgevoerd kan worden. Het plein 
wordt verkeersveiliger en aantrekkelijker. De wijk 
wordt natuurlijk nog geïnformeerd over het plan. We 
zetten ook in op het vergroten van de sociale cohesie 
in de wijk. Waar bewoners elkaar ontmoeten, ontstaan 
mooie dingen. Een goed voorbeeld daarvan 

‘IK BEN IEMAND VAN ZIEN,  
LUISTEREN EN ERVAREN’

‘WAAR BEWONERS ELKAAR  
ONTMOETEN ONTSTAAN MOOIE DINGEN’

EEN MAN
MET EEN PLAN

POLITICI EN BESTUURDERS

Dit is het eerste artikel in een reeks interviews met 
politici en bestuurders, die in Wijkwijs uitleg geven 
over wat zij in petto hebben voor de stad en met 
name de Bloemenbuurt. Kijkjes in de gemeentelijke 
keuken die inzicht geven in de plannen en ideeën om 
de leefbaarheid van de stad en de wijk permanent 
aan de snel veranderende samenlevingsomstandig-
heden aan te passen en te verduurzamen. Gerard 
Putman sprak met D66 wethouder Robert van Asten.

→
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www.alexandriabv.nl
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was de Schoonste Straat verkiezing. Op nieuwjaarsdag 
hebben veel actieve buurtbewoners in Segbroek geza-
menlijk hun straat schoongeveegd. Hiermee konden 
ze een straatfeest ter waarde van €2.500,- winnen. Het 
Chrysantplein heeft dit gewonnen. In de afgelopen 
periode is de riolering vervangen in de Bloemenbuurt 
Oost. Hier is vorig jaar de laatste hand aan gelegd. 
Met de vervanging van het riool is het straatprofiel 
(stoep, weg, groenstrook) aangepast aan de hand van 
de huidige normen. Het is er mooier op geworden. Er 
zijn ook dingen veranderd. Niet iedereen is daar blij 
mee. Voorheen werd het gedoogd dat er geparkeerd 
werd op de straathoeken. Nu is de wijk veiliger: de 
straathoeken zijn zo ingericht dat de toegang tot de 
straat is gewaarborgd en de hulpdiensten overal snel 
toegang hebben. Aan een aantal puntjes op de i wordt 
nog gewerkt. Reacties en opmerkingen kunnen naar
 segbroek@denhaag.nl.’  

‘In 2019 stellen we met elkaar het nieuwe wijkprogramma 
2020-2024 samen. Bij het opstellen van dit programma 
zijn partners, diensten en bewoners betrokken. Hoe dat 
proces er uit gaat zien is nog niet bekend. Maar we gaan 
zeker ook de bewoners hiervoor uitnodigen.’

ROBERT IN VOGEL-
VLUCHT

‘Ik ben geboren in Voorburg, 
opgegroeid in Rijswijk en altijd 
met Den Haag verbonden 

geweest. Dat komt door mijn grootouders die in 
Bohemen en Laakkwartier woonden, door 25 jaar 
voetbal op de Haagse velden en de vele bezoekjes 
aan het strand, bioscopen en de binnenstad. Na 
mijn studie in Leiden ben ik in Den Haag gaan 
samenwonen op een klein flatje in Loosduinen en 
na een paar jaar verhuisd naar wat groters. Wel 
in de buurt van het strand natuurlijk, want niets 
is zo fijn om over het strand te lopen, door de 
duinen te rennen of in de zee te zwemmen. Hoe 
Den Haag zich ontwikkelt en wat voor impact dat 
heeft op de Hagenaars gaat me nauw aan het hart. 
Als raadslid heb ik de afgelopen jaren gemerkt 
hoeveel stadgenoten zich het lot van hun stad 
aantrekken en zelf met waardevolle initiatieven 
komen om de stad te verbeteren.’
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JENTES VERHAAL

Ik hoop dat iedereen fijne feestdagen heeft 
gehad. Ik heb het heel fijn gehad. Kerst was 
heerlijk en Oud en Nieuw heel mooi en gezellig. 

Misschien weten jullie nog dat het in januari 
een beetje gesneeuwd heeft. Ik weet het 
nog wel. Het was toen heel mooi helder weer 
buiten. Ik heb met een vriendin een sneeuw-
pop gemaakt en chocolademelk gedronken. 
Het was ook leuk om te zien dat het zelfs in 
een grote stad als Den Haag nog steeds kan 
sneeuwen. Ik was vroeg naar buiten gegaan 
en op het pad waar ik liep, zag je soms een 
heel klein hondenspoortje. Zo schattig!!

Het spijt me dat ik zo plotseling van onder-
werp wissel, maar wist je dat onze wijk op 
oude duinen is gebouwd? Er ligt allemaal 
zand onder je tuin (als je die hebt). Ga maar 
eens een gat graven in je tuin. Na een tijdje 
kom je dan op zand uit. Zouden hier 300 jaar 
geleden mensen hebben gewoond? Ik denk 
het wel. Of misschien wel 500 jaar geleden? 
Of 1000 jaar? Wie zal het weten? Nu vraag ik 
me wel een heleboel af, maar geef ik geen 
antwoord. Misschien heb ik in het volgende 
nummer al (of pas) antwoorden. 

Tot zover de geschiedenis van Bloemen-
buurt Oost.

Jente

Gelukkig Nieuwjaar!!!!

VERVOLG VAN PAG.25

Ж
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Een interviewafspraak met Margriete Stok-
kermans (51) maken is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Haar massagepraktijk ‘Margrie-
tes Handen’ aan de Goudenregenstraat is 
goed gevuld. ‘Als je je passie volgt, gaat het 
altijd lopen,’ zegt ze. De passie voor massage 
ontkiemde in Indonesië.

Ja, ze is familie van Joop Stokkermans, een neef van 
haar vader. En ja, ze was gek op de televisieserie Kunt u 
mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer, waarvoor 
Joop Stokkermans de muziek schreef. ‘Hij was ook een 
goede vriend van mijn vader. We zijn vaak met beide 
families op vakantie gegaan.’ Maar nee, Margriete koos 
niet voor een loopbaan in de culturele sector. Indonesië 

zorgde voor enkele verrassende wendingen op haar 
levensweg. 

Hoe kwam je in Indonesië terecht?
‘Mijn vader wilde heel graag een paar jaar naar het 
buitenland. In 1976 solliciteerde hij op de baan docent 
Nederlands aan de universiteit in Jakarta en werd 
aangenomen. Ik was toen acht jaar. We zouden er 
twee, hooguit drie jaar blijven, maar het werden er 
zeven. Een heel fijne tijd. Daar is mijn passie voor 
de massage ontstaan.’

Hoe dan?
‘Massage is een onderdeel van de Indonesische 
cultuur. Mensen masseren elkaar de hele dag door,  

‘IK VOELDE ME ALS EEN 
LUCKY LUKE TE PAARD’

     AN N MAR I E VAN O O RSC H OT

ACHTER DE VOORDEUR
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bijvoorbeeld als ze op de bus wachten. Toen we er 
een tijdje woonden, liet mijn moeder eens in de twee 
weken een masseur aan huis komen. Heel af en toe 
mocht ik dan ook worden gemasseerd. Dat vond ik 
het allergeweldigste. Ik ging zelf ook masseren. Als 
mijn vader achter het stuur zat, deed ik zijn schouders 
vanaf de achterbank.’

Toch ben je je loopbaan niet als masseur begonnen…
‘Toen we terugkwamen in Nederland ben ik naar het 
vwo in Oegstgeest gegaan. Daarna twijfelde ik tussen 
drie richtingen: opleiding tot sieradenontwerper in 
Schoonhoven, studie Nederlands of Kunstacademie. 
Ik werd toegelaten tot de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag. Dat vond ik best 
bijzonder en koos voor Grafische en Typografische 
Vormgeving. Na de studie ben ik aan de slag gegaan 
als grafisch ontwerper. Ik zat onder meer bij Ontwerp-
werk in Den Haag en in een volgende baan mocht ik 
veel drukwerk verzorgen voor 
Memisa (tegenwoordig hulpver-
leningsorganisatie Cordaid, red.). 
Erg leuk werk.’

Maar in 1998 ging je op vakantie…
‘Ja, ik had heimwee naar Indonesië en ging met een 
vriendin vijf weken reizen op Java en Bali. Toen zag ik 
dat het Balinese dorpje Celuk gespecialiseerd is in het 
maken van sieraden. In Indonesië komt het veel voor 
dat een hele dorpsgemeenschap haar geld verdient 
met één ambacht. Het begon te gisten in mijn hoofd. 
Ik was goed in ontwerpen, dat had ik op de academie 
geleerd. En als ik nu eens sieraden zou ontwerpen, 
ze zou laten maken in Celuk en verkopen in Neder-
land? Mijn vader, die drie jaar eerder overleden was, 
had mij een klein bedrag nagelaten. Daarvan kon ik 
voorfinancieren. Ik besloot mijn baan op te zeggen 
en vertrok in maart 1999 met eigen ontwerpen naar 
Bali voor twee maanden.’

En, werd het een succes? 
‘Ja. Ik bouwde een band op met een aantal werk plaats-
eigenaren in Celuk. Omdat ik Indonesisch sprak en 
de Balinese cultuur begreep, hoefde ik nauwelijks 
te onderhandelen. Balinezen willen vriendschap 
sluiten en van daaruit zaken doen. Heel anders dan 
in Nederland, waar werk en privé liefst gescheiden 
worden gehouden. Ik ontwierp zilveren sieraden met 
of zonder edelstenen. Die werden heel mooi gemaakt, 
ik kon ze goed in Nederland verkopen. Al snel was 
mijn koffer te klein en werden er jaarlijks honderden 
exemplaren naar Nederland opgestuurd.’

Een bloeiende business dus. Toch stopte je na negen jaar.
‘De economische crisis brak uit. Ik ben in 2008 gestopt. 
Het was ook een zwaar leven. Ik verkocht aan winkels, 
maar stond vooral op multiculturele muziekevene-
menten en jazzfestivals. Dan was ik twee, drie, soms 
vier dagen dag en nacht bezig. In het zomerseizoen 
van mei tot en met september ieder weekend! Ik heb 
ervan genoten, reed in mijn busje met bed, gasstel, 
spullen voor mijn kraam en sieraden het land door 
en voelde me dan als Lucky Luke te paard. Vrij! Maar 
genoeg om van te leven was het niet. In de winter 
moest ik bijverdienen.’

Koos je toen voor massage? 
‘In 2005 heb ik een opleiding sportmassage gedaan en 
in Indonesië – waar ik eens per jaar voor de sieraden 
was – kreeg ik ook lessen van een masseur. Ik begon 
in 2007 als freelancer in een schoonheidssalon in de 
stad en later in sauna Elysium in Bleiswijk. In 2010 

kocht ik dit huis en kon ik een eigen 
massageruimte inrichten. Door 
advertenties in Wijkwijs en andere 
buurtbladen, flyers in winkels en 
mond-tot-mondreclame had ik na drie 
jaar genoeg klanten voor een fulltime 

praktijk.’ Margrietes Handen bleek een gouden greep. 
‘Als je je passie volgt, gaat het altijd lopen.’

Zal je nu niet meer van beroep veranderen? 
‘Nou… ik ben me nu aan het verdiepen in voeding. 
Masseren kun je niet tot je zeventigste doen. Ik 
combineer al massage en voedingsadvies. Voeding 
heeft een enorme invloed op lichamelijke klachten. 
Dat heb ik zelf ook ondervonden. In 2013 heb ik de 
vakopleiding Voedingskunde gedaan en denk nu aan 
een opleiding Orthomoleculaire therapie. Dan kijk 
je op celniveau wat het lichaam nodig heeft en ga je 
preventief te werk. Het is holistische, complementaire 
geneeskunde.’

Je bent 12 jaar masseur. Waarin onderscheid je je van 
vakgenoten?

‘Mijn massagebehandelingen zijn naast ontspanning 
gericht op klachtbehandeling, onder meer met behulp 
van triggerpoint-therapie. Als een Sherlock Holmes ga 
ik op zoek naar de oorzaak van de klacht. Details zijn 
daarbij belangrijk. En de cliënt mag mij ook coachen 
en sturen. Om het lek boven te krijgen, kijk ik niet 
alleen naar de spieren, maar ook naar bijvoorbeeld 
medicijngebruik, leefstijl, houding en zeker ook naar 
voeding.’

ALS JE JE PASSIE VOLGT 
GAAT HET ALTIJD LOPEN

Ж



BERG & DAL

BERG & DAL

3-gangen keuzemenu 19,50

Reserveren: 070-325 13 33OOK ONLINE!

Daal en Bergselaan 11 |  2565 AB  Den Haag  |  www.bistrobergendal.nl
Openingstijden: 7 dagen van 09.00 - 23.00 uur

Specials
•  Spare ribs  17,00 / 14,50* 

(zoet óf pikant) met knoflooksaus,  
frites en salade  

•  Varkenshaas saté 14,00 / 11,50* 
met atjar ketimoen en frites 

•  Vega/vis/hamburger 14,00 / 11,50* 
met salade en frites 

•  Schnitzel 13,00 / 10,50* 
met champignonroomsaus,  
salade en frites

•  Gegrild kippetje 15,00 / 12,50* 
met geroosterde aardappeltjes  
en gegrilde wortelen met citroentijm 

•  Bloemkoolpizza 12,00 / 10,00* 
met pesto, gegrilde groenten,  
pijnboompitten en feta 

•  Gegrilde zalm 15,00 / 12,50* 
met antiboise, gegrilde groente  
en geroosterde aardappeltjes

Voorgerechten
•  Pompoensoep met ras el hanout en kokosroom
•   Salade met peer, blauwe kaas, croutons, pitten, 

gebakken spekjes en balsamico dressing 
•  Kaasfondue met crudité
•  Thaise viskoekjes met chilisaus
•  Dim sum mix 
•  Krokante inktvisringen met aïoli
•  Gerookte rundercarpaccio met pittenmix, rucola, 

balsamico-crème en parmezaanse kaas

Hoofdgerechten
•  Bloemkoolpizza met pesto, gegrilde groenten, 

pijnboompitten en feta
•  Vega/vis/hamburger met salade en frites 
•  Gegrilde zalm met antiboise, gegrilde groente en 

geroosterde aardappeltjes
•  Gegrild kippetje met geroosterde aardappeltjes  

en seizoensgroente
•  Tajine gevuld met kalkoen, kikkererwten, uien, 

rozijnen en couscous

Op wit of bruin brood
•  Oude Reypenear kaas 5,75 

met grove mosterd mayonaise en jonge  
erwten scheuten 

•  Caprese 7,75 
buffelmozzarella, tomaat, pijnboompitten  
en huisgemaakte pesto 

•  Pittige kip 6,75 
met taugé, lente ui, gebakken uitjes en kroepoek

•  Gerookte runder carpaccio 7,75 
met Parmezaan, rucola, pijnboompitten en 
truffelsaus 

•  Huisgemaakte tonijnsalade 5,75 
met paprika, rode ui, kappertjes en  
zongedroogde tomaten 

•  Gerookte zalm  7,75 
met bieslookroomkaas, kappertjes en rode ui

Kroketten op wit of bruin brood 
Kalfs of groenten 7,50

Salades 
Geitenkaas salade  8,75
met appel, rode biet, vijgen, walnoten en 
honingmosterd dressing
Caesar salade  9,75
met ansjovis, bacon, gegrilde kip, gekookt  
eitje, croutons en pijnboompitten

Huisgemaakte soep  4,75
Diverse tosti’s 2,75

•  Spare Ribs (zoet óf pikant) met knoflooksaus, frites 
en salade (+ € 1,75) 

•  Schnitzel met zigeunersaus, salade en frites
•  Varkenshaas saté met atjar ketimoen en frites

Nagerechten 
•  Yoghurtijs met roodfruit
•  Huisgemaakte tiramisu Italiaans koffiedessert
•  Oreo Cookie roomijs
•  Cheesecake met karamelsaus
•  Crème brûlée van koffielikeur 43
•  Chocolade bananenbrood met vanilleroomijs en 

slagroom
•  Kaasplankje 3 soorten kaas 

Voor informatie over feesten, vorkjesdiners, 
high tea, high wine en buffetten:  
www.bistrobergendal.nl

EARLY BIRD korting*17.00 – 18.00 uur in de Brasserie

van 17.00 tot 21.30 uur

van 12.00 tot 16.00 uur.
Lunch 
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Sterren kijken voor dummies
Als leek op het gebied van sterrenkunde 
was ik afgelopen maand twee maal getuige 
van een bijzonder schouwspel. 

Ten eerste was daar medio januari het 
schouwspel van de `bloedmaan’. Zon, 
aarde en maan stonden precies op één 
lijn. Omdat de aarde tussen de zon en de 
maan in stond en de maan dus niet werd 
beschenen, zag die eruit als een donkere, 
gevlekte cirkel. Plotseling werd een randje 
licht zichtbaar en je beseft dat de aarde weer 
even iets verder door de ruimte is gesuisd, 
een streepje zonlicht doorlatend dat het 
noordelijk deel van de maan bescheen. In 
feite zagen we de schaduw van ons eigen 
moedertje aarde geprojecteerd op de 
maan! Alsof de aarde zich spiegelde in de 
maan. En wij stonden erbij en keken ernaar. 

De volgende belevenis speelde zich verder 
naar het noorden af. Ik heb al eerder verteld 
hoe graag ik naar de Waddeneilanden ga 
om even helemaal in de natuur te zijn. De 
boot vaart weg en met een beetje inbeel-
dingsvermogen heb je het idee dat je naar 
een andere wereld afreist. Een klein gebied, 
geheel omsloten door water waar het rit-
me van het leven bepaald wordt door de 
veerboot die de krant en levensmiddelen 
komt brengen. En natuurlijk ook weer nieuwe 
toeristen die dit ook allemaal wel eens mee 
willen maken. Op de een of andere manier 
lijken de nachten daar donkerder. Je hebt 
het gevoel dat je veel meer sterren ziet dan 
wanneer je vanaf de Laan van Meerdervoort 
het heelal in kijkt.
 
Op een zekere avond meende ik waarlijk een 
hele lichtgevende baan te ontdekken. Dit 

moest de Melkweg zijn! En dan te bedenken 
dat er in het heelal nog talloze van dit soort 
stelsels zijn. En als dat zo is, wat ligt daar 
dan weer achter? Als kind had ik altijd het 
idee dat volwassenen alle antwoorden op 
dit soort vragen wel hadden. De bekende 
`tv-professor’ Robbert Dijkgraaf vertelde 
dat hij als scholier op zijn kamertje al filo-
sofeerde over de kosmos. Later zou hij er 
een studie van maken en nu is hij een van 
de vooraanstaandste natuurkundigen ter 
wereld. Zo zie je maar dat het altijd goed 
is om jezelf vragen te stellen, ook al weet 
je van tevoren dat je nooit alle geheimen 
zult ontrafelen.

Eind januari is op tv een serie begonnen 
over de Leonardo da Vinci. Dit genie kon 
werkelijk van alles: schilderen (de Mona Lisa), 
ontwerpen, technische apparaten in elkaar 
knutselen die hun tijd ver vooruit waren 
(zoals een prototype van een gepantserd 
en bewapend voertuig en een vliegtuig). 
Ook Da Vinci stelde zich allerlei vragen 
en liet het daar niet bij. Hij zocht naar toe-
passingen om praktische problemen het 
hoofd te bieden. Waarom werden de auto 
en het vliegtuig toen al niet in productie 
genomen? Omdat de tijd er nog niet rijp 
voor was. De brandstofmotor moest nog 
worden uitgevonden en men zou nog vier 
eeuwen doorgaan met het exploiteren 
van de spierkracht van paarden, ezels en 
ossen om zichzelf te verplaatsen en het 
land te bewerken. Helaas gebeurt dat in 
veel landen nog.

Maar schroom dus nooit om uzelf vragen te 
stellen. Het gezegde luidt: ‘Kleine vragen, 
kleine wijsheid. Grote vragen, grote wijsheid’.

   MARC E L VAN G U LD E N E R

COLUMN
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Voor zijn kostje moet hij dagelijks op de pedalen. Zijn elektrische bakfiets met opschrift eFysio 
is inmiddels een bekende verschijning in de Bloemenbuurt geworden. Vanuit zijn woonadres 
in de Klimopstraat gaat de fietsende fysio al trappend zijn patiënten af. En dat zijn er intussen 
heel wat. Zo’n 250 schat hij, wat inhoudt dat hij in twee jaar tijd pakweg 12.000 km achter de rug 
heeft. Remco Idema (43) is een bevlogen man en heeft als kerndoel de mens uit de zorg halen en 
tot bewegen aan te zetten.

Al tijdens zijn opleiding in Utrecht, wilde hij de onder-
steunende taak met behulp van online middelen tot 
afstudeerproject maken. Maar de combinatie zorg en 

therapie per internet vond geen genade in de ogen van 
zijn opleiders. Na werk in een fysiopraktijk en banen als 
verzorger bij Diok (het bekende rugbyteam van Nederland, 

FIETSENDE FYSIO:
‘VERSPILLING VAN TIJD  

EN GELD DAAR DOE  
IK NIET AAN’

  DAVE H E I N S     C E E S VAN R IJ N

WIJKVOORZIENINGEN
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dat 10 keer landskampioen is geweest), raftinstructeur, 
flowboard instructeur, lifeguard en Specialist LifeSaver 
kreeg zijn toekomstvisie ineens handen en voeten. In 2012 
haalde het KNGF, de overkoepelende organisatie voor 
fysiotherapeuten de digitale wereld binnen.

Zorg online 
Remco sloeg toe, kocht een speciale elektrische bakfiets 
met ruimte voor uitklapbare tafel, meet- en oefenap-
paratuur, dekens en kussens. En een computer. Vooral 
deze verworvenheid maakte dat hij zijn jeugdideaal tot 
wasdom kon brengen. Per pc, smartphone, iPad krijgen 
de mensen oefeningen op. Zij kunnen zelf bekijken of de 
juiste handelingen worden uitgevoerd. Remco kan hen 
volgen aanmoedigen of zelfs bestraffend toespreken. 
‘Dat doe ik natuurlijk met mate en alleen als zij dat zelf 
willen,’ zegt hij mild.

Vrij
Eenmaal op zijn praatstoel: ‘in 2016 had ik mijn gedachten 
rond, mijn plan gereed en mijn website klaar. Als rond-
fietsende efysiotherapeut wil ik aantonen dat effectief, 
goedkoop en duurzaam werk mogelijk is in deze branche. 
Ik heb geen pand, geen kostbaar onderhoud, geen auto (een 
goed voorbeeld voor de duurzaamheid), geen contract met 
een verzekeraar. Vrij dus om eigen tarieven vast te stellen. 
Een behandeling, die een uur of waar nodig anderhalf tot 
twee uur in beslag neemt, kost 45 euro.’

Onstuimig verteller Remco legt uit: ‘een fysiotherapeut die 
in het systeem zit van een verzekeraar vraagt gemiddeld 
30 euro, maar besteedt slechts 25 minuten aan de patiënt. 
Ik doe wat nodig is. Dat houdt bovendien medicalisering 
tegen. Want heeft iemand recht op negen behandelingen 
en je ziet dat zes voldoende zijn, dan gebeurt in de praktijk 
vaak dat zo’n patiënt toch nog drie keer komt. Daar heeft 
ie immers recht op?! Dat is verspilling van tijd en geld en 
daar doe ik niet aan.’

Samenwerking 
En weer belijdt Remco zijn ideaal: de mens bij zijn zelf-
redzaamheid ondersteunen, hem daarbij vrij te laten in 
zijn keus bij wie hij hulp zoekt. De klant krijgt duidelijk 
te verstaan dat er soms bijbetaald moet worden als 
men kiest voor eFysio. Hij krijgt een lijst van collega’s, 
die wel gecontracteerd zijn en nog mooier: een lijst van 
verzekeraars, die ieder hun kosten van de eigen bijdrage 
hebben berekend. ‘Laatst was er zelfs een verzekeraar die 
ontdekte dat hij niet was genoemd, of die alsnog geplaatst 
kon worden,’ grinnikt Remco.

Een flinke steun in de rug ondergaat de bakfietsman van 
de samenwerking met fysiopraktijk Fysio Solutions en 

met Elleke Hoefsloot, manueel therapeut en specialist 
op het gebied van dry needling. Klachten, die in de be-
handelkamer van een manueel therapeut onder handen 
moeten worden genomen, komen hier terecht. Andersom 
verwijst Fysio Solutions een geval voor de snelle aanpak 
door naar Remco. 

Aandacht en nog eens aandacht
Tot slot wil hij nog kwijt maar vier klanten per dag te 
willen behandelen. ‘Met een maximum van zes, wil 
mijn doel niet onder sneeuwen.’ En nogmaals dat doel is 
aandacht, aandacht en nog eens aandacht aan de mens 
schenken. Hij heeft ze in alle categorieën, verspreid door 
de hele stad. ‘Leeftijd maakt niet uit, jonge moeders met 
baby’s die de deur niet uit kunnen, werkende mensen, die 
‘s avonds geholpen willen worden, of oude mensen die 
moeilijk ter been zijn: het is mij om het even.’ 

Zijn er nog bekende Nederlanders, die bij hem op de op-
klaptafel hebben gelegen? ‘Dat niet, maar Jesse Klaver en 
ik groeten elkaar vaak vrolijk bellend als hij zijn kinderen 
in de bakfiets naar school brengt en ik op weg naar een 
karwei ben.’

Zie voor meer informatie: 

  https://youtu.be/8N4jz3eYXe4

  www.efysio.nl

FIETSENDE FYSIO:
‘VERSPILLING VAN TIJD  

EN GELD DAAR DOE  
IK NIET AAN’

KNGF

Het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor  
Fysiotherapie staat helemaal achter het fenomeen van 
de bakfiets fysiotherapeut en juicht de ontwikkeling 
toe. De maatschappij en de wereld veranderen nu 
eenmaal. Ook past het in het straatje van de overheid, 
die de zorg immers dicht bij de mens wil brengen. 
Het is bovendien laagdrempelig en kostenbespa-
rend. De kwaliteit van de behandeling - veelal gaat 
het om nek-, enkel- en (lage)rugklachten - lijdt er 
niet onder. Hoogstens kan de hygiëne wat in het 
geding komen, want het is niet bij iedereen even 
schoon. Maar eigenlijk kan dat geen kwaad omdat 
nooit sprake is van open wonden.  
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 
meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

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

→
MINDFULNESS IN WIJKGEBOUW
Donderdag 7 maart 2019 start een training Mindful-

ness onder leiding van Leonie Raspe, Psycholoog NIP en 
Mindfulnesstrainer. Mindfulness leert je om met aandacht 
in het leven te staan en je automatische patronen beter 
te onderkennen. De training bestaat uit 8 lessen en vindt 
plaats van 19.00-21.00 uur in het wijkgebouw, Anemoonstraat 
25, zijingang schoolgebouw. De kosten bedragen € 85,-, 
inclusief een gratis reader. Deelnemers moeten zich van te 
voren aanmelden en bereid zijn dagelijks 30 minuten thuis 
te oefenen. Voor meer informatie mail of bel

MindfulnessByLeonie@hotmail.com 

   06 - 437 580 53

→
BEGELEIDEN EN RIJDEN VOOR 60+ IN SEGBROEK
Bent u 60 jaar of ouder en kunt u door mobiliteitspro-

blemen niet meer zelfstandig reizen met het openbaar vervoer, 
de wijkbus of de taxibus? Denk dan eens aan Begeleiden 
en rijden Segbroek. Via deze dienst vervoeren vrijwillige 
chauffeurs met hun eigen auto senioren naar afspraken in 
of buiten het stadsdeel. Denk aan een ziekenhuisbezoek, 
de kapper, de opticien, een activiteit in de buurt of fami-
liebezoek. De chauffeur haalt u thuis op en zet u voor de 
deur af. Indien gewenst, blijft hij bij u tijdens de afspraak. 
Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar. Daarnaast betaalt u 
per rit een bijdrage aan de chauffeur voor de benzinekosten 
en het gebruik van de auto. Wilt u meer informatie of zichzelf 
of een familielid aanmelden, neem dan contact op met het 
telefoonteam, dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 11.00 uur.

070 – 336 47 16; of mail
bersegbroek@xtra.nl

Zelf chauffeur worden? Dat kan natuurlijk ook. U bepaalt 
zelf uw rijtijden. Heeft u interesse, neem dan contact op 
met VÓÓR Welzijn

s.menken@voorwelzijn.nl 
070 – 205 24 80

WIJKWIJSRAADSELS
1. Plaats waar na het zoenen de vonken oversloegen. (12)
2. Gebied waar loslopend wild vogelvrij is (verklaard). (19)
3. Stad die ondanks wilde groeiplannen nooit groot kan worden. (9)
4. Land dat The Dark Side of the Moon nieuw leven probeert in te blazen. (5)
5. Hoofdstad van de country waar Kees wel een verklaring voor heeft. (9)
6. Pact dat zorgt dat men de biezen pakt, volgens Thierry. (9)
7. Een harde Brexit grenst hier aan het toelaatbare. (7)
8. De Shutdown zit muurvast zodat de buren het kunnen bekijken. (6)

→
SUBSIDIE VERDUURZAMING HUIS
De gemeente Den Haag en het Rijk ondersteunen 

huiseigenaren bij de verduurzaming van hun huis met een 
gratis energiescan ter waarde van € 200,-. De scan verplicht 
tot niets maar geeft inzicht in de kosten, besparingen, subsi-
dies en financieringsmogelijkheden van energiebesparende 
maatregelen specifiek voor uw eigen huis. Wilt u van deze 
actie gebruik maken, meldt u dan aan bij biq architecten bv

010 – 414 75 85
info@biqarchitecten.nl onder vermelding van uw 

NAW-gegevens en telefoonnummer.

→
WHATSAPPGROEP STOKROOSSTRAAT
Het gebruik van een Buurtpreventie WhatsApp is een 

steeds populairder middel om een buurt socialer en veiliger 
te maken. Je kunt kleine criminaliteit en overlast melden, en 
oog houden voor elkaar. Recent is het initiatief genomen 
tot de oprichting van de ‘Buurtapp Strokroosstraat’. In deze 
Appgroep kunnen maximaal 256 mensen. Om deel te nemen 
heb je een mobiele telefoon met internet en WhatsApp 
nodig. Wil je meedoen? Stuur een WhatsAppbericht met je 
naam, straat, huis- en telefoonnummer naar Ingrid Meijering, 

    06 52 440 410 
 ingrid@getoud.nl 

→
LOKALE SMAAKMAKERS
Woensdag 27 maart vindt bij Anne & Max in de 

Fahrenheitstraat 472 de slotbijeenkomst plaats van Lokale 
smaakmakers, een initiatief van de Bomenbuurt. Thema is 
dit maal: Hoe houden we onze buurt toegankelijk? Jasper 
Klapwijk & Tom Bullens vertellen hoe zij met steun van Fonds 
1818 werken aan de aanleg van een Michi-Noeki netwerk in 
de Bomenbuurt. Michi-Noeki is een Japans idee om goed 
begaanbare routes door de buurt te creëren door dié plekken 
met elkaar verbinden waar je even kunt uitrusten, van het toilet 
gebruikmaken of iets drinken. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur, eindtijd 21.30 uur. Kosten: € 3.00, inclusief koffie of 
thee met iets lekkers bij aankomst. Zie voor meer informatie: 

  www.facebook.com/events/227664311244152/



 

               Op blije voeten- pedicure 

     
 

         • Professionele  pedicurebehandeling •            • Voetmassage •  
 
 
 

                       Afspraak maken?        Asterstraat 138       
                Bel: 06-83798462                  www.opblijevoeten.nl  
 
                                                                               
                                                                           (ook voor Ooievaarspashouders)   
                   

                        

 

Nieuw in de regio
Outdoor BSO

Meer informatie:m 06 1587 4978e ferguson@zokinderopvang.nlw www.zokinderopvang.nl

Een heel nieuw concept van Zo Kinderopvang! 
Dé BSO voor kinderen die willen slootje springen, bomen klimmen en hutten bouwen. 
Kortom, die de natuur als speelplek willen ontdekken. 

Avonturen beleven en uitdagingen aangaan, dat wil toch iedereen!

Wij halen kinderen op bij onder meer Basisschool Bohemen, Vrije School Wonnebald en de International School of The Hague.
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag

 070 - 360 37 25  (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
 wijkberaad@dehyacint.nl

    dehyacint.nl
      facebook.com/bloemenbuurt

   twitter.com/wbbloemenbuurt

   nextdoor.nl

BESTUUR

Voorzitter
Klaartje de Vrueh

 kdevrueh@gmail.com

Secretaris
Jurrie Vos

 jcvos@ziggo.nl

Overige leden
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

Roos Kessels
 070 - 362 89 55

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

 lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

Jan 't Hart + Inger Klarenbeek
 hartveer@casema.nl
 06 - 48 04 65 56

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Marcel van Guldener
 070 - 363 38 12 

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

TUINWERKGROEP

Leo van der Wijden
 le.wijden@wxs.nl

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 070 - 353 57 00 

STADSDEELWETHOUDER

Robert van Asten   robert.vanasten@denhaag.nl 

 

SERVICEPUNT XL

Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd, ouder worden 

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant

 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl

    voorwelzijn.nl

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 8844 

WIJKAGENT

Pascalle Visser

 pascalle.visser@politie.nl 

SCHOOLWIJKAGENT

Vacant

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 070 - 424 46 00

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O. 

Avond, nacht, weekend 

 070 328 28 28 

 

WIJKBUS SEGBROEK 

Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur) 

 070 - 368 50 70 

TAXIBUS 

Regiotaxi Haaglanden

 088 966 60 00 

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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UITGAVE 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Jaargang 41 - nummer 1 - januari 2019 

OPLAGE EN FREQUENTIE 

3000 exemplaren

Verschijnt 5 x per jaar in de maanden 

februari, april, juli, oktober en december 

BEZORGING  

Marianne Wijsman  

 070 – 363 58 95 

REDACTIE  

Elisabeth van Elsen   Michel van Schie

Gerard Stroucken   Jurrie Vos

Dick van der Zwaard  Josje van Beek

Anje Broekman  Dave Heins

Annemarie van Oorschot Gerard Putman

Joke van der Brug  Take Padding

REDACTIEADRES  

Anemoonstraat 25  

2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

FOTOGRAFIE 

Elly Asscheman

Karel van der Bent

VORMGEVING 

Niels Biersteker

niels@designink.nl

DRUK 

Drukkerij Quantes, Rijswijk 

ADVERTENTIES  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com

 06 - 26 08 43 79 

SLUITINGSDATUM KOPIJ  

24 maart 2019 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 2

19 april 2019

ADVERTEREN IN WIJKWIJS  

Formaat BxH  1  nummer  5  nummers

1/8 87 x 60 mm € 25 €  112,50

1/4 87 x 126 mm € 40 €  180,—

1/3 180 x 82 mm € 50 €  225,—

1/2 180 x 126 mm € 75 €  337,50

1/1 180 x 257 mm € 125 €  562,50

AZ 190 x 277 mm € 150 € 675,—

COPYRIGHT  

Overname van foto’s, artikelen of gedeelten daarvan is alleen 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en met 
bronvermelding. 

REACTIES EN INGEZONDEN BIJDRAGEN  

Anonieme inzendingen worden geweigerd. 
De redactie behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke wijzigin-
gen aan te brengen, teksten in te korten of bijdragen te weigeren. 

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!  

Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m2) op de eerste 

etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 met vergaderwerk-

plek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen 

tot 30 personen en er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 

8 personen per dag. 

De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via Wifi, 

printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.

Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen naar Saskia de Swart:

 lokaal7@dehyacint.nl

COLOFON

Uitslag Kerstpuzzel Wijkwijs 4, 2018

1. Kerst
2. Tweede
3. Holleeder
4. Hawking
5. Divident(belasting)
6. Mies Bouwman /Wim Kok
7. Maretak/mistel
8. Boxing Day
9. Black Friday/Zwarte vrijdag
10. Kim

11. Stille nacht
12. Twan Huys
13. Ebenezer
14. Weihnachten
15. Driekoningen
16. Gillende keukenmeid
17. 2/dos (begin met 3 oliebollen 
 aan weerszijde!)
18. Jeneverbes

Citaat: Tussen Kerst en Nieuwjaar worden goede voornemens geboren, 
tussen Nieuwjaar en Kerst gaan de meeste weer verloren.



Naar aanleiding van mijn vorige 
artikel in Wijkwijs heb ik van velen 

van u meldingen mogen ontvangen die hebben bijge-
dragen aan de voorbereidingen naar de jaarwisseling 
toe. Dank daarvoor. Ook de jongeren- en opbouwwer-
kers hebben eind december met de kerstontmoeting 
een mooie bijdrage geleverd voor de wijk.

De ontmoeting was in samenwerking met de winkeliers 
tot stand gekomen. Het doel was de jeugd, die met grote 
regelmaat aanwezig is ter hoogte van het Segbroek Col-
lege, in contact te brengen met omwonenden en onder 
het genot van een hapje en een drankje het gesprek met 
elkaar aan te gaan. Winkeliers van de Goudsbloemlaan 
hadden hapjes en prijzen voor een prijsvraag beschik-
baar gesteld. Het was een geslaagde bijeenkomst. De 
dagen erna heeft de jeugd zich een stuk minder laten 
zien op deze locatie en heeft jongerenwerk activiteiten 
met hen ondernomen. 

De afgelopen tijd merken wij dat de jeugd blijft komen. 
In samenwerking met de gemeente en jongerenwerk 
treden wij bij overlast handhavend op. Ondervindt u 
last van jeugd? Meldt dit bij de politie via  0900-
8844; bij spoed  112.

Ook met een andere melding of vragen kunt u contact 
opnemen via het algemene politienummer  0900-
8844 (lokaal tarief). Of stuur een bericht via de mail 
naar  pascalle.visser@ politie.nl

Ten slotte wil ik u voorstellen aan mijn collega Kristian 
Harmelink. Hij vertelt in een brief over zijn nieuwe 
functie als wijkagent Horeca & Social Media.

Graag tot ziens in de wijk!

Met vriendelijke groet,

Pascalle Visser 
Waarnemend wijkagent Bloemenbuurt

Beste buurtbewoners/ondernemers, 

Sinds 1 januari 2018 ben ik verantwoordelijk voor 
alles wat wij als politie Segbroek ondernemen op de 
thema’s horeca en social media. Mijn naam is Kristian 
Harmelink. Mocht u mij herkennen, dan zou dat kun-
nen, want ik ben 10 jaar lang wijkagent geweest op 
ons team. Daarna was ik toe aan een nieuwe uitdaging 
en deze heb ik gelukkig gevonden bij hetzelfde team. 
Ik kan dus fijn verder binnen Segbroek. 

Een korte toelichting op beide thema’s. Ons stadsdeel 
kent de aanwezigheid van een groot aantal horeca-
zaken. Het leeuwendeel daarvan is door de gemeente 
Den Haag vergund. Dit betekent dat de ondernemer 
zich aan de voorwaarden van de vergunning dient te 
houden. De politie controleert, samen met de gemeen-
telijke handhavers, deze horecagelegenheden. Ook als 
je geen vergunning hebt maar toch een horecazaak 
runt, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook 
deze controleren wij. 

Social media is voor veel mensen anno 2019 niet meer 
weg te denken uit hun leven. Ook als politie zijn we 
online aanwezig en proberen we digitaal zo goed 
mogelijk in verbinding te staan met de bewoners en 
ondernemers uit onze wijk. In verschillende buurten 
bestaan bijvoorbeeld WhatsAppgroepen die in direct 
contact staan met de politie. Bent u zelf beheerder 
van zo’n buurtpreventie Appgroep maar kennen wij 
elkaar nog niet? Schrijf uw groep in op  alerteburen.
nl/segbroek. Uw inschrijving komt dan vanzelf bij mij. 

Heeft u vragen of opmerkingen op een van deze twee 
thema’s? Ik nodig u van harte uit deze te stellen. U 
kunt mij mailen op  kristian.harmelink@politie.
nl. Geïnteresseerden kunnen mij ook online volgen. 
Zowel op Instagram als op Twitter ben ik te bereiken 
onder de accountnaam @POL_Harmelink 

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten.

Kristian Harmelink
Wijkagent Horeca & Social Media
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van de waarnemend wijkagent 

blijvende aandacht voor 
overlast van jongeren

 PASCALLE V I S S E R  KR I ST IAN HAR M E LI N K

Ж



Laan van Meerdervoort 708a  -  2506 CC Den Haag 

Verkoop: (070) 368 94 96  -  Verhuur: (070) 325 03 93

E-mail: info@belderbos.nl  -  Internet: www.belderbos.nl

VANAF DE TOP 
VAN DE DUINEN 

HEBBEN WIJ EEN HELDERE VISIE 
OP UW WONING


