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VAN DE REDACTIE

Deze keer is het aan mij in de hoedanigheid van
bestuurslid om een stukje te schrijven voor Wijkwijs,
ons onvolprezen wijkblad.

De bedrijvigheid in de Bloemenbuurt is nog lang

Om te beginnen was er de eerste gezamenlijke en
geanimeerde nieuwjaarsreceptie (van Bomen- en
Bloemenbuurt) die op 8 januari werd georganiseerd
in 'Onder de Bolster' aan de Kastanjestraat.

vervanging riolering, vernieuwing water- en

Beide voorzitters hielden hun nieuwjaarstoespraak
waarin zij de hoogte- en dieptepunten van het
afgelopen jaar de revue lieten passeren.

op de schop.

De voorzitter van de Bomenbuurt memoreerde aan
het feit dat 2016 voor zijn buurt een triest tintje had
door de opheffing van wijkvereniging De Kruin.
Hun gebouw aan de Acaciastraat, waar bewoners
meer dan twintig jaar terecht konden voor allerlei
activiteiten, werd door de gemeente verkocht en de
wijkvereniging heeft zichzelf uiteindelijk opgeheven.
Aanvankelijk zou er, om De Kruin te herhuisvesten,
een aanbouw komen aan ons eigen wijkgebouw De
Hyacint. Te elfder ure werd dit afgeblazen.
Om dezelfde reden beschreef interim-voorzitter
Jurrie Vos van de Bloemenbuurt 2016 als een goed
jaar voor de Bloemenbuurt. Er komt geen aanbouw
aan ons fraaie wijkgebouw en de rustieke binnentuin
behoudt vooralsnog zijn status van ‘stads-oase’.
Vanuit het raam van onze bovenwoning zie ik regelmatig bij mooi weer mensen van de yogaclub
die in opperste concentratie om een monumentale
boom heen staan. Of een clubje tai chi-beoefenaars, dat voor een buitenstaander merkwaardige
bewegingen uitvoert. Zo hoort de sfeer op het
binnenplein te zijn.
Ik roep iedereen op om de sfeer van de mooie
tuin eens te komen ervaren. Dat kan tijdens de
eerstvolgende bewonersvergadering op 17 mei
aanstaande.
Of meldt u aan als kandidaat-bestuurslid van het
wijkberaad. Denk mee over zaken die onze wijk
aangaan en dat in de sfeervolle ambiance van het
karakteristieke wijkgebouw.
Om de wijze woorden van president John F. Kennedy
te parafraseren: ‘Vraag niet wat het wijkberaad voor
u kan doen, maar vraag uzelf af wat u voor uw wijk
kunt betekenen.’
Marcel van Guldener

3

niet ten einde. Overal struikel je over zandhopen, buizen en stenen. Herinrichting straten,
gasaansluitingen: het kan niet op. Hoe noodzakelijk dergelijke werkzaamheden zijn voor de
leefbaarheid in de buurt, leest u in De Wijk gaat
Ook in andere artikelen krijgt u interessante informatie voorgeschoteld over uw leefomgeving.
Buurtapps kunnen een goed middel zijn om contact
te onderhouden met wijkbewoners, Coöperatieve
Woningbouwvereniging Tuinstadswijk Daal en Berg
bestaat 100 jaar, en Sportvereniging HBS al bijna
125 waarvan pakweg 50 in de bosjes van Pex. Verder
blijkt onze duinenrij te liggen in een van de mooiste
natuurparken van Nederland. Aanleiding voor een
korte wandeling door de ontstaansgeschiedenis van
het duinlandschap in de Bloemen- en Bomenbuurt.
Ook de mens is niet vergeten in dit nummer. Didier
Schellingerhout vertelt over het wel en wee van de
eindexamenleerling, Marcel van Guldener roemt
Bach als mens, en Eva Kuylman merkt dat een goed
voorbeeld goed volgen is. Gré van Lamije herinnert
zich ‘De Konijnenman’, bij wie het een vrolijke
beestenboel was; en Marja Vliegen Peter de Looff,
ruim vijf jaar lang huisfotograaf van het wijkblad.
Nog wat amfibieën, een muidhond en een buurtbloem, en het palet is compleet.
Ik zou zeggen: gaat u er eens lekker voor zitten.
Misschien wel met een glas biologische wijn van
Madame Bouquet in de hand.
De redactie

HERINNERINGEN GEZOCHT
In het volgende nummer van Wijkwijs gaan we een
artikel wijden aan de evacuatie van de Bloemenbuurt
in oktober 1942 t/m februari 1943. We zouden het
artikel graag voorzien van persoonlijke verhalen van
(toenmalige) bewoners. Heeft u de evacuatie meegemaakt? Kent u de verhalen van uw familie? Heeft u er
anderszins informatie over? Wilt u die met ons delen?
Meldt u zich dan bij de redactie:
redactiewijkwijs@gmail.com

4

WIJKWIJS N O 1 2017

WIJKWIJS N O 1 2017

WONEN

IN EEN
WONING
Als exclusieve enclave, omgeven door veel
groen en uitkijkend op een weids verlaagd
plantsoen, ligt daar in een hoefijzervorm al
bijna een eeuw het ‘Stijldorpje’ de Papaverhof mooi te wezen. Dat deze schepping van
architect Jan Wils (1891-1972) in 1986 aan de
lijst van Rijksmonumenten werd toegevoegd,
geeft wel aan hoe groot de historische betekenis is van dit architectonische pareltje op
woningbouwgebied. Jan Wils werkte geruime tijd nauw samen met de veelzijdige Theo
van Doesburg (1883-1931) grondlegger van
de invloedrijke kunststroming van De Stijl
rond de twintiger jaren van de vorige eeuw.

WIL DUR AND

rijksmonumenten in de naaste toekomst van deze
verplichting zullen worden ontheven.

Betaalbare, eigentijdse woningen voor middenstanders

Zinvol werk

Dit was de opdracht die de WBV in 1917 aan kandidaatontwerpers gaf. De aan de kunststroming ‘De Stijl’ gelieerde architect Jan Wils won uiteindelijk de competitie.
Naast de Papaverhof heeft hij tal van nog bestaande
creaties op zijn naam staan. Zo zijn er, buiten Den Haag,
het Olympisch Stadion uit 1928. Dichterbij huis zijn er
de opvallende flatgebouwen aan de Badhuisweg 142 en
aan het Jozef Israëlsplein 9. Voorts het bekende, ruim 50
jaar oude, destijds langste woongebouw in ons land ‘De
Chinese muur’ aan de Landréstraat. Ook het crematorium
Ockenburg en niet te vergeten het ‘Emmabankje’ op het
Lange Voorhout behoren tot zijn ‘oeuvre’.
In een advertentie uit 1935 - het complex werd in 1922
opgeleverd - lezen we dat de huurprijzen tussen de 38
en 50 gulden per maand bedroegen. De oorspronkelijke
sociale inslag van de coöperatie komt tot uiting in de
huidige huurprijs die gemiddeld zo’n 650 Euro bedraagt.
‘We zouden op basis van het puntenwaarderingssysteem
veel meer huur kunnen vragen, maar we willen onze
sociale oorsprong handhaven,' licht Jos toe.

STIJL

L E E N N A U TA

verkopen. Geen enkele woning gaat de huizenmarkt op.
Speculanten hebben hier dus niets te zoeken!

Huidige wooneisen

INTERVIEW

In hoeverre voldoen deze bijna eeuwelingen aan de huidige eisen op het gebied van energie en duurzaamheid?
Jos kan daar met een gerust hart positief op antwoorden.
'Recente metingen hebben uitgewezen dat onze woningen
aan de strengste energienormen voldoen.'
In 1986 en in 2006 werden de 128 woningen flink onder
handen genomen. Bij de opknapbeurt van ‘86 werden vooral het nogal verrommelde uiterlijk en de woningisolatie
grondig aangepakt. De oorspronkelijke kleuren werden
consequent in ere hersteld. Dat erna het predicaat ‘Rijksmonument’ werd verstrekt, zal geen toeval zijn geweest.

Behoud door zorgvuldig onderhoud
Hoe het is om er vandaag de dag te wonen, vroegen
we onlangs aan Jos Praat (Den Haag, 1949), die
sinds 2009 bestuursvoorzitter is van de dit jaar
jubilerende ‘Coöperatieve Woningbouwvereniging
Tuinstadswijk Daal en Berg’ (voortaan WBV).

Wooncarrière maken
Sinds 2001 woont Jos met zijn vrouw in een van de
40 geliefde 4 kamers tellende koopwoningen (gemiddelde prijs, 2 ton) aan de Papaverhof. ‘Het zijn
heerlijke, lichte en door de Stijldetails, sfeervolle
woningen, al zijn ze niet al te ruim en hebben ze
weinig kastruimte,’ karakteriseert Jos zijn woonplek.

Het driekoppige coöperatiebestuur, gekozen uit en
door de 128 leden heeft het mandaat om namens
hen beleid te ontwikkelen en uit te voeren en legt
daarover eens per jaar verantwoording af. Behoud
van het rijksmonument en het garanderen van het
woongenot zijn de belangrijkste doelstellingen.
Jos, sinds enige tijd met pensioen, doet zijn werk als
voorzitter nu zo’n 8 jaar en vindt er veel voldoening
in. ’Er komt best veel bij kijken. Ik ben er gemiddeld
wel een hele dag per week mee bezig,’ vertelt hij
de balans opmakend. Wat hij erg leuk vindt, is het
geven van rondleidingen in en om de Papaverhof.
De belangstellenden komen uit alle windstreken,
zelfs uit het buitenland.

Daarvoor woonde hij ruim 20 jaar in een
van de in totaal 68 laagbouwwoningen
aan de Irisstraat. Een illustratie van de
gebruikelijke doorstroming, die hij met
‘wooncarrière’ aanduidt. ‘Je begint als
huurder van een etagewoning en via
een wachtlijst met momenteel 20 kandidaten, hoop je uiteindelijk in een van
de vrijgekomen koopwoningen terecht
te komen. Met zo’n 2 à 3 mutaties per
jaar kan dat jaren duren!’ Overigens,
wie uit een koopwoning vertrekt,
dient deze aan de coöperatie terug te

In wezen is dit de corebusiness van de coöperatie. Daar
moet je voldoende reserves voor opbouwen. Om de renovatie van de etagewoningen in 2006 te kunnen bekostigen,
moest toch een lening worden afgesloten, die met de
verkoop van 20 benedenwoningen kon worden afgelost.
Deze woningen werden totaal gestript; de geluids- en
warmte-isolatie werden sterk verbeterd en in een aantal
gevallen werd de indeling gewijzigd.
De onder het huidige kabinet ingevoerde verhuurdersheffing hangt volgens Jos als een molensteen om de nek
van met name kleine woningcorporaties, zoals deze WBV.
‘Vorig jaar moesten wij 60.000 Euro betalen! Dat hakt er
flink in,’ licht hij toe. Het ziet er overigens naar uit dat

Dat moet gevierd worden
‘Met het jubileum van Daal en Berg in zicht is het
uiteraard extra druk. Voor augustus staat een
spetterend feest op de rol en we zijn nu al volop
bezig met het samenstellen van een jubileumboek,’
vertelt hij enthousiast.
Het was goed toeven in Jos’ woonkamer, waarin
de sfeer van die prachtige woningen van Wils zo
zichtbaar, bijna voelbaar is. Vooral de verrassende
door Theo van Doesburg (zelf ooit 3 jaar lang huurder van een van de woningen aan de Klimopstraat)
ontworpen smalle glas-in-loodraampjes boven de
raamkozijnen geven het geheel een speelse touch.

Voor meer informatie:
daalenberg.nl
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Een echte dierenvriend
Als vrijwilliger bij veel activiteiten van De Hyacint leerde ik een man
kennen die ‘De Konijnenman’ wordt genoemd. Hij kreeg die naam in de
jaren ’80 in Nieuw Waldeck, waar hij toen woonde. Uiteraard hield hij
erg van dieren.

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de

G R É VA N L A M I J E

KLEIN VERSLAG

S H U T T E R S TO C K

straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het

Vrolijke beestenboel

gratis verwijderen.

Kinderen uit de buurt kwamen bij hem langs met hun
zieke konijn of deponeerden ongevraagd wel eens een
cavia in zijn tuin. Daar had hij konijnenhokken en een
kippenren staan. Ook was er een onderkomen voor het
bokje Joris, een vrolijke vriend voor zijn drie kinderen.
Op een zomerdag riep zijn dochter: ‘Papa, kijk eens achter
je.’ Het bokbeest loosde wijdbeens een grote plas op het
parket in de keuken. Tot vreugde van de kinderen werd
de plas groter dan groot en dertig jaar later hoort hij nog
steeds: ‘Papa, weet je nog?’

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

6

www.denhaag.nl/graffiti

ervoor had de man een ren gebouwd en daar liepen de
jonge beestjes nu vrolijk in rond. De haan paradeerde.
Maar ja, kleintjes worden groot en op een mooie zomerdag
dacht de haan: ik ga eens kijken wat hier allemaal in de
buurt te beleven is. Hij strekte zijn vleugels, zette zich
af en vloog weg. Dalen moest natuurlijk ook en dat deed
hij naast een buurvrouw van twee huizen verder die
heerlijk op een stretcher aan het zonnen was. Ze schrok
ongelooflijk en vluchtte gillend haar huis in.

Konijn in nood
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1

05-07-16 08:53

Zijn tuin lag naast een wandelpad met een
groenstrook. Op een stormachtige donkere
novemberavond werd hij wakker van een luid
blaffende hond en het zeer hoge, aanhoudende
gegil van een konijn. Oh nee hè, een hond bij
m’n konijnen, flitste het door hem heen. Een
man riep: ‘Kom hier, kom hier!’ De Konijnenman
vliegt zijn bed uit, stormt de trap af en rent de
deur uit. Hij ziet een man staan. ‘Als die hond
niet naar je luistert, houd hem dan verdomme
aan de riem,’ riep hij. En toen, tot grote verbazing van zowel
de man als van hemzelf kwam zijn witte konijntje uit de
struiken gerend en... ging al bibberend op zijn blote voeten
zitten. De Konijnenman, helemaal ontroerd, nam het in
zijn armen en kon het al koesterend weer kalmeren. De
man zei heel verbaasd: ‘Dat knijn luistert naar je! Ha, ha!’
Ja, in alle paniek had het de stem van zijn baasje herkend
en wist dat het bij hem veilig zou zijn.

De Konijnenman was aan het werk en kwam pas om een
uur of vijf thuis. Meteen stond buurvrouw op de stoep en
zei: ‘Haal a.u.b. die rot haan uit m’n tuin.’ Duizend excuses
natuurlijk, maar buurvrouw was not amused. Ze heeft de
rest van de zomer niet meer in haar tuin durven liggen.

Prijsvogel

Vaak nog ziet hij in gedachten dat witte konijntje op zijn
blote voeten zitten.

De Konijnenman heeft wel zo gauw mogelijk een dak op de
ren gemaakt en zijn haan streng toegesproken. Later heeft
hij de buurvrouw een doos (bevruchte) eieren gebracht.

Vliegende haan

Jawel, van de ras haan.

In het voorjaar van ’86 kocht hij een nieuwe toom kippen,
zeven jonge ras kippen en een prachtige pikzwarte haan
met een mooie rode kam. Het was een trotse haan. Dagen

De Konijnenman kreeg in 1988 de Jan Giesbersprijs uitgereikt, de 1e prijs op de landelijke tentoonstelling Avicultura.
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Hulpdiensten

INTERVIEW

De wijk gaat op de schop
M I C H E L VA N S C H I E

HABO GW W

In januari is gestart met de rioolwerkzaamheden in de Bloemenbuurt. Ook in 2018 zullen nog
straten worden opengebroken om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden. Het is een
omvangrijk project dat door de gemeente is uitbesteed aan twee aannemers. Wijkwijs sprak
met beide omgevingsmanagers. Zij zijn het die ervoor zorgen dat de overlast voor wijkbewoners tot een minimum beperkt blijft en rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden van bewoners en bedrijven.
Eeuwenlang stroomde overtollig regenwater via geulen in
de straten naar de grachten en aftakkingen van de Haagse
Beek. Pas in 1859 werd in Den Haag een plan gemaakt om de
stad van riolering te voorzien. Het rioolnetwerk in de Bloemenbuurt stamt uit 1925 toen de nieuwe wijk werd aangelegd.
Het totale Haagse rioolnetwerk is circa 1400 kilometer lang.
Het wekt dan ook geen verbazing dat altijd wel ergens in de
stad werklui bezig zijn met de vernieuwing van het riool.
Nu is de Bloemenbuurt aan de beurt. Het project Bloemenbuurt-West is in januari gestart met de werkzaamheden aan
het hoge deel van de Savornin Lohmanlaan. De preciezen
zullen terecht zeggen dat dat hoort bij Bohemen/Meer en
Bos, maar net als de Ridderspoorweg en Ereprijsweg voelt
het toch wel een beetje als Bloemenbuurt.

Oost, West…
Christel Muller is omgevingsmanager vanuit HABO GWW
voor Bloemenbuurt-West. Zij is het vaste aanspreekpunt voor

de wijkbewoners tijdens de werkzaamheden. Ze benadrukt
dat het Chrysantplein de grens is van ‘haar’ project. In Bloemenbuurt-Oost wordt het werk uitgevoerd door aannemer
Van Gelder, met Sander Zuyderwijk als omgevingsmanager.
Bij beide projecten wordt de riolering vervangen, maar er
zijn ook grote verschillen. Christel Muller: ‘Wij werken
volgens een strak gedefinieerd bestek dat is opgesteld door
onze opdrachtgever, de gemeente. We leggen een gescheiden
rioolstelsel aan waarbij het hemelwater gescheiden wordt
opgevangen van het vuile water afkomstig van woningen
en bedrijven.’ Sander Zuyderwijk: ‘Bij ons ligt het anders.
Vanuit randvoorwaarden maken wij een definitief ontwerp.
Vervolgens komen we tot een detaillering, waarover we met
de bewoners in gesprek gaan. In Bloemenbuurt-Oost gaat het
ook om uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en dus
om een andere inrichting van een deel van de straten. We
organiseren daarom zes deelbijeenkomsten met bewoners
en nog een afzonderlijke bijeenkomst met ondernemers.’

Het is volgens Christel Muller
en Sander Zuyderwijk niet
te vermijden dat er overlast
ontstaat. Er wordt zoveel als
mogelijk is rekening gehouden
met de bewoners en veiligheid staat altijd voorop. Er
is altijd maximaal 80 meter
onberijdbaar. De blusslangen van de brandweer zijn
VA N G E L D E R
lang genoeg om die afstand
te overbruggen. Bij meer
dan 80 meter worden rijplaten neergelegd. Er is frequent
overleg met de hulpdiensten over de aanrijroutes tijdens
de werkzaamheden. Ambulances weten dus vooraf altijd
wat de kortste route is binnen een wijk en komen niet voor
verrassingen te staan.

de Anemoonstraat nog wel een breinbreker. Ook daar moet
het riool worden vervangen, maar voor de toelevering van
de Jumbo zijn geen alternatieve routes beschikbaar. ‘Je
kunt niet vroeg genoeg beginnen om daarover met elkaar
in gesprek te gaan en zorgen dat de communicatie goed
geregeld is. Het oplossen van dit soort "problemen" is het
leukste van het werk. Zelfs als ze opeens vanuit het niets
lijken te komen,’ besluit Sander.

Bouwapp
Voor zowel Bloemenbuurt-West als Bloemenbuurt-Oost
is voor bezitters van een smartphone in de appstore voor
zowel iOS als Android een gratis bouwapp beschikbaar.
Daarin staat actuele informatie over de planning, bereikbaarheid, veiligheid, de locatie van het inloopspreekuur en
vanzelfsprekend contactgegevens.

Buurtconciërge
Beide omgevingsmanagers houden wekelijks spreekuur
en zijn daarnaast telefonisch bereikbaar. ‘Stel dat mensen
al maanden van te voren een verhuizing hebben gepland,
dan valt er misschien nog een mouw aan te passen. We
kunnen niets beloven, maar we zullen er alles aan doen
om een oplossing te vinden. Meld het dus zo vroeg mogelijk bij ons en wacht niet tot de schop de grond ingaat en
er een gat van twee meter is gegraven,’ benadrukt Sander
Zuyderwijk. Christel Muller noemt het voorbeeld van invalidenparkeerplaatsen. ‘Als we het bijtijds weten, kunnen
we in onderling overleg de beste optie kiezen.’ Tijdens de
werkzaamheden is bij beide projecten ook een duidelijk herkenbare buurtconciërge actief. De buurtconciërge helpt zo
nodig bewoners die slecht ter been zijn, met het dragen van
hun boodschappentas. Of bij het weghalen van obstakels
of het uitrijden van een scootmobiel. Een telefoontje naar
Christel of Sander is voldoende.

Veiligheid
Veel aandacht besteden de omgevingsmanagers aan veiligheid. Christel Muller: ‘We weten dat kinderen worden
getriggerd door machines. Ze zien de bouwplaats als een
grote zandbak. We waarschuwen daarvoor met borden
met duidelijke illustraties. We vragen ouders ook om op te
letten. Het is echt gevaarlijk, ik kan dat niet vaak genoeg
herhalen.’ Sander Zuyderwijk gaat hierover in overleg met
scholen. In groep 7 en 8 van de basisschool worden veiligheidslessen gegeven. ‘We laten kinderen ervaren wat een
vrachtwagenchauffeur ziet vanachter het stuur. Dat maakt
meer indruk dan zeggen: “pas op”.’

Jumbo
De bereikbaarheid van winkels krijgt in Bloemenbuurt-Oost
de nodige aandacht. Voor Sander Zuyderwijk is het werk in

Op de foto is goed zichtbaar dat in Bloemenbuurt-West de
oorspronkelijke eivormige riolering wordt vervangen door een
betonnen riool voor hemelwaterafvoer en een oranjekleurige
rioolbuis van polypropyleen. De capaciteit neemt flink toe.

PROJECT BLOEMENBUURT-WEST

Aannemer: HABO GWW
Omgevingsmanager: Christel Muller
Bereikbaar tijdens kantooruren en
maandag en woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur
06 – 188 785 85
bloemenbuurtwest@habogww.nl
Gratis Bloemenbuurt-West App verkrijgbaar in de
Apple Store en Google Play Store.
Zie de app voor locatie en tijden van het inloopspreekuur.
PROJECT BLOEMENBUURT-OOST

Aannemer: Van Gelder
Omgevingsmanager: Sander Zuyderwijk
Bereikbaar tijdens kantooruren en daarbuiten
06 -105 798 92
szuyderwijk@vangelder.com
Gratis Bloemenbuurt-Oost App verkrijgbaar in de
Apple Store en Google Play Store.
Zie de app voor locatie en tijden van het inloopspreekuur.
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'We'

Huishoudelijke hulp
Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat
zwaar begint te worden? Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als particulier. We kunnen u helpen met
het aanvragen van een WMO-indicatie. We werken in vaste teams,
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt.

Ik loop rond in een supermarkt. Het is laat en druk. Vooral

Ook in deze eerste Wijkwijs van 2017
weer een recensie van een bijzondere roman. Deel uw mening over een gelezen werk
met uw buurtgenoten. Stuur uw bespreking naar
redactiewijkwijs@gmail.com

eieren mag ik niet vergeten.
Bij de eieren zit een vrouw op haar hurken. Geen twintig,
dertig of veertig meer. Zwart leren jack met veel blingbling.

Inge Schilperoord:
MUIDHOND (2015)

Rood haar met stralende uitgroei. Rommelige toet op

Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 21,95 per uur

Meer informatie 070 - 750 70 00

E VA K U Y L M A N

WAT LEEST DE
BLOEMENBUURT?

hoofd, veel franje naar voren, zoals blijkbaar de trend.
Haar karretje puilt uit. Met een ongeduldig gebaar

www.eykenburg.nl

duwt ze het zware ding opzij, gezicht vuurrood van de
inspanning. Vandaag had heel Den Haag eieren op het
boodschappenlijstje staan, want alleen de duurste bio
en de goedkoopste zijn er nog.
‘Als we er nou tien nemen,' zegt de vrouw op haar hurken,
hoofd in het onderste vak, ‘dan kunnen we ook nog die
taart voor m'n zus d'r verjaardag bakken.’
Met een grote eierdoos komt ze wankelend overeind op
hakken waar maar heel weinig vrouwen zich elegant op
kunnen voortbewegen. ‘Maar we willen absolúút geen
tweetje op het stempel want dan komen die eieren van
zielige kippen!’
Ik kijk om me heen. Geen tweede helft van 'We' te zien.
Iedereen om ons heen is in volle vaart bezig met de eigen
boodschappen. De vrouw peutert met onwaarschijnlijk
lange, paarsgelakte nagels de eierdoos open.

‘Jonathan kon het haast niet geloven. Hij had hem te
pakken. Een zeelt. Of een muidhond, zo noemden
ze het beest vroeger. Hij wist niet waarom, maar had
het ergens gelezen.’

‘Godver, dit zijn tweetjes,’ roept ze, ‘die hoeven we dus
niet.’ De eieren gaan weer retour naar onderin. Driftig
loopt de vrouw weg.
Ik leg de tien zielige tweetjes in mijn karretje. Ach,
eind van de maand, geld op, en ze zijn toch maar voor

NU TIJD VOOR MINDFULNESS!

een experiment. Het mag mislukken. Op het taartenbakfeest van de wijk kreeg ik een compliment voor
mijn kastanjetaart. Dan heb je me. Vandaag ga ik een
variatie uitproberen. Als het lukt ga ik wel weer aan de
bio-eieren voor het definitieve werk.
Op weg naar de kassa zie ik de hooggehakte staan bij
het snoep, twee plakken chocola in haar handen, nog
steeds in d'r eentje.

Jonathan is weer ingetrokken bij zijn oude moeder,
nadat hij bij gebrek aan bewijs is vrijgesproken van
tbs. Hij heeft het vaste voornemen een ander, beter
mens te worden. Hij doet zijn uiterste best zijn leven
weer op het spoor te brengen. Hij zorgt voor zijn
moeder, regelt het huishouden, doet dagelijks de
opgedragen oefeningen in zijn werkboek. Ook voor
Elke, het buurmeisje dat vaak alleen de dag moet
doorbrengen, is hij zorgzaam. Samen laten ze de hond
uit en voeren ze de vis; ze houden elkaar gezelschap.
Maar hij moet wel oppassen dat hij niet in zijn oude
fouten terugvalt.

‘We nemen dus die 72% cacao want die van 90% vinden

Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?

we niet te vrete!’ klinkt het.

Mindfulness helpt je om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren en meer te genieten!
Je kunt de training in de buurt volgen, op de Daal en Bergselaan 56R.

‘Zo,’ hoor ik mezelf een uurtje later hardop zeggen: ‘daar

Start nieuwe 8 weekse mindfulnesstraining: dinsdagavond 21 maart 2017

www.nu-n-nu.nl

Weer thuis zet ik de PC aan.
hebben We toch maar weer es een aardig verhaaltje
aan elkaar gebreid!’

Inge Schilperoord geeft in deze debuutroman op
weergaloze wijze de strijd weer die de hoofdpersoon
met zichzelf voert om op het rechte pad te blijven. Als
forensisch psycholoog weet zij als geen ander over
te brengen wat in het hoofd van Jonathan omgaat.
Zonder meer een aanrader.

Leontine Lenferink | Daal en Bergselaan 56R Den Haag | 06 28912550 | info@nu-n-nu.nl
COLUMN

J O S VA N E I J D E N
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“Wat je op je huid aanbrengt is net zo belangrijk als wat je eet en wat je drinkt”

Bent u al klaar voor het voorjaar?
Een reis van 90 minuten om het wintergevoel van u af te schudden
De trip begint met een aromatisch voetenbad,
daarna wisselen warme geurige stoom,
een ontspannen voetmassage en
zachte, soepele, knedende bewegingen elkaar naadloos af.

Inloopavond planinitiatief
Bloem en Daal
Zoals bekend is het Actiecomité ‘Bloem en Daal Nee’ al maanden bezig om de voorgenomen bouwplannen voor een 9-etages hoog appartementencomplex op de
hoek van de Ranonkelstraat en de Daal en Bergselaan te verijdelen.

Kom genieten en betaal voor deze behandeling tot 1 april € 65,00

DOSSIER BLOEM EN DA AL NEE

www.haagscheschoonheid.nl
HSAD180126 V5 01-17.indd 1

25-01-17 16:16

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

De projectontwikkelaar Kieboom & van Wezel
heeft op 12 januari in restaurant Pex een tweede
informatieavond over de planontwikkeling voor
bewoners en geïnteresseerden georganiseerd. De
architect toonde het nieuwe, aangepaste ontwerp.
Door middel van presentaties kregen de aanwezigen een indruk van het gebouw en de architectuur
ervan. In een ideeënbus konden de aanwezigen hun
suggesties kwijt.
De ontwikkelaar kreeg destijds van de gemeente de
opdracht om draagvlak te creëren. Het actiecomité
heeft eerder duidelijk kunnen aantonen dat er in
de buurt geen draagvlak voor de bouwplannen is.
Bovendien is de primaire vraag aan de gemeente:
Mag hier eigenlijk wel gebouwd worden?, nog steeds
niet beantwoord.
Het actiecomité heeft daarom opnieuw de bewoners
opgeroepen deze informatieavond te bezoeken om
hun stem te laten horen en nog één keer te tekenen
tegen het plan en vóór het behoud van een groen
Stokroosveld. Als ludiek protest had het
actiecomité buttons laten maken om hun
protest uit te drukken.

Ondanks het slechte weer werd de avond druk
bezocht. Meer dan 200 omwonenden, geïnteresseerden en tegenstanders lieten zich informeren over
de veranderingen in het oorspronkelijke plan. Dit
resulteerde in soms pittige discussies.
Bij een busje van het actiecomité op het parkeerterrein van Pex was er de mogelijkheid om te tekenen
tegen de nieuwbouwplannen. Er zijn die avond 190
handtekeningen opgehaald. Ook digitaal stemmen
behoorde tot de mogelijkheden. Dit leverde nog
eens 74 handtekeningen op.
De gemeente Den Haag zal de input van de bijeenkomst meenemen in een zogeheten ‘Conceptnota van uitgangspunten’. Deze zal tijdens een
buurtconsultatie in het voorjaar van 2017 aan de
omwonenden worden gepresenteerd. Aan de hand
daarvan wordt het vervolg bepaald. Voor die tijd
zal het actiecomité nog gesprekken voeren met de
projectontwikkelaar en de gemeente.
Actiecomité ‘Bloem en Daal Nee’
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Mijn fotograaf

VOOR A ANKONDIGING

BEWONERSVERGADERING
WIJKBER AAD BLOEMENBUURT DE HYACINT
OP WOENSDAG 17 MEI

MARJA VLIEGEN

hem vertelde dat de sierkers al 80 jaar oud was.
Het werd een mooie voorplaat. Ooit klom hij
ook over de daken in de Ranonkelstraat omdat
daar zonnepanelen werden aangebracht. En
een pentekening van de Papaverhof, gestuurd
als kerstkaart naar het wijkbureau, was reden
voor een interview met de maker en buurtbewoner Albert Zuurmond, voor wie tekenen en
schilderen nog altijd zijn hobby is. Voor Peter
geen punt toen ik voorstelde de tekening op de
voorpagina te laten prijken.

Het was maart 2011. Loukie Nak en ik waren in het
wijkgebouw aan het bespreken welke artikelen in
Wijkwijs 2 moesten komen. Opeens stak een man
zijn hoofd om de hoek van de deur en vroeg of hij
even binnen mocht komen. Hij stelde zich voor: Peter
de Looff, beroepsfotograaf, zojuist met pensioen,
maar echt niet uit gefotografeerd. Hij bood aan
om foto’s voor de Wijkwijs te maken.
Dat kwam heel erg goed uit want ik was eind december gebombardeerd tot coördinator van het
wijkblad omdat mijn voorgangster ermee was gestopt vanwege een studie. Zij was ook nog eens de
fotograaf en Wijkwijs 1 had het al moeten doen met
mij als amateur. Gelukkig had niemand geklaagd,
maar een beroeps wil je toch wel binnenhalen.
Aldus geschiedde.

Sámen zijn we wel altijd op stap gegaan naar
het Segbroek College met hun Talentenontwikkelingsprogramma’s: sport, theater, kunst,
muziek, dans, sportplus en technisch design.
Uitvoeringen van al deze disciplines hebben
wij bezocht en we lazen later wat ze allemaal
hadden opgebracht voor hun goede doelen, want
daar deden en doen de leerlingen het voor. Voor
ons was het prachtige Een kankervoorstelling
het hoogtepunt. Het werd in 2013 uitgevoerd
in het schoolgebouw aan de Goudsbloemlaan,
in theater Dakota, op het ministerie van OCW,
de kankerafdeling van MCH Westeinde, het
Rietveld theater in Delft en het 5Roe-festival
in Noordwijkerhout.

De redactie bestond in die dagen uit vier personen.
Tijdens onze eerste redactievergadering voor
Wijkwijs 2 vertelde Peter dat hij het liefst onze
kopij kreeg toegestuurd voordat hij ging fotograferen. Hij proefde dan, zoals hij het noemde, de
sfeer en kreeg een indruk van de persoon of het
thema van de tekst. In gedachten maakte hij dan
de setting waar hij de beschreven persoon wilde
neerzetten; en bij een tekstonderwerp ging hij de
situatie verkennen.
Vier jaar hebben wij heel plezierig samengewerkt.
Nu heb ik alle exemplaren van Wijkwijs uit die tijd
doorgenomen en ik telde wel liefst 346 foto’s! Natuurlijk heeft Peter er een veelvoud van gemaakt.
Duizenden. Als hij thuiskwam, bekeek hij ze, ging
schiften, weggooien en bewaren. Een deel van deze
laatste kreeg ik op een USB-stick zodat ik zelf nog
een keuze kon maken vóór alle teksten en foto’s
naar de desktoppublisher – zoals de vormgever
zich graag noemde – werden gestuurd.

Peter liet mij altijd de keuze voor de voorpagina:
een grote en een kleine foto. Een keer zag ik op
het plein aan de Hyacintweg een enorme Japanse
sierkers in bloei staan. Dat duurt natuurlijk niet
lang en met een beetje wind... Ik belde hem op
en ja, hij stapte meteen in de auto. In de buurt
sprak hij iemand die de Latijnse naam wist en

Nadat ik eind 2014 afscheid nam als coördinator
van Wijkwijs, bleef Peter foto’s maken voor de
nieuwe redactie. Dat heeft hij tot het einde van
het vorige jaar gedaan. Toen was het ook voor
hem tijd om te gaan.
Wij hadden en hebben nog met enige regelmaat
contact want hij heeft nog een lunch van me
tegoed. Maar hoe komt het toch dat het daar
tot op heden niet van gekomen is? Omdat deze
jongen het nog altijd zo druk heeft!

Ж

AGENDA
Voor de bewonersvergadering van het Wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacint
WOENSDAG 17 MEI 2017
WIJKCENTRUM DE HYACINT,
ANEMOONSTR A AT 25
19:30 UUR (ZA AL OPEN 19:00 UUR)

Op deze avond legt het bestuur van het wijkberaad
verantwoording af over het gevoerde beleid van
het afgelopen jaar. De penningmeester zal een
toelichting geven op de jaarrekening.
Belangstellenden kunnen met vragen komen
over zaken die in de wijk spelen. Het bestuur zal
deze naar beste vermogen beantwoorden of
aangeven waar men met bepaalde vragen en/of
klachten terecht kan. Als het om ingewikkelde
zaken gaat, is het wel raadzaam om dit in de weken
voorafgaande aan deze jaarvergadering bij het
bestuur te melden.
Na het formele gedeelte is er een korte pauze,
waarna een presentatie zal plaatsvinden over een
voor onze buurt relevant onderwerp. Bij het ter
perse gaan van deze editie van Wijkwijs, was het
onderwerp nog niet bekend.
Noteert u alvast de datum van 17 mei in uw agenda!

Met vriendelijke groet,
Het Wijkberaad
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Paddentrek: help ze een handje!

ROOS IJZERHANDEL
Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl
• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf
(wij mengen ook elke gewenste kleur)

• Sanitair en elektra
• Victorinox Zwitserse zakmessen
Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk !

INGRID DEN BOER

Margrietes Handen
praktijk voor massage

KLEIN VERSLAG

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?

Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich
snel weer goed!

De Elfstedentocht, een droom voor veel mensen... Eind

Hulp

Sport-, ontspannings-, hotstone-, zwangerschaps-,
voetmassage en Javaanse pidjit (geen erotiek).

februari zal duidelijk zijn of de ‘grote trek’ naar het ijs daad-

Op weg naar het voortplantingswater moeten de amfibieën

werkelijk heeft plaatsgevonden. Een jaarlijkse grote trek

vaak de weg oversteken. Het gevaar om daarbij door een

waar menig amfibie van droomt, is er óók een naar het water.

fiets, auto of bus te worden overreden, is heel groot. Ook

Niet wanneer er ijs ligt maar erna, wanneer de temperatuur

roosters, openingen van straatkolken, gaten of sleuven in

oploopt. Amfibieën verlaten hun droge overwinterplek voor

putdeksels zijn voor hen levensbedreigend.

de paddentrek. Padden, kikkers en salamanders gaan dan

Bij het vastpakken van padden en kikkers op de openbare

op pad voor een date aan de waterkant. Daar leggen ze soms

weg, in het veld of duin of in de eigen tuin, wordt het dragen

kilometers voor af! Ze keren er elk jaar terug. De paddentrek

van handschoenen (wegwerp, niet-gepoederd) aanbevolen!

vind vanaf medio februari tot in maart plaats, voornamelijk in

Daarmee wordt het overbrengen van ziekten voorkomen.

de avond en nacht, omdat deze dieren overdag niet actief zijn.

Beschermt u mee?

Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least

Voor een goed en eerlijk advies.
Goudenregenstraat 254 ● 2565GE Den Haag
E-mail bove_nuevo@live.nl ●Tel 070-3602665

Twee keer
Amfibieën vormen een zeer belangrijke schakel in ons ecosysteem. Door de semipermeabele (halfdoorlaatbare, red.)
f

huid, die vocht en zuurstof opneemt, zijn het belangrijke
indicatoren voor een gezonde leefomgeving. We moeten dus

a

Uw kledingatelier voor:
• Stomen
• Wassen
• Het (opnieuw) op maat maken
en/of herstellen
van uw garderobe, bruidskleding, leer,
Uw kledingatelier voor:
gordijnen, beddengoed en tapijten
● Stomen
Maar ook verkoop van:
● Wassen
• kwaliteit panty’s • fournituren
● Het (opnieuw) op maat
• kledingaccessoires • borduurpakketten enz.
maken en/of herstellen
van uw garderobe, bruidskleding, leer,
Zelfs verhuur van:
enGOtapijten.
VOOR EEN
• vloerbedekkingsreinigers gordijnen, beddengoed
ED EN
EERLIJK ADVIES
en toebehoren
Maar ook verkoop van:
Goudenregenstraat 254 • 2565 GE Den
Haag
● Kwaliteit
Panty’s
E-mail: bove_nuevo@live.nl • Tel. 070-3602665
● Fournituren
● Kledingaccessoires
● Borduurpakketten enz. enz.

ef
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heel zuinig op ze zijn!
De jaarlijkse ‘huwelijksmarkt’ is te zien aan ei-snoeren en
klompen kikkerdril in sloot, poel, ven of (tuin)vijver. Na een
paar maanden is er een nieuwe lichting van heel jonge, kleine
padden en kikkers die juist vanuit het voortplantingswater
naar drogere plekken trekken. In grote getale zijn ze te zien
en deze trek wordt ook wel ‘kikker- of paddenregen’ genoemd.
Via onderstaande links is meer informatie te vinden:

Welke soorten

padden.nu

Afhankelijk van het leefgebied zijn het de gewone pad (Bufo
bufo) en de bruine kikker (Rana temporaria) die wij in onze
wijk het meest tegen kunnen komen. Het duingebied is het
thuis van de rugstreeppad (Bufo calamita). De kans bestaat

Dierenbescherming Den Haag:
padden.nu/Werkgroepen/ZuidHolland/DierenbeschermingafdelingHaaglanden/tabid/154/Default.aspx

dat deze bijzondere amfibie tijdens de paddentrek ook wel
eens te zien is. Zoals veel andere soorten dieren worden ze
beschermd door de Flora- en Faunawet.

Kikkertrap:
vivara.nl/informatie/kikkertrap
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VERSLAG

Buurtapp

De smartphone vierde recent zijn
tienjarig jubileum. Tenminste als we
de lancering van Apple’s iPhone als
startpunt kiezen. Apps zijn er zowel
voor iOS (iPhone), Android als – zij
het in mindere mate – voor Windows
Phone. Zonder een voorkeur uit te
spreken gaan we hier voor het gemak

De ene
buurtapp
is de
andere
niet

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

S H U T T E R S TO C K

uit van apps voor de iPhone. Diezelfde apps zijn vaak ook beschikbaar
voor Android toestellen, het besturingssysteem voor onder meer Samsung toestellen.

Meer dan 1 miljoen apps
Wereldwijd zijn er meer dan één miljoen apps
beschikbaar in de appstore van Apple. Dat
lijkt heel veel, maar veel van die apps worden
niet of nauwelijks gedownload. Dat is niet
verwonderlijk, want uit onderzoek blijkt
dat de Nederlandse smartphone gebruiker
gemiddeld 25 apps gebruikt. Daar zitten vaak
de populairste apps tussen. Denk daarbij aan
Whatsapp, Facebook, Google Maps, YouTube
en natuurlijk een mailprogramma. 25 lijkt
veel, maar daar zit je zo aan. Van de tien
populairste apps zijn er negen in handen
van Facebook of Google. Pas op plaats tien
komt een van oorsprong Nederlandse app,
Marktplaats. Gelet op het weer in ons land
zal ook Buienradar wel goed scoren. Mensen
zijn meer en meer verknocht geraakt aan
hun smartphone. 82% van de mensen heeft
inmiddels een slimme telefoon. Per maand
is de gemiddelde gebruiker 40 uur mobiel
online. En dat getal stijgt nog steeds.
Voor elke nieuwe app is het dus dringen
geblazen. Dat geldt ook voor het groeiend
aantal zogenaamde buurtapps. Dat zijn apps
die bedoeld zijn om het contact tussen mensen
die in dezelfde buurt wonen, gemakkelijker
te maken. Dat is op het eerste gezicht een
prima toepassing. Hoewel buren natuurlijk
net zo makkelijk, of eigenlijk nog veel makkelijker, even bij elkaar kunnen aanbellen.
Het leek de redactie van Wijkwijs een goed
idee om eens op een rijtje te zetten wat er
zoal beschikbaar is aan gratis apps. En belangrijker nog, hebben we er ook iets aan?

De eerste app die we onder de loep nemen is
Buurtapp. Buurtapp is een puur Nederlands
initiatief. Om gebruik te kunnen maken van
Buurtapp moet je een (gratis) account en profiel aanmaken.
Je kunt berichten bekijken of maken op verschillende
niveaus. Bijvoorbeeld alleen zichtbaar voor mensen in
de straat, of de buurt, wijk (vier cijfers van je postcode)
of gemeente. De buurt kun je zelf op een kaart intekenen.
Dat heeft een groot voordeel ten opzichte van een automatische keuze door een app zelf. Die trekt een cirkel
van 500 meter of een kilometer en dan kom je misschien
wel waar je niet wezen wilt. Buren zijn zichtbaar tot op
buurtniveau, maar dan moeten ze er natuurlijk wel zijn.
Om een indruk te geven van de huidige stand van zaken:
in Den Haag hebben zich 173 mensen aangemeld, in de
volledige Bloemenbuurt zijn dat er elf en in de Akeleistraat zijn het er twee, inclusief mezelf. Met dergelijke
kleine aantallen werkt het dus niet. Op een bericht van
een collega redactielid van maart vorig jaar is dan ook
niet gereageerd. Mogelijkheden voor berichtuitwisseling,
buurtpreventie, info over ontwikkelingen in de wijk, en
dergelijke zijn er genoeg. Daarvoor is het noodzakelijk
dat er voldoende deelnemers zijn. De buurtapp verdient
eigenlijk wel een kans. Het kan een idee zijn om in de
eigen straat te beginnen. Vraag buren om mee te doen,
al is het maar voor een proefperiode. Een voordeel van
Buurtapp is dat het Nederlands is. Privacy is daarmee
net iets beter gewaarborgd dan in geval van bijvoorbeeld
een Amerikaanse app. De app is beschikbaar voor iPhone
en Android.

Nextdoor heeft zowel van de Consumentenbond als de
Volkskrant positieve reviews ontvangen. Er worden ook
kanttekeningen gemaakt over privacy en het risico dat
er op een later moment commerciële aanbiedingen gaan
volgen. De ontwikkelaar heeft in de VS 200 miljoen dollar
opgehaald bij investeerders. Dat geld zal op een of andere manier terugverdiend gaan worden. Nextdoor heeft
een voorsprong op Buurtapp vanwege het groter aantal
deelnemers. Suggestie: geïnteresseerden zouden beide
apps naast elkaar kunnen uitproberen en uiteindelijk
met elkaar een keuze maken.

Veiligebuurt
De Veiligebuurt buurtpreventie app is primair
gericht op veiligheid. Via de app sta je in contact
met andere buurtbewoners en kun je verdachte
situaties melden aan elkaar. Ook hier is registratie nodig,
waarna je op basis van de postcode wordt gekoppeld
aan de buurt. In mijn geval Bloemenbuurt-West. De app
creëert automatisch buurtgroepen. Deze app biedt een
alternatief voor de vele buurtgroepen die op basis van
Whatsapp zijn ontstaan. Het nadeel van die groepen is
dat automatisch de telefoonnummers van de leden van
de groep zichtbaar zijn voor andere deelnemers. Op www.
denhaag.nl/veilig staan tips voor het opzetten van een
groep. De Veiligebuurt app heeft een alert knop waarmee
alarm kan worden geslagen. Een succes is de app nog
niet. De Akeleistraat heeft twee en Bloemenbuurt-West
drie deelnemers. Met de kanttekening dat dat inclusief
de schrijver van dit artikel is. The proof of the pudding
is in the eating, nietwaar?

Nextdoor
Een concurrent van Buurtapp is Nextdoor.
Nextdoor is ontwikkeld in Silicon Valley. Met
het onlineplatform kunnen buren met elkaar
communiceren. Dat kan gaan over activiteiten
zoals een buurtborrel, tot zaken als het lenen van een
boormachine of het elkaar waarschuwen voor verdachte
zaken in de buurt. Het is ook mogelijk om een opiniepeiling
te houden. Ook bij Nextdoor moet je een account aanmaken. Er wordt geverifieerd of je wel woont waar je zegt
dat je woont. Je krijgt een kaartje thuisgestuurd met een
code die je moet invoeren om jouw account te activeren.
Dat voorkomt deelnemers van buiten de buurt. Nextdoor
bepaalt de buurt, in mijn geval Bloemenbuurt-West. De
activiteit op Nextdoor is een stuk groter dan op Buurtapp.
Bloemenbuurt-West heeft 17 ‘leden’, Bloemenbuurt-Oost
heeft er 61. De berichten gaan over uiteenlopende onderwerpen. Van een verloren speendoek, tot een oproep
om een tegenhanger van Peerby (daarover zo meer) te
starten, tot de doorplaatsing van een politiebericht.

Peerby
Tot slot nog aandacht voor Peerby. Peerby is
een marktplaats voor het lenen van spullen.
Van reisgidsen tot schaatsen. Er is doorlopend
activiteit en vaak met succes. Je kunt zien hoe ver mensen
van je vandaan wonen. De vragen en antwoorden zijn voor
iedereen zichtbaar. Dat is een stimulans voor mensen om
mee te doen. Het is zeker het proberen waard.

Conclusie
Mijn gevoel zegt dat de Bloemenbuurt een geschikte wijk
is voor buurtapps. Het zijn handige hulpmiddelen, die met
voorzichtigheid moeten worden gebruikt. Individueel
aanmelden lijkt niet zoveel zin te hebben. Buurtapps
komen dan te langzaam van de grond. Ik ben benieuwd
welke straat de proef op de som durft te nemen en een of
meer van de apps in de praktijk wil toetsen. De resultaten
van de proef publiceren we met plezier in Wijkwijs.
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Ben Lochtenbergh

Agenda & Activiteiten

06 - 247 525 57
SCHAKEN / JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

MAANDAG

WOENSDAG

06 - 246 437 07

VRIJDAG

YOGA
08
00

HEALING TAI CHI

09
45

SCHAKEN

-09:00

09
15

YOGA

-13:00

10
30

YOGA

-10:30

09
15

YOGA

-10:30

-11:45

10
30

YOGA

-11:45

Marja Kappetein
070 - 310 74 57
BLOEMENKOOR / BIODANZA
Sarah Mareels

18
30

YOGA

-19:45

13
00

INTERNETCAFÉ 65+

-15:00

13
30

BRIDGECLUB DE HYACINT

-16:30

19
45

YOGA

-21:00

20
00

SAR AHBANDE

-22:00

20
00

BIODANZA

-21:30

20
30

BLOEMENKOOR

21
00

YOGA

IN LOKAAL 7

IN LOKAAL 7

info@bloeiendestem.nl
→ Locatie: Lokaal 7
LEESCLUB / SCR ABBLE
Loukie Nak

IN LOKAAL 7 -22:00

-22:15

2E WOENSDAG VAN DE MA AND
19
30

OB BESTUURSVERGADERING

070 - 363 66 04

1E VRIJDAG VAN DE MA AND
-21:30

20
00

SCR ABBLE

-22:00

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij
06 - 448 222 44

3E WOENSDAG VAN DE MA AND

4E MA ANDAG VAN DE MA AND
14
00

LEESCLUB

-16:00

18
00

KOOK & EETCLUB

4E VRIJDAG VAN DE MA AND
-21:30

18
30

ETEN VOOR JONG EN OUD

BRIDGECLUB DE HYACINT
...

LEESCLUB

Kees Bosch

WOENSDAG 17 MEI

JEU DE BOULES

-12:00

19
30

BRIDGECLUB DE ANEMOON

-22:30

1E DINSDAG VAN DE MA AND
09
00

OPEN COFFEE

06 - 108 491 88

-22:00

DINSDAG
10
00

IN LOKAAL 7 -11:00

070 - 355 51 15
INTERNETCAFÉ 65+

4E WOENSDAG VAN DE MA AND
20
00

Huub van Kempen

19
30

DONDERDAG
09
45

BREICLUB DE HYACINT

13
30

YOGA

-14:45

15
00

YOGA

-16:15

-12:15

VOOR AANKONDIGING

JAARLIJKSE BEWONERSVERGADERING
-22:00

Op woensdagavond 17 mei organiseert het
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint weer
de jaarlijkse bewonersvergadering. Bij het
ter perse gaan van deze editie van Wijkwijs
was het onderwerp nog niet bekend.

KOOK & EETCLUB
Roos Kessels
070 - 362 89 55
FILOSOFISCH CAFE
Johan ter Heegde
info@filosofievoorhetleven.nl
ETEN VOOR JONG EN OUD
Marja Haring
06 - 167 808 80
BREICLUB DE HYACINT
Henny de Waart van Reine
070 – 323 94 33

1E DONDERDAG VAN DE MA AND
19
30

FILOSOFISCH CAFÉ

-22:30

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25
070 - 360 37 25
LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, ingang via hoofdingang

S H U T T E R S TO C K

schoolgebouw
lokaal7@dehyacint.nl
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Uitdagend vrijwilligerswerk
healing

TAI CHI
Gezond bewegen voor jong en oud

Scouting mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende
belangstelling. De scoutinggroep ‘Be Pals Prinses Juliana’, gevestigd op een unieke locatie aan de Laan van Poot 93, merkt dit aan
de gestage toename van het aantal jeugdleden. In deze tijd waarin het gebruik van computers, tablets en smartphones (met name
gaming) hoogtij viert, zien we daarnaast ook een trend, waarbij
steeds méér kinderen belangstelling hebben voor buitenactiviteiten, uitdagend spel en leren in de natuur.

Kom vrijblijvend kennismaken

Maandagochtend 08.00 uur - de Hyacint
Maandagochtend 11.00 uur - Uitzicht
Dinsdagavond
17.30 uur - Uitzicht
Start nieuwe groepen februari & september

Docent: Ben Lochtenbergh

Tel: 06 24 75 25 57
Mail: b.lochtenbergh@gmail.com
Website: www.healingtaichi.nl
healingtaichi

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.

Thomsonlaan 21
O7O-345O472
www.geleynseherenkleding.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 8.OO - 18.OO u
Zaterdag:
8.OO - 17.OO u
Vrij parkeren voor de deur

Schoonheidssalon Diana
Goudsbloemlaan 87
2565 CR Den Haag
070 – 3 64 74 84
www.schoonheidssalondiana.eu
info@schoonheidssalondiana.eu
www.facebook.com/schoonheidssalondiana

H E N R I VA N D U N

C H R I S VA N A R E N T H A L S

Deze activiteiten worden begeleid door vrijwilligers die het leuk vinden
om gedurende enkele uren per week actief met kinderen bezig te zijn.
Daarbij staan plezier, uitdaging maar ook de positieve respons van de
kinderen centraal. Kinderen genieten, leren veel en leggen daarmee een
basis voor hun verdere ontwikkeling.
Onze scoutinggroep streeft ernaar het aantal vrijwilligers uit te breiden
om alle onderdelen (leeftijdsgroepen) te kunnen voorzien van voldoende
en goede begeleiding. Op dit moment zijn er nog vacatures. Daarom nodigen we belangstellenden van harte uit om contact met ons op te nemen.
Vragen die dan onmiddellijk kunnen opkomen zijn: Wat wordt van mij
verwacht? Kan ik dit wel?
Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij of zij op zaterdag (’s ochtends van 10.00 tot 12.30 uur of ’s middags van 14.00 tot 16.30 uur) een
leeftijdsgroep begeleidt.
Samen met de leidinggevenden en andere begeleiders bereid je een programma voor dat de kinderen die dag wordt aangeboden. Een programma
bestaat uit een spel of een knutselactiviteit, een sportieve activiteit of
eropuit trekken in de natuur. Welke leeftijdsgroep je gaat begeleiden,
wordt in onderling overleg bepaald en geldt voor een langere periode.
Of je het kunt, hangt af van de vraag of je graag met kinderen werkt en
er zin in hebt. Ervaring is niet vereist. Specifieke scoutingvaardigheden
(denk aan knopen leggen) worden je geleerd in een training of door je
medebegeleiders. Een positieve instelling, een mentaliteit van aanpakken
en plezier vormen de onmisbare ingrediënten voor dit type vrijwilligerswerk. En je krijgt er veel waardering van kinderen en ouders voor terug.
Als je je graag laat uitdagen, maak dan een vrijblijvende afspraak!
Roger Gielisse
070 - 42.77.083 of 06-50.66.55.89
info@bepals.nl
bepals.nl

Kandidaatbestuursleden
gezocht
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
roept hierbij enthousiaste wijkbewoners
op om zich aan te melden als kandidaat-bestuurslid.
Wij zoeken mensen die zich belangeloos
voor een paar uurtjes per maand willen
inzetten om het wijkberaad als bestuurslid
te komen versterken.
Op termijn zijn wij op zoek naar iemand
(m/v) die de belangrijke taak van voorzitter
op zich wil nemen. Hij/zij zit de maandelijks vergadering van het wijkbestuur
voor. Daarnaast onderhoudt hij/zij de
contacten met de gemeente, het stadsdeel
Segbroek en andere externe partners. Ook
vertegenwoordigt hij/zij het wijkberaad
naar buiten toe.
Het betreft hier een gevarieerde en
zelfstandige vrijwilligersfunctie in een
prettige sociale omgeving. Het is vooral
ook een functie waarbij men voldoening
kan beleven door echt iets voor de eigen
wijk te kunnen betekenen.
Deze functie is geschikt voor iemand
met al wat levenservaring en die bereid
is om wat uren per maand aan deze taak
te besteden. Uiteraard zal hij/zij hierin
worden bijgestaan door de overige leden
van het bestuur.
Ook zoeken wij op termijn iemand met
verstand van het zelfstandig voeren van
een financiële administratie.
Dus lijkt dit u iets, neem dan geheel vrijblijvend contact op met het secretariaat
van het wijkberaad.
070-360 37 25
(dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
wijkberaad@dehyacint.nl
Het wijkberaad Bloemenbuurt ‘De Hyacint’
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Ferdi zegt daarover: ‘Dan leer je HBS pas echt goed
kennen. Sinds mijn vijfde heb ik bijna geen kamp
gemist. Toen ik te oud werd, ben ik leider geworden.’ Tijdens het Zomerkamp wordt nog altijd een
onverslijtbare clublied, dat stamt uit 1913, gezongen.
De tekst luidt: ‘Wij dulden geen Jan Salies, geen
ventjes van Satijn, Slechts ’n forsche, ferme kerel
kan HBS’er zijn …’ Ferdi: ‘De tekst klinkt misschien
gedateerd, maar er is geen HBS’er die niet meezingt.
Tradities zijn er om in ere te houden.’

Amateurs in hart en nieren

ARTIKEL

In de serie over sportverenigingen in of nabij de Bloemenbuurt is het de beurt aan
HBS Craeyenhout, dat de thuisbasis heeft in de Bosjes van Pex. HBS is opgericht in
1893. Het is na HVV de oudste voetbalclub van Den Haag. Aan de hand van een gesprek met Ferdi Vink schetsen we een portret van de HBS-familie. Het woord familie
valt diverse keren tijdens ons gesprek. Het is een warme club, waar generaties elkaar langs de lijn en aan de bar ontmoeten.

HBS IS MEER DAN VOETBAL
M I C H E L VA N S C H I E

J A S P E R V I N K , M I C H E L VA N S C H I E

Over vier jaar mag hij aanschuiven bij het jaarlijkse
Reünistendiner van HBS. Dan is hij namelijk 25 jaar
lid van de club. ‘Zonder twijfel,’ zegt Ferdi Vink. Geen
haar op zijn hoofd die eraan denkt over te stappen
naar een andere vereniging. Het Reünistendiner is
een typische HBS-traditie, die begon begin jaren
’50. Alleen bestemd voor clubmensen die meer
dan 25 jaar lid zijn. En dat zijn er velen. Sinds 1969
speelt HBS in de Bosjes van Pex, na een periode
van 59 jaar Houtrust. Op dat moment bestond de
club al ruim 75 jaar. Opgericht door drie scholieren
van de Hogere Burger School, waarvan één in het
trotse bezit was van een echte voetbal. Plaats van
handeling was het Malieveld. In 1898 mocht daar
niet langer gevoetbald worden en veranderde de
naam van de club in ‘Houdt Braef Stant’. Een naam
die HBS eer aan doet, want volgend jaar bestaat de
club 125 jaar. De club heeft naast voetbal, ook een

cricket- en sinds 1974 een hockeyafdeling, exclusief
voor dames. Hockey wordt gespeeld onder de naam
Craeyenhout. HBS heeft de grenzen van de groei
bereikt. De drie voetbal- en twee hockeyvelden
worden maximaal benut. HBS is daarmee uitgegroeid tot de grootste vereniging van Den Haag.
Niet alleen met een glorierijk verleden, maar ook
met een gezonde toekomst in het vooruitzicht.

Zomerkamp
Louis Couperus zei over zichzelf: ‘Zo ik iets ben,
ben ik een Hagenaar.’ Voor Ferdi geldt dat hij een
HBS’er is. ‘Ik kom uit een echte HBS-familie. Mijn
vader is actief als vrijwilliger, mijn broer is lid. Er
stroomt bloed in de clubkleuren door onze aderen.’
Als HBS’er word je gevormd door het jaarlijkse Zomerkamp in de Achterhoek. Nog zo’n traditie die
zijn oorsprong kent in het begin van de jaren ’50.

In 1904, 1906 en 1925 werd HBS kampioen van Nederland. Het zijn hoogtepunten in de clubgeschiedenis
die men op sportpark Craeyenhout koestert. In de
periode na de oorlog speelde HBS tegen grote clubs
als Ajax, Feyenoord en Sparta. Bij de invoering van
betaald voetbal in 1954 was HBS de enige club uit de
hoogste klasse die ervoor koos om bij de amateurs
te blijven. Langzaam maar zeker zakte de club naar
lagere regionen. Gezelligheid werd belangrijker
gevonden dan de sportieve prestaties. Toen Ferdi
lid werd, speelde het eerste elftal 4e klasse. Vanaf
2001 is de weg omhoog ingezet. Momenteel spelen
de Kraaien, zo genoemd vanwege het zwarte tenue, in de 3e divisie. Nog altijd als echte amateurs.
Ook op dat vlak houdt HBS braaf stand. Spelers
worden nog altijd niet betaald. Gezien het niveau,
is dat uitzonderlijk. De club beleefde in 2012 een
memorabele avond. Voor de KNVB-beker werd een
uitwedstrijd gespeeld tegen NAC in Breda. Er werd
na een 1-1 eindstand verloren door strafschoppen.
1500 HBS’ers hadden de avond van hun leven.
Ondanks het verlies voelde het als een feest. Door
de sportieve groei is het moeilijker geworden voor
jeugdspelers om de droom te verwezenlijken ooit
in het eerste elftal te spelen. Spelers van buitenaf
willen maar wat graag zo hoog mogelijk spelen.
En er is geen amateurclub in Den Haag die hoger
speelt. Ferdi heeft een verstandige keuze gemaakt,
want hij zit momenteel wel in het hoogste team. Hij
speelt dan echter niet in het zwart, maar in het wit.
De kleur van zijn cricket-outfit.

Openingsbowler
De cricketafdeling van HBS werd in 1928 opgericht.
In de zomer werd gecricket, hetgeen dus goed te
combineren was met voetbal. Jeugdleden krijgen
nog altijd cricket met de paplepel ingegoten. Op Zomerkamp zijn de 120 kinderen volgens Ferdi vrijwel
de hele dag met bat en cricketbal in de weer. Het

is Ferdi’s grote passie. Komend seizoen speelt
HBS weer op het hoogste niveau. Dat betekent
bovendien dat er weer twee derby’s tegen Quick
op het programma staan. Ferdi: ‘Van Quick, daar
wil je echt van winnen.’ Hij kan het weten, want
hij speelt inmiddels bijna tien jaar in het eerste.
Hij is de openingsbowler en dus als eerste aan de
beurt om zoveel mogelijk spelers ‘uit’ te gooien
en proberen te voorkomen dat ze scoren. Ferdi
heeft veel vertrouwen in het nieuwe seizoen
in de Topklasse. ‘We hebben een jonge selectie
met veel potentie. Wij doen het met eigen jeugd.
Cricket is duidelijk groeiende bij HBS. Ik zie
steeds meer enthousiasme.’ HBS is vier maal
Nederlands cricketkampioen geworden. Het is
voor Ferdi een droom om dat ook te bereiken.
Cricket is een sport van tradities. Spelers spelen
hun wedstrijden in lange broek en in de pauze
van wedstrijden wordt met de tegenstander
gezamenlijk de lunch genoten. Het was dan ook
voor sommigen een schokkend moment toen
in 2009 tegen HCC voor het eerst een Hoofdklassewedstrijd op kunstgras werd gespeeld.
Hier was zelfs sprake van een wereldprimeur.
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Mme Bouquet, een neus voor wijn!

COLUMN
M A R C E L VA N G U L D E N E R

Masterclass voor staatslieden

Kindercentrum Otje biedt opvang voor kinderen

• Kwartaalabonnement met wijnen
en recepten v.a. € 25,= per kwartaal
• Wijn-spijsproeverijen op locatie
• Levering aan particulieren en bedrijven
• Gratis bezorging in regio Haaglanden

van nul tot vier jaar oud. Kinderen kunnen op
avontuur in onze speel- en ontdektuin.
Of kies uit de vele andere activiteiten. We zitten
naast de Jumbo in de Anemoonstraat.
Komt u kennismaken?
Wij geven u graag een rondleiding!
070 312 00 20
www.triodus.nl

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

Zo’n driehonderd jaar geleden moet er in het toenmalige Leipzig een man hebben rondgelopen met een
uitzonderlijk muzikaal talent en een groot religieus
gevoel. De muziek die hij componeerde, behoort
nog altijd tot de top en wordt regelmatig ten gehore
gebracht.
We zijn er nu nog niet zo mee bezig, maar over een
paar maanden is het Pasen. Als het goed is, is de
lente dan losgebarsten en staan overal langs de
Segbroeklaan weer rijen gele narcissen. Die periode
van het jaar is ook verweven met het bekendste werk
van deze componist: Johann Sebastiaan Bach. Zijn
‘Matthäus Passion’ is een onovertroffen topwerk en
wordt gedurende de paastijd op heel veel plaatsen
uitgevoerd. Ikzelf ben niet iemand die de hele dag
naar Radio 4 luistert, maar de ‘Matthäus’ (liefst in het
Concertgebouw in Amsterdam ) sla ik niet graag over.
Ik weet dat er mensen zijn die dit meesterwerk een
‘gebed zonder end’ vinden. En inderdaad, je moet
wel even volhouden om je aandacht er bij te houden.
Maar er zitten pareltjes tussen die je weer helemaal
bij de les brengen. Vooral bij het koraal, direct voor
de pauze: ‘O Mensch bewein dein’ Sűnde gross’,
krijg ik koude rillingen. Het schetst het moment in het
passieverhaal, dat de volgelingen van Jezus hem in
de steek hebben gelaten en Jezus door de Romeinse
soldaten wordt afgevoerd.
Bach leefde aan het begin van de 18e eeuw: de tijd
van de ‘Verlichting’. Niet langer bepaalde de kerk wat
mensen mochten lezen, denken en doen. Zo goed als
alles werd opnieuw tegen het licht gehouden, met
opzienbarende ontdekkingen tot gevolg. Het einde
van deze eeuw werd gekenmerkt door de ‘Industriële
revolutie’, die in Engeland begon met het machinaal
verwerken van katoen.

Op het vlak van wetenschap en techniek hebben we
in die driehonderd jaar een enorme vooruitgang geboekt. Bach zelf moest op een gegeven moment aan
zijn ogen worden geopereerd, vermoedelijk aan staar.
Tegenwoordig is dit een routinehandeling, waarvoor
een halfuurtje wordt uitgetrokken. Bach werd door
de rondreizende chirurgijn John Taylor behandeld.
Er was toen nog amper sprake van verdoving of een
steriele omgeving. Het gevolg was dan ook dat Bach
vrijwel blind werd. Na nog een paar maanden misère
stierf de grote meester.
Bach zou niet weten wat hem overkwam wanneer
hij een dagje in onze moderne tijd zou mee kunnen
lopen. Geld- en goederenstromen flitsen over de
wereld. Iedereen heeft ongelimiteerd toegang tot
wat voor informatie dan ook, beschikbaar op niets
meer dan een handige smartphone. Wanneer Bach
van Leipzig naar Erfurt wilde reizen, kostte hem dat
een paar dagen om de amper honderd kilometer in
een rammelende, oncomfortabele postkoets af te
leggen. Nu ben je er met de auto in een uurtje.
Op geestelijk gebied lijken we minder grote sprongen te hebben gemaakt. We staren gedurig op onze
smartphone, wie er nu weer iets reuzebelangrijks op
Facebook heeft gepost. Filmpjes van ‘vloggers’ die
weinig anders laten zien dan gewone, alledaagse
dingen, worden massaal op YouTube bekeken.
De omgangsvormen van een aantal staatslieden van
grote ons omringende machten bezorgen ons niet
altijd een groot vertrouwen in de toekomst. Wat zou het
mooi zijn wanneer die mensen eens een masterclass
van Bach zouden kunnen volgen. Niet zo zeer om te
leren componeren. Dat zou te hoog gegrepen zijn.
Nee, een lesje in nederigheid, in relativeren en humanistiek zou goed voor hen zijn… en voor de wereld.
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Duinen in de omgeving van
de Bloemenbuurt

Nationaal Park Hollandse Duinen

Kroonjuwelen
langs de
Zuid-Hollandse
zeekust
E L I S A B E T H VA N E L S E N

In het weekend wandelen mijn man en
ik graag door de duinen naar het strand.
Even lekker uitwaaien en energie opdoen
op de grens van zand en zee. Extra
feestelijk wordt het als we de Schotse
hooglanders onderweg tegenkomen,
maar vaak getuigen alleen de dampende
of al wat uitgedroogde hopen van hun
aanwezigheid. Zouden de dieren beseffen
dat ze rondstruinen - en poepen - in een
uitverkoren natuurlandschap?

REPORTAGE

Eind 2016 vond de verkiezing plaats van de mooiste
natuurlandschappen van Nederland. Het Nationaal
Park Hollandse Duinen behaalde daarbij de derde
plaats. De verkiezing werd uitgeschreven in het
kader van het Programma Nationale Parken van
Wereldklasse, waarbinnen het ministerie van
Economische Zaken samen met een groot aantal
andere partners werkt aan een soort keurmerk
voor natuurgebieden van internationale allure. Het
Nationaal Park Hollandse Duinen was kort tevoren
ontstaan op initiatief van drinkwaterbedrijf Dunea.

Hoe zit het eigenlijk met de duinen in onze nabije
omgeving? Hoe lang liggen ze er al? Hoe oorspronkelijk zijn ze nog? Een klein stukje geschiedenis.
Vorming duingebied
De Bomen- en Bloemenbuurt liggen grotendeels op een oude
strandwal die ver voor onze jaartelling is ontstaan. Vanaf de
12e eeuw ontstonden hierop onder invloed van weer en wind
hoger gelegen duinen. Het duingebied reikte uiteindelijk tot
aan de Laan van Meerdervoort en de Hanenburglaan. Vlak
aan zee lagen de zeeduinen, zoals het huidige Westduinpark,
verder landinwaarts de binnenduinen. Wapendal is daar nog
een mooi overblijfsel van.

Aaneenrijgen gebieden
Dunea beheert het duingebied van Zuid-Holland samen
met Staatsbosbeheer en Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap. De drie organisaties zijn van plan alle
duinlandschappen, beschermde natuurgebieden,
bossen, buitenplaatsen en landgoederen langs de
Zuid-Hollandse vastelandskust aaneen te rijgen tot
een van de fraaiste natuurzones van Nederland. Zij
hebben daartoe de handen ineengeslagen met de
gemeenten uit de regio en diverse natuurstichtingen
die delen van het beoogde natuurpark onder hun
beheer hebben. Daarnaast ondersteunt een keur
aan maatschappelijke organisaties en ondernemers
het initiatief, zodat het totaal aantal partners op
veertig komt.

Afgraven duinzand
In de 18e eeuw begon men met het ontginnen van delen van
de binnenduinen om tuinbouwgebieden te creëren en ruimte
te maken voor woningbouw. Het afgegraven zand werd voor
van alles en nog wat gebruikt: van het dempen van sloten en
het ophogen van straten tot grondstof voor de fabricage van
kunstzandsteen. In 1886 was de plek waar de Bloemenbuurt
ligt aan de beurt. Je herkent hier en daar het oorspronkelijke
binnenduinlandschap nog doordat sommige delen duidelijk
hoger zijn gelegen, zoals bij de Daal en Bergselaan.

Behoeden en ontsluiten
Het achterliggende doel is het nog beter beschermen
van de bijzondere flora en fauna van de kuststrook
en het unieke gebied tegelijk op een verantwoorde manier toegankelijk maken voor binnen- en
buitenlandse recreanten en natuurliefhebbers.
De samenwerkende partijen willen deze ambitie in
drie jaar tijd zien te realiseren. Het op ecologisch
verantwoorde wijze verbinden van de afzonderlijke
natuurgebieden binnen de Hollandse Duinen wordt
de eerste stap.
Waarschijnlijk kunnen we als wandelaars binnenkort onbelemmerd onze weg zoeken door het
natuurpark. Voor een langere wandeling dan een
uurtje op de zondagmiddag. Rugtas en proviand
gaan mee en misschien wel een tentje voor de
ultieme natuurbeleving.
Meer weten?
nationaalparkhollandseduinen.nl
nationaleparkenwereldklasse.nl

HOLLANDSE DUINEN IN
CIJFERS
Het Nationaal Park Hollandse Duinen is 43
km lang. De breedte wisselt en is maximaal
8,5 km. Het gebied heeft een oppervlakte
van rond de 200 km2. Daarvan behoort
4.610 hectare tot de zogeheten Natura
2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen,
Westduinpark & Wapendal, Meijendel &
Berkheide, Coepelduynen, boswachterij
Noordwijk en De Blink (beide onderdeel
van Kennemerland-Zuid). In het gebied
komt rond de 60% van de in Nederland
voorkomende dieren- en plantensoorten
voor. Het omvat 22% van de Nederlandse
vastelandsduinen en 5% van de jonge
duinen van Europa.
zuidhollandslandschap.nl/mooiste-natuurgebied

Aangelegd terrein
Lopend door het Westduinpark kun je je dus in een eeuwenoud
landschap wanen. Maar dat is slechts een illusie. Begin 20e
eeuw was er door intensief recreatief gebruik van het almaar
groeiend aantal bewoners van Den Haag nog maar weinig
over van de oorspronkelijke duinen. Het Westduinpark werd
in de jaren ‘30 van de vorige eeuw aangelegd en beplant als
werkverschaffingsproject. Prikkeldraad moest voorkomen
dat het kwetsbare duinlandschap opnieuw zou verdwijnen
onder de voeten van wandelgrage Hagenaren.

Recente ingrepen
In de afgelopen jaren is het duingebied deels in ere hersteld.
Hekken en vegetatie verdwenen her en der en nieuwe zandheuvels en zandverstuivingen verschenen. In het kader van
natuurbeheer deden ook de Schotse hooglanders hun intrede
in het Westduinpark. Hun leefgebied is onlangs fors uitgebreid
en bestrijkt nu het grootste deel van het duingebied langs de
Laan van Poot.
Bronnen:
denhaag.nl/home/bewoners/to/Geschiedenis-vanBomen-en-Bloemenbuurt.htm
Ж
westduinpark.nl/historie/
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Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana
Biedt elke zaterdag leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor
alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet?
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kun je vinden
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater)

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.bepals.nl
of bel Roger Gielisse
(070 42 77 083)

Bevers
Babbelaars

Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen
de Speurdershorde

Jongens 7 tot 11 jaar
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen
Zonnestralen

Meisjes 7 tot 11 jaar
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30

Welpen
De Woudwachters

Meisjes en jongens 7 tot 11 jaar
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts
De Bosgeuzen

Jongens 11 tot 15 jaar
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Scouts
Phoenixvendel

Meiden 11 tot 15 jaar
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30

Explorers
Dhaulagiri

Meiden en jongens 15 tot 18 jaar
elke vrijdagavond 19:30 tot 22:30

Smit

Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf
Gespecialiseerd in:

• trappenhuisschoonmaak
• telescoop glasbewassing vanaf de grond
tot 15 meter
• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

Belastingaangifte...???
Wij helpen u er bij u thuis mee!!!
(Normale aangifte vanaf 49,50)
42,50)

Bel voor snelle en betrouwbare service:

070-3611795 / 070-3465822
of e-mail: mginvest1623@cs.com

M.G. Financieel Consult
een betrouwbaar adres voor
belangrijke zaken!

vrijblijvende offerte/advies
gerenommeerde referenties
Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
• telefoon 070-3237271
• mobiel 06-30 901 901

“KWALITEIT GEGARANDEERD,
SERVICE VANZELFSPREKEND”
www.smitschoonmaak.nl
e-mail:info@smitschoonmaak.nl

Ex amentijd op
het Segbroek
College
DIDIER SCHELLINGERHOUT

Deze column is geschreven
door Didier Schellingerhout.
Didier is 16 jaar en leerling
van het Segbroek College,
vestiging Goudsbloemlaan.
Hij zit in het examenjaar van
het VMBO. Hij hoopt dus in
juni 2017 zijn diploma te halen.
Dit is zijn tweede bijdrage
aan Wijkwijs.

P E T E R D E LO O F F

De bel gaat. Het is zover: dit is de eerste dag van
de week waar je de hele kerstvakantie voor hebt
geleerd. Scheikunde moet een makkie zijn: één
van mijn beste vakken. Een lang examen van twee
uur is geen pretje. Sommigen hebben een doos
met snoepjes bij zich, anderen een appel en weer
anderen een flesje water. Dan ben je klaar: 'Oefff.'
Ook al is het dan één van je beste vakken, het is
toch een hele bevalling. Ik praat nog wat met mijn
medeleerlingen en vraag naar de antwoorden die
zij gegeven hebben en wat voor cijfer zij denken
te krijgen. Zoals bij elk examen zijn de reacties
verschillend. Dan snel naar huis want ik moet weer
gaan leren voor de volgende dag.
De bel gaat weer: de tweede toets. Engels is het
nu gelukkig; dit duurt maar een uurtje. Maar dat
betekent nog niet dat het dan gemakkelijk is. Na
de toets weer even kletsen met m'n klasgenoten.
Samen eten we wat en daarna weer snel op de
scooter naar huis want er staat morgen weer een
nieuw examen op mij te wachten.
De bel gaat voor Natuurkunde: een exact vak.
Examens van exacte vakken zijn nooit makkelijk.
Ook weer twee slopende uren. Bij dit soort vakken
merk je toch dat de reacties vaker negatief dan
positief zijn.

Maandag: de laatste examendagen breken aan.
Vandaag twee examens op één dag: Nederlands
en Biologie. Een dag als deze is energievretend.
Als ik thuiskom is de verleiding groot om nog
even een dutje te doen, maar dat kan niet, want ik
moet door: nog even voorbereiden voor morgen.
Wiskunde is het volgende obstakel. Voor sommigen een hel en voor sommigen een makkie.
Wat mij betreft is het een makkie. Ik zag echter
een paar klasgenoten die nog net niet huilend
de examenzaal uit kwamen lopen.
Eenmaal thuis moet ik nog even wat dingen doornemen, maar niet van harte. Aan het einde van zo'n
week ben je namelijk erg moe.
Het laatste examen betreft Maatschappijleer. Ook
dit is weer een vak dat je moet liggen. Gelukkig
vind ik Maatschappijleer een erg leuk en interessant
vak. Eindelijk zijn de examens voorbij: wat een hel!
Na de examendagen zijn er dan nog twee dagen
'normaal school'. Gelukkig zijn onze leraren dan
ook erg relaxed; dus geen huiswerk tot vreugde
van alle leerlingen.

Gelukkig is het nu weekend. Dit is iets nieuws.
De school heeft namelijk dit jaar ingevoerd dat
je midden in de week aan de examens begint en
dat je midden van de volgende week klaar bent.
Maar het weekend verloopt niet zoals normaal:
er wordt veel geleerd en vooral voor de vakken
waar je je in de vakantie niet zo goed op hebt
voorbereid.

COLUMN
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Van geheelonthouder tot wijnkenner
‘Tot ongeveer mijn dertigste dronk ik eigenlijk geen alcohol.
Thuis werd nooit wijn gedronken. Toen ik, al weer een paar
jaar terug, tijdens een personeelsetentje (ze werkt parttime
als beleidsadviseur verkeersveiligheid bij de provincie) ontdekte hoe geweldig de combinatie van goed eten met een
passende wijn kan zijn, werd de kiem gelegd,’ blikt zij terug.
Haar favoriete wijn - best een moeilijk te beantwoorden
vraag - is toch wel een Pinot Noir Vieilles Vignes uit de Elzas
van de Grand Cru-wijngaard Hengst. 'Mocht mijn huis in de
fik staan en ik zou één fles mogen redden, dan was het toch
deze wel,’ grapt ze.

Hobby werd bedrijf
INTERVIEW

Slobberen
of nippen?
L E E N N A U TA

B E R B E R A VA N D E N H O E K

De afgelopen decennia zijn we meer wijn gaan drinken en minder bier en sterke
drank, vertellen de statistieken ons. Wijn is gewoner geworden. We ‘doen’ even
een wijntje: een veelal niet al te prijzig ‘slobberwijntje’. Waar we die doorgaans
kopen? Gewoon bij de super of bij de slijter wanneer we wat beters willen. De
regelmatige wijndrinker wil zich nogal eens, door meer kennis over het edele
vocht en vaker genietend van het bouquet (meer dan ruiken alleen) ontwikkelen
tot een ware liefhebber. Hij gaat op zoek naar betere kwaliteitswijnen. Dergelijke
consumenten rekent ‘Mme Bouquet’ graag tot haar doelgroep. Met Ada Aalbrecht
(’s-Gravenzande - 1962) hadden we onlangs een prettig en leerzaam gesprek.

Samen met haar partner Marjan runt ze sinds 2012 een kleinschalig bedrijf dat vanuit 7 Franse wijngebieden biologisch en
biodynamisch gemaakte wijn importeert. ‘Hoewel niet iedere
biologische wijn van goede kwaliteit is (er zijn overigens ook
heel goede niet-biologische wijnen) is ‘biologisch’ voor ons een
strikte voorwaarde geworden bij het importeren. Ons gaat
het erom dat de gezondheid van de wijnmaker, de klant, de
wijngaard en de druiven zoveel mogelijk wordt beschermd.
Bovendien, door minder hulpmiddelen te gebruiken, proef
je het terroir (geheel van natuurlijke factoren, red.) en het
karakter van de druif beter,’ licht Ada toe.
Voor eigen gebruik - ze waren al fervente wijngenieters sloegen ze jaren geleden al regelmatig een voorraadje wijn in,
afkomstig uit de Luberon (wijnstreek in het uiterste zuidoosten
van de Provence). Op deze wijn waren ze, zeg maar, verliefd
geraakt. Ze wilden er meer over weten en bezochten tijdens
een vakantie de wijnmaker. Ze kregen er ‘het verhaal’ achter
hun lievelingswijn te horen. Erna waren ze ‘verkocht’ en hun
enthousiasme vertaalde zich in het plan om - niet wachtend
tot hun pensioen - een eigen importbedrijfje te beginnen.
Inmiddels bieden ze een assortiment van ongeveer 30 wijnen
aan. Op hun website
mmebouquet.com zijn ze allemaal te
zien. ‘Het assortiment breiden we steeds verder uit. Na enige
research vooraf bezoeken we eerdaags voor de tweede keer
de jaarlijkse wijnbeurs Millesime Bio (dit jaar in Marseille)
waar zo’n 900 uitsluitend biologische wijnmakers van over de
hele wereld hun product aanprijzen,’ vertelt Ada enthousiast.

Naar de plek waar het allemaal gebeurt
Met de research en het bezoeken van genoemde beurs komen
de dames die wijnmakers op het spoor, die hun (potentiële)
nieuwe leveranciers kunnen worden. Ada licht toe: ‘We gaan
er altijd zelf heen. Kijken, proeven, praten. Daarna laten we
twee flessen van onze favoriete wijnen opsturen. Die gaan we
thuis serieus blind proeven (thuis kan een wijn toch anders
smaken dan op haar geboorteplek) en pas dan plaatsen we
de definitieve bestelling.’
Het ‘verhaal’ achter een wijn vinden ze van belang, ook voor
hun klanten. Je kunt nog meer van wijn genieten, als je het
verhaal erachter kent, is hun filosofie. De toewijding van de

maker op een kleinschalig, ambachtelijk bedrijf, met liefde
voor de natuur en het product, proef je terug in de wijn.

Vakkennis
Beiden hebben, naast de jarenlange ervaring als wijngenieter, hun vakkennis vergroot door het volgen van een
aantal cursussen (niveau 3) aan het vermaarde instituut
van de WSET (Wine & Spirit Education Trust). Anders dan
de Nederlandse opleiding tot vinoloog is de WSET internationaal erkend. Regelmatig laten ze bepaalde wijnen
uit hun selectie beoordelen door een proefpanel van het
onafhankelijke vakblad Perswijn. Dat heeft hun al een
aantal eervolle vermeldingen opgeleverd.

Het aanbod van Mme Bouquet
Met een kring van momenteel circa 50 vaste klanten
(Den Haag en omgeving) zijn ze al heel blij, maar ze willen groeien, vooral ook richting horeca. Verder zijn ze
regelmatig op evenementen te vinden, zoals ‘Den Haag
over de Kook’, het ‘Wine Weekend’, de ‘Flagship Market’
en tijdens de jaarlijkse ‘Parelroute’.
Naast de webshop en een Facebookpagina geven ze ook
een nieuwsbrief uit en verzorgen ze wijnproeverijen (met
bijpassende hapjes) bij hen thuis in de Cyclaamstraat of
op locatie.
Tenslotte runnen ze een zogeheten ‘abonneeservice’,
waarbij klanten per kwartaal met een vooraf bepaald
budget (al vanaf € 25) 2 tot 6 geselecteerde wijnen ontvangen, vergezeld van het verhaal over de makers en
bijpassende recepten.
Dat er achter een gewoon ogende voordeur in een rustig
straatje in onze buurt zo’n verrassende onderneming
huist, wie had dat gedacht?
We wensen de dames veel succes toe.

Ж

BIOLOGISCH / BIODYNAMISCH

Biologische wijn is gemaakt van biologisch geteelde
druiven (zonder gebruik van chemicaliën en kunstmest).
Bij het maken van de wijn worden minder toevoegingen
(sulfiet) en kunstgrepen toegepast.
BIODYNAMISCHE WIJNBOUW

(gedachtegoed van Rudolf Steiner)
De stand van de maan en de planeten spelen een belangrijke rol bij de verschillende stappen in het maakproces.
Natuurlijke preparaten ondersteunen het proces in de
wijngaard. Nog minder chemische toevoegingen dan in
de biologische wijnmakerij.
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Bliek Makelaars is met 9,5 best beoordeelde
makelaar op Funda
Vrijdag 13 januari tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
van NVM Haaglanden is de award voor de makelaar met
de beste beoordelingen op Funda uitgereikt. Yvo Bliek van
Bliek Makelaars mocht deze prestigieuze award in ontvangst nemen uit handen van Wim Korff de Gidts, voorzitter afdeling Haaglanden.
Bliek Makelaars is al sinds 1970 een vertrouwde naam in de Haagse woningmarkt en weet zich te onderscheiden door persoonlijke
service te combineren met deskundig advies. Op Funda waarderen
opdrachtgevers na een aan- of verkoop de diensten van een kantoor.
Bliek Makelaars scoort met een gemiddelde van 9,5 het hoogst binnen
de regio Haaglanden.
Yvo Bliek bedankt alle opdrachtgevers voor hun vertrouwen: ‘Jullie
zijn de ambassadeurs van ons kantoor.’ Hij geeft aan uit te kijken
naar 2017 waarin het kantoor zich verder zal blijven ontwikkelen om
klanten maximaal van dienst te kunnen blijven.

Ditjes & Datjes
→

HONDENPOEPSPREEKUUR BLOEMENBUURT

De komende maanden wordt in verschillende
buurten van Segbroek een hondenpoepspreekuur
gehouden. Op woensdag 1 maart is de Bloemenbuurt aan de beurt en zal een hondenpoepspreekuur plaatsvinden in wijkcentrum De Hyacint aan de
Anemoonstraat 25.
Ergert u zich steeds weer aan hondenpoep in uw
leefomgeving? Kom dan op 1 maart tussen 16.00 en
17.00 uur naar De Hyacint. U kunt uw klachten uiten
en aangeven op welke plekken u de overlast ervaart.
Janine, projectleider bij de
gemeente gaat graag met u
in gesprek over ideeën om
de hondenpoepproblematiek
aan te pakken.
Wilt u alvast meer informatie? Meldt u dan aan op de
Facebookgroep: Onderzoek
hondenpoep Segbroek. Op
deze pagina zullen ook alle
resultaten uit andere buurten
worden gedeeld en kunt u in
contact komen met andere
bewoners die overlast ervaren
door hondenpoep.

→

INDIVIDUELE COMPUTERBEGELEIDING BIJ

→

HUISKAMER DE BOLSTER, ONTMOETINGSPLEK VOOR
SENIOREN

Op maandag en woensdag kunt u vanaf 10.00 uur terecht in
huiskamer de Bolster voor een kopje koffie, een gezellig gesprek met buurtgenoten of een spelletje.
Huiskamer de Bolster is bedoeld voor senioren die behoefte
hebben aan meer contacten met andere wijkbewoners. Contacten die eerder vanzelfsprekend waren, kunnen wegvallen door
ziekte of overlijden en de huiskamer biedt u de gelegenheid
nieuwe contacten op te bouwen.
Een vrijwilliger zorgt voor koffie, thee en een koude lunch. Koffie
en thee zijn gratis, kosten voor de lunch zijn € 2,50.
Komt u gerust eens langs, de koffie staat klaar!
Huiskamer de Bolster, Kastanjestraat 2, Den Haag
Maandag 10.00 - 14.00 uur en woensdag 10.00 - 15.00 uur

→

WELKOM BIJ HET CRM

Na een zeer geslaagd kerstconcert start het Christelijk
Residentie Mannenkoor in januari weer met de repetities. Ter
voorbereiding op onze jubileumconcerten vanwege ons 90-jarig
bestaan is er weer veel werk aan de winkel. Jubileumconcerten
met deze keer veel film- en musicalmelodieën. Nieuwe koorleden zijn weer van harte welkom. Denk niet te snel: ik kan niet
goed genoeg zingen, want onder de deskundige leiding van
onze dirigent Aldert Fuldner gaan we er met z'n allen iets moois
van maken. Daarom, mannen, kom vrijblijvend meezingen op
woensdagavond vanaf 19.45 uur in de Bergkerk aan de Daal
en Bergselaan 50a in Den Haag.

VÓÓR WELZIJN

Vóór Welzijn komt met een nieuwe vorm van computerondersteuning, naast de bestaande computerinloop.
Het aanbod bestaat uit:
Individuele begeleiding voor 55+ gedurende 10 weken
waarbij u elke week 1 uur ondersteuning krijgt in het
leren omgaan met een computer, uw laptop, tablet
of smartphone.
De dagen dat dit aangeboden wordt, zijn woensdag
13.00 – 15.00 uur en donderdag van 11.00 – 13.00 uur.
Na aanmelding reserveren we 1 uur per week voor u
gedurende 10 weken.
De computerbegeleiding vindt plaats in wijkcentrum
’t Lindenkwadrant, 2e braamstraat nr 6. Deze individuele begeleiding is voor bewoners van stadsdeel
Segbroek.
Aanmelding of meer informatie via de ouderenconsulent Jeroen van Rossum van Vóór Welzijn
070 – 205 24 80 of
j.vanrossum@xtra.nl.
Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

DANK
Ik ben één van de bezorgers van ons wijkblad Wijkwijs
en wil Loukie Nak heel hartelijk bedanken voor de
coördinatie en fijne samenwerking die ik al die jaren
van haar mocht krijgen. Niets was haar teveel. Als het
mij niet uitkwam, bracht zij persoonlijk dozen vól met
wijkbladen bij mij aan de voordeur.
Nogmaals heel veel dank.
Ook voor iedereen die dit leest een gezegend en
gelukkig 2017.
Harry du Mez
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WIJKBER A AD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

POSTADRES / SECRETARIAAT

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM

Saskia De Swart

140 70 (keuzemenu)

Anemoonstraat 25

denhaag.nl

2565 DD Den Haag

contactcentrum@denhaag.nl

070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
wijkberaad@dehyacint.nl
dehyacint.nl
BESTUUR
Voorzitter
Vacant
Secretaris / interim voorzitter
Jurrie Vos
jcvos@ziggo.nl
Penningmeester

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK
Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
070 - 353 57 00
STADSDEELWETHOUDER
Joris Wijsmuller
joris.wijsmuller@denhaag.nl
WIJKSERVICEPUNT SEGBROEK
Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
070 - 205 33 33
(ook voor Ouderenwerk en Algemeen maatschappelijk werk)

Klaartje de Vrueh
penningmeester@dehyacint.nl
Overige leden
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12
Arnold van der Heijden

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP
Avond, nacht, weekend
070 - 346 96 69
ALARMNUMMER HULPDIENSTEN
112

arnoldvdh47@gmail.com
Marja Haring
06 - 16 78 08 80

POLITIE (GEEN SPOED)
Bureau Segbroek
0900 8844

Jan 't Hart
06 - 48 04 65 56
Roos Kessels
070 - 362 89 55
LOKAAL 7
Informatie en reserveringen

WIJKAGENT
Karin van Raamsdonk
karin.van.raamsdonk@politie.nl
SCHOOLWIJKAGENT
Kristian Harmelink
schoolwijkagent.segbroek@politie.nl

Saskia de Swart
lokaal7@dehyacint.nl

BR ANDWEER (GEEN SPOED)
070 - 424 46 00

BEHEER WIJKCENTRUM

ONTWERP WAAR JE HET WARM VAN KRIJGT
º HUISSTIJLEN

º WEBSITES

º APPS

º TIJDSCHRIFTEN

º VERPAKKINGEN

Jan 't Hart + Inger Klarenbeek
hartveer@casema.nl
06 - 48 04 65 56
WERKGROEP VERKEER EN RUIMTELIJKE
ORDENING

WIJKBUS SEGBROEK
Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur)
070 - 368 50 70
TAXIBUS
Regiotaxi Haaglanden
088 966 6000

Els Bet
6500ºKELVIN CROSSMEDIA DESIGN | GOUDENREGENPLEIN 65 DEN HA AG | W W W.6500KELVIN.NL

06 - 24 80 54 06
Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12

GROF VUIL
Op afspraak gratis opgehaald
070 - 366 08 08
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Nuttige informatie Gemeente Den Haag en stadsdeel Segbroek
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ADVERTEREN IN WIJKWIJS
COLOFON

UITGAVE
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Jaargang 39 - nummer 1 - februari 2017
OPLAGE EN FREQUENTIE
3000 exemplaren
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Gertrude Lok

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 vergaderwerkplek 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

info@6500kelvin.nl
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Chrysantplein
'Dat zou ik nou nooit boven m'n bank hangen.'
Als u ooit 's letterlijk stoom uit iemands oren wilt zien komen, moet u
bovenstaande zin eens laten vallen in het bijzijn van kunstdocenten. Ik
heb 'm vroeger op de academie altijd met groot succes toegepast.
Wanhopig probeerden ze mij bij te brengen dat het waarderen van
kunst niets te maken heeft met persoonlijke smaak. Dat begreep
ik best - en ironisch genoeg probeer ik dat nu op mijn beurt mijn
studenten bij te brengen. Maar dat deed niets af aan het feit dat
ik sommige kunst gewoon echt lelijk vond. En ik wilde dat kunnen
zeggen.
Die haat-liefdeverhouding heb ik ook met Mondriaan. Zijn zoektocht
naar de ultieme abstractie van kleur, licht en ritme is intrigerend en
ongeëvenaard. Met als hoogtepunt natuurlijk de wereldberoemde
composities in rood, geel en blauw. In het kader van '100 jaar De Stijl' is
er zelfs onlangs één tegen ons anders zo steriel witte stadhuis geplakt.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Ik vind die composities niet mooi. Niet lelijk ook; ze laten me koud.

In Wijkwijs 5/2016 bij het artikel Ondertussen in de Anemoonstraat op pagina 35, zegde de redactie toe dat zij u in
Wijkwijs 1/2017 op de hoogte zou brengen van de uitspraak
van de Raad van State (RVS) inzake het parkeerterrein van de
Jumbo. Helaas heeft de RvS nog altijd geen uitspraak gedaan. De toezegging van de redactie om u tevens breder te
informeren over alle kwesties die momenteel in de omgeving
van de Goudsbloemlaan op het gebied van verkeer spelen,
zal daarom worden opgeschoven naar Wijkwijs 2/2017.

Er is ook een andere manier om kunst te waarderen. Je kan je
afvragen: Doet het me iets? Zo ja, wat voel ik dan: vertedering,
vrolijkheid, walging...?
En dan, dán kom ik wel uit bij Mondriaan. Niet bij de composities,
maar bij zijn bloemen. Aquarellen van vooral chrysanten tegen
achtergronden die van licht en kleur blijven veranderen. Zo levend
en fragiel en ontroerend.
In het Gemeentemuseum loopt dit jaar een geweldige expositie met 'alle 300 werken' van Mondriaan: Mondriaan & De Stijl.
Alleen zijn bloemen, die zijn er niet. Die hebben ze uitgeleend aan
het Rijksmuseum.
...gaat u mee naar Amsterdam?
G E R T R U D E LO K

BUURTBLOEMEN

DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS
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