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VAN DE REDACTIE

Voorwoord voorzitter
Midden oktober werd het wijkberaad door wethouder Bert
van Alphen geïnformeerd over een nieuwe dak- en thuislozen
opvang in het voormalige Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) aan
de Sportlaan. Deze voorziening wordt medio december
geopend voor maximaal 90 bewoners. De wethouder belde
persoonlijk met alle voorzitters van de omliggende bewonersorganisaties met het bericht dat in een straal van 250m
alle bewoners de dag daarop een brief zouden ontvangen.
De gemeente had kort daarvoor een contract gesloten
met de HAGA-groep voor de huur van een deel van het
voormalige Rode Kruis Ziekenhuis. Als snel volgde een
overleg en twee informatieavonden voor geïnteresseerden.
Wellicht bent u geweest, ik heel kort, maar velen van ons in
de Bloemenbuurt waarschijnlijk niet.
De aanleiding voor een nieuwe, maar tijdelijke (twee jaar)
opvang, ligt in het feit dat de huidige locaties de hoeveelheid mensen niet aankunnen. Er is te weinig doorstroom
naar kleinschalige opvanglocaties voor mensen bij wie de
problematiek grotendeels is opgelost en die toe zijn aan
een zelfstandige woonplek.
Tijdens de voorgesprekken schetste de wethouder een
beeld van de mens achter de term dak- en thuisloze. Wat
mij het meest is bijgebleven, was de opmerking dat het maar
een hele dunne wand is tussen een thuis of de straat. We
horen elke winter dat de opvangcentra eerder extra plekken
bieden of dat er mensen op straat belanden. Toevallig (of
niet) gaf een artikel in de Volkskrant van 16 november een
inkijkje in het leven aan drie hoogopgeleiden die op straat
terechtkwamen: een scheiding, ziekte, overlijden, je baan
kwijtraken, trots, verkeerde beslissingen, geen hulp durven
vragen, depressie… Allemaal zaken die ook mij kunnen
overkomen. Ik kan het me bijna niet voorstellen, zij konden
dat waarschijnlijk ook niet, maar het overkwam hen wel.
In de komende uitgaven van de Wijkwijs zullen we extra
aandacht aan dit thema besteden. Aan de mens en
omstandigheden achter het beeld welteverstaan.
Want, wie van ons, in die fijne Bloemenbuurt, kent
eigenlijk een dakloze?
Klaartje de Vrueh
VAN DE VOORZITTER

Toen mijn zoon mij (letterlijk) boven het hoofd begon
te groeien, nam hij met zijn lange stelten plaats op
de passagiersstoel voor in de auto. Dan kwam hij
niet zo verkreukeld en verkrampt aan als we met z’n
allen ergens heenreden en manlief aan het stuur zat.
Moeders verdween naar de achterbank en keek opzij
uit het raam naar het voorbijtrekkende landschap
in plaats van naar het asfalt en de verkeersborden.
Onderweg naar Nijmegen om kerst te vieren bij goede
vrienden, raakte ik gefascineerd door de staketsels
van de bladerloze bomen die her en der oprezen
tussen de witte velden. Wat een verscheidenheid
aan prachtige vormen! Sommige reikten hun armen
smekend ten hemel, andere spreidden ze krachtig
uit. En die nesten! Als een herinnering aan de vogels
die waren uitgevlogen nadat ze verscholen tussen
de bladeren met toewijding en zorg waren grootgebracht, prijkten ze tussen de besneeuwde kruinen.
Fietsend over de Segbroeklaan viel me onlangs op
dat er zelfs daar nesten zaten in de oksels van de
kalende takken. Niks hebben de vogels zich aangetrokken van de herrie en bedrijvigheid op de grond.
Gewoon je ding doen, nestje bouwen en ervoor gaan.
Trouw aan jezelf.
Laten we dit beeld meenemen naar het komend jaar.
Doe waar je goed in bent. Sluit je af en toe af voor
alle gedoe en drukte om je heen en in de wereld. Heb
oog voor elkaar. Zorg voor elkaar.
Mede namens de redactie wens ik u gezellige feestdagen en een zonnig en goed nieuwjaar. Wij gaan in het
nieuwe jaar in elk geval gewoon door met het maken
van ons wijkblad. Met veel plezier en enthousiasme.
Elisabeth van Elsen
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PORTRET VRIJWILLGER

E L I S A B E T H VA N E L S E N

GEEN
WIJKWIJS IN
DE BUS
ZONDER
MARIANNE
WIJSMAN

E L LY A S S C H E M A N

Marianne Wijsman staat opgewekt in het leven, ook al is dat door de ziekte MS die haar op 19-jarige
leeftijd overviel, anders gelopen dan voorzien. Actief, sociaal, consciëntieus, betrokken: woorden die
allemaal bij haar passen. Een vrouw met een bewonderenswaardig goed humeur, die wel raad weet
met de 3.000 exemplaren van Wijkwijs die vijf maal per jaar door haar voordeur naar binnen gaan. En
weer naar buiten, maar dan gereed om bezorgd te worden.
Een, twee, tien, twintig…
Stapels dozen in de hal, pakketjes op maat maken, 80 voor
Harry, 100 voor Shirley, 120 voor… en ga zo maar door. Iedereen berichten: Jongens, kom maar langs, de hele handel
staat klaar, jullie kunnen je ronde weer gaan lopen. Trots
als een pauw als het allemaal opnieuw gelukt is en vol lof
over alle bezorgers, die vijf maal per jaar - tuin in, tuin uit;
trap op, trap af - de Wijkwijs bij u in de bus komen doen. In
2016 nam Marianne het stokje over van Loukie Nak, die tot
die tijd de spil was van de bezorging.
Je hebt MS, dat is niet niks.
‘Het betekent dat er beperkingen zijn. Ik wil daar niet
mee te koop lopen, maar er best wat over vertellen. Je
hebt een ideaalbeeld. Als kind speel je met poppen. Later
als je groot bent, wil je werken en trouwen, en dan wil
je kinderen hebben. Nou, ik werd groot, en toen werd

ik ziek. Ik was 20 en daar ging mijn ideaal. Het was de
jaren ‘70, en dat betekende meteen afgekeurd worden.’
Mocht je niet meer werken? Dat lijkt wel een soort vonnis!
‘Ik mocht niks, geen kinderen krijgen, niet aan de
anticonceptie en ga zo maar door. Toen heb ik op een
gegeven moment gevraagd: “Mag ik nog lachen?” Nou,
dat mocht gelukkig nog wel. Maar ja, iedereen om me
heen ging trouwen, en ik lag in het ziekenhuis.’
Je lag in het ziekenhuis met MS…
‘Ja, ik was van de ene op de andere dag verlamd. Ik zat
in het derde jaar van de verpleegstersopleiding van het
Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan. Op het prikbord
zag ik dat ik was ingepland op de verloskamer. Ik draai
me om en loop zó tegen de deurpost en toen zat ik bij de
hoofdzuster. Ik zei: “Ik heb geen zin in de verloskamer,
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ik ben zo moe.” Zij kijkt naar me en zegt: “Dat wil ik
geloven. Pak je jas maar.” Ik werd in een taxi gezet en
met spoed naar het oogziekenhuis bij het Leyenburg
gereden. Ik begreep er niets van, maar allebei mijn
ogen bleken bij mijn neus te zitten. Ik was helemaal
scheel. Toen ik terug kwam in het Rode Kruis stond
mijn moeder er, die hadden ze onmiddellijk gewaarschuwd, en de neuroloog. Die zag meteen wat er aan
de hand was. Even later lag ik in het ziekenhuis.’
Aan de slag als vrijwilliger
Marianne overleefde het drama en is terecht trots dat
ze er weer bovenop is gekomen. Dat was niet eenvoudig
en ging met horten en stoten, maar sinds 1990 heeft
ze niet meer in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft wel
haar opleiding afgemaakt: ‘Dus af en toe poets ik mijn
verpleegsterskruisje op!’ Ook liet ze zich omscholen tot
medisch secretaresse. Maar omdat ze vanwege MS was
afgekeurd en een uitkering had, liepen sollicitaties op
niets uit, evenals haar pogingen zich gedeeltelijk weer
goed te laten keuren. Net toen ze dacht: dit wordt niet leuk
meer, bleek de blindenbibliotheek op zoek naar voorlezers.
Daar begon ze met twee keer in de week een paar uurtjes
voorlezen. Daarna heeft ze acht jaar de administratie van
de regioafdeling van de Zonnebloem gedaan. Via via werd
haar gevraagd of ze een oudere dame gezelschap wilde
houden. Toen die in het verpleegtehuis belandde, zocht
ze haar op en raakte als vanzelfsprekend betrokken bij
het wel en wee van de bewoners.
Je ging meehelpen in het tehuis?
‘Ja, de zorg heeft het druk en ik zat daar als een soort
gezelschapsdame. Veel bewoners krijgen bijna nooit
bezoek, het is
echt hartverscheurend, en
ik heb een luide
stem en praat
wel. Het hele repertoire van Altijd is Kortjakje ziek
tot en met Alle eendjes zwemmen in het water heb ik
met hen gezongen. Ik houd van eten en zien eten doet
eten, dus ik zat gezellig met die mensen aan tafel. De
zorg vond het prachtig en ik vond het heerlijk. Ik kon
helpen, zorgde voor leven in de brouwerij, en ik heb
natuurlijk toch een verpleegstersachtergrond. Het
was voor mij echt een gouden tijd. Ik heb het gedaan
tot haar overlijden zo’n vier jaar geleden.’

glaasje maar, daar lette ik wel op, want al die mensen
slikken natuurlijk medicijnen.'
‘Niet kunstzinnig, wel praatzinnig’
En zo rolde Marianne van het een in het ander. Haar oog
viel op de slogan: Schuif aan en eet mee bij de Bethlehem
kerk. Samen met de buurvrouw ging ze erheen en inmiddels
eten ze elke maand met 80 man. Ze vieren zelfs Sinterklaas
en organiseren met Kerstmis altijd een maaltijd. Zeer
geanimeerd! Tussendoor werd ze door Joke Rietbroek
gevraagd om mee te helpen aan een mozaïek replica van
de Victory Boogiewoogie van
Mondriaan. ‘Ik heb nog nooit
iets kunstzinnigs gedaan. Het
enige dat ik kon, zei ik altijd,
was een zon tekenen. Een
rondje met een gezicht erin
en dat was het dan. Maar wat
hebben we gelachen!’ Daarna
werd ze benaderd voor de
mozaïekbank op de Mient.
En de dames die meededen,
nam ze weer mee naar het
eten in de kerk.
Hoeveel tijd ben je zo per week bezig met alles wat je doet?
‘Ik ben elke dag de hort op. Ik ga ook eens per week
zwemmen en drie keer in de week sporten bij Club
Vit. Acht jaar geleden ben ik ertoe verleid door een
verschrikkelijk knappe man, met een appel. Ik zei dat
sporten niks voor me was, dat ik dan van die speciale
kleren aan moest. Maar ik dacht: kom, laat ik het doen,
en ik ben nooit meer weggegaan. Ze hebben me echt
geholpen want ik
heb moeite met mijn
evenwicht vanwege
de MS. Ik ben zelfs
wel eens uitgedaagd
om een potje te boksen! Verder zit ik bij de leesclub
in het wijkgebouw, en dan ga je weer naar musea, de
schouwburg… Maar ik ga wat minderen, een dag per
week helemaal voor mezelf. Om iets meer op te laden.’

NR. 4 IN DE BUS

Was dat het einde van je werk als vrijwilliger in de zorg?
‘Nee, ik heb een tijdje bij de Loosduinsehof gezeten. Ik
vind het heerlijk mensen te ontmoeten en er is daar
zoveel eenzaamheid. Dan kocht ik een fles witte wijn
en gingen we gezellig buiten zitten pimpelen. Eén

De humor ligt op straat
Ik weet niet of er veel terecht gaat komen van dat nobele
streven. Overal waar ze komt, gebeurt wel wat. Tijdens
de voorbereidingen voor de kerstmarkt op het Lange
Voorhout werd ze nog ten huwelijk gevraagd. Door een
vrolijke man met een witte pet en een fraaie das die ze
in het voorbijgaan groette. Ondanks het miezerige weer
maakten ze spontaan een dansje. ‘Do you want to marry
me?’ vroeg hij na afloop. Dat vond Marianne toch iets te
snel. Maar u begrijpt: ze ging huppelend naar huis.

Ж
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Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat
zwaar begint te worden? Stichting Eykenburg helpt u graag!

Huishoudelijke hulp

Waarom Stichting Eykenburg?
•
Samen
metuueen
bekijken
wij hoeveel
u nodig
heeft.
Zoekt
huishoudelijke
hulphulp
omdat
het huishouden
toch wat
•
Wij werken
met kleine
vaste teams,
dusStichting
u krijgt niet
steeds ueen
ander
zwaar begint
te worden?
Dan helpt
Eykenburg
graag!
over de vloer.
bieden huishoudelijke
hulpnemen
zowel via
de Wet
•
Onze Wij
professionele
medewerkers
de tijd
voorMaatschappelijke
u en hebben oog
Ondersteuning
(WMO) als particulier. We kunnen u helpen met
voor het
welzijnsaspect.
het aanvragen
van eenhulp
WMO-indicatie.
werken
in vaste teams,
•
Wij bieden
huishoudelijke
zowel via deWe
Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning
als particulier.
waardoor u(WMO)
niet teveel
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
•
Wij helpen u graag met het aanvragen van een WMO-indicatie.

Particuliere prijzen
Particuliere prijzen
Abonnee
Zeker
van Stichting
Eykenburg
19,95
Abonnee Zeker
Thuis
vanThuis
Stichting
Eykenburg
€ 19,95€per
uurper uur
Zeker
Thuis abonnee
€ 22,00
Geen ZekerGeen
Thuis
abonnee
€ 22,00 per
uur per uur

MeerMeer
informatie
070070
- 750
70 00
www.eykenburg.nl
informatie
- 750
70 00 | www.eykenburg.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.

Start nieuwe 8 weekse training maandagavond 10 december en 18 februari
www.nu-n-nu.nl

Leontine Lenferink | Laan van Meerdervoort 718 Den Haag | 06 28912550 | info@nu-n-nu.nl
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intocht 1 december

SINTERKLAAS
OP DE GOUDSBLOEMLAAN

E L LY A S S C H E M A N

REPORTAGE
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Grensbewoner
als steunpilaar
Kennismaking met nieuwe vormgever
REPORTAGE

M I C H E L VA N S C H I E

De redactie van Wijkwijs is recent versterkt met Niels Biersteker. Hij verzorgt sinds het vorige nummer de vormgeving en opmaak. Niels reageerde op onze noodoproep om Wijkwijs met
elkaar in stand te houden. En dan te bedenken dat hij eigenlijk niet eens in de Bloemenbuurt
woont. We spreken af in Café De Poort, dat langzaam maar zeker uitgroeit tot stamkroeg van
de redactie.
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De geboortegrond van Niels Biersteker (47) ligt dicht bij
een voor voetballiefhebbers markante plek. Hij is nog net
niet op de middenstip van het vroegere Ajax-stadion in
de Amsterdamse Watergraafsmeer geboren, maar veel
scheelt het niet. Zijn wortels liggen echter in de Bollenstreek. Hij is namelijk opgegroeid in Heerhugowaard. Als
zo vele jongens en meisjes heeft ook hij in zijn jeugd een
centje bijverdiend met bollenrapen. Toch is hij niet in de
sierteelt blijven hangen. Niels: ‘Mijn tekenleraar op de
middelbare school stimuleerde mij om naar de open dag
van de kunstacademie in Den Haag te gaan. Ik ben in 1990
begonnen aan wat zo mooi de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten (KABK) heet. Na een basisjaar koos
ik voor de richting grafische en typografische vormgeving.’ Een keuze waar de lezers van Wijkwijs nu van mee
profiteren. Niels betrok een studentenwoning in de buurt
van het Hollands Spoor. ‘Komende van de geborgenheid
van Heerhugowaard, was dat best een overgang. De
Schilderswijk is sindsdien wel een stuk opgeknapt,’ zegt
hij met een glimlach.

Een huisstijl is emotie
‘Op de kunstacademie heb ik nog leren loodzetten. Het
was de tijd van veel plak- en knipwerk in de positieve zin
des woords. Grafische vormgeving was toen nog echt een
ambacht, een vorm van toegepaste kunst. De opleiding
Grafische en Typografische vormgeving aan de KABK
vond zijn oorsprong in het vak Reclametekenen en Meubelconstructie (1929). Bekende docenten in die tijd waren
Kiljan, Citroen en Schuitema. Docenten (leermeesters) in
mijn eigen periode waren onder anderen Jos Rutten, Klaus
Baumgärtner en Petr van Blokland,’ herinnert Niels zich.
Hij gaat nog twee jaar naar Maastricht om een mastertitel
te halen en keert dan terug naar Den Haag om aan de slag
te gaan bij Teldesign, een zeer gerenommeerd ontwerp
bureau. ‘Daar ben ik gevormd als ontwerper. Ik werkte
voor klanten als de NS, BZK (Ministerie van Binnenlandse
Zaken, red.) en Deltares. In die tijd kreeg je volop de ruimte
om te schetsen aan een huisstijl. Ik zie een huisstijl van
een organisatie als een emotie. Om die goed te vatten in
een beeldmerk, ga je niet over een nacht ijs. Vroeger had
ieder ministerie zijn eigen signatuur, zijn herkenbare logo.
Nu is er het Rijkslogo, dat veel zakelijker en afstandelijker
is. Ik begrijp waarom ze daarvoor gekozen hebben, maar
het is wel eenheidsworst geworden.’

Kinderpardon
Niels heeft vijf jaar geleden Designink.nl opgericht. Het
is een eenmanszaak, maar hij werkt met collega ontwerpers
in één ruimte in het voormalige pand van de Duinwaterleiding aan het Buitenom. ‘Ik ken mijn kamergenoten van de
kunstacademie. We vullen elkaar aan en bundelen kennis
en vaardigheden op het gebied van huisstijlontwikkeling,
presentaties en verpakkingen. Dat werkt inspirerend.’

De lezer die weleens de Ooievaart heeft gemaakt, is
langs de werkplek van Niels gevaren. ‘Het is makkelijk te
vinden. We zitten direct naast het partijkantoor van het
CDA. Daar maken de gidsen van de Ooievaart altijd wel
een opmerking of grap over,’ vertelt hij. Op de vraag op
welk werk hij echt trots is,
noemt Niels de campagne
voor het Kinderpardon
die hij heeft gemaakt voor
Defence for Children. Het
is de actie naar aanleiding
van de voorgenomen uitzetting van de kinderen Lilli en Howick. Niels: ‘Defence
for Children is een mooie opdrachtgever en ik ben blij dat
we met een simpele en effectieve campagne uiteindelijk
resultaat hebben geboekt.’

Jumbo
Gevraagd naar de reden om zich aan te bieden te helpen met
Wijkwijs zegt Niels eerlijk: ‘Ik kende het blad niet. Ik woon
in de Goudenregenstraat en hoor tot de Heesterbuurt.’ Niels
is echt een grensbewoner want zijn overburen wonen wel
in de Bloemenbuurt. ‘Bij de Jumbo zag ik de noodoproep
liggen. Ik ben naar de kennismakingsbijeenkomst van
de nieuwe redactie gegaan en bleek de enige creatieveling te zijn. Ik heb niet veel periodieken of tijdschriften
gedaan vanuit mijn bureau. Dit is leuk en weer eens iets
anders.’ Wijkwijs zorgt voor verbinding met de wijk en
voor Niels is dat een belangrijke overweging geweest.
‘Door Wijkwijs ontmoet ik meer mensen uit de buurt.
Mensen leven steeds meer op zichzelf. Ik merk dat ik me
nu meer bewust ben van waar ik woon en me bewuster
ben van de omgeving. Dat is heel waardevol.’ Hij geeft
desgevraagd een voorbeeld van een mooie ontmoeting.
‘Ik maakte kennis met Gertrude, die al een aantal jaar
Wijkwijs vormgeeft. Bij haar zag ik een kattenbak met
een prachtig design. Ik mocht die bij haar ophalen, wat
ik met mijn dochters ben gaan doen. Als je dan naar die
kattenbak kijkt, denk je daar toch weer even aan terug.
Dat is toch mooi.’

Walhalla
Ter afsluiting vraag ik wat onze buurt aantrekkelijk maakt,
ervan uitgaande dat dat zo is. Niels noemt als eerste de
gezelligheid van de winkelstraten Fahrenheitstraat en
Goudsbloemlaan. Als echte grensbewoner is zijn blik zowel
naar de Heester- als Bloemenbuurt gericht en noemt hij
‘the best of both worlds’. Vanzelfsprekend noemt hij het
groen, het strand en de duinen. ‘Ik doe veel aan hardlopen.
Voor hardlopers is dit het Walhalla. Vanuit huis ben je
zo in de duinen.’ Ons gesprek is hiermee ten einde. Maar
we zijn nog niet klaar. Gezamenlijk fietsen we naar het
buurtcentrum voor de redactievergadering van
Wijkwijs.
Ж
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Goudenregenplein 50-53, Den Haag
Telefoon 070 - 360 360 7
www.roosijzerhandel.nl
• Brabantia • Sigma en De Vos verf
• Sanitair en elektra • Victorinox Zwitserse zakmessen
Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

Schoonheidssalon Diana
Uw huidspecialist

Wij zijn gespecialiseerd in:
Gezichtsverzorging
Anti-aging
Microdermabrasie
Huidverbetering
Wellness & ontspanning
LaStone Therapy
Manicure
CND Shellac
Visagie
Wij werken met Jean DÁrcel, Reviderm &
Cellucur.
Komt u ook eens heerlijk ontspannen bij ons?
Heeft u vragen ?
Bel ons gerust of loop even langs.
U kunt ook online een afspraak maken via onze
website.
Schoonheidssalon Diana
Goudsbloemlaan 87
2565 CR Den Haag
070 – 3 64 74 84
www.schoonheidssalondiana.eu
info@schoonheidssalondiana.eu
www.facebook.com/schoonheidssalondiana

OOK U KUNT ADVERTEREN
IN DE WIJKWIJS!
MEER INFORMATIE:
Marja van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.
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Bouw parkeerplaats Jumbo
vertraagd door administratieve
kwestie
D I C K VA N D E R Z WA A R D

DOSSIER VERKEER

In gesprek met Peter Kromwijk,
filiaalmanager, Jumbo Anemoonstraat
Komt die parkeerplaats bij de Jumbo er nou
wel of niet? Zo nee, wat gebeurt daar dan en
zo ja, wanneer? We vroegen het aan filiaalmanager Peter Kromwijk. Het eerste antwoord
is ja. De parkeerplaats komt er zeker. Over het
wanneer moet Kromwijk nog even een slag
om de arm houden.
Hij toont een werktekening/plattegrond van hoe het
allemaal moet gaan worden. Hier blijkt onder meer uit
dat er 48 parkeerplekken komen die langs de rand van
het parkeerterrein zijn geprojecteerd en die gedeeltelijk
overkapt zullen zijn. De overkappingen zullen worden
bekleed met sedum, waardoor de omwonenden er een
prettig uitzicht op zullen hebben en ook de geluidsoverlast tot een minimum beperkt zal blijven. Er zal
vooralsnog geen slagboom komen. Wel een schuifhek
bij de ingang en de uitgang, waardoor de parkeerplaats
buiten de openingstijden van de supermarkt afgesloten
zal zijn. Er kan dus ’s nachts niet worden geparkeerd.
Een stukje van de parkeerplaats zal worden ingericht
als fietsenstalling.

Doorgang
‘Om overlast met aan- en afrijdend autoverkeer te voorkomen zijn we bezig om te kijken of onze vrachtwagens
alleen nog maar ’s morgen voor acht uur kunnen komen

lossen en laden.’ Dat zegt de filiaalmanager die geen
problemen voorziet met komend en gaand autoverkeer door de toch niet al te brede poort. ‘Dat is met de
gemeente afgekaart. Zo zal de stoep in de bocht naar
rechts anders worden aangesneden, waardoor daar
ook geen auto’s meer geparkeerd kunnen worden en is
het de bedoeling dat de uitgang van de parkeerplaats
op de Goudsbloemlaan recht tegen over de in- en uitgang van de Jumbo-parkeerplaats komen te liggen.’
De doorgang van de poort is volgens Kromwijk breed
genoeg om auto’s, fietsen en voetgangers tegelijk in
beide richtingen door te laten.

Begrenzing
‘De planning is nog een beetje ongewis,’ zegt Peter
Kromwijk. ‘Oorspronkelijk zouden we in week 51 klaar
willen zijn, maar er zijn wat onvoorziene omstandigheden met de gemeente die eerst nog even moeten worden opgelost. Dat betreft de precieze begrenzing van
wat nu van de gemeente is en wat eigendom is van de
Jumbo. Dat is belangrijk in verband van het aanleggen
(en het onderhoud) van leidingen, de hekken en andere
voorzieningen. Het is dus eigenlijk een administratieve
kwestie die opgelost moet worden voordat we verder
gaan.’ Dat heeft dus niets met vergunningen te maken,
dat is allemaal helemaal rond.

Volgend jaar
De bouw van de parkeervoorziening bij de Jumbo is
afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal
werkzame dagen en zal naar schatting 15 tot 16 weken
duren. Peter hoopt dat de bouwwerkzaamheden in
januari of februari volgend jaar kunnen beginnen.
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vacature

PENNINGMEESTER
Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt
De Hyacint zoekt een nieuwe penningmeester.
Heeft u tijd over en heeft u gevoel voor cijferen?
Wij zoeken iemand die:
-- de financiële administratie van het wijkberaad kan voeren;
-- een begroting kan maken;
-- subsidies wil aanvragen;
-- onderdeel wil uitmaken van het dagelijks bestuur;
-- eens per maand naar de bestuursvergadering komt.
En die betrokken is met het wel en wee van onze
wijk! Het kost ongeveer 2 tot 4 uur per week.
Informatie bij Jurrie Vos en/of Klaartje de Vrueh.
Zie voor hun gegevens pagina 37.

vacature

BESTUURSLID
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint is op
zoek naar een ‘algemeen bestuurslid’

keersplan, het ontwikkelen van gemeenschappelijke
activiteiten en het handhaven van de leefbaarheid.

Bent u een betrokken buurtbewoner? Als u naar de
supermarkt gaat of door de wijk fietst, valt het u dan op
dat er hier en daar aan onze leefomgeving wordt gewerkt? Denkt u wel eens na over de sociale samenhang
in onze wijk: wordt er voldoende aandacht gegeven aan
alleenstaande ouderen, zijn er activiteiten in onze wijk
die voor iedereen toegankelijk zijn? Staat u wel eens stil
bij de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze wijk?

Voelt u hier iets voor en heeft u hart voor onze wijk?
Laat het ons weten en meldt u aan bij het secretariaat via
wijkberaad@dehyacint.nl of telefonisch via één van
de bestuursleden die op de website vermeld staan.
Zie ook bladzijde 37.

Als dat zo is, dan bent u een betrokken wijkbewoner en kunt u uw belangstelling omzetten in actieve
participatie. Wijkberaad De Hyacint is namelijk op
zoek naar kandidaat-bestuursleden met hart voor
onze wijk en haar bewoners, die zich een paar uur per
maand willen inzetten om mee te denken over alles
wat onze wijk aangaat. Dat kan zijn een nieuw ver-

In ruil daarvoor raakt u betrokken bij een actieve club
die zich achter de schermen bezighoudt met alles wat
onze wijk aangaat. Denk niet dat het bij ons alleen om
een ‘potje klaverjassen of een jaarlijkse bingo’ gaat.
Uw wijkberaad is betrokken bij alles wat hier speelt en
overlegt met de gemeente over belangrijke zaken.
Treuzel niet langer en doe wat terug voor deze
wijk waarin het zo fijn toeven is en voor haar bewoners. Onze wijk is uw inzet meer dan waard!!
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Heb jij wel eens een vluchteling ontmoet?
Gast aan Tafel is een stichting die
Nederlanders en nieuwkomers aan elkaar
koppelt om zes keer samen te eten. Zo
leren zij elkaar beter kennen. Op een
makkelijke en leuke manier. De stichting is
gevestigd in Den Haag.
GER ARD STROUCKEN

Gast aan tafel

VERSLAG

Bovenstaande titel klinkt op het eerste gezicht nu niet bepaald als iets bijzonders. Want wie heeft
er zo nu en dan geen kennis of familielid op bezoek die een hapje mee-eet. Laat ik u vertellen waarom we daar toch een artikel over schrijven in Wijkwijs.
Toen ik onlangs een uitnodiging kreeg om een lezing bij te
wonen over dit onderwerp, vroeg ik me in alle gemoedsrust
af wat ik daarvan mocht verwachten. Wat maakt ‘gast
aan tafel’ zo speciaal, dat het de moeite waard is daar een
lezing aan te wijden? Maar kom, dacht ik, ik laat me maar
eens verrassen en ga er onbevooroordeeld en onbevangen
heen. En het werd ook een verrassing.
Het bleek namelijk een lezing te zijn van een organisatie
die ten doel heeft bestaande Nederlanders in contact
te brengen met vluchtelingen die een verblijfsstatus in
Nederland gekregen hebben en dus opgenomen willen
worden in onze Nederlandse samenleving. Daartoe zijn
contacten met Nederlanders een onmisbaar vereiste, zeker
ook om zich onze taal en gewoonten eigen te maken. En
eetgewoonten en samen dingen ondernemen zijn daarbij
een primaire noodzaak.
De naam ‘Gast aan tafel’ is overgenomen van Novib.
Deze organisatie startte in 1963 een actie waarbij mensen
werden uitgenodigd een bedrag te doneren ter grootte
van de kosten van een extra eter. Dat bleek een succes
te zijn. Gast aan tafel is eind 2016 in Den Haag gestart en
per 1 september 2017 waren er ongeveer 80 Nederlandse
gezinnen gekoppeld aan vluchtelingen en hun gezinnen.

De essentie van de contacten bestaat hierin dat u als Nederlander of Nederlands gezin een individuele vluchteling
of gezin gedurende een half jaar 3 keer uitnodigt voor een
maaltijd bij u thuis, afgewisseld met een tegenbezoek bij
de vluchteling of het gezin thuis. Dus 3 keer om en om
een maaltijd bij u en bij de ander.
De bedoeling van een en ander is duidelijk, namelijk de
nieuwkomers beter te leren kennen en omgekeerd hun
de mogelijkheid te bieden om beter en sneller opgenomen
te worden in onze gemeenschap.

MEER INFORMATIE
Voelt u zich aangesproken tot bovenstaande en
wilt u hier meer van weten, kijk dan voor meer
informatie op
www.gastaantafel.nl
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GER ARD PUTMAN

E L LY A S S C H E M A N

OP BLIJE VOETEN

MET PEDICURE CHRISTA WORTEL
INTERVIEW

Christa Wortel is pedicure en runt haar praktijk in voetverzorging aan de Asterstraat. Zij woont
met haar man al 30 jaar op hetzelfde adres in de Bloemenbuurt. Voor haar start als pedicure werkte zij onder meer in het primair onderwijs in Den Haag als achtereenvolgens leerkracht, groepsleerkracht en ‘remedial teacher’. Ik spreek Christa in haar praktijkruimte terwijl mijn voeten een
behandeling krijgen.
Wat was de reden om te starten als zelfstandig ondernemer?
‘Na vele jaren in het basisonderwijs met plezier te
hebben gewerkt, werd de voldoening in mijn werk
minder. Daarom heb ik zelf ontslag genomen en ben
me gaan oriënteren op een nieuwe richting in mijn
werkende bestaan. De slotsom van deze zoektocht was
dat ik een opleiding tot pedicure ben gaan volgen in
Rotterdam. Na de afronding van deze opleiding ben
ik medio 2014 gestart als pedicure. Ook in dit mooie
vak kan ik omgaan met mensen, dienstbaar zijn en
zorgen voor een goed gevoel bij mensen. Alleen doe
ik dit nu vanuit een positie met meer persoonlijke
ruimte en zelfstandigheid.’

Hoe ziet jouw klantenbestand eruit?
‘Mijn klanten komen vanuit heel Den Haag, dus niet
alleen de Bloemenbuurt. In de groep 50-plus zitten
vooral ouderen die een behandeling willen vanwege
medische redenen. De groep onder de 50 komt vooral
voor cosmetische behandelingen. In toenemende mate
krijg ik mannen in mijn behandelstoel, alhoewel de
meerderheid nog steeds bestaat uit vrouwen.’

Je bent gestart in het midden van de economische crisis.
Heb je dat nog gemerkt?
‘Eigenlijk heb ik dat niet zo gemerkt. Als startende
ondernemer moet je in het begin toch je praktijk opbouwen en werken aan een vast klantenbestand. En
werken aan een stabiele omzet. Inmiddels groeit mijn
praktijk en zie ik eigenlijk alleen maar vooruitgang. De
gehele markt voor voetverzorging kan in de komende
jaren nog groeien vanwege gezondheidsproblemen

Wat is het gekste en het leukste wat je meegemaakt hebt
in de afgelopen jaren?
‘Het meest vreemde betrof de behandeling van een
oudere vrouw die binnenkwam op UGGS. Nadat ze
deze comfortabele laarzen had uitgetrokken keek ik
tegen zogeheten ‘ramshoorn-nagels’ aan. De nagels
waren zó lang niet geknipt dat ze gekruld om waren
gaan groeien. Dan sta je wel even te kijken, maar
moet je gelijk de knop omdraaien en de behandeling

als obesitas en diabetes. Ook zie ik in toenemende
mate voetproblemen ontstaan door het dragen van
‘slecht’ schoeisel, of dat nu hoge hakken bij vrouwen
zijn of gympen bij jongeren.’
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CIJFERS

WIE BEZOEKT EEN PEDICURE?

Van de Nederlanders van 20 jaar of ouder bezoekt
bijna 30% in een kalenderjaar wel eens een pedicurepraktijk. Ruim de helft van de bezoekers
doet dit vanwege medische redenen. Een kwart
van de consumenten laat zich behandelen door
een pedicure omdat men het een prettig verwenmoment vindt.

Het zijn met name vrouwen die zich laten behandelen door een pedicure. Eén op de drie vrouwen
bezoekt een pedicurepraktijk. Onder de mannen betreft het slechts 22%. Als we kijken naar
leeftijdscategorieën bestaan er ook duidelijke
verschillen. Over het algemeen geldt, hoe ouder
men is, des te groter de kans bestaat dat men
een pedicure bezoekt. Van de mensen tussen de
20 en 30 jaar bezoekt slechts 13% een pedicure.
Onder de mensen van 65 jaar of ouder maakt
41% gebruik van de diensten van een pedicure.
Daarnaast gaan mensen met een bovenmodaal
inkomen vaker naar een pedicure dan mensen
met een benedenmodaal inkomen.

30%

starten. Het leukste ging om een jonge meid met een
likdoorn op één van haar voeten door het dragen van
hoge hakken. Na de verwijdering stond ze zonder pijn
te dansen in mijn praktijkruimte en straalde aan alle
kanten. Dat zijn toch wel de momenten waarvoor je
het doet.’

Op blije voeten
Asterstraat 138
2565 TX Den Haag
opblijevoeten.nl

Wat zijn voor jou de leuke kanten van dit vak?
‘Allereerst de verzorgende aspecten en het geven
van een blij gevoel aan mensen. Belangrijker nog is
dat mensen met uiteenlopende beroepen en achtergronden en vanuit alle lagen van de bevolking mijn
behandelstoel passeren. Elk gesprek is anders, maar
dat maakt het ook levendig. Verder ben ik van mening
dat als je voeten goed verzorgd zijn, je met een blij
gevoel in het leven kunt staan. Dat blije gevoel kan
ik mensen geven.’

PROVOET
GECERTIFICEERD
Christa geeft tijdens het gesprek aan dat pedicure nog
steeds een vrij beroep is, maar dat zij door het volgen
van een erkende opleiding is aangesloten bij ProVoet.
Deze brancheorganisatie voor de pedicure werkt met de
Code van het Voetverzorgingsbedrijf waarin richtlijnen
zijn opgenomen voor onder meer kwaliteit, hygiëne en
bedrijfsvoering. Tevens vermeldt Christa dat mensen
boven de 70 jaar, mits in het bezit van een Ooievaarspas,
bij haar met korting acht maal per jaar een verkorte behandeling kunnen krijgen.
Na een behandeling van grofweg drie kwartier ging ik
op blije voeten de deur uit!

GER ARD PUTMAN
Zelfportret | Sinds eind 1999 woonachtig in Den Haag,
waarvan de laatste drie jaren in de Bloemenbuurt.
Halverwege 2018 ben ik gestart als zelfstandig organisatieadviseur en geassocieerd partner bij Van de Bunt
Adviseurs in Amsterdam. Ik woon samen met mijn vrouw
en twee zoons aan de oneven zijde van de Laan van
Meerdervoort. Dit is mijn tweede bijdrage aan Wijkwijs.
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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

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
2564 GX Den Haag

Telefoon 070-3461751

Kom eens
langs op de
Laan van Eik en
Duinen 172

info@verax.nl

www.verax.nl
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J U R R I E VOS

RIOOLVERVANGING
INLOOPAVOND OVER RIOOLVERVANGING
EN HERINRICHTING BLOEMENBUURT-OOST

KLEIN VERSLAG

‘We hebben het vanavond alleen over onze rol als aannemer en niet over het ontwerp van
het project.’ Met die inleidende zin maaide Sander Zuyderwijk van aannemingsmaatschappij
Van Gelder op de inloopavond op 7 november 2018 in ons wijkgebouw, veel gras voor de voeten
van de aanwezigen weg.
Sander is de omgevingsmanager van de aannemer
en had ook enkele collega’s meegenomen om de écht
moeilijke vragen te beantwoorden. Van Gelder nam in
opdracht van de gemeente Den Haag de rioolvervanging
en herinrichting van Bloemenbuurt-Oost voor zijn
rekening. Het project is begonnen in het voorjaar 2017
en op 15 oktober 2018 waren de werkzaamheden klaar.

Veel overlast

Vuilniszak
Kritische geluiden waren er ook geweest tijdens de
uitvoering, maar die waren blijkens de reacties van de
aanwezigen goed door Van Gelder opgepakt. Sander
vertelde nog het verhaal van een verontruste bewoner
die op een zondagavond had opgebeld dat zij door het
graafwerk haar deur niet uit kon komen en haar vuilniszak niet kwijt kon. ‘Zet u de zak maar voor uw deur
mevrouw en wij komen hem morgenvroeg ophalen.’
Aldus geschiedde.

Zo’n kleine 40 buurtbewoners waren naar het wijkgebouw gekomen om aan te horen hoe Van Gelder het
project had aangepakt. Ze werden vervolgens door
Open eindje
Sander uitgenodigd om hun mening over die aanpak
Hoewel het project is afgerond, bleek er toch een open
te geven en te melden of er verbeeindje te zijn. Dat betrof de aanplant
terpunten waren. Van Gelder bleek
van bomen. In enkele straten moesveel energie te hebben gestoken in
ten er bomen gekapt worden. Die
TEVREDENHEID
de communicatie over het project.
konden pas vervangen worden als
OVER PROJECTAANPAK de natuur een succesvolle herplant
VAN GELDER
Nagenoeg alle straten zijn opgebrotoeliet. Als u dit leest zijn vermoeken geweest en dat heeft natuurlijk
delijk alle nieuwe bomen geplant.
heel veel overlast veroorzaakt, maar
desondanks was er tevredenheid onder de aanwezigen
De avond werd door Sander Zuyderwijk afgesloten
over hoe Van Gelder het aangepakt had. Natuurlijk
met een dankwoord richting de bewoners van Bloewaren er ook kritische geluiden, maar die betroffen
menbuurt-Oost. De aanwezigen gaven op hun beurt
vooral het ontwerp. Die vragen werden vakkundig
met een applausje uiting aan hun tevredenheid over de
doorverwezen naar de gemeente, waarvan ook een
uitvoering door Van Gelder, maar in het bijzonder over
vertegenwoordiger aanwezig was.
de hulpvaardigheid en professionaliteit van de werklui.
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INTERVIEW

Els Pet maakt mensen
wegwijs in dromenland
GER ARD STROUCKEN

ELS PET

Heeft u al een dromengids? Nee, geen boekje met kabouterverhaaltjes die voorgelezen kunnen
worden voor het slapengaan. Bedoeld wordt een persoon die op uw volwassen dromen ingaat en
deze diepgaand met u bespreekt. Els Pet, die vanuit Rotterdam dankzij haar huwelijk in onze Bloemenbuurt terechtkwam, is zo’n dromencoach.
We ontmoeten een charmante vrouw, die na het gymnasium communicatiewetenschappen studeerde, plus een
aantal specifieke studies waaronder toegepaste integrale
psychologie. ‘We dromen allemaal, bijna iedere nacht,’
zegt zij. ‘Alleen zijn we het ons na het ontwaken niet meer
bewust. We dromen dus meestal onbewust. Dat kunnen
plezierige dromen zijn, maar soms ook angstdromen.
Vooral die laatste categorie blijft ons vaak akelig bij. Die
dromen kunnen gaan over verdrietige situaties uit het

verleden, maar ook over gebeurtenissen die ons nog te
wachten staan. Net zoals over raadselachtige gebeurtenissen waarvan we de betekenis niet begrijpen en ons
daarom erg bezighouden. Kortom, we zijn op zoek naar
antwoorden op de vragen die onze dromen oproepen.’

Inzicht
De meeste studies in ons leven leiden op tot een beroep
dat veelvuldig wordt uitgeoefend zoals automonteur,
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schooldocent, advocaat. Maar het beroep van Els, dromencoach, is erg specifiek en dun gezaaid. Het is dan ook
niet onwaarschijnlijk dat zij de enige is die dit beroep in
Den Haag uitoefent. ‘Dromen zijn een
leuke invalshoek voor het begeleiden
van mensen en geven inzicht in het
dagelijks leven zoals bij ongewenste spanning en stress,’ geeft Els
als een belangrijke reden om van
dromencoach haar beroep te maken.
Inmiddels voert zij dit beroep alweer
22 jaar uit en kan zij dus bogen op een
zeer ruime praktijkervaring.

Aan tafel of online

VERSCHILLENDE BENADERINGEN
Els onderscheidt haar beroep op de volgende
manieren:
1. dromen behandelen als onderdeel van een
coachtraject;
2. aparte dromensessies waarbij een bepaalde
droom centraal staat;
3. een dromenworkshop waarbij op verschillende
manieren met dromen gewerkt wordt;
4. coach voor mensen die een persoonlijke en
professionele ontwikkeling ambiëren; en
5. trainer voor mensen die zelf coach willen
worden.

‘De primaire vraag die ik mij als dromencoach stel is: wat
betekent het voor de dromer? Vanuit die vraag probeer
ik de cliënt zichzelf beter te leren kennen. Komt een en
ander voort uit angsten of wensen? Want beide invals-

Op zoek naar antwoorden op de vragen
die onze dromen
oproepen
WORKSHOPS
hoeken zijn onderwerpen die de mens zeer intensief
bezighouden en diens leven richting geven en soms ook
bepalen.’, vertelt Els.
Een droomconsult wordt een-op-een gehouden. Dat kan
persoonlijk, zittend tegenover elkaar aan tafel, maar
ook online via skype, waardoor de cliënt en Els elkaar
kunnen horen en zien. Zo kan Els dus de reacties van de
cliënt beter inschatten. Desnoods dus ook als de cliënt
vele kilometers van haar verwijderd is.

Beter functioneren
De cliënten van Els zijn niet alleen individuen die zich
op eigen initiatief bij haar melden. Soms komen ze een
programma bij Els volgen in overleg met hun werkgever,
teneinde beter te functioneren in hun werk. In zulke
gevallen betaalt de werkgever meestal de kosten. De
prijskaartjes zijn afhankelijk van de keuze van de cliënt
en dus zeer verschillend. Maar iemand die een bijzonder
(kerst)geschenk zoekt, kan een ander ook een dromenconsult of -workshop cadeau doen.

Dromenworkshops houdt Els voor maximaal vier
cliënten. Zo leren de cliënten niet alleen van Els
zelf, maar ook van elkaar door het uitwisselen
van ervaringen en gedachten. Aan de orde komen
(onder andere):
- waarom dromen we?
- hoe zijn dromen opgebouwd?
- welke kracht zit in de details?
- hoe kun je dromen naspelen?
Bent u geïnteresseerd in nadere informatie of
contact? Dan kunt u Els bereiken onder:
070-3686708 of
dromencoach.nl

PARELROUTE
Het gesprek met Els Pet
vond plaats in het kader
van de jaarlijks terugkerende Parelroute in de
Flora- en Faunawijken. Het eerste weekend in
oktober stellen kunstenaars en mensen met een
bijzonder beroep of een bijzondere hobby hun
huis open. Belangstellende buurtbewoners zijn
welkom om kennis te maken met hun werk.
parelsvandefloraenfaunawijken.nl
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Agenda & Activiteiten
MAANDAG

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

SCHAKEN

09 : 15
10 : 30

YOGA

18 : 30
19 : 45

YOGA

10 : 30
11 : 45

YOGA

19 : 45
21 : 00

YOGA

13 : 00
15 : 00

INTERNETCAFÉ 65+

20 : 30
22 : 00

BLOEMENKOOR

20 : 00
22 : 00

SAR AHBANDE

21 : 00
22 : 15

YOGA

IN LOKAAL 7

4E MA ANDAG VAN DE MA AND
15 : 00
17 : 00

LEESCLUB

IN LOKAAL 7

1E WOENSDAG VAN DE MA AND
18 : 00
...

EETCAFÉ DE HYACINT

2E WOENSDAG VAN DE MA AND
19 : 30
21 : 30

DINSDAG
10 : 00
12 : 00
10 : 00
12 :00

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MA AND
18 : 00
21 : 30

KOOK & EETCLUB

TUINWERKGROEP DE HYACINT
4E WOENSDAG VAN DE MA AND

19 : 30
22 : 30

BRIDGECLUB DE ANEMOON

20 : 00
22 : 00

LEESCLUB

DONDERDAG
09 : 45
12 : 15

BREICLUB

13 : 30
14 : 45

YOGA

15 : 00
16 : 15

YOGA

M A U R I T S V E R B I E S T - V U U R W E R K F E S T I VA L S C H E V E N I N G E N 2 0 1 5 - B I J D R A G E D U I T S L A N D - C C
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BLOEMENKOOR/SAR AHBANDE
Sarah Mareels
info@bloeiendestem.nl
→ Locatie: Lokaal 7

VRIJDAG
09 : 15
10 : 30

YOGA

10 : 30
11 : 45

YOGA

13 : 30
16 : 30

BRIDGECLUB DE HYACINT

BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel
06 - 145 253 78
BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij
06 - 448 222 44

1E VRIJDAG VAN DE MA AND
20 : 00
22 : 00
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SCR ABBLE

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen
070 - 355 51 15
HUISKAMER DE HYACINT
Ellen Simons
06 - 505 148 08
EETCLUB DE HYACINT/ LEESCLUB / SCR ABBLE
Loukie Nak
070 - 363 66 04

ZONDAG
OM DE WEEK VANAF 6 JANUARI 2019
13 : 00
17 : 00

HUISKAMER DE HYACINT

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL
Op zondag 13 januari van 15.00 tot
17.30 uur bent u van harte welkom
in het wijkgebouw De Hyacint om
het glas te heffen op het nieuwe
jaar. Net als vorig jaar is de nieuwjaarsborrel een gezamenlijke bijeenkomst van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en
het Wijkbestuur van de Bomen- en Heesterbuurt.

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch
06 - 108 491 88
KOOK & EETCLUB/SCR ABBLE
Roos Kessels
070 - 362 89 55
LOKAAL 7
Anemoonstraat 25,
ingang via hoofdingang
schoolgebouw
lokaal7@dehyacint.nl
SCHAKEN / JEU DE BOULES
Arjen Brouwer
06 - 246 437 07
TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden
le.wijden@wxs.nl
WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25
070 - 360 37 25
YOGA
Marja Kappetein
070 - 310 74 57
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Bloeiende Stem

Zelfvertrouwen door zingen!

Sarah Mareels

Durf je niet te zingen?
Heb je moeite met spreken in het openbaar?
Zit je in het publiek terwijl anderen op het podium staan?
Door zingen win je zelfvertrouwen!
Ook als je niet de volgende Adèle of Pavarotti bent.
Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.





Zanglessen individueel of in groepsverband
Koor zingen voor alle niveaus
Zangvakanties
Stembevrijding

Meld je aan voor een kosteloze kennismaking!
Ga naar www.bloeiendestem.nl of bel 06.12424776
(Bloemenbuurt/Heesterbuurt Den Haag)

WIL JIJ DE WERELD

ONTDEKKEN

DIE SCOUTING HEET?
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.

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
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.
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
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Eén glimlach doet meer
dan duizend praatjes
D I C K VA N D E R Z WA A R D

INBURGEREN

Inburgeren is een serie artikelen waarin Dick
van der Zwaard nagaat hoe en in hoeverre
‘vreemdelingen’ ingeburgerd raken in de

Of ik een patatje wil of een kroketje, vraagt
Wendy voordat ik met haar man Willy in gesprek ga. Nee dank je, maar een kopje koffie
sla ik niet af. Zij blijft de klanten bedienen en
hij doet het woord. Het wordt een gesprek over
vreemde gewoontes, eten, taal, cultuurverschillen en hoe het allemaal zo is gekomen.
Hij heet Hong Wa Cheung en zij luistert naar de namen
Xiang Yu Dong. Zeg maar Wa en Yu, oftewel Willy Hong
en Wendy Xiang. Hij koos voor Willy omdat zijn Chinese
naam op de Nederlandse school voor medeleerlingen en
docenten een ware tongbreker bleek te zijn. ‘Ik moest mijn
klasgenoten en docenten wel 30 keer uitleggen hoe mijn
naam in elkaar zat.’ Wendy’s keuze voor haar westerse
naam was om vergelijkbare redenen. Zij komt oorspronkelijk uit een stad in het grote China en Willy’s wieg stond
in (het toen nog Britse) Hong Kong. Zij hebben elkaar op
een verjaardagsfeestje in Capelle aan den IJssel ontmoet.

Internationale Schakelklas
Zoals vele landgenoten kwam hij naar Nederland vanwege
de populariteit van de Chinese keuken. ‘Mijn vader is als

Bloemenbuurt. Dat kunnen mensen zijn uit een
ander werelddeel, het buitenland, van buiten
de stad of zelfs een andere wijk. Voelen zij zich
thuis en geaccepteerd op hun nieuwe stek; had
dat veel voeten in de aarde en hoe kijken zij naar
hun nieuwe buren en buurtgenoten? Voor deze
editie van Wijkwijs ging hij op bezoek bij het
Chinese echtpaar Willy en Wendy, sinds 11 jaar de
eigenaren/uitbaters van Cafetaria de Goudsbloem.

kok naar Nederland gegaan en ik ben hem op mijn 14de
achterna gekomen. Wendy kwam naar Nederland omdat zij
hier een nichtje had wonen, dat in een Chinees restaurant
werkte en dat wilde zij ook doen.’ Dus jullie kwamen allebei
op de horeca af? ‘Wendy wel, maar ik kwam eigenlijk om
te studeren. Ik ging eerst naar de ISK, de Internationale
Schakelklas, waar buitenlanders worden voorbereid op
hun Nederlandse schoolloopbaan.’ Daarna volgde hij
een Mbo-opleiding, kwam in een foto-afdrukcentrale te
werken en koos uiteindelijk toch voor de horeca.

→
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De eerste vier jaar in Nederland woonde hij in Schiedam
en daarna in Capelle aan den IJssel, waar hij Wendy tegen
het lijf liep.

Duur personeel
‘Wij zijn acht jaar geleden naar Den Haag verhuisd, maar
de zaak hebben wij al 11 jaar geleden gekocht. Dat was
dus drie jaar heen en weer reizen tot wij wisten dat de
zaak op de langere termijn levensvatbaar was.’ Zij kozen
voor de cafetaria in plaats van een Chinees restaurant
omdat het moeilijk was om geschikt personeel te krijgen.
‘Veel jongere Chinezen willen niet in het voetspoor van
hun ouders lopen en kiezen voor een andere opleiding en
loopbaan,’ vertelt Willy. ‘Goed Chinees keukenpersoneel
is duur en moeilijk te vinden en bovendien is de cafetaria
niet van specifiek personeel afhankelijk.’ Als het niet al

te worden van clubs en dergelijke. Het enige wat Willy
graag in zijn vrije tijd doet is vissen. ‘Op de Nederlandse
manier. Met een hengel en kunstaas in Hoek van Holland
of hier op het havenhoofd van Scheveningen en soms ga
ik naar Europoort.’
Van de winkeliersvereniging heeft hij twee jaar geleden
zijn lidmaatschap opgezegd, omdat hij vond dat er te weinig
van uit ging. ‘Er werden beslissingen genomen waar wij
het niet mee eens konden zijn. Maar ik ben niet de enige:
meer dan de helft van de winkeliers is er de laatste tijd
uitgestapt omdat men vindt dat de winkeliersvereniging
zoals hij nu functioneert, geen toegevoegde waarde voor
ons heeft. Maar overigens heb ik buiten de winkeliersvereniging om, met de andere winkeliers hier in de buurt
wel hele goede contacten.’ Ook met het Wijkberaad De
Hyacint is de relatie uitstekend.
‘Als daar bijvoorbeeld een feestje
is, kijken wij altijd of wij daaraan
mee kunnen doen en in hoeverre
wij iets voor ze kunnen betekenen.
Soms hebben we dan een kraampje
of zo en verkopen we loempiaatjes,
sateetjes of kipvleugeltjes voor een
leuk prijsje om aan de feestvreugde
bij te dragen. Bovendien komen veel
buurtbewoners, als zij in het wijkcentrum zijn geweest, na afloop hier nog
even wat eten of een kopje koffie drinken.’

Inburgeren:
‘Ik vind mijzelf een
half kaaskopje’.
te druk is, kunnen Wendy en Willy het makkelijk met
z’n tweeën af. Voor de spitsuren maken ze gebruik van
parttimers en een oproepkracht. Omdat hij beter Nederlands spreekt, bemoeit Willy zich het meeste met het
personeel. ‘Wendy’s Nederlands is minder vloeiend maar
ze is lief en vriendelijk tegen de gasten,’ zegt de trotse
echtgenoot. ‘Die vinden het helemaal niet erg als ze soms
wat minder goed te verstaan is. Een glimlach doet meer
dan duizend praatjes.’

Half kaaskopje
In Den Haag hebben ze vanaf het begin in de Bloemenbuurt gewoond. Eerst in de Goudenregenstraat en sinds
kort hebben ze een eigen huis aan de Goudsbloemlaan.
Voelen zij er zich nu helemaal thuis? ‘Hoewel wij in een
stad wonen, zie ik de Bloemenbuurt als een soort dorpsgemeenschap, waarin mensen elkaar kennen en helpen.
Als je op straat loopt zie je mensen elkaar groeten en dat
geeft een heel mooi gevoel.’
‘Ik vind mijzelf een half kaaskopje. En ook Wendy begint,
naarmate zij de taal beter beheerst, steeds meer gevoel
voor de Nederlandse cultuur te krijgen.’ Vanwege de lange
werktijden hebben Willy en Wendy weinig tijd om lid

Taal
Zoals te verwachten vindt hij de taal een van de moeilijkere aspecten van het inburgeren in Nederland. ‘Hoewel
het een Germaanse taal is, herken ik ook veel van het
Engels dat in Hong Kong werd gesproken. Je hebt in het
Nederlands een heleboel dezelfde woorden die afhankelijk van het zinsverband hele verschillende betekenissen
hebben. Maar ook synoniemen: bijvoorbeeld 'want' en
'omdat' kunnen hetzelfde betekenen, maar in sommige
gevallen ook helemaal niet.’ En ook de Nederlandse zinsopbouw vindt hij verwarrend. Zo heb je onderschikkende
en nevenschikkende zinnen die in principe hetzelfde
betekenen maar waarin de werkwoorden op hele verschillende plaatsen staan. Dat is een beetje raar voor ons.’
Maar ook de alfabetische opbouw van de woorden is voor
Chinezen niet makkelijk te begrijpen. ‘Chinees is een taal
van tekens, die samengevoegd karakters vormen die een
begrip uitbeelden en woorden vormen,’ aldus Willy. ‘Dat
is dus heel anders dan woorden die door letters worden
gevormd.’ In het Chinees zijn ook de klemtonen bepalend
voor de betekenis van een zin. Door de klemtoon te verleggen kan een zin iets heel anders gaan betekenen. Hij
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vergelijkt taal met muziek. ‘Iedereen kan geluid uit een
piano halen, maar niet iedereen is een pianist.’
Waar hebben Wendy en hij in Nederland het meest aan
moeten wennen? ‘Aan het klimaat!’ zegt hij zonder bedenktijd. ‘De nattigheid en de temperatuurverschillen
die van de ene op de andere dag - of zelfs op dezelfde
dag - heel groot kunnen zijn.’ En ook de Nederlandse
manier van sparen en besparen was best even wennen.
‘Zegeltjes plakken en puntjes sparen om zoveel mogelijk
(vaak kleine) kortingen te krijgen. In China zijn ze meer
van de directe korting in één keer.’

dat iets peperduur was, begreep ik dat niet. Peper is
toch helemaal niet duur? Ja vroeger wel, maar welke
vreemdeling (en zeker uit het verre oosten, waar veel
pepers vandaan komen) weet dat? Of de uitdrukking
“wat heb jij lange tenen”. Ik? Mijn voetjes zijn zo klein!
En als iemand je vraagt of je in de kerk geboren bent,
moet je maar begrijpen dat je de deur per ongeluk open
hebt laten staan…’

Frietboer
‘Er zijn zoveel verschillen. Bijvoorbeeld in de
benadering van mensen. Als een Chinees
het ergens niet mee eens is, zegt hij dat
niet direct. Hij zegt eerst dat het
wel goed is en komt dan via een
omweg bij wat er echt aan de
hand is. Een Nederlander
zegt het veel directer.
Dat vonden wij in het
begin heel onbeschoft.
Daar moesten wij echt
aan wennen. Net zoals aan
jullie eetpatroon. Brood in
de ochtend en ’s middags en ’s
avonds warm eten. Bij ons is het
de hele dag warm eten! Volgens de
Chinese keuken eten wij liever warme
hapjes. Daarom zie je in China overal allemaal eettentjes waar je terecht kunt voor een
bepaalde snack of zo. De Chinese keuken is veel meer
dan bami, babi pangang en fu yong hai. Die gerechten zijn
eigenlijk aan de Nederlandse smaak aangepast. Ook wat
betreft hoeveelheid. Vroeger was bij de afhaalchinees
twee gerechten met alles erop en eraan vaak genoeg voor
het hele gezin. Maar nu zie je dat Chinese restaurants
ook steeds meer kleinere gerechten, zoals dim sung, op
de kaart hebben.’ Zelf heeft Willy onlangs bij Van der
Valk een lekker biefstukje gegeten. ‘Ik eet heel variabel
en maak graag stamppotjes.’ Maar ook Japanse sushi of
een lekkere Chinese bami soep laat hij niet staan. In zijn
cafetaria verkoop hij geen Chinese gerechten. ‘Ik concentreer mij op de normale producten van de frietboer.
Daarbij horen natuurlijk ook een sateetje en loempia bij,
maar dat zijn nu normale cafetariaproducten geworden.’

“wat heb jij
lange tenen”

Spreekwoorden
‘Veel misverstanden komen voort uit de vreemde spreekwoorden die in het Nederlands bestaan. Als ik hoorde

Ж
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Vuurwerkvrije buurt
Buren kunnen samen in de oudejaarsnacht de knallen,
pijlen en rotjes te lijf. Door onderling af te spreken
welke straat - of gedeelte daarvan -, pleintje, speeltuin
of stukje groen zij tot vuurwerkvrij gebied verklaren,
houden zij het jaarlijkse spektakel buiten de deur.
De gemeente helpt hen hierbij door kartonnen
borden beschikbaar te stellen, waarmee de
zones kunnen worden gemarkeerd.
De politie houdt geen oogje in het zeil,
de buren moeten zelf de orde handhaven.
De borden zijn bij de gemeente verkrijgbaar:
14070. U kunt ze
denhaag.nl/jaarwisseling, of
tot 17 december aanvragen.
Den Haag vaart met deze vrijwillige buurtactiviteit een
nieuwe koers. Uit een enquête onder 13.000 bewoners
vorig jaar bleek dat Den Haag niet te porren was voor
een knalvrije jaarwisseling. De Laak, Ypenburg, Loos-

duinen en Duindorp bereikten geen eenstemmigheid.
Dat gebeurde wel in Kijkduin, het Benoordenhout, de
Vruchtenbuurt en in delen van Scheveningen. Als proef
zijn toen op 18 verschillende plekken vuurwerkvrije
zones ingesteld op initiatief van de bewoners.
Het gunstige resultaat van dit experiment
leidt ertoe dat de gemeente deze aanpak
wil uitbreiden.
Intussen zijn bij ziekenhuizen, kinder- en
stadsboerderijen en dierenasiels wel verboden van kracht. Het gaat om 23 plaatsen
in totaal. Een overtreding hier kan tot een forse
boete leiden.
En voor de liefhebbers: burgemeester Pauline Krikke
verricht 31 december op middernacht het Nationale
Aftelmoment op de Hofvijver.
Dave Heins
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M A R C E L VA N G U L D E N E R

FR ANS KERKHOF

Requiem voor een kerk
Als ik de deur uitstap en naar links de straat uit kijk, zie ik de robuuste toren van de
Sacramentskerk aan de Sportlaan. Een vertrouwd beeld dat hoort bij mijn beleving van de
Bloemenbuurt en omgeving. ‘s Zomers gaat de spits deels verscholen achter de bomen
die rondom de kerk staan, als een soort groene beschermende haag.
Helaas was die bescherming niet afdoende en zal ik die toren niet lang meer zien. In de
Haagsche Courant van 26 november stond een foto waarop te zien was hoe monsterachtige werktuigen korte metten maken met het schip van dit monumentale gebouw. Een
kerk waarin bijna honderd jaar het geloof beleden werd, waar duizenden kinderen zijn
gedoopt en even zovele uitvaartdiensten
zijn gehouden. Vanaf het begin van de
twintigste eeuw togen hele families naar
deze plek; vader netjes in het pak en
moeder en de kinderen in hun zondagse
kleren. Het gaat me wel een beetje aan
het hart als ik puinhopen zie van dit eens
zo fiere bouwwerk.
In Nederland lopen kerken al jaren leeg
terwijl er tegelijkertijd een enorme behoefte
is aan zingeving. Waar komt het succes van een blad als Happinezz vandaan? Waarom
gaan steeds meer mensen een weekendje op retraite in een klooster of een ander rustig
oord? En waarom lopen de kerken rond de kerstdagen wel helemaal vol? Iets in ons zegt
dat er meer is dan de beslommeringen van het dagelijkse leven; dan geld verdienen en
uitgeven en je Facebookpagina bijhouden. In de middeleeuwen werd de kerk gebruikt
om mensen zich te laten verzoenen met de verschrikkingen van het aardse bestaan. In
veel gevallen is dat bij ons niet meer nodig. Voor de meeste mensen in de westerse
wereld is het leven draaglijk of zelfs aangenaam te noemen.
Omdat we nu meer vrije tijd tot onze beschikking hebben, is er ruimte om te mijmeren
over ‘de grote vragen van het leven’. Vragen waarop de kerk van oudsher een antwoord
had, alleen nemen we met die antwoorden veelal geen genoegen meer. Maar er zijn ook
vragen waarop we het antwoord waarschijnlijk nooit zullen vinden. Zal het ons met al onze
kennis en wetenschap ooit lukken ook maar een enkele bloem na te maken?
Daarom is het misschien niet zo gek dat mensen tegen het einde van het jaar plots
behoefte hebben aan wat spiritualiteit. Een beetje nadenken over andere zaken dan
de ingrediënten voor het kerstmenu of het besteden van de dertiende maand, kan vast
geen kwaad. En daar is december een mooie maand voor.

COLUMN
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A N N M A R I E VA N O O R S C H OT

FLEUR BEEMSTER

Ik speel graag
met de zaal

INTERVIEW

Na een mooie loopbaan in de public affairs en communicatie sprong hij tien jaar geleden in het
diepe. Hij zegde zijn baan op en werd zzp’er; om zijn passie te volgen. Dagvoorzitter, gespreksleider, moderator, dát wilde hij zijn, 24/7. Toen 41 jaar oud, met gezin en hypotheek… Het werd
een van zijn beste beslissingen. Stefan Wijers geniet niet alleen van zijn werk, hij kan er ook
goed van rondkomen.
De kleine, knusse werkkamer van Stefan Wijers op de
eerste verdieping kijkt uit op het Sneeuwbalplein. Op het
bureau ligt een stapeltje systeemkaarten, volgeschreven
met steekwoorden en teksten die hij gebruikte toen hij
een bijeenkomst van het COA (Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers) moest leiden. Gemiddeld komt hij eens per
week in actie als moderator. Alleen in de zomermaanden heeft hij geen opdrachten, dan vinden er weinig
events plaats. Zijn klanten variëren: van het ziekenhuis
LUMC, de provincie Noord-Holland en ministeries tot
pensioenfondsen, werkgeversorganisatie VNO-NCW
en Philips. En hij komt als vrijwilliger in actie voor De
Hyacint en het Vadercentrum aan het Jonckbloetplein.

en ontdekte dat ik interactie tussen mensen goed
op gang kon brengen en dat heel leuk vond. Spannend werd het toen ik Ad Scheepbouwer (destijds
bestuursvoorzitter KPN, red.) had gestrikt. Mijn
baas werd nerveus en vond dat ik deze topman
moest afbellen. Drie dagen van tevoren. Dat heb
ik natuurlijk niet gedaan. Ik heb een panel met
Opta-mensen geformeerd die het gesprek met
Scheepbouwer aangingen. De zaal zat helemaal vol,
die mensen heb ik vragen laten stellen. Het werd
een heel goede bijeenkomst. Collega’s zeiden: hier
ben je goed in, dit moet je gaan doen. En toen heb
ik de sprong gewaagd.’

Wat maakte dat je je passie ging volgen?
‘Ik heb mijn passie echt ontdekt bij mijn laatste
werkgever OPTA (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit die toezag op naleving van
de telecommunicatiewetten en in 2013 opging in de
Autoriteit Consument en Markt, red.). Ik werkte daar
sinds 2001 en was senior communicatieadviseur en
adjunct-secretaris. In 2008 startte ik OpTalk, een
interne bijeenkomst waarbij eens per maand een
externe gast in gesprek ging met de Opta-collega’s.
Ik organiseerde en modereerde de bijeenkomsten

Je nam wel een risico.
‘Dat was te overzien. Mijn vrouw werkte ook, we
hebben één zoon die toen 2 jaar was. We woonden
hier al aan het Sneeuwbalplein en konden de hypotheek goed betalen. Ik had geen businessplan,
helemaal niets. Ik begon gewoon.’
Je startte in 2008, twee jaar later brak de economische
crisis uit. Moest je veel aan acquisitie doen?
‘Het valt mee. In dit vak moet je het in de eerste
plaats goed doen, dan zijn mensen tevreden en
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huren ze je opnieuw in. Maar je moet zorgen dat ze je
niet vergeten. In oktober heb ik vanwege het tienjarige
jubileum een gratis webinar gegeven voor al mijn relaties. Het webinar ging over mijn motto dat vorm kracht
geeft aan de inhoud. Voorafgaande aan het webinar heb
ik 300 brieven verstuurd met daaraan een zakje met
koffie geplakt. Mijn boodschap was: ik kan de koffie
zelf niet zetten, maar ik hoop dat we toch samen koffie
drinken. Dertig mensen logden in, 10%, dat is best veel.
Maar deze marketingactie kostte me wel 4.000 euro.’

in de groep op die zegt dat hij het allemaal niks vindt.
Krijgt hij meerdere collega’s mee dan wordt het lastig.
Soms moet ik dan de gifbeker leegdrinken. Zoals laatst
toen ik hoorde dat een bedrijf op zoek ging naar een
andere moderator. Natuurlijk ga je bij jezelf te rade. Wat
heb ik fout gedaan? Je moet eigenlijk voortdurend de
peilstok hanteren, is iedereen in de groep nog tevreden
over de opzet.’

Je leidt ook inspraakavonden van gemeenten en provincie.
Is dat heel anders?
‘Mensen kunnen dan heel boos zijn. Bijvoorbeeld de
Wat is zo bijzonder aan dagvoorzitter zijn?
‘Ik wil graag mensen met elkaar in contact brengen,
verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein
ervoor zorgen dat mensen samen weten waar ze naar
1813 in Den Haag. Bewoners willen dat niet, zijn bang
toe willen en tot actie komen. De interactie met de zaal
voor terroristische aanslagen en denken dat hun huis
minder waard wordt. Meestal laat ik aan het begin van
vind ik heel belangrijk. Ik bedenk creatieve manieren
om mensen uit hun stoel te krijgen. Een mooi voorbeeld
de avond de boze mensen uitrazen. De puist moet je eerst
is de bijeenkomst voor het COA. Ik heb de zaal met
uitknijpen. Daarna kan het gesprek met de gemeente
armgebaren in groepen verdeeld die verschillende
op gang komen. Heel lastig was de inspraak in opdracht
rollen kregen. De ene groep kreeg bijvoorbeeld de rol
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over
van Yousef, een elfjarig jongetje uit Aleppo, een andere
de aanvliegroutes naar Lelystad. Hans Alders (voerde
groep de rol van staatssecretaris van Justitie. Vanuit
overleg met alle betrokkenen over de ontwikkeling van
Schiphol en adviseerde de minister daarover, red.) kon
die verschillende rollen mochten ze vragen stellen aan
zijn verhaal niet doen, werd voortdurend onderbroken
de bestuursvoorzitter van het COA op het podium. In
feite interviewde de zaal de voorzitter.’
door mannen in corduroy broeken die
heel hard schreeuwden dat het niet
IK
BEN
OPGEGROEID
Op je website zeggen klanten dat je voor
klopte. Voor dit soort agressie ben
een ontspannen sfeer zorgt, waardoor
IN DENEMARKEN, DAAR ik niet bang. Ik denk dat dat ook te
iedereen, van hoog tot laag, ook iets durft
maken heeft met mijn achtergrond. Ik
ZEGT NIEMAND ‘U’.
te zeggen. Hoe doe je dat?
ben op het Deense platteland in een
‘Ik speel graag met de zaal. Tijdens
gezin met meer dan 10 pleegkinderen
de bijeenkomst World of Health Care had ik delegaties
opgegroeid. Het waren kinderen in de problemen, die
angsten hadden en daardoor ook agressief konden zijn.
uit 16 landen. Dan kondig ik zo’n delegatie aan en roep
ik de vertegenwoordigers van dat land in de zaal op
Daar heb ik al vroeg mee leren omgaan.’
lawaai te maken. Dan vliegt ook een saaie ambtenaar
Welke bijeenkomst in de afgelopen 10 jaar was extra bijzonder?
uit zijn stoel om te juichen. Ik zeg ook zelden ‘u’. Ik ben
‘De bijeenkomsten met koningin Máxima. Ik heb er
opgegroeid in Denemarken, daar zegt niemand ‘u’. Op
twee mogen doen als dagvoorzitter. Daar zit een heel
die manier krijg je ook een informele sfeer die je nodig
hebt voor die interactie. Ministers, bestuursvoorzitters,
protocol aan vast. Van ‘ je’ zeggen is geen sprake. Je mag
de meeste mensen in hoge functies vinden het geen
de koningin niet eens rechtstreeks iets vragen. Zo zat
probleem. Alleen burgemeesters, die staan er nog wel
ik met haar en studenten aan tafel op een podium in
opdracht van de ING. De zaal vol, onder wie ook beeens op dat je ‘u’ zegt, terwijl je in de voorbespreking
stuursvoorzitter Jan Hommen. De studenten mochten
gewoon ‘ je’ tegen ze mag zeggen.’
dus niets direct aan de koningin vragen, terwijl zij wel
de uitstraling heeft van “vraag maar raak”. Het was
Je bent behalve dagvoorzitter ook gespreksleider. Kun je
moeilijk. Hoe houd je het natural. Via oogcontact gaf ik
een voorbeeld van die rol geven?
‘Ik begeleid strategiesessies. Recent nog met de penhaar gelegenheid iets te zeggen op de vragen. Maar op
sioenfondsen. Dat ging over de technologische onthet eind ging dat toch mis. We moesten afsluiten met
wikkelingen, zoals blockchain, en de gevolgen voor de
spaartips. Ik mocht Máxima niet om een tip vragen en
pensioenorganisatie. Meestal lukt het me de groep tot
met non-verbale communicatie lukte het me niet haar
daartoe te verleiden. Het draaiboek was tot de seconde
gezamenlijke keuzes en besluiten te krijgen, dan zie ik
uitgeschreven.’
blije gezichten van de directeuren of bestuursvoorzitters. Maar soms lukt het niet. Dan staat er toch iemand
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BERG & DAL

ren:
Reserve
13 33
070-325
E!
LIN

OOK ON

van 17.00 - 21.30 uur

3-gangen keuzemenu e 18,50
Voorgerechten

• Broccoli courgettesoep
met knoflook croutons
• Tempura van verse groente
• Ravioli met bospaddenstoelen en truffel
• Gamba’s aïoli met brood
• Zalmcocktail met romige dille mousse
• Mexicaanse empanada met een knoflookdip
• Gerookte runder carpaccio met truffelmayonaise,
rucola en Parmezaanse kaas
Voor informatie over feesten, vorkjesdiners,
high tea, high wine en buffetten:

www.bistrobergendal.nl

Hoofdgerechten

• Falafel salade met verse spinazie, gegrilde
paprika, bloemkool, wortel, olijven en quinoa
• Gado-gado salade met lontong, tofu en tempeh
• Heek filet op de huid gebakken, stamppotje van
raapsteeltjes en een wittewijnsaus
• Tonijnburger met ravigottesaus, salade en frites
• Rendang met boontjes, sambal goreng telor en
witte rijst (ook vega)
• Tajine van rundvlees, seizoensgroente en
aardappel
• Schnitzel met champignonroomsaus, salade en
frites
• Cheeseburger met cheddar, salade en frites
• Varkenshaas saté met atjar ketimoen en frites

Nagerechten

• Huisgemaakte aardbeien cheesecake
• Frambozen sorbetijs met mango en munt
• Spekkoek met kokosijs
• Red velvet cake
• Crème brûlée van limoncello
• Brownie huisgemaakt met frambozen sorbetijs
• Kaasplankje 3 soorten kaas
Lekker met likeur van Van Kleef!
O.a. Roomnootje/Gember/Anijs/Limoen/Amandel/
Koffie/Boterbabbelaar/Chocolade/Aardbei/Walnoot/
Salmiak

LUNCH

van 12 to

t 16 uur

Bosjes van Pex | Daal en Bergselaan 11 | 2565 AB Den Haag | www.bistrobergendal.nl
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van de waarnemend wijkagent

meewerken aan uw
eigen leefbaarheid
en veiligheid
PA S C A L L E V I S S E R

E L I S A B E T H VA N E L S E N
COLUMN

Als politie zijn wij steeds op zoek naar manieren om samen met andere partners in de
Bloemenbuurt te werken aan leefbaarheid en
veiligheid. Ook u als burger zien wij als een
belangrijke partner die kan bijdragen aan
deze onderwerpen.

zijn vernield, brandbaar materiaal dat op een bepaalde
plaats is blijven liggen of ligt, locaties waar illegaal en
dus vaak zeer gevaarlijk vuurwerk wordt verkocht,
of ongeregeldheden die u verwacht in een bepaalde
straat. Uiteraard zijn wij als politie eveneens alert op
mogelijke trends en ontwikkelingen.

Jeugdoverlast Goudsbloemlaan

Uw informatie kan hieraan bijdragen en van grote
waarde zijn om incidenten te voorkomen.

Zo´n onderwerp is bijvoorbeeld jeugdoverlast. Jongeren
uit de wijk Segbroek en omliggende wijken komen graag
samen op verschillende locaties in de Bloemenbuurt.
Als wijkagenten kennen wij deze jongeren en werken
wij om de overlast zoveel mogelijk te beperken nauw
samen met onder andere de gemeente en de jeugd- en
opbouwwerkers. Ook denken wij samen na over een
passende oplossing of maatregel waarin wij zowel de
omwonenden als de jongeren willen betrekken. Misschien is er onlangs een jeugd- of opbouwwerker bij u
langs geweest om u te vragen naar uw beleving over de
jeugdoverlast op de Goudsbloemlaan. Zoals u wellicht
weet, wordt deze locatie opnieuw ingericht en wordt
er specifiek rekening gehouden met dit onderwerp.

Het beleid ten aanzien van de jaarwisseling is gewijzigd:
- Er zijn GEEN (vreugde)vuren toegestaan in het
stadsdeel Segbroek. De politie zal daartegen optreden;
- De legale vuurwerkverkoop alleen is toegestaan op
28, 29, 30 en 31 december;
- Vuurwerk mag worden gekocht als je 16 jaar of
ouder bent. Dit mag pas worden afgestoken van 31
december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
- Afsteken vóór oudejaarsavond is dus niet toegestaan
en ook daar zal door de politie tegen opgetreden
worden!

Om de jeugd meer te betrekken bij de directe omgeving
en de bewoners, organiseren de jeugd- en opbouwwerkers in samenwerking met de jongeren een kerstontmoeting op de Goudsbloemlaan. Dat zal zijn op 27
december tussen 13.00 en 16.00 uur, onder het genot
van een alcoholvrije versnapering. Ook u bent van
harte uitgenodigd om aan deze borrel deel te nemen!
Details van deze bijeenkomst volgen nog.

Wilt u vuurwerkoverlast melden? Dat kan via
0900-8844 of via
meld.nl/vuurwerk

Informeer ons om incidenten te voorkomen

Ik wens u alvast fijne feestdagen en een veilige en mooie
jaarwisseling in de Bloemenbuurt en een voorspoedig
2019. Graag tot ziens in de wijk!			

Dan wil ik uw aandacht nog vragen voor de aankomende jaarwisseling. Uiteraard hoop ik dat deze
avond op een rustige en veilige manier zal verlopen.
Graag vraag ik daarbij uw hulp. Dit kunt u doen door
uw ervaringen van eerdere jaren, vanuit uw eigen
straat of omgeving met mij te delen. Het kan gaan om
vuilnisbakken die eerdere jaren niet zijn afgesloten en

Heeft u andere vragen of wilt u een andere melding
bij de politie doen, dan kunt u telefonisch contact
opnemen. Bel het algemene politienummer
09008844 (lokaal tarief) of stuur een bericht via de mail
naar
pascalle.visser@ politie.nl

Met vriendelijke groet,
Pascalle Visser
Waarnemend wijkagent Bloemenbuurt
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Wat eet de
Bloemenbuurt?
ANJE BROEKMAN

We zitten flink in de herfst. Daar hoort stevige kost bij, zoals pompoensoep en zuurkool. Die gerechten kunt
u ook serveren met Kerstmis. U kunt het diner afsluiten met Grand Marnier ijstaart: een heel feestelijk toetje!
Om je vingers bij af te likken.

Pompoensoep
Benodigdheden:
Een flessenpompoen, een rode peper, stukje verse gember,
twee rode uien, zout en peper, vier teentjes knoflook, een
groentebouillonblokje, een blik kokosmelk, verse koriander
of peterselie, 100 cc slagroom, drie eetlepels olie, rasp
van een sinaasappel en sap van de helft, een afgestreken
eetlepel garam masala.
Bereidingswijze
Olie in grote pan verwarmen, gesnipperde ui, rode peper,
gember en knoflook toevoegen, zachtjes garen. Intussen de
pompoen wassen en drie minuten in de magnetron leggen,
dat vergemakkelijkt het snijden. De pompoen in brokjes
verdelen, sinaasappelrasp, sap, kruiden en water toevoegen,
zodat de pompoen onder water staat; aan de kook brengen,
en heel zachtjes drie kwartier laten stoven. Dan de staafmixer
erop, kokosmelk erbij en opnieuw verwarmen, misschien
nog wat water toevoegen. De slagroom verwarmen, soep
opscheppen, klein scheutje slagroom erin en garneren met
peterselie of koriander.

Zuurkool
Benodigdheden:
Een zakje zuurkool, twee grote uien, 400 gram gehakt, 300
cc crème fraîche, 250 gram cranberries of een pot compote,
boter, aardappelpuree
Aan de slag
Een kilo aardappelen gaar koken, fijnstampen met warme
melk, peper, zout, nootmuskaat, een likje mosterd en een
klont boter. De cranberries wassen, 200 cc water aan de
kook brengen met 200 gram suiker en wat kaneel, cranberries
toevoegen en 10 minuten zachtjes laten koken. Uien fruiten
in een beetje boter. Gehakt apart rullen, ook in boter met

peper en zout en nootmuskaat. In een grote ovenschaal,
eerst de zuurkool doen, daarna de uien, dan het gehakt,
dan de crème fraîche, de cranberries of compote, en als
laatste de aardappelpuree met daarop een paar vlokjes
boter. Ongeveer 30 minuten in een voorverwarmde oven
zetten, op 180 graden.
Wanneer je dit recept inderdaad met de kerstdagen maakt,
dan kun je het gehakt misschien vervangen door een beenham. Of je laat vlees helemaal achterwege.

Grand Marnier ijstaart: zo lekker!
Benodigdheden:
12 lange vingers, Grand Marnier, drie eieren, 125 gr suiker,
ietsje zout, 250 cc slagroom, chocolade hulsttakjes
En dan nog even nagenieten
In een springvorm de lange vingers leggen en besprenkelen
met vier eetlepels Grand Marnier. De eieren splitsen en de
dooiers met de helft van de suiker heel lang mixen, tot de
massa heel lichtgeel is geworden. Dan de slagroom kloppen
met de rest van de suiker. Tot slot met goed schoongemaakte mixerspatels het eiwit kloppen met een snufje zout.
Bij de dooiers nog vier eetlepels Grand Marnier voegen,
dan mengen met de slagroom en daarna heel voorzichtig
het eiwit erdoor spatelen. Op de lange vingers gieten en in
de vriezer zetten, minimaal zes uur. Drie kwartier voordat hij
op tafel komt in de koelkast zetten, voor het opdienen de
springrand verwijderen en garneren met de chocolaatjes.
Het fijne van deze recepten is, dat ze allemaal heel goed van
tevoren te bereiden zijn. De smaken passen ook allemaal
goed bij elkaar.
Heel veel plezier met het klaarmaken en smakelijk eten!
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LO U K I E N A K

J U R R I E VOS

TRY-OUT EETCAFÉ KRIJGT VERVOLG
Enthousiaste vrijwilligers hebben op vrijdag 16
november in ons wijkcentrum een driegangendiner
verzorgd voor bewoners van de Bloemenbuurt.
Deze try-out was zo succesvol dat ze vervolg
krijgt in Eetcafé De Hyacint, een buurtproject
van samen eten op iedere eerste woensdag van
de maand. De eerste keer zal zijn op 2 januari 2019;
inloop tussen 18.00 en 18.30 uur.
U kunt zich daarvoor opgeven bij Loukie Nak:
telefoon 070 – 363 66 04. Waarvoor geeft u zich
dan op? Voor Eetcafé De Hyacint! En de kosten?
€ 7,50! U bent van harte welkom!

K L A A R TJ E D E V R U E H

NIEUW IN 2019!
HUISKAMER DE HYACINT
Vanaf 6 januari is om de week op zondagmiddag
van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur het wijkgebouw
van De Hyacint geopend. En bij goed weer natuurlijk ook onze mooie tuin. U bent welkom voor een
praatje, de krant, een spelletje, een kopje thee
of koffie, een wijntje of een ranja met een rietje.
Kortom alsof u thuis bent maar dan in gezelschap
van anderen! Een leuke groep vrijwilligers heeft
aangegeven deze zondagmiddag bijeenkomsten
graag te willen organiseren en daar zijn we erg
blij mee. Dus wilt u er zondagmiddag even uit,
kom gewoon gezellig langs!

Nieuwe boompjes en Feestdagen
Dit is alweer het winterexemplaar van Wijkwijs.
Dat is snel gegaan! Is de zomer net geweest,
zit je zo weer in de winter! Ik ga (alweer) een
klein stukje over koetjes en kalfjes schrijven.
Ik ben heel blij met de nieuwe boompjes
die vorig jaar, en ook dit jaar overal in de
Bloemenbuurt werden geplant. Alweer een
tijdje geleden is bij ons huis, voor de deur,
ook een boompje geplant. Dat is nu al best
een grote boom geworden. Hij is 10 jaar
oud. Mijn moeder en ik hadden dit jaar wilde
plannen om in de boomspiegel – dat is het
stukje aarde om de boom heen – allemaal
planten en bloemen te planten. Volgend jaar
gaan we het ook echt doen.
Ook zitten we alweer midden in de feestdagen.
Advent, Sinterklaas, Kerstmis en Driekoningen.
Adventskransjes, pepernoten, kerstbrood
en heerlijke driekoningencake van mama.
Mmmmmm… Ik heb er al heel veel zin in. En
het duurt allemaal niet lang meer. Als ik dit
schrijf duurt Advent nog maar 21 dagen en
Sinterklaas nog maar 24. Kerst is het over
43 dagen en tot Driekoningen duurt het
nog maar 60 dagen. Eigenlijk duurt het tot
Driekoningen nog 60 dagen.
Er is voor de feestdagen dus nog genoeg
tijd om voorraden in te slaan!
Lieve groetjes van Jente
JENTES VERHA AL
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Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
gratis verwijderen.

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

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

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti
bij komt!

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

DPZ 2016
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www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

05-07-16 08:53
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Ditjes & Datjes
BUITER BETER APP
Via de BuitenBeter app kunt u problemen in de
openbare ruimte aan de gemeente melden. Is er afval gedumpt op straat of tussen het groen? Is de straatverlichting
kapot? Ligt er hondenpoep? Slingeren er zwerffietsen? Of
zijn vuilniszakken en dozen niet in maar náást de ondergrondse afvalcontainers gedeponeerd? Geef het snel en
simpel door aan de gemeente, gewoon met uw mobiel. Zo
helpen we de gemeente bij het schoon- en op orde houden
van onze leefomgeving. Ook meldingen
over vuurwerkoverlast rond oudjaar kunt
u doorgeven. Download de app op uw
smartphone! Zie voor meer informatie,
buitenbeter.nl

→

DE KAST VAN LOTJE
Stichting Lotje helpt gezinnen in nood, onder andere met 16 grote paarse kledingkasten waar hulpverleners
gebruik van kunnen maken voor kinderen die (bijna) niets
hebben. Deze kasten staan verspreid over Den Haag en
zijn gevuld met tweedehands kinderkleding in goede
staat, schoenen, en klein speelgoed zoals boeken puzzels, kleurspullen en spelletjes. In onze wijk staat de Kast
van Lotje in het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) op de
Hanenburglaan. Kleding in maat 80 tot en met 176 is welkom
en moet schoon zijn en in nette staat. Momenteel gaat het
vooral om winterkleding. Er is behoefte aan winterjassen
(gewassen svp!), regenkleding, winterlaarzen en -schoenen, sjaals, mutsen en wanten. Omdat veel kinderen in
Den Haag van hulp afhankelijk zijn, zijn ook gymschoenen,
schooltassen, broodtrommels en dergelijke, die nog schoon
en mooi zijn, van harte welkom. Dus als u
dingen heeft liggen die uw kinderen niet
mee gebruiken, denkt u dan aan de Kast
van Lotje? Bezoek de website voor meer
stichtinglotje.nl
informatie,

→

→

UITZICHT ZOEKT VRIJWILLIGERS

Ondersteuning door vrijwilligers is van onschatbare
waarde in Uitzicht. Voor verschillende posities zoeken wij
enthousiaste kandidaten:
-- om te helpen binnen de groepswoningen, bijvoorbeeld
tijdens de maaltijden;
-- om activiteiten als luisteren naar klassieke muziek,
sjoelen, hersengymnastiek e.d. te organiseren of daarbij
te ondersteunen;
-- om te assisteren bij optredens en éénmalige activiteiten;
-- om samen met een bewoner wandelen, voor te lezen,
of een gewoon een gesprek te voeren.

Neem voor meer informatie contact op met Monique Koene,
coördinator informele zorg,
06 - 398 505 27
monique.koene-utz@florence.nl

→

KERSTCONCERT CHRISTELIJK RESIDENTIE
MANNENKOOR (CRM)

Vrijdag 21 december om 20.00 uur geeft het CRM zijn
jaarlijkse kerstconcert in de H. Anthonius Abtkerk aan de
Scheveningseweg 235 te Den Haag. Het belooft weer een
sfeervol concert te worden met sopraan Saejeong Kim,
musici van het Holland Symfonie Orkest, Aarnoud de Groen
op zowel vleugel als orgel en dames van het koor Songs
for You uit Beverwijk. Het concert staat onder leiding van
dirigent Aldert Fuldner. Kaarten à € 18,00, inclusief pauzedrankje, zijn verkrijgbaar bij de leden of via de website
crmmannenkoor.nl
van het koor:
Jongeren t/m 16 jaar hebben gratis toegang. Busvervoer
naar en van Scheveningen is mogelijk à € 10,00 per persoon
via 3 opstapplaatsen in het Westland. Nadere informatie
over dit vervoer via Rooney Taxi:
0174 – 388888

Mme Bouquet, een neus voor wijn!

• Voor unieke wijnen en
wijngeschenken
• Bestel nu uw eindejaarspakketten

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

• Professionele pedicurebehandeling •

Afspraak maken?
Bel: 06-83798462

• Voetmassage •

Asterstraat 138
www.opblijevoeten.nl

(ook voor Ooievaarspashouders)

Nieuw in de regio

Outdoor BSO
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!
r Basisschool
Wij halen kinderen op bij onder mee

Bohemen, Vrije School Wonnebald

Meer info
rmatie:
m 06 1587
4978
e ferguson
@
w www.zo zokinderopvang.nl
kinderopv
ang.nl
ue.

en de International School of The Hag

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

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

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

POLITIE (GEEN SPOED)
Bureau Segbroek
0900 8844
WIJKAGENT
Pascalle Visser
pascalle.visser@politie.nl
SCHOOLWIJKAGENT
Vacant
schoolwijkagent.segbroek@politie.nl
BR ANDWEER (GEEN SPOED)
070 - 424 46 00
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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Nuttige informatie Gemeente Den Haag en stadsdeel Segbroek

WIJKWIJS N O 4 2018

WIJKBER A AD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'
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ADVERTEREN IN WIJKWIJS

COLOFON

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
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stapelbed
Stamboom
Bommelding
Tandoori
Blokfluit
Leedvermaak
Kandelaar
Streepjescode
Schuttingtaal

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Renstal
Knollenveld
Borstcrawl
Wonderdokter
Klokkenluider
Kazachstan

Tijdens welk feest hebben Frans en Noël elkaar leren kennen? (3e letter = 12)

3

18

18. De kegelvruchten van deze conifeer geven smaak aan gedistilleerd. (1e = 16)

17. U heeft 8 even grote oliebollen waarvan er één ietsje zwaarder is dan de anderen. Hoeveel weegbeurten op een balansweegschaal zijn er minimaal nodig om met zekerheid
deze krent uit de pap te kunnen halen? (3e letter van het juiste aantal in het Spaans = 10)

16. Welke luidruchtige kookhulp ontploft van woede omdat zij niet welkom is in een vuurwerkvrije zone? (5e letter = 8)

15. Willem, Felipe en Harald willen pokeren. Welke dag in januari zou kunnen? (7e letter = 3)

14. Navidad staat tot Sagrada Familia als ... staat tot Brandenburger Tor. (1e letter = 6)

13. Het boek A Christmas Carol is vaak verfilmd. De hoofdpersoon krijgt bezoek van 3 geesten uit verleden, heden en toekomst. Wat is de voornaam van deze vrek? (2e letter = 14)

12. Naar wie verwees de cynische krantenkop ‘Twanprestatie’? (2e letter achternaam = 15)

11. Welk kerstliedje kan ‘s avonds na twaalven niet luidkeels gezongen worden? (2e letter = 1)

10. Welke naam kan voor Holland en voor Jong-un staan? (1e letter = 2)

4

8

6
17 17

15

8

12

3

15

3

3

6

1

9

3

8

12

6

5

7

8

8

16 17 17 12

12

11

8

8

12 10

15 10 10
8

3
3

11

8

8

4

12

12

13

8

1

13

11

3

5

10

8

8

8

3

3

8

10

2

15 10 10

8

8

16 17 17 12

8

1

8

8

8

12 10

3

Pagina draaien

9. Op de 4e donderdag van november wordt in Amerika Thanksgiving gevierd. Daags
erna begint men traditioneel met kerstinkopen. Met welke kleur wordt deze dag ook in
Nederland steeds bekender? (3e letter = 17)

14 11

8

11

9

8. Op Tweede Kerstdag wordt er traditiegetrouw gevoetbald in Engeland. Toch klinkt
het alsof men vooral de vuisten laat spreken op deze dag. Over welke dag hebben de
Engelsen het? (4e letter = 18)

4

5

11

18

8

12

6

3

2

1

7. De mistletoe is waarschijnlijk niet populair bij de #metoo-beweging omdat iedereen die
eronder staat volgens de traditie gekust mag worden. Onder welke naam is dit verzoenend
plantje in Nederland bekend? (1e letter = 13)

6. Het 3e en 4e woord van het leesplankje verwijzen naar 2 Nederlanders die ons dit jaar zijn
ontvallen. Welke letter hebben hun achternamen gemeenschappelijk? (= 11)

5. Dit uit het Latijn afstammende woord betekent ‘verdelen’. In het Engels hoor je het terug
in de vertaling van het werkwoord ‘delen’. Welk woord kwam in Nederland in geen enkel
verkiezingsprogramma voor maar zorgde toch voor verdeeldheid? (3e letter = 9)

4. Dit genie had over alles een theorie. (7e letter achternaam = 4)

3. De gebroeders Anker en de gebroeders Moszkowicz zijn roemruchtige namen in de
rechtszaal. Een andere beruchte naam is die van de zussen Astrid en Sonja. Wat is hun
achternaam? (3e letter = 7)

90°

2. Welke plaats hebben Kroatië en Tom Dumoulin dit jaar gemeen ? (5e letter = 5)

1.

Hieronder staan 18 vragen variërend van weetjes en kennisvragen tot doordenkertjes en pittige hersenkrakers. Bij elke vraag wordt een letter gevraagd
die correspondeert met een getal. Onderin het diagram kunt u de gevonden
letter bij dat getal invullen. Uiteindelijk is er dan een citaat te lezen. Succes!

KERSTPUZZEL
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Ook komend jaar staan
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