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Zorgtaak politie steeds meer een feit

Daar is die dan weer de Wijkwijs! 

Dat we zoveel reacties zouden krijgen op onze noodkreet 
had ik niet verwacht. En dat geeft positieve energie. Maar 
liefst 17 mensen reageerden op onze oproep. Mensen die 
op allerlei manieren willen bijdragen. Onze jongste Kuifje 
is negen! En de oudste, haar leeftijd heb ik uit beleefdheid 
niet gevraagd, maar één ding is zeker: de strijdbaarheid om 
de Wijkwijs te behouden is groot. Dit houdt in dat we nu 
een kernredactie hebben van 6 vaste leden en een netwerk 
van mensen daaromheen die graag willen schrijven over wat 
hun zoal in de wijk bezighoudt.  

We hadden een geweldig leuke aftrap met al deze mensen 
op 22 april en het was een inspirerende avond. Onder de 
bezielende leiding van Elisabeth van Elsen hebben we elkaar 
op een bijzondere manier leren kennen. Als iemand het jammer 
vindt dat hij /zij zich niet gemeld heeft en denkt: ze kunnen 
nu wel vooruit, dan zeg ik: meld je alsnog aan. We zijn nog 
steeds op zoek naar de spin in het web, iemand die niet 
perse hoeft te schrijven maar het leuk vindt om het proces 
aan te sturen, die de redactievergadering wil organiseren 
en overzicht kan houden. En schrijvers en vormgevers zijn 
ook altijd welkom.  

We zijn met onze nieuwe ploeg aan de gang! Het eerste re-
sultaat ligt voor u. Het blijft elke keer weer een uitdaging om 
een Wijkwijs te produceren, maar deze voelt heel bijzonder. 

Dank je wel Elisabeth, Michel, Dick, Jurrie, Gerard en 
Gerard, Josje, Jente, Anje, Annemarie, Norma, Dave, Eva, 
Marcel, Elly, Ted, Roel, Gertrude, Niels en Beate

Klaartje de Vrueh

Een interessant gesprek met de voorzitter van 
het wijkberaad, een kort verslag van de jaarlijkse 
bewonersvergadering, een geweldig artikel over 
Theater De Nieuwe Regentes. Informatie en 
een oproep rond de nieuwe Omgevingswet, een 
bijzondere briefwisseling uit de Hongerwinter, 
een spontane actie voor een 24/7 buurt-AED. 
Voor spoedhulp bij hartstilstanden van wijk-
bewoners. 

Biologische bijenkorven in de buurt, elektrische 
perikelen in portiekwoningen, handige hulp bij 
het herinrichten van je huis. Wat is dat toch voor 
moestuin midden in de wijk, wie is de persoon 
achter de wijkagent en wat doet ze allemaal, 
wat kunnen we verwachten van Burendag 2018? 

Een nieuwe column, een leuke puzzel en na-
tuurlijk alle vertrouwde informatie over de 
vele activiteiten in het wijkgebouw. En dat alles 
gevat in mooie foto’s en de bekende prachtige 
vormgeving. 

Wijkwijs 2, 2018. De eerste echte dit jaar. 

Wie had begin van dit jaar gedacht dat we ooit 
weer zo’n prachtige nummer zouden maken! 
Gesterkt en versterkt zijn we aan de slag gegaan. 
U begrijpt: het resultaat mag er wezen.

Geniet met volle teugen!

De redactie
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Eens in de vier jaar kiezen we de gemeenteraad. Het meest recent deden we dat 
op 21 maart. Een nieuw college van B&W is inmiddels gevormd. Toch beperkt de 
invloed van de burger op het gemeentebeleid zich niet tot dat ene moment van de 
verkiezingen. Als bewoners van de Bloemenbuurt kunnen we ons individueel tot 
de gemeente of een raadslid wenden. Maar we kunnen veel meer voor elkaar krij-
gen als we dat doen via het wijkberaad. Wijkwijs spreekt daarover met Klaartje 
de Vrueh, de voorzitter van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint.

Het gesprek vindt plaats in het wijkgebouw aan de Anemoonstraat. Het is het brandpunt van de 
activiteiten die onder de paraplu van het wijkberaad plaatsvinden. Klaartje: ‘Het Wijkberaad Bloe-
menbuurt is in 1980 opgericht vanuit aandacht voor onderwerpen op het vlak van de inrichting 
van de openbare ruimte. De gemeente wilde graag een gesprekspartner op wijkniveau. We zijn 
een stichting en ontvangen subsidie van de gemeente op basis van het aantal bewoners.’ Subsidie 
is onontbeerlijk. Die maakt het mogelijk om parttime professionele bestuursondersteuning te 
krijgen in de persoon van Saskia de Swart. ‘Saskia bewaakt de voortgang op diverse inhoudelijke 

ren,’ schetst Klaartje de positie van het wijkberaad. Het is 
zeker niet zo dat zij dat persoonlijk nu zo hoognodig wil. 
Integendeel. Ze wil vooral de wijkbewoners mobiliseren en 
het is een uitdaging om mensen te vinden om als vrijwil-
liger een bijdrage te leveren.’ Met elkaar kunnen we veel 
beter de belangen van de Bloemenbuurt behartigen dan 
dat ieder voor zich dat probeert. Een sterk en deskundig 
wijkberaad en een netwerk van actieve bewoners krijgt 
veel meer voor elkaar. Buurtbewoners hoeven echt niet 
direct in het bestuur plaats te nemen. Dat kan ook door 
deelname in een werkgroep of door op ad-hoc basis mee 
te denken over kwesties.’ Als voorzitter weet Klaartje uit 
eigen ervaring dat het wijkberaad soms net het verschil 
kan maken. ’Als bewoners een brief of e-mail sturen aan 
de gemeente met een klacht of een idee, stuur dan een cc 
aan het wijkberaad. Wij kunnen helpen duwen. Het helpt 
ons omgekeerd ook in de gesprekken met de directeur 
van het stadsdeel. Het mes snijdt dan aan twee kanten.’

Uitdagingen voor de buurt
‘De Bloemenbuurt is een bijzondere buurt. Het is een 
wijk waar je in elke volgende fase van je leven plezierig 
kunt blijven wonen. Winkels en recreatie is er op loop- of 
fietsafstand, hetzelfde geldt voor scholen, zorg en sport-
voorzieningen. Kortom, een ideale buurt,’ aldus Klaartje. 
‘Willen we dat zo houden, dan moeten we er met elkaar 
wel wat aan doen.’ Het gaat daarbij niet om een afvalbak 
meer of minder. ‘We staan echt voor grote uitdagingen. We 
beseffen nog niet half wat de energietransitie betekent 
voor ons. Een wijk, gebouwd in de twintiger jaren, heb 
je niet zo een, twee, drie van het gas af. Het onderwerp 
raakt ons allemaal en is dus bij uitstek geschikt voor een 
aanpak op wijkniveau. Hetzelfde geldt voor verkeer en 
bereikbaarheid. Het werk aan de riolering laat zien wat 
de impact is van de afsluiting van een of meer straten. 
Ook op het gebied van duurzaamheid staat er veel te 
gebeuren. Is het de bedoeling dat als we plastic afval 
scheiden, we het zelf wegbrengen of zijn er oplossingen 
dicht bij huis denkbaar?’ Klaartje heeft nog een zorgpunt 
op haar lijstje staan. ‘Hoe houden we de Bloemenbuurt 
betaalbaar voor lagere en middeninkomens? Een gemê-
leerde wijk vind ik aantrekkelijk om in te wonen. Laten 
we met elkaar ons best doen om de cohesie in de wijk te 
versterken. Een eerste stap is om wat verder te kijken 
dan de directe buren.’ 

Ze is zelf opgegroeid in het oude centrum van Den Haag, 
maar is inmiddels verknocht aan de Bloemenbuurt. ‘Het 
is toch uniek dat je zo dicht bij zee woont, met alles wat je 
nodig hebt onder handbereik,’ zegt ze tot besluit.

dossiers en zorgt daarnaast voor de operationele aanstu-
ring van de diverse activiteiten die in het wijkgebouw 
plaatsvinden. Natuurlijk trekken vrijwilligers de kar, 
maar zonder de inzet van Saskia missen we continuïteit,’ 
legt Klaartje uit.

Renovatie wijkgebouw
‘Ik wilde de wijk en de mensen beter leren kennen en 
heb me beschikbaar gesteld voor het bestuur van het 
wijkberaad. Door de tijd heen ben ik altijd wel als vrij-
williger actief geweest en was ik bijvoorbeeld ook lid van 
het bestuur van woningbouwvereniging Daal en Berg. 
Ik begon als secretaris, daarna was ik penningmeester 
en op dat gebied heb ik de nodige ervaring opgedaan. 
Die ervaring kwam goed van pas, want het wijkberaad 
moest een flink bedrag aan subsidie terugbetalen aan de 
gemeente. Dat hebben we ons niet laten gebeuren, en dat 
is gelukkig teruggedraaid,’ haalt Klaartje herinneringen 
op aan haar beginperiode als bestuurslid. Heel bepalend 
was in de afgelopen jaren het gedoe rondom de gedwongen 
verhuizing van de vereniging De Kruin van de Acaciastraat 
naar wijkgebouw De Hyacint. Klaartje: ‘Dat heeft heel 
veel tijd en energie gekost. Uiteindelijk trok De Kruin 
zelf de stekker uit het plan en was het van de baan. De 
gemeente had echter wel al de renovatie toegezegd, van 
zowel de tuin als het gebouw. Dat was een geluk bij een 
ongeluk. Na het terugtreden van Arnold van der Heijden 
als voorzitter en de interim periode van Jurrie Vos, heb 
ik zijn functie overgenomen. Voorzitters zijn zelden in de 
aanbieding en dus helaas ook nu niet. De renovatie was 
en is een groot project dat goed geregeld moet worden. 
Dat kun je nieuwe bestuursleden eigenlijk niet aandoen. 
Een penningmeester wisten we wel te vinden en dus ben 
ik doorgeschoven.’

Deskundigheid gezocht
Bij de lezers van Wijkwijs staat vermoedelijk vooral de 
uitgebreide kalender van het activiteitencentrum op het 
netvlies. Toch is daar de bestuurlijke bemoeienis uitermate 
beperkt. De vele vrijwilligers die de activiteiten organi-
seren, kunnen dat prima zelf, vindt de voorzitter. Nu het 
wijkberaad zich weer in veel rustiger vaarwater bevindt, 
moet de blik volgens Klaartje veel meer naar buiten. Zeer 
actueel is het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 en de 
daarmee samenhangende omgevingsplannen. ‘We leven 
niet op een eiland. Daarom hebben we als bestuur nu al 
samenwerking gezocht met de Bomenbuurt waar het 
gaat om duurzaamheid en verkeer. Kijk bijvoorbeeld naar 
de impact van de vernieuwing van het tracé Houtrust – 
Kijkduin. Het zijn grote projecten waar we als bewoners 
in moeten participeren. We moeten beseffen dat we met 
elkaar de wijk kunnen, en eigenlijk ook moeten, meebestu-

‘EEN WIJK OM ALTIJD TE 
BLIJVEN WONEN’

INTERVIEW

   M I C H E L VAN SC H I E      E LLY AS SC H E MAN
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NU TIJD VOOR MINDFULNESS!

Voelt je leven te vol door een lange to-do lijst en veelvuldig gepieker? 

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

Start nieuwe 8 weekse mindfulnesstraining: 
Maandagavond 3 september en vrijdagochtend 7 september 

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.

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

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

Waarom Stichting Eykenburg?
• Samen met u bekijken wij hoeveel hulp u nodig heeft.
• Wij werken met kleine vaste teams, dus u krijgt niet steeds een ander 

over de vloer.
• Onze professionele medewerkers nemen de tijd voor u en hebben oog 

voor het welzijnsaspect.
• Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) als particulier.
• Wij helpen u graag met het aanvragen van een WMO-indicatie.

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

Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat 
zwaar begint te worden? Stichting Eykenburg helpt u graag!
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Volgens onze statuten (artikel 4) moet het wijkberaad 
minimaal eens per jaar een Bewonersvergadering houden. 
Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen die komt 
heeft stemrecht.

Onze voorzitter (Klaartje de Vrueh) zat de vergadering 
strak voor. Jurrie Vos (secretaris) gaf een kort verslag 
van wat er in 2017 allemaal gebeurd is. Belangrijkste 
gebeurtenis was de opknapbeurt van het wijkgebouw 
en de herinrichting van de tuin achter het wijkgebouw 
(in de Anemoonstraat).

In een kort overzicht van wat het wijkberaad in 2018 al-
lemaal van plan is, stond het voorbestaan van Wijkwijs 
centraal. Het wijkberaad was blij te kunnen mededelen 
dat Wijkwijs een doorstart kan maken vooral dankzij 
een vijftiental wijkbewoners die hun schouders eronder 
willen zetten.

In meer formele zin was het belangrijk dat de Bewoners-
vergadering de jaarstukken 2017 goedkeurde en daarmee 
het bestuur décharge verleende. Tot de formaliteiten be-
hoorde ook het (her)benoemen van enkele bestuursleden.

Kennelijk waren de uiteenzettingen vanuit het wijkberaad 
zo duidelijk dat er weinig vragen waren. De meest pran-
gende vraag betrof het uitblijven van het inrichten door 
de Jumbo van de ruimte voor het wijkgebouw. Volgens de 
vraagsteller zag het er niet uit. De voorzitter antwoordde 
dat er naar verluidt een patstelling is binnen de Jumbo 
over wie wat moet doen. Het gevolg is een verwaarloosd 
terrein en geen zicht op een oplossing.

Na de pauze gaf Wim Schutten (van de Groene Regentes) 
een uiteenzetting welke initiatieven er in de wijk Regen-
tes-Valkenbos zijn op het terrein van 'Van gas los'. Want 
dat was het onderwerp van het meer inhoudelijke deel 
van de Bewonersvergadering. Veel van de initiatieven 
zouden ook in onze wijk genomen kunnen worden. Eén 
van zijn meest dringende adviezen was: kies voor het 
isoleren van je huis; dat zet zoden aan de dijk. Pas daarna 
kan er bijvoorbeeld aan zonnepanelen worden gedacht. 
Voor een meer uitgebreide kennisneming van hetgeen 
Wim te berde bracht, kijke men op de website van Wijk-
beraad De Hyacint. 

Verslag Bewonersvergadering 
van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint op 18 april 2018

Gelukkig was er een goede opkomst van de bewoners. Om precies te zijn: de presentielijst is gete-
kend door 30 bewoners. Dit vinden we (in verhouding tot voorgaande jaren) een goede opkomst, 
maar uitgaande van het feit dat er zo'n 6.000 à 7.000 mensen in de Bloemenbuurt wonen, is het een 
schijntje. Bemoedigend was verder dat we enkele nieuwe gezichten zagen.

  J U R R I E VO S      SAS KIA D E SWART

KLEIN VERSLAG

Ж
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Daags na de vijfde verjaardag van De Nieuwe Regentes 
praten we met één van die initiatiefnemers en artistiek 
leider, Laudie Vrancken. We duiken met haar in de geschie-
denis en kijken naar de toekomst van de plek, die - al was 
het maar door dat zenuwslopende diplomazwemmen - in 
het geheugen van menig Hagenaar staat gegrift. Ook haar 
bestaan is altijd vervlochten geweest met De Regentes. 
‘Ik heb hier met de Zonnebloemschool zwemles gehad 
en later, nadat ik de HALO sportacademie had gedaan, 
heb ik hier nog als badjuf opgetreden. Ook mijn ouders 
en grootouders hebben hier gezwommen.’ 

Verjaardagsfeest
Laudie kijkt terug op een geslaagd verjaardagsfeest, 
met rondleidingen, een speurtocht en een prachtig kin-
der-strijkorkest. ‘Dat waren kinderen uit de buurt die 
hier les krijgen, met een prachtig sprookje met liedjes van 
over de hele wereld.’ Verder was er de lezing “Baden en 
Flaneren aan Zee” door kunsthistoricus Saskia Kuus en 
een bijzondere bad- en strandmodeshow door leerlingen 
van ROC-Mondriaan. Na de poolparty, die vanwege het 
mooie weer buiten plaatsvond, hebben we met alle mede-
werkers en vrijwilligers nog een feestje gevierd. Het was 
een leuke en lange verjaardag, met voor iedereen uit de 
buurt en heel Den Haag wel iets van zijn gading.’
Het grootste hoogtepunt van de afgelopen vijf jaar vindt 
Vrancken dat het jaar na jaar steeds beter is gegaan en dat 
het is gelukt om er bij te staan zoals ze er nu bij staan. ‘De 
gemeente investeert als eigenaar weer in het pand en we 
hebben weer toekomstperspectief. Daar ben ik trots op. Net 
zoals op alle dingen die we met de buurt hebben gedaan, 
zoals de vele klassieke, tango- en flamencoprogramma’s 
van hoge kwaliteit met topartiesten uit de buurt.’

‘Het is een oud gebouw waarin verschillende bewoners 
bezig zijn geweest. Nadat het was gekraakt is hier ook 
het Nationaal Toneel tijdelijk ingetrokken, omdat hun 
repeteer- en speelplek in het centrum werd verbouwd. 
Toen is hier ook de grote theaterzaal met 350 zitplaatsen 
gekomen, die nu in het kader van een inhaalslag wordt 
aangepast. Daarnaast wordt in de brandveiligheid ge-
investeerd en wordt er aan het dak gewerkt. Het platte 
dak is groen en op het schuine dak komen zonnepanelen.’

Nieuw verdienmodel
Dat de huidige groep wel kan wat vroeger niet mogelijk 
leek, verklaart de artistiek leidster door een wijziging van 
het verdienmodel. Toen de subsidie werd ingetrokken en 
de toenmalige directie geen mogelijkheden meer zag om 
verder te gaan, ging de zaak dicht. Maar omdat Laudie en 
een paar oud-collega’s en buurtbewoners wisten dat er 
jaarlijks in ieder geval 45 duizend euro cultuurankergeld 
beschikbaar zou zijn en met een basissubsidie voor het 

gebouw, wilden zij wel proberen om er een culturele on-
derneming van te maken. ‘Aanvankelijk door middel van 
zakelijke verhuur, maar toen ook op dat gebied de crisis 
bleek te zijn toegeslagen, hebben we het over de boeg 
van de culturele verhuur gegooid. Dat bleek al vrij snel te 
lukken. Er waren veel oude huurders die terugkwamen, 
zoals balletscholen, toneelscholen, het conservatorium, 
theatergroepen en ga zo maar verder. Zo zijn we onder 
het motto go with the flow met de vraag meegegaan.’

Vooral theater
‘We onderscheiden ons in festivals. Daar is dit ook een 
uniek gebouw voor met allerlei ruimtes, zoals het Diepe, 
de Grote Zaal, het Ketelhuis, de Studio, de Foyer en de 
Tearoom. Dan leeft dit gebouw optimaal, hoor je geluiden 
en muziek uit alle hoeken en gaten, zie je overal mensen 
zitten, praten luisteren en genieten. Voorbeelden zijn de 
Flamenco Biënnale, Cutting Edge Jazz Festival, een gi-
taarfestival van een gitaarbouwer hier uit de buurt, Hubs 
Immersive en KrokusKabaal.’ Een van haar grote wensen 
is meer jeugdprogrammering en educatie, cultuuraanbod 
voor scholen, te kunnen bieden. Voor basisscholen en 
het middelbaar onderwijs. ‘Daarnaast zou ik heel graag 
een nog diverser aanbod willen programmeren. Voor al 
die Hagenezen die hier niet geboren zijn en een andere 
achtergrond hebben. Het lukt ons met beperkte midde-
len om bijvoorbeeld voor een breed Zuid-Amerikaans, 
Hindoestaans en Arabisch publiek te programmeren en 
de serie De Uitdaging brengt altijd bijzondere internati-
onale artiesten, maar dat mag in een stad als Den Haag 
nog veel meer.’

Nieuwe functie
‘Wij zijn vooral theater voor en door de buurt, Hagenaars 
en Hagenezen,’ benadrukt Laudie Vrancken, ‘waarbij we 
proberen het betaalbaar en toegankelijk te maken.’ Een 
nieuwere en belangrijke functie is de begeleiding en weer 
op de rails helpen van mensen die de draad een beetje 
kwijt zijn. ‘Onze eerste 100 vrijwilligers waren veelal 
hoogopgeleide mensen uit de buurt die vonden dat 
het theater moest blijven. Daarna kregen we steeds 

Voormalig zwembad Theater De Nieuwe Regentes viert zijn vijfde verjaardag

De Metamorfose van een 
jeugdherinnering

Een paar maanden nadat in 1995 was besloten om de (bij zijn oprichting) grootste overdekte 
zwem- en badinrichting van Europa te sluiten en te slopen, werd De Regentes aan de 
Weimarstraat gekraakt door een stelletje badmutsen, die er theaterprojecten zijn gestart. 
Dit betekende een tweede jeugd voor het uit 1920 daterende Art Deco-gebouw. Vijf jaar 
geleden leek door bezuinigingsmaatregelen de teloorgang van het succesvolle theater alsnog 
onafwendbaar, tot een groep van 100 vrijwilligers uit de buurt toch nog brood zag in een 
herstart. 

  D I C K VAN D E R Z WA AR D         E LLY AS SC H E MAN

REPORTAGE
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DE INVOERING VAN  DE OMGEVINGSWET

meer vrijwilligers met wie het om diverse redenen 
even niet zo lekker ging. Zo zijn wij van lieverlee 
goed geworden in het begeleiden van mensen die hier 
vaak verlegen en terneergeslagen binnenkomen en 
binnen een half jaar staan te stralen achter de bar. 
En die gaan dan weer door naar ander werk of een 
opleiding. Dat vind ik toch wel een heel belangrijke 
sociale en verbindende functie die erbij is gekomen.’ 

Honderdjarig bestaan
Laudie hoopt dat bloemenwijkbewoners die nog 
niet bij De Nieuwe Regentes binnen zijn geweest dat 
snel een keertje doen. Ze roept mensen op die in het 
zwembad een verleden hebben, of op welke manier 
dan ook iets over de geschiedenis van dit gebouw 
kunnen vertellen, dit aan haar door te geven. ‘We 
zijn druk bezig om dit allemaal te verzamelen en bij 
het honderdjarig bestaan naar buiten te brengen. 
En we zoeken Badgasten! Voor 30 euro per jaar ben 
je vriend(in) van het Theater en krijg je een speciale 
Badgasten-nieuwsbrief, regelmatig een kijkje achter 
de schermen en avontuurlijke extra’s. 

Men melde zich op onze website 

  denieuweregentes.nl waar ook alles te lezen 
is over de komende programma’s en activiteiten.

Maar wat houdt de Omgevingswet in? Weet u het? Ik niet, 
althans ik snap de intentie maar ken de precieze inhoud 
niet! Wat ik wel weet is dat het belangrijk is, want het gaat 
over de invloed die wij hebben op de inrichting van onze 
directe leefomgeving.

In 2020 worden 24 wetten over allerlei verschillende as-
pecten samengevoegd. Te veel om hier op te noemen (voor 
de geïnteresseerden onder ons, zie Google: Informatie-
blad-Omgevingswet-in-het-kort). Het hoofddoel van het 
wetsvoorstel is: ruimte voor ontwikkeling creëren en het 
waarborgen van kwaliteit. 

Even wat achtergrond. Bij de inrichting van onze omgeving 
hebben we in Nederland te maken met een enorme ver-
zameling wetten, algemene maatregelen van bestuur en 
ministeriële regelingen. Deze moeten toegepast worden bij 
de inrichting van onze wijken, buurten, industriegebieden en 
natuurgebieden, en hebben te maken met milieu, verkeer, 
vervoer, water, natuur en cultureel erfgoed. Deze wetten 
en regelingen zijn in de loop der tijd gemaakt en helaas is 
de samenhang inmiddels ver te zoeken. Regels die elkaar 
tegenwerken, begrippen die niet helder zijn, ellenlange 
procedures et cetera. U kent vast het tracé van de verlengde 
A4 waar 50(!) jaar over is gedaan. Het gaat natuurlijk niet over 
een futiliteit, maar 50 jaar?!  De overheid doet zijn best om 
dit stelsel van wetten en maatregelen te vereenvoudigen, 

maar dat is natuurlijk geen eenvoudige taak. In 2008 is de 
‘Wet op de algemene bepalingen omgevingsrecht’ (WABO) 
ingevoerd waarin allerlei vergunningen met betrekking tot 
bouwen werden samengevoegd. Dat was al een stap in de 
goede richting. 

De Omgevingswet dient een samenhangende wet te worden 
die niet tegenstrijdig is, ruimte geeft voor inspraak, flexibel 
is en sneller en beter kan worden toegepast. Dat lijkt heel 
eenvoudig, maar geloof me: dat wordt een hele klus. Een 
heel belangrijk element uit de wet is de participatie van 
burgers en bedrijven: u en ik dus. 

Terwijl ik dit schrijf geef ik me alvast op voor een omge-
vingswandeling door de Bloemen- en bomenbuurt deze 
maand. Want de overheid dient op allerlei niveau’s een 
visie te ontwikkelen: op provinciaal, stedelijk, stadsdelen 
en wijkniveau. En vraagt daarbij onze input. In het volgende 
nummer van Wijkwijs zullen we u over de resultaten berichten.

Maar om in de toekomst als wijken goed beslagen ten ijs te 
komen, hebben het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 
en de Bewonersorganisatie Bomenbuurt een verzoek. 

Bent u geïnteresseerd in de Omgevingswet en het Be-
stemmingsplan Bomen en Bloemenbuurt? Wilt u zich samen 
met andere buurtbewoners verdiepen in deze materie en 
meepraten met de gemeente, het stadsdeelkantoor en de 
bewonersorganisaties? 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en Bewonersorganisa-
tie Bomenbuurt willen een kennisgroep in het leven roepen 
die de Bomen- en Bloemenbuurt tot een gelijkwaardige 

REPORTAGE

Een loket bij de omgevingswet

Zelf beslissen over alles in je omgeving

 KL A ARTJ E D E VRU E H

In 2020 gaat de overheid de Omgevingswet invoe-
ren en de Gemeente Den Haag is nu al bezig zich 
daarop voor te bereiden. Daarbij vraagt zij actief 
onze bijdrage. Aan ons: bewoners en ondernemers 
van de Bomen- en Bloemenbuurt.

gesprekspartner maakt voor de verschillende overheden. 
Zodat we invloed kunnen uitoefenen, mee kunnen besturen 
en onze belangen kunnen behartigen. Voelt u daar wat voor? 
Laat het ons weten!

Klaartje de Vrueh
 Kdevrueh@gmail.com

Ж



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

GERARD STROUCKEN    

Na mijn studieperiode heb ik een aantal 
jobs gehad. Zoals een commerciële job in het buiten-
land, hetgeen gepaard ging met 80.000 km per jaar 
autorijden door half Europa. Een afzetmarkt ontwikkelen 
voor een fabriek. Dat moet je niet te lang doen, want 
je bent bijna permanent onder weg. Daarna een paar 
jaar gewerkt voor een organisatiebureau, efficiency 
verbeteren bij bedrijven. De langste tijd gewerkt in 
het financiële wereldje, bij banken. Tenslotte heel veel 
jaren als zzp-er effectenportefeuilles beheerd voor 
vermogende particulieren.

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

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

•  Brabantia  •  Sigma en De Vos verf
•  Sanitair en elektra  •  Victorinox Zwitserse zakmessen
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OOK U KUNT ADVERTEREN 

IN DE WIJKWIJS!

MEER INFORMATIE:  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com 

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.

Dat overkwam mij op vrijdagavond, 4 mei. Zoals bekend 
de avond van onze Nationale Dodenherdenking met 
kransleggingen op de Dam in Amsterdam. Het bestuur 
van onze wijkvereniging had toestemming verleend voor 
een vertelling in het wijkgebouw over de Hongerwinter 
in Den Haag.

Briefwisseling
De vertelling is gebaseerd 
op brieven van het gezin 
Nieuwenhuis dat woon-
de op de Hyacinthweg. 
Zoon Pim, een 17-jarige 
jongen, is in 1944 bang 
dat hij wordt opgeroepen 
om in nazi-Duitsland 
tewerkgesteld te worden en wil aan die verplichting 
ontsnappen. Hij hoopt onderdak te vinden bij de familie 
Wagemaker, een kinderrijke familie in Hoogkarspel, die 
aldaar een grote stolpboerderij bewoont. Pim gaat op 
zijn fiets met geïmproviseerde rubberbanden, op weg 
naar Hoogkarspel. Een lange en moeizame tocht, met 
bovendien de spanning of hij überhaupt wel welkom is. 
Aangekomen in Hoogkarspel wordt hij allerhartelijkst 
door de familie begroet. Een steen valt van zijn hart, hij 
is welkom.

Er ontstaat een uitvoerige briefwisseling tussen vader 
en zus Nieuwenhuis hier op de Hyacinthweg en zoon 
Pim in Hoogkarspel. Pim past zich goed aan aan het 
boerenleven in Hoogkarspel en hoewel het gemis aan zijn 
scholierenleven soms aan hem knaagt, gedijt hij prima op 
het platteland. Van gedijen kan helaas geen sprake zijn 
in de steden, want de wintermaanden van 1944-1945 zijn 
uiterst moeilijk. Niet alleen wordt Den Haag doorlopend 
gebombardeerd maar ook de rantsoenen eten voor de 
burgers worden teruggebracht tot een paar boterhammen 
per dag, en daar kwam bovendien nog eens een bijzonder 
koude winterperiode bovenop. Al met al staat die periode 
dan ook niet voor niets bekend als de Hongerwinter. 

Ieder voor zich
Uit de briefwisseling wordt bekend dat mensen tot alles 
bereid waren om aan eten te komen, ook hier in de Bloe-
menbuurt. Ondanks dat waren er wel voedselzendingen 
tussen verwanten, zoals in dit geval tussen de familie in 
Hoogkarspel en Den Haag. Soms kwamen die zendingen 

aan, soms slechts ten dele, 
en soms ook helemaal niet. 
Sociale vaardigheden ston-
den in die periode minder 
op de eerste plaats dan het 
alom heersende gevoel tot 
overleven. Het briefverkeer 
tussen de families spreekt 
daar boekdelen over.

Overigens werd de vertelling op 4 mei niet gedaan door 
één persoon, maar door vier, wat aan het geheel de sfeer 
gaf van een boeiend toneelstuk. En omdat de betrokken 
familieleden graag bereid zijn om dit te herhalen, wordt 
u als lezer van Wijkwijs uitgenodigd zich te melden indien 
u een gehoor kent dat hiervoor duidelijk interesse heeft. 
U kunt zich richten tot Paul Besseling  pjb@ziggo.nl.

Overlevingsdrang
lezing hongerwinter in de bloemenbuurt

Kent u dat gevoel? Heeft u dat ook wel eens gehad? Je wordt gevraagd een lezing bij te wonen 
als nieuw redactielid van Wijkwijs en daar wil je graag gehoor aan geven. Maar je kent dege-
ne die de lezing gaat houden niet, noch de inhoud ervan. Kortom, je gaat als een ‘onbeschre-
ven blad’ naar de lezing met een gevoel van: we zien wel, en laat je verrassen.

  G E R AR D STRO U C KE N
KLEIN VERSLAG



LEUK!

Dat is de goede omschrijving om 
af en toe een bijdrage te mogen 
leveren aan Wijkwijs!  
Flexpoolschrijver dat wil toch iedereen!

Mijn naam is Josje van Beek getrouwd en één zoon. 
Inmiddels 25 jaar woonachtig in onze mooie Bloe-
menbuurt! Ik werk in het Hartcentrum van het HagaZie-
kenhuis en mede daardoor heb ik ook veel interesse 
in onderwerpen die onze gezondheid aangaan. Wie 
weet kan ik u daarover af en toe wat meer vertellen. 

Mijn eerste artikel voor Wijkwijs gaat over de Crowd-
funding voor de eerste buiten AED in de Bloemenbuurt!

Naast mijn gezin en werk heb ik ook nog andere in-
teresses, zoals lezen, computer, Haag atletiek, strand 
en de tuin. En vanaf heden zo nu en dan een artikel 
schrijven voor Wijkwijs. 

Ik heb er zin in! 

Groetjes Josje
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Belangrijk initiatief
Eva werkt bij de Hartstichting en is daarnaast burgerhulp-
verlener. Sommige wijkbewoners kennen haar misschien 
van de reanimatiecursus die zij eerder organiseerde 
voor de Bloemenbuurt. Vanwaar dit initiatief? Eva: ‘Als 
burgerhulpverlener kan ik bij een hartstilstand in mijn 
omgeving een oproep krijgen om te gaan reanimeren. Maar 
nog nooit heb ik een oproep gehad om een AED te gaan 
halen. En juist een AED kan een leven redden, terwijl je 
met een reanimatie alleen tijd overbrugt. Het blijkt dat in 
de Bloemenbuurt wel wat AED’s aanwezig zijn, maar deze 
hangen allemaal binnen en zijn dus niet 24/7 beschikbaar. 
Of ze zijn niet aangemeld bij het oproepsysteem. Als jij of 
ik of één van onze naasten een hartstilstand krijgt, dan 
moeten we dus wachten tot de hulpdienst er is met een 
AED. Dat wil je niet en daarom willen we een AED aan-
schaffen voor onze buurt, samen met alle buren. Ik geloof 
erin dat we dit gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen.’

Locatie Bloemenbuurt AED
De actie is mogelijk dankzij  BuurtAED.nl, een platform 
van de Hartstichting en Philips. Philips legt bij elke actie 
een groot startbedrag in en de overige € 1.625,- sparen de 
buren bij elkaar. De AED komt - in een veilige buitenkast - te 

hangen aan de muur bij kliniek Tha-In Clinics, gevestigd 
aan de Laan van Meerdervoort 667 hoek Rozenstraat. Een 
herkenbare plek in de wijk. Tha-in Clinics zorgt voor een 
plekje aan de muur en stroomvoorziening. Zodoende is 
de AED voor iedereen snel bereikbaar. Zeker voor bur-
gerhulpverleners zoals Eva, vrijwilligers die in het geval 
van een hartstilstand in de buurt ingeschakeld worden 
om eerste hulp te bieden. 

Thanya Tha-In, Chirurg & Cosmetisch Arts van Tha-In 
Clinics, is er trots op op deze manier te kunnen bijdragen 
aan de buurtveiligheid: ‘Elke week krijgen in Nederland 
300 mensen een hartstilstand, vaak buiten het ziekenhuis. 
Het kan natuurlijk ook bij ons in de buurt gebeuren. Dan 
wil je snel kunnen handelen, want een AED vergroot de 
kans op overleving na een hartstilstand aanzienlijk. Als 
de crowdfunding-actie een succes is, dan hangt de AED 
binnenkort bij onze kliniek aan de muur.’

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers overal in Nederland 
binnen 6 minuten hulp krijgen, bouwt de Hartstichting 
mee aan een landelijk dekkend netwerk van burgerhulp-
verleners en AED’s. Het streven is om binnen een straal 
van 500 m een AED te hangen die direct beschikbaar is 
voor hulpverleners.

Start crowdfunding
Op 28 juni is de crowdfunding voor de Bloemenbuurt 
AED van start gegaan. Op het platform van  BuurtAED.
nl >zoek een actie> Bloemenbuurt/Rozenstraat kun je 
een bijdrage doneren en de actie volgen. Het platform 

voorziet in updates en informatie. ‘Omdat iedereen het 
belang van de AED inziet, hopen we op veel donaties 
van bewoners, zodat de crowdfunding na 30 dagen met 
succes kan worden afgesloten en de AED daadwerkelijk 
kan worden aangeschaft,’ benadrukt Eva. 

WIJ HEBBEN UW DONATIE HARD/T NODIG. 
GEEF DAAROM VOOR DE BLOEMENBUURT-AED!

De AED die de Bloemenbuurt wil aanschaffen, is er een met 
een buitenkast en pincode. De buitenkast is voorzien van 
verwarming, verlichting en alarm. Nadat de AED buiten is 
opgehangen, wordt hij aangemeld bij het reanimatie-op-
roepsysteem dat via 112 wordt geactiveerd. Zo is de inzet 
van de Buurt-AED het hele jaar door gegarandeerd. Als 
112 wordt gebeld, worden burgerhulpverleners in de 
buurt ook direct ingeschakeld, waarbij ze tevens de code 
ontvangen. ‘Daarnaast zal een aantal buurtbewoners 
beschikken over de code. Mocht iemand in onze buurt 
een hartstilstand krijgen, dan is hulp altijd dichtbij. Dat 
geeft een gerust gevoel,’ aldus Eva.

Wijkwijs zal de uitkomsten van de crowdfunding-actie 
voor de Buurt-AED met u delen in het volgende nummer.

Crowdfunding voor Buurt-AED

Bij een hartstilstand kan een Automatische Externe Defibrillator (AED) een leven redden. 
Toch blijken er in onze wijk nog maar weinig AED’s te zijn die dag en nacht beschikbaar zijn. 
Om dit te veranderen heeft buurtbewoonster Eva Budde een crowdfunding actie gestart. Zo 
hoopt ze voldoende geld bijeen te brengen voor een 24/7 AED, die 24 uur per dag 7 dagen per 
week beschikbaar is.

  J O S J E VAN B E E K         K AR E L VAN D E B E NT

OPROEP

WAT IS EEN AED PRECIES?

Niet iedereen zal bekend zijn met het begrip AED. AED 
staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is 
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door een 
elektrische schok te geven.

Iedereen mag een AED bedienen. De AED bevat 2 
elektroden-pads die je op de borstkas van het slacht-
offer plakt. De AED analyseert het hartritme en zegt 
precies wat je moet doen: doorgaan met reanimeren 
of de knop indrukken om een schok toe te dienen. De 
AED geeft alleen een schok als uit de analyse blijkt 
dat dit echt nodig is. Als het hart gewoon functioneert, 
geeft de AED dus nooit een schok. Ook als er iets 
anders aan de hand is, geeft de AED geen schok. Je 
kunt dus niets verkeerd doen. Het is wel handig als je 
een reanimatiecursus volgt. Daar leer je hoe een AED 
werkt en je oefent met het aansluiten en bedienen. 
Als je dan echt een keer een AED gebruikt, geeft dat 
zekerheid en vertrouwen.

HARTSTILSTAND

Van de 300 mensen die elke week een hartstilstand 
krijgen, krijgt 65-70% deze in en rond het huis! Slechts 
10-15% krijgt een hartstilstand op straat, 7- 11% in een 
openbaar gebouw, en 5% tijdens sport- of ontspan-
ningsmomenten. Een goede reden om de AED dicht 
bij huis te hebben.

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers overal in Ne-
derland binnen 6 minuten hulp krijgen, bouwt de 
Hartstichting mee aan een landelijk dekkend netwerk 
van burgerhulpverleners en AED’s. Het streven is om 
binnen een straal van 500 m een AED te hangen die 
direct beschikbaar is voor hulpverleners.]



healing 

TAI CHI

Gezond bewegen voor jong en oud

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

Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

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

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

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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Nelleke Noordervliet:
AAN HET EIND VAN DE DAG (2016) 

‘Sommige mensen zijn als een pasgewassen nacht-
japon: fris, en geurend naar buitenlucht.’ 

Dat gaat niet op voor Katharina Mercedes Donker - 
voor intimi: Kat -, die het verzoek krijgt mee te werken 
aan haar eigen biografie. Ze reageert afhoudend, 
soms wat narrig, in elk geval allesbehalve enthousiast 
op dit verzoek. Ze wil het niet. Want wat zou de bio-
grafe wel niet allemaal publiek kunnen maken? Dat 
ze een arbeiderskind is, dat het geschopt heeft tot 
minister, dat kan nog wel. Maar niet dat ze als moeder 
vervreemdde van haar kinderen omdat haar carrière 
haar opeiste. Of wat te denken van de verschillende 
relaties in haar leven die telkens weer stuklopen. De 
talloze herinneringen aan haar leven overziende, komt 
ze tot de slotsom dat ze ‘zich niet gedraagt zoals een 
wijze oude vrouw zich behoort te gedragen’.

Nelleke Noordervliet geeft aan de hand van de hoofd-
persoon een inkijkje in de maatschappelijk politieke 
situatie en ontwikkelingen in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Voor wie is opgegroeid in de jaren ’50 en 
beginjaren ’60 een herkenbaar stukje geschiedenis. 
En wie van latere datum is, krijgt een aardig beeld van 
hoe een vorige generatie die tijd beleefde. 

Een onderhoudend boek dus.   

J O S VAN E IJ D E N

WAT LEEST DE 
BLOEMENBUURT?  
Ook in deze eersteling van de nieuwe 
redactie weer een tip van een belezen 

buurtbewoner. Wilt u uw leeservaring ook delen met 
wijkbewoners? Schrijf een recensie van maximaal 
200 woorden en stuur hem op naar

 redactiewijkwijs@gmail.com

JENTES VERHAAL

Ik ben Jente en ik ben 10 jaar.  
Toen ik de noodoproep van Wijkwijs zag, was ik 
meteen geboeid.
Wijkwijs had namelijk schrijvers nodig.

Ik hou erg van schrijven, omdat ik dan mijn gedach-
ten en ideeën ergens in kan stoppen. 
Toen ben ik meteen een sollicitatiebrief gaan 
schrijven.
Ik ben superblij dat ik ben aangenomen. 
Dat had ik helemaal niet durven dromen!

Ik heb al een paar ideeën over wat ik in de volgende 
Wijkwijs ga schrijven.
Ik kan over het seizoen schrijven of over de dieren 
of over de duinen, over de geschiedenis van de 
buurt en zo kan ik nog wel even doorgaan. Even 
kort samengevat: ik barst van de ideeën!

Ik woon al 10 jaar in de Bloemenbuurt.
Ik vind het een fijne en gezellige buurt.
Iedereen is aardig en er is veel te doen.
Ik zou nergens anders willen wonen!

Hallo,
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De bijenpopulatie neemt af door onder andere klimaatver-
andering, bestrijdingsmiddelen en verstedelijking. En dat 
terwijl bijen verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van 
bijna 90 % van de bloeiende plantensoorten in het wild 
en voor meer dan 75 % van onze belangrijkste gewassen. 
Zonder de bijen geen fruit-, groente- en notensoorten, maar 
ook geen koffie en chocola. Tijd dus om in actie te komen! 

Niet voor de honing, maar voor de bij 
We vragen Peter naar zijn motivatie: ‘Elke imker doet het 
op zijn eigen manier. Mijn keuze is om biologisch dyna-
misch te imkeren, omdat ik het wil doen voor de bij en 
voor de biodiversiteit.’ Bij biologisch dynamisch imkeren 
gaat het erom de bij zoveel mogelijk te ondersteunen in 
zijn natuurlijke gedrag en zo min mogelijk in te grijpen in 
het bijenvolk. Een reguliere imker probeert het bijenvolk 
juist zoveel mogelijk te sturen met als voornaamste doel 
honing te kunnen oogsten. Biologische imkers nemen 

alleen honing als deze daadwerkelijk over is zodat het 
bijenvolk kan overwinteren op eigen honing. ‘Een ander 
kenmerk is dat we ze laten zwermen,’ vervolgt Peter. 
‘Als het volk te groot wordt, splitsen de bijen zich op en 
vertrekken ze met de bijenkoningin naar een nieuwe 
bestemming. De zwerm gaat ergens hangen en als dit 
wordt waargenomen kan een imker deze zwerm weghalen 
en in een kast plaatsen. Ze bepalen zelf wanneer ze gaan 
zwermen. Dit heeft een belangrijke functie, een bijen-
zwerm laat parasieten achter in de kast en we beginnen 
dan met een heel schoon volk!’ In de biologische imkerij 
wordt ook uitgegaan van natuurbouw waarbij ze de bij 
zelf de raat laat maken. 

Hele mystieke beestjes 
‘Ik kijk graag naar ze als ze bezig zijn. Ik vind het enorm 
intrigerend. Een oom van mij was biologisch dynamisch 
imker en toen ik 12 jaar oud was, wist ik al dat ik dit 

wilde gaan doen. Er zijn in Nederland 300 soorten wilde 
bijen. Hiertussen zit maar één honingbij die op deze ma-
nier gedomesticeerd is. Ik geloof dat dit goed is voor de 
biodiversiteit en bestuiving van de bloemen en planten. 
Daarnaast is de functie in de wijk belangrijk voor een 
breder bewustzijn. Mensen spreken mij aan als ik bezig 
ben met de bijen. Het nodigt uit tot een gesprek. We 
brengen de natuur het stadse leven in. Bewoners willen 
over het algemeen wel graag mooie bloemen en planten 
in de tuin of op het balkon, maar geen vliegende insec-
ten.’ Er was dan ook wel wat weerstand toen Peter zijn 
plannen tijdens de VvE-vergadering bekend maakte. Door 
middel van voorlichting en informatiemiddagen voor 
de buurtbewoners heeft hij deze weerstand grotendeels 
weg kunnen nemen. In de VvE is gestemd en vervolgens 
is de gemeente akkoord gegaan. ‘De bijenkasten staan nu 
twee jaar. Ze doen het goed en de bijen hebben het naar 
hun zin. Buren die eerst sceptisch waren, komen nu naar 
mij toe om te zeggen dat het ze allemaal reuze meevalt. 
Niemand is door een bij gestoken, behalve ik. Ik word in 
de wijk inmiddels “de imker” genoemd,’ zegt hij lachend.
Mensen moeten zich realiseren welke onmisbare rol de 
bij inneemt in onze natuur. ‘Juist als je zo geniet van de 
diversiteit aan bloemen en planten, is het goed te beseffen 
dat dit zonder de bij niet kan bestaan.’

Ontmoet het volk: de bruidsvlucht en de dar-
renslacht
Een bijenvolk bestaat uit mannenbijen (darren), vrou-
wenbijen (werksters) en een koningin. Het volk vormt een 
harmonieus geheel waar ieder zijn of haar taak neemt. Dat 
doen ze het meest efficiënt van alle vliegende insecten. 
Ze zijn met veel, circa 30.000 bijen in een volk. De darren 
communiceren met het volk. Ze zijn ook verantwoordelijk 
voor het bevruchten van de koningin, de bruidsvlucht, 
waarbij de dar die de koningin het hoogst kan volgen, 
met haar mag paren. Na de daad breekt zijn achterlijf af 
en sterft de dar. De werksters zijn verantwoordelijk voor 
voedsel (nectar, stuifmeel en water), dat ze halen uit al die 
mooie bloemen in de directe omgeving en ze verzorgen de 
koningin en de larven. De celvorm van een bij beslist wat 
voor type ei het bijtje wordt en de werksters passen hierop 
het voedsel dat de larven krijgen aan. Als de werksters 
merken dat er meer larven moeten komen, bouwen ze de 
cellen in de raten groter. September is een drukke maand 
voor de bijen. De vrouwtjesbijen gooien dan alle darren 
eruit, de darrenslacht. Het volk is drastisch verkleind 
van gemiddeld 30.000 naar 12.000 bijen. Imkers doen dan 
ook de wintercheck en onderzoeken of er genoeg voedsel 
aanwezig is. ‘Maar,’ benadrukt Peter, 'ik wil juist zo min 
mogelijk in de kast inbreken. Ik laat ze met rust.’ 

ZELF WAT DOEN VOOR DE BIJEN?
 
-  Maak een bijvriendelijke tuin, dat wil  

zeggen plant- en bloemrijk en gifvrij,  
zie   drachtplanten.nl

 
-  Plaats een bijenhotel waar vliegende insecten 

een nest kunnen bouwen, zie    bijenhotels.nl
 
- Volg een imkercursus, zie    bdimkers.nl 

-  Basisschool Wonnebald in Waldeck staat 
open voor bezoek van andere scholen of 
particulieren met interesse in dit onderwerp, 
zie    wonnebald.nl 

-  Meer informatie? Bekijk de website 

  bijenlint.nl 

WEETJES

1.  Een bij sterft als hij een mens steekt en zal dat 
echt alleen doen in geval van nood, wanneer 
hij zich bedreigt voelt. Dit gebeurt meer aan 
het einde van het seizoen als er veel roof is 
(bijvoorbeeld wespen die honing komen stelen), 
dan zijn ze steeklustiger.

 
2.  De bij blijft het liefst zijn rol uitvoeren, dus ook 

in de wijk betekent dat op zoek naar eten uit 
bloemen en planten. 

3.  Het zwermen: zie je een grote zwerm bijen 
neerstrijken, neem dan contact op met een 
imker. De imker zorgt vervolgens voor het veilig 
overplaatsen van de zwerm.  

Biologisch dynamisch imkeren: 

bezige bijtjes in de wijk

Het houden van bijen in de stad, urban beekeeping, wint de laatste jaren aan populariteit. We spra-
ken met Peter Vos, biologisch dynamisch imker in de wijk. Peter Vos (45) woont aan de Ridder-
spoorweg. Sinds twee jaar staan er in de tuin tussen de eerste twee gebouwen van vier in totaal 
twee bijenkasten. 

  L AU R A B RO N

REPORTAGE
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BLOEMENKOOR / BIODANZA
Sarah Mareels

 info@bloeiendestem.nl 
→ Locatie: Lokaal 7

BREICLUB DE HYACINT
Henny de Waart van Reine

 070 – 323 94 33

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

 06 - 448 222 44 

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen

 070 - 355 51 15

ETEN VOOR JONG EN OUD
Marja Haring

 06 - 167 808 80  

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch

 06 - 108 491 88 

KOOK & EETCLUB
Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

LEESCLUB / SCRABBLE
Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, ingang via hoofdingang 
schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl 

SCHAKEN / JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

 06 - 246 437 07 

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

YOGA
Marja Kappetein

 070 - 310 74 57  

YOGA YOGA

YOGA YOGA
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INTERNETCAFÉ 65+
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YOGA
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LEESCLUB

OPEN COFFEE                   IN LOKAAL 7

BLOEMENKOOR                IN LOKAAL 7

4E MAANDAG VAN DE MAAND

1E DINSDAG VAN DE MAAND

MAANDAG

DINSDAG
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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) 

 
 
 

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

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

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

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

 Vrijdag van 19:30-22:30 uur: 
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar
  Api-stam Roverscouts, meiden en jongens van 18 tot 21 jaar

SCOUTINGGROEP  
BE PALS PRINSES JULIANA

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

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

ONTDEKKEN
DIE SCOUTING HEET?

WIL JIJ DE WERELD 
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De geiser op de eerste etage gaat stuk. Gewoon even 
vervangen, denken we. Blijkt niet zo eenvoudig. 
Tegenwoordig moet je voor het ophangen van een 
geiser voldoen aan stringente eisen. Een gat in de 
gevel bikken vinden we niks, een buitenformaat 
boiler tegen het plafond een onwelkome eyecat-
cher, dus komen we algauw uit bij een combiketel. 
Maar moet je die dan alleen voor het warme dou-
chewater gaan gebruiken? Oké, dan ook maar de 
centrale verwarming als zelfstandige voorziening 
aanleggen. (Wij bewonen twee appartementen als 
één huis.) De renovatietrein dendert voort: ook de 
ouderwetse keuken moet eraan geloven. Maar we 
willen wel inductie, want gas is het nieuwe taboe. 
En dan begint de ellende. 

Wij hebben een verzwaring nodig van de capaciteit 
van de elektriciteit anders is op inductie koken 
uitgesloten. Fluks aangevraagd via de site van de 
netwerkbeheerder. De eerste die komt schouwen 
roept ach en wee. Het is verouderd, het is complex, 
alle leidingen zitten (foei, foei, dat mag helemaal 
niet!) achter fraai betegelde badkamermuren en 
verlaagde plafonds, het verdeelkastje is onzichtbaar. 
De zes appartementen van ons portiek blijken een 

soort Siamese zesling wat betreft de elektrische 
installatie. Loskoppeling leidt onherroepelijk tot 
instorting van het hele systeem. Ik snap het allemaal 
niet. We zijn toch niet de enigen in de wijk met een 
dergelijke verouderde elektriciteitsvoorziening? Ik 
kan me niet voorstellen dat ze dit nog nooit aan de 
hand hebben gehad. 

De klus wordt uitbesteed aan een bedrijf. Schouwer 
nummer 2 is zo mogelijk nog meer ontdaan. Wij 
blikken onder vloeren, zoeken naar plekken voor 
het trekken van nieuwe leidingen, voor het plaatsen 
van een nieuwe verdeelkast. Hele circuits door de zes 
appartementen heen bedenken we. Conclusie: een 
onmogelijke klus. Terug naar de zaak voor overleg. 

Enige tijd later zit ik vergeefs te wachten op schouwer 
nummer 3. Die verschijnt niet, de opdracht blijkt te 
zijn ingetrokken. Niemand kan ophelderen waarom. 
Een expert krijg ik niet aan de lijn. Een oproep via 
de buurtapp levert niets op. Geen buurtbewoner 
heeft blijkbaar ooit met hetzelfde bijltje gehakt. Ik 
zeg maar wat afspraken met de aannemer af, want 
ik weet niet of de verbouwing nog wel volgens plan 
kan doorgaan. 

vernikkelen

Eind vorig jaar zat ik te vernikkelen op de bank aan de Goudsbloemlaan, eind maart 
zat ik te vernikkelen op mijn eigen bank in de voorkamer. Elektriciteit en gas lagen 
eruit. Ter lering ende vermaak mijn verhaal.

      E L I SAB E TH VAN E L S E N
OP DE BANK

→



www.segbroekuitvaart.nl Laan van Eik en Duinen 188

Complete Crematie
Ockenburgh
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En dan staat er plotsklaps een relatiebeheerder 
van Stedin voor mijn neus, als reddende engel! 
Zij komt inventariseren en weet van wanten. Een 
speciaal team komt de klus klaren. Een timmerman 
‘ontbloot’ het verdeelkastje achter de muur. (Wij 
hadden inmiddels foto’s van de situatie van voor 
de badkamerrenovatie. Met dank aan de buurman.) 
Alles wordt na afloop keurig hersteld. Geen bikken 
en boren voor nieuwe leidingen. De draden gaan 
gewoon door de originele buizen. Tegelijk worden 
slimme meters geplaatst, ook voor gas. Opluchting 
alom. 

Omdat het de bedoeling is de hele wijk aan te pakken, 
nog even een tip. Als u tegelijk met de vernieuwing 
van de elektriciteitsaansluiting door Stedin een 
verzwaring van de elektrische capaciteit aanvraagt 
- bijvoorbeeld omdat u binnenkort op inductie wilt 

gaan koken - dan moet u zelf voor een hoofdscha-
kelaar zorgen. Dat hadden we braaf gedaan. Maar 
zo’n zwaardere voorziening neemt een grotere plek 
in onder de elektriciteitsmeter. En daar liep bij ons 
nu net de ‘aarde’, een soort beveiligingsdraad voor 
alle zes de appartementen van ons portiek. Die 
hadden we vooraf moeten laten verleggen door 
een erkende installateur. Ook moest er een grotere 
houten plank achter het geheel voor de veiligheid. 
Dat was even schrikken, maar de timmerman tim-
merde het plaatje en een noodvoorziening bood 
tijdelijk uitkomst. Pfff...

Voor als u aan de beurt bent: ik wens u een prettige 
vervanging toe. Bij voorkeur als u er warmpjes bij 
zit. In de zomer.

Franciska, wat doe je precies?
‘Ik ben omgevingscoach, interieurarchitect en profes-
sional organizer. Ik help mensen bij de herindeling en 
herinrichting van hun huis. Geen lange, dure trajecten, 
maar maatwerk gebaseerd op een specifieke vraag, 
waarbij de focus ligt op het hergebruik van de eigen 
spullen. Ook met een beperkte middelen is vaak veel 
te bereiken.’

Wat voor vragen krijg je zoal?
‘Mensen willen een doorbraak, de keuken betrokken 
hebben bij de woonkamer. Of hebben een achterpui 
waaruit de energie weglekt en willen verduurzamen. 
Iemand slaapt slecht en vraagt me om eens in de 
slaapkamer te kijken. Een kleine woonruimte staat 
zo volgepropt met spullen dat alles stagneert: hoe 
creëer je daar weer leef- en werkruimte in? Of iemand 
is gescheiden en voelt zich helemaal verloren in haar 

huis: hoe zorg je met kleine ingrepen in de woonomge-
ving weer voor een thuisgevoel?... Het is heel divers.’ 

Er komt dus ook omgevingspsychologie bij kijken.
‘De invloed die je omgeving op je welbevinden heeft, 
is inderdaad een belangrijk aspect. Je fysieke omge-
ving doet meer met je dan je denkt. Mijn kennis ligt 
steeds meer op het psychologische vlak: wat betekent 
je huis en je thuis voor je, wat doet het met je en wat 
kun je daarmee?’

Is het vooral een vrouwending?
‘Mijn ervaring is dat mannen vooral geld willen 
uitgeven aan technisch kostbare ingrepen, dingen 
die je niet ziet maar wel merkt in de portemonnee. 
Vrouwen zijn veel meer van de binnenkant, het moet 
prettig zijn en prettig voelen. Als je van plan bent je 
huis te verduurzamen en je gebruikt een deel van het 

Verrassende oplossingen 
ook voor de smalle beurs
Roep de hulp in van een organizer

Verduurzaming, circulaire economie, hergebruik van grondstoffen en materialen. De termen vlie-
gen je de laatste tijd om de oren. En terecht, willen we het leefbaar houden op deze aardbol. Hoog 
tijd dus om je te beraden wat je zelf kunt bijdragen. Om te beginnen binnen je eigen woonomgeving. 
Kom je er niet uit of heb je een specifieke vraag? Ga te rade bij Franciska Ottens. Zij helpt je graag 
bij de herinrichting van je huis.

Ж

  E L I SAB E TH VAN E L S E N         E LLY AS SC H E MAN

ACHTER DE VOORDEUR

→
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budget voor de binnenkant van het huis, dan neem je 
beide aspecten mee. Die binnenkant is veel minder 
begrotelijk, want het hoeft helemaal niet duur te zijn, 
zeker als je creatief gebruik maakt van alles wat er al 
is. Maar je bedient wel het hele huis, en alle bewoners.’ 

Hoe ga je precies te werk?
‘Ik houd een eenmalige ontwerpsessie, eigenlijk een 
meedenk- of brainstormsessie, hoe je het maar noemen 
wilt. Dat eenmalige is aantrekkelijk en overzichtelijk 
voor de mensen. Ik kom bij de mensen thuis en dien ze 
van advies, gevraagd maar ook ongevraagd. Meestal 
begin ik met een rondje door het huis te lopen, dan 
registreer je al van alles, en daarna gaan we samen 
rond de tafel zitten om te bekijken hoe het anders 
kan. Vaak beginnen we ter plekke al met schuiven, 
waardoor het resultaat meteen zichtbaar wordt.’

Handen uit de mouwen dus!
‘Zo’n gezamenlijke sessie brengt een enorme berg 
energie met zich mee, is mijn ervaring. Mensen worden 
er helemaal enthousiast van. Verder laat ik het advies 
ofwel in een schets, ofwel uitgeschreven achter zodat 
ze zelf verder aan de slag kunnen.’

Geef eens een voorbeeld.
‘Iemand woonde in een soort oude etalage en die wilde 
graag meer betrokkenheid hebben met buiten. Door 
alle spullen bij het raam weg te halen, kon je de ruimte 
daar goed zien. Het advies was goed isolatieglas en 
ook goede ventilatieroosters in het raam te zetten en 
de vensterbank iets te verbreden, zodat je daar mooie 
spullen kunt zetten maar er ook kunt zitten. Dan creëer 
je een binnengevoel terwijl je letterlijk aan het raam 
zit. Dat zijn kleine dingen die veel verschil maken.’

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen op jouw werkvlak? 
‘We willen allemaal dat ouderen langer in hun huis 
blijven wonen. Dat is ook iets waar ik echt wat kan 
betekenen. Hoe kun je ervoor zorgen dat ze zonder dat 
hun sfeer, hun leefwereld wordt aangetast, veilig in 
hun huis kunnen blijven wonen? Daar zijn natuurlijk 
allerlei praktische en efficiënte hulpmiddelen voor, 
maar de sleutel ligt ook in het herinrichten met aan-
dacht en zorg voor het thuisgevoel.’

Voor meer informatie: 
06 - 103 59 979 en 

  omgevingscoaching.nl

THUIS REVALIDEREN

Mevrouw G. (83 jaar), alleenstaand en nog steeds 
actief als kunstenares, wilde om praktische redenen 
haar externe atelier in huis onderbrengen. Tijdens 
de verhuizing werd ze aangereden. Ze brak haar 
heup en kwam na drie weken revalidatie thuis, in 
een huis waarin elke vierkante centimeter gevuld 
was met kunst en spullen. De schilderijen uit haar 
atelier stonden bij gebrek aan ruimte door het hele 
huis in dikke rijen op de grond. Met een rollator kon 
ze daar onmogelijk langs. Thuiszorg werd gere-
geld maar die hebben uiteraard geen tijd om het 
huis beter toegankelijk te maken. Samen met mijn 
toenmalige compagnon Erna Stoetzer ging ik aan 
de slag. Hoe losten we het op?

We verwijderden de drempels en deelden de 
keukenkastjes anders in zodat mevrouw G. overal 
goed bij kon. In de keuken maakten we een tafeltje 
vrij zodat ze niet langer met haar eten op de rollator 
- met alle gevolgen van dien - naar de woonkamer 
hoefde. Gelukkig was er al wel een traplift. Met 
veel passen, meten, opruimen en schuiven lukte 
het ons om de grote slaapkamer boven als atelier 
in te richten, zodat ze aan de slag kon zodra ze 
daar weer zin in had en het mogelijk was. Alle schil-
derijen die in de weg stonden, kregen daar ook 
een plek. Een andere kamer werd heringericht tot 
slaapkamer. Het tijdelijke ziekbed was in de haast 
midden in de woonkamer gezet en dat beviel niet 
goed. Ook hier hebben we door te schuiven de 
indeling op een bij haar passende en veilige manier 
aangepast. Gewoon met de meubels en spullen die 
er al waren. Vanuit haar bed kreeg ze zicht op al 
haar mooie spullen en vanuit haar stoel keek ze zo 
de tuin in. Daar genoot ze enorm van en dat hielp 
bij een sneller herstel.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en me-
vrouw G. slaapt nog steeds beneden. Niet omdat 
het nodig is, maar omdat het haar zo goed bevalt 
en ze daar zo heerlijk slaapt! 
Mooi toch? Betaling vond plaats in de vorm van 
een kunstwerk.

Franciska Ottens

1. Daarvan is er voor dit jaargetijde meer dan één nodig
2. Niet rood, niet wit
3. Schering en inslag
4. Geen vlammen, wel vuur
5. Stijgt met de temperatuur
6. Zo groen als gras
7. Echt iets voor snotneuzen
8. Careful! Huisdieren uit de lucht
9. Niet te harden met ‘bloed’ ervoor
10. Lekker knoeien maar!
11. Koeien blij
12. Aanrader bij nattigheid

CRYPTO FILIPPINE

Ж

Lees de omschrijvingen en zet de bijpassende woorden op de juiste plaats in het diagram. 
Gelijke getallen in vakjes, betekent gelijke letters. Bij juiste invulling verschijnt in de lichtblawuwe 
verticale kolom een toepasselijk woord voor dit jaargetijde.

Veel puzzelplezier!

1

9

2

3

7

4

5

8

10

6

11

12

6

4

7

1

7

10

5

8 9 1

9

10

3

9

4

2

9

1

1

10

2

4

7 7

3

10

5

6

8

5

9



2928 WIJKWIJS  NO 2  2018WIJKWIJS  NO 2  2018

Het bovenbedoelde gevoel overkomt mij weleens als ik, 
lopend naar de Jumbo, door een stukje straat kom dat 
merendeels bestaat uit een goed onderhouden moestuin 
met veel variaties aan groenten en vruchten. Hier, midden 
in de stad, midden in onze Bloemenbuurt waar het drukke 
verkeer normaliter het straatbeeld vult, al dan niet aangevuld 
met drie tot vier rijen dik naast elkaar fietsende scholieren 
die de hele rijbaan van de straat rumoerig bezetten.

Ongeloofwaardig, maar toch waar. Het inspireerde me dan 
ook om op het bedoelde adres van de moestuin aan te 
bellen en te vragen of de eigenaar misschien bereid zou 
tot een kort interview voor ons buurtblad Wijkwijs over het 
ontstaan van zijn uitgebreide moestuin. Iets wat toch wel 
erg bijzonder is in een drukke buurt. En dat bleek gelukkig 
ook het geval.

Mijn vriendelijke gastheer heet Hans. Hij en zijn gezin kwamen 
een jaar of acht geleden in onze buurt wonen en hoewel hij 
totaal geen plattelands achtergrond heeft of een beroep 
dat daaraan gerelateerd is, heeft hij wel een sterke binding 

groenten en fruit, zoals to-
maten, aardappelen, wortelen, 
doperwten, rabarber, uien, 12 
soorten fruit waaronder frambozen, 
appelen, peren, diverse soorten bessen, 
en zelfs knoflook en een vijgenboom. 

En of dat alles nog niet genoeg is heeft Hans in zijn huiskamer 
tomaten op kweek in een grote bak en enkele paprikaplantjes. 
Voor een normale landelijke groei van groente en fruit zijn 
bijen nodig die voor de bevruchting zorgen, maar bij een 
moestuin midden in de stad zijn bijen niet of nauwelijks te 
vinden. Hans heeft hier een geslaagde truc op gevonden, 
namelijk het planten van een Guldenroede en een wilde 
wingerd die zomers inderdaad honderden bijen lokt, die 
dan tevens de diverse fruitsoorten bevruchten.

Geen besparing
Om bovenstaande allemaal goed in stand te houden en om 
de grond niet teveel uit te putten, moeten de gewassen liefst 
om de twee jaar een ander plekje in de moestuin krijgen. Ook 
de combinatie van gewassen speelt daarbij een rol, omdat 
sommige gewassen niet gedijen in de directe nabijheid van 
bepaalde andere soorten. Al met al is Hans in de groeizame 
periode van het jaar zo´n tien uur per week actief bezig met 

met de natuur. Zo heeft hij ooit eens een paar maanden 
door India en Nepal gezworven om kennis te maken met 
het volstrekt andersoortige leven en de natuur aldaar. Een 
geweldige ervaring!

Hans vertelt dat het lapje grond naast zijn huis van zo´n 60 
m2 destijds volkomen overwoekerd was door struiken en 
volledig uit hun krachten gegroeide heesters, wat slechts 
getypeerd kon worden als een ondoordringbare wilde bos-
schage. Overigens is het bewuste lapje grond eigendom 
van de gemeente. Hans huurt het dus.

Grof geweld
Om van de wildgroei een moderne moestuin te maken, moest 
er destijds met grof geweld aan de slag worden gegaan. 
Dat betekende letterlijk dat er een graafmachine aan te pas 
moest komen om alle wildgroei te verwijderen. Zodra dit 
gebeurd was, moesten enkele kuub aarde het lapje grond 
geschikt maken voor de aanleg van zijn huidige moestuin. 
Hij heeft van deze ingreep nog een aantal foto´s bewaard. 
De moestuin bestaat inmiddels uit een breed scala van 

zijn moestuin. Overbodig te 
zeggen dat een en ander een 

pure hobby is en bepaald geen 
besparing van het huishoudbudget. 

Omdat ik vroeger zelf ook een aantal jaren 
een boerderij bewoond heb en aldaar een moestuin had 
aangelegd, weet ik ook uit eigen ervaring dat een eigen 
moestuin weinig financieel voordeel oplevert.

Daar staat natuurlijk het plezier ervan wel tegenover. Zo kan 
Hans genieten van het feit dat langslopende (groot)ouders 
met hun (klein)kind aan de hand blijven stilstaan bij zijn 
moestuin en uitvoerig uitleggen wat de diverse groenten 
en vruchten allemaal zijn.

Al met al mag de aanwezigheid van de met zorg aangelegde 
en goed onderhouden moestuin van Hans als een pareltje in 
onze Bloemenbuurt aangemerkt worden. Overigens mag het 
feit dat deze moestuin al die jaren gevrijwaard is gebleven 
van ongenode gasten met de gedachten van ´proletarisch 
winkelen ,́ wellicht ook kenmerkend genoemd worden voor 
het plezierige leefklimaat van onze buurt. 

De uitdrukking 'Stratenmaker op zee' werd in mijn jeugdjaren weleens gebruikt als iemand een verhaal 
vertelde dat weinig of geen realiteitszin vertoonde en dus ook nauwelijks geloofwaardig was. Tegen-
woordig zou men wellicht de uitdrukking ‘broodje aap’ gebruiken.

REPORTAGE
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Moestuinieren 
in de bloemenbuurt



Dessert
•  Crema Catalana van sinaasappel en kaneel
•  Panna cotta met rood fruit
•  Huisgemaakte tiramisu van limoncello
•  Café glacé vanilleijs overgoten met koude 

koffi e en slagroom
•  Coupe sorbet met fruit
•  Cheesecake met een coulis van mango 
•  Worteltjestaart 
•  Kaasplankje 3 soorten kaas 
 

Lekker met likeur van Van Kleef!
Roomnootje/Gember/Limoen/Bosvruchten/Amandel/
Walnoot/Koffi e/Boterbabbelaar/Salmiak/Crème karamel

Voor informatie over feesten, 
vorkjesdiners, high tea, high wine 
en buffetten: 

www.bistrobergendal.nl

Voorgerechten
•  Tomatenbouillon met verse zomergroente
•  Kaviaar van aubergine op Bourgondisch brood
•  Spinazietaart met feta 
•  Gegratineerde mosselen in knofl ookboter
•  Vis trio gerookte zalm, gerookte forel en Noorse 

garnalen in een glaasje 
•  Gerookte kipsalade met kerriemayonaise
•  Trio van kroketjes op een bedje van rucola met 

mosterdmayonaise 
•  Carpaccio van ossenhaas met parmezaanse kaas 

en pesto 

Hoofdgerechten
•  Zomerse spaghetti met citroen, feta, basilicum 

en rucola
•  Gegrilde groente salade met oude 

brandnetelkaas en brood
•  Kabeljauwhaasje met ratatouille en krieltjes
•  Gewokte gamba’s op een oosterse salade met 

teriyakisaus
•  Maiskip supreme met een lichte mosterdsaus, 

salade en krieltjes
•  Biefstukspies met kruidenboter, broccolitaart 

en een gepofte aardappel
•  Fish & Chips met ravigottesaus
•  Schnitzel met citroenmayonaise, salade en 

frites
•  Cheeseburger van 100% rund met balsamico-

uitjes, salade en frites 
•  Kipsaté schotel met salade  en frites

Bosjes van Pex
Daal en Bergselaan 11   
2565 AB  Den Haag   
www.bistrobergendal.nl

3-gangen keuzemenu

Lunch

18,50

BERG & DAL

van 17.00 - 21.30 uur

van 12.00 – 16.00 uur 

Op wit of bruin brood
•  Hummus  5,50

met gegrilde groente
•  Tonijnsalade  5,50

huisgemaakt, met kappertjes, rode ui 
en wasabimayonaise 

•  Warme geitenkaas  6,50
met walnoten en honingmosterd dressing 

•  Pittige kip  6,50
met zoetzure koolsalade, 
gebakken uitjes en kroepoek 

•  Vitello Tonato 7,50
met tonijnmayonaise en kappertjes

•  Gerookte zalm 7,50
met een kappertjesdressing

+ Mandje frites  1,50

Huisgemaakte soep 
• met brood 4,50

Tosti
• Kaas  2,50
• Ham/kaas  2,50
• Kaas/tomaat  2,50

Wit bolletje of sneetje bruin brood
• Oude of jonge kaas  2,50
• Ham  2,50

€

Kroketten op wit of bruin brood
• Kalfscroquetten  7,00
•  Groentencroquetten 24%  7,00

Salades
•  Tonijnsalade 7,50

huisgemaakt, met kappertjes, rode ui 
en wasabimayonaise 

•  Warme geitenkaas 8,50
met walnoten en honingmosterd dressing 

•  Pittige kip 8,50
met zoetzure koolsalade, 
gebakken uitjes en kroepoek 

•  Vitello Tonato 9,50
met tonijnmayonaise en kappertjes 

•  Gerookte zalm 9,50
met een kappertjesdressing

Reserveren: 

070-325 13 33

Openingstijden Bistro:
7 dagen van 17.00 - 21.30 uur 
Brasserie: 
7 dagen van 9.00 - 23.00 uur
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COLUMN

Het is weer eens wat anders. In onze nette Bloemenwijk. Straten veranderd in een grote 
kattenbak! Ongemak, natuurlijk. Je zult toch maar slecht ter been zijn, of erger nog, en 
dan al dat behelpen! Onmiddellijk mee eens. Maar toch – dat onverwachte heeft wel 
wat. Participatie, weet u nog? Mensen die elkaar helpen. 'Geef maar een arm, ik help 
u wel door het zand.' 'Geef maar mee, die vuilniszak, ik loop toch.' En bij de afvalhoek 
ontstaat spontaan een gezellige babbel onder straatbewoners, iemand komt met koffie. 
Dat kan dus ook.  

Onze straat is aan de beurt. Op de tweede verdieping zit ik loge. Iedere dag gebeurt er 
weer wat. Er lopen playmobiel kereltjes met oranje hesjes en helmen op door het beeld. 
Grote voertuigen rijden heen en weer. In de cabines zitten mannetjes die de voertuigen 
besturen. Gigantische kuilen ontstaan. Wat er al niet uit de diepte tevoorschijn komt! 
Regelmatig wordt een volle laadbak met schroot weggereden. Ik heb te doen met de 
stratenmakers, aan de gang met die duizenden rode steentjes. Die arme ruggen! Maar 
onderzoek schijnt uit te wijzen, dat gezonder gebruik, geadviseerd door fysio's, aan 
velen van hen niet bleek besteed. 

Schuin tegenover mij woont een kleine jongen, die met een minischep in zijn knuistje 
met open mond staat te kijken naar de hoeveelheid zand die de graafmachine vlak voor 
hem in één keer uit de grond tilt. Hij zwaait naar de grote mannen; hij kent ze allemaal. Zijn 
moeder is een engel van geduld, want het duurt eeuwen voordat ze hem heeft verleid om 
in het stoeltje achterop haar fiets te gaan zitten. Boodschappen en andere belangrijke 
zaken wachten niet omdat toevallig de straten zijn opgebroken.  

En er is een poes, ik noem hem koeienpoes, want hij is zwart-witgevlekt als een koe. 
Iedere avond komt hij in schemertijd inspecteren wat er in zijn territorium is veranderd. 
Altijd hetzelfde loopje. Vanaf de Wingerdstraat schuin over de Asterstraat, even de boom 
in bij het eerste portiek. Er weer uit en over de rubberen loopplanken naar de Klimop-
straat. Snuffelen bij de net geplante bamboe tegen het hoekhuisje en soms een elegante 
poepzit. Daarna neus in de wind – hoezo ik? Neu hoor! Dan langs de grote boom voor 
het huisje. Gek, ineens die houten latten eromheen, maar alla, mensen doen vreemde 
dingen. Nog even omkijken, alles kits? Hup de hoek om, de Rozenstraat in.  

Enfin, genoeg te zien, en ach, lieve mensen, laten we niet vergeten: over een paar weken is 
al het ongemak voorbij, hebben we nieuwe prachtige straten, stoepen, parkeerplaatsen, 
en kunnen voetgangers weer gewoon op de stoepen lopen. Nieuwe riolering in onze 
buurt? O, ja, wanneer was dat ook alweer?

Kattenbak
E VA KU YLMAN



GERARD PUTMAN

Sinds de millenniumwisseling ben ik woon-

achtig in Den Haag, waarvan de laatste 

jaren in de Bloemenbuurt. Na jarenlang gewerkt te hebben voor 

adviesbureaus ben ik recentelijk gestart als zelfstandig organisa-

tieadviseur 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. In mijn vrije tijd lees 

ik veel over geschiedenis en politiek. Mijn eerste bijdrage aan 

Wijkwijs is het interview met de wijkagent. 
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Laten we beginnen met een korte profiel-
schets: 
Pascalle Visser (39 jaar) is sinds 1 februari de 
wijkagent voor de Bloemenbuurt en heeft een 
gezin bestaande uit een man en twee kinderen. 
Zij vervangt momenteel Karin van Raamsdonk, 
die langdurig afwezig is. Pascalle werkt parttime 
in de wijk, Willem Koopman - wijkagent van de Bo-
menbuurt - springt de rest van de tijd bij. Pascalle 
is Haagse van origine, geboren en getogen in de 
Zuiderparkbuurt. Vanaf 2005 is zij werkzaam bij de 
politie. Haar opleidingsbureau was het inmiddels 
opgeheven bureau Karnebeek aan de Burgemeester 
Patijnlaan. Na een periode in Wassenaar is ze sinds 
2012 verbonden aan bureau Segbroek, waar ze in 
de Heesterbuurt als wijkagent actief is geweest. 

Wat zijn jouw eerste indrukken van de Bloemenbuurt?
‘De Bloemenbuurt is een fijne, prettige en rus-

tige wijk. Ook een fijne wijk om in te werken. Een wijk 
bewoond door een mix van ouderen, gezinnen en jonge 
stellen. Mensen willen hier graag wonen. De bewoners 
zijn heel erg betrokken bij en begaan met de buurt. Er 
worden bijvoorbeeld regelmatig meldingen gedaan over 
loszittende stoeptegels, op de stoep fietsen of vuilnis 
op straat, dat zegt iets over de betrokkenheid van de 
bewoners. Onlangs was er een fietsgraveeractie op het 
pleintje voor de Jumbo en die werd druk bezocht. Dat 
alles waardeert de politie enorm.’

Hoe scoort de Bloemenbuurt in de criminaliteitsstatistieken?
‘Vanuit het oogpunt van de politie is de Bloemenbuurt 
een rustige wijk. Zoals in elke wijk in Den Haag gebeurt 
er ook in de Bloemenbuurt wel eens wat, maar er zijn 
geen uitschieters qua problemen. Deze rust is deels het 
gevolg van het hoge percentage woningen dat in parti-
culier eigendom is. Dit tegenover andere wijken in Den 
Haag met meer huurwoningen en mogelijke situaties 

van overbewoning en bijbehorende overlast. Er is 
echter wel meer en meer sprake van een toename in 
het aantal eenzame mensen en alles wat daarmee 
samenhangt. Daar besteed ik momenteel de meeste 
tijd aan. Daarbij draait het vooral om preventie en 
het verwijzen naar andere instanties. We hebben 
veel contact met ouderenwerkers bijvoorbeeld. 

Maar ook met andere partners zoals de jeugdwer-
kers van VÓÓR Welzijn, de winkeliersvereniging, 
scholen, de gemeente (Steunpunt Woonoverlast), 
het gemeentelijk handhavingsteam en de Haagse 
pandbrigade. Veel meer dan vroeger opereren we 
in een netwerk.’ 

Hoeveel tijd brengt een wijkagent door in de wijk?
‘We zijn als wijkagenten voor de helft van de tijd 
buiten, en voor de helft daarvan eigenlijk een soort 
sociaal werker. Onze aandacht richt zich hoofd-
zakelijk op preventie en in veel mindere mate op 
repressie. We zijn vaak het eerste loket voor wijk-
bewoners die hun verhaal aan ons willen doen. Wij 
hebben daarin een signalerende en adviserende 
rol. Veel van de meldingen kunnen wij verwijzen 
naar externe instanties. Verder verwerken we veel 
terugbelverzoeken vanachter ons bureau. Wanneer 
we ergens zijn geweest of iemand hebben verwezen, 
houden we naderhand in veel gevallen vinger aan de 
pols door na te bellen. Als wijkagenten zijn wij het 
gezicht van de wijk. Wij proberen zo toegankelijk 
en aanspreekbaar mogelijk te zijn. Binnen de poli-
tieorganisatie vallen wij als wijkagenten onder de 
afdeling wijkzorg. We merken elke dag dat er veel 
reguliere zorg “op de straat” is komen te liggen, 
vanwege bezuinigingen in de zorg. De politie ziet 
het aantal meldingen op dit gebied toenemen. In 
de dagelijkse praktijk wordt hierdoor de zorgtaak 
van de politie steeds meer een feit.’

Heeft de vorming van de Nationale Politie negatieve 
gevolgen gehad voor de inzet in de wijken?

‘Er is heel wat veranderd in de politieorganisatie. We 
werken nu bijvoorbeeld met basisteams die flexibel 
moeten kunnen worden ingezet. Van de wijkagenten 
wordt verwacht dat zij meer regie houden over en 
sturing geven aan wijkmeldingen. Waar voorheen 
de wijkagent op een dergelijke melding afging, kan 
het in de huidige samenstelling zomaar zijn dat 
een surveillance-eenheid deze melding afhandelt. 
Hierdoor kunnen wij fysiek meer in de wijken 
aanwezig zijn en sneller reageren op vragen voor 
een mogelijke inzet.’ 

Wat kunnen de bewoners van de Bloemenbuurt zelf doen?
‘Burgers zijn al best actief in het melden van het een en 
ander, dat wordt ook gestimuleerd door onze overheid. 
Omdat wij niet meer alles alleen kunnen signaleren en 
aanpakken, wordt steeds meer een beroep gedaan op de 
wijkbewoners. Een voorbeeld hiervan is het aanmaken 
van een buurt-app. In de Bloemenbuurt werkt een aan-

tal straten al met deze buurt-apps. Opmerkelijke zaken 
komen uiteindelijk bij de politie terecht, die daar weer op 
acteert. Wijken als de Heesterbuurt en de Vruchtenbuurt 
hebben zelfs straatvertegenwoordigers verspreid over 
de wijk wonen. Deze mensen signaleren en verzamelen 
meldingen van andere bewoners en geven de meest op-
merkelijke zaken aan de politie of de gemeente door. Dit 
gaat uit van de bewoners zelf, vaak onder leiding van 
een buurtvereniging. Daarnaast is er voor veel mensen 
een drempel om 112 te bellen, omdat men twijfelt of de 
melding wel ernstig genoeg is. Die verdachte persoon is 
allang gevlogen wanneer bewoners 0900-8844 bellen. Zij 
kunnen beter 112 twee keer teveel bellen, dan één keer te 
weinig. Vaak zegt het onderbuikgevoel al genoeg. ’ 

Met het oog op de komende zomervakantie vraagt Pascalle 
nog de aandacht voor het volgende: ‘Net als tijdens andere 
vakantieperiodes is er vaak sprake van een toename in het 
aantal woninginbraken. Doe dus vooral de Woningcheck via 

  politiekeurmerk.nl tegen woninginbraak, sluit ramen en 
deuren goed, informeer de buren over jouw vakantieplannen 
en bel bij verdachte omstandigheden de politie. Dit geldt ook 
voor eventuele jeugdoverlast. Er worden tijdens de zomer 
extra zogeheten jeugdrondes gereden langs de plekken waar 
jongeren samenkomen. Tijdens de vakantieperiodes is de 
politie ook gewoon bereikbaar, ook al gaan afzonderlijke 
politieagenten zelf natuurlijk ook op vakantie.’ 

In gesprek met 
de wijkagent

wij zijn voor de helft een soort sociaal werker

 G E R AR D PUTMAN        E LLY AS SC H E MAN

INTERVIEW
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar  

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

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

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

Mooie wijnen, 
heerlijke recepten

mmebouquet@ziggo.nl  •  mmebouquet.com  •  facebook.com/mmebouquet
twitter.com/mmebouquet  •  +31 6 52466639  •  +31 6 52466640

Een pakket heerlijke biologische wijnen tegen 
gereduceerde prijzen, voorzien van unieke bijpassende 
recepten. Met plezier samengesteld en bij je thuis-
bezorgd. En nog gratis toegang tot de proeverijen ook! 
Dat zijn de voordelen van het Mme Bouquet maand- of 
kwartaal abonnement.
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Aanmelden of meer weten?
Ga naar www.mmebouquet.com 
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VRIJWILLIGERS BOODSCHAPPENDIENST

De ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn Segbroek 
zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die boodschappen 
kunnen doen voor ouderen die daar wegens omstandigheden 
niet meer toe in staat zijn. In overleg met een (vaste) klant 
haalt de vrijwilliger 1 keer per week de boodschappen bij 
1 supermarkt in de buurt. VÓÓR Welzijn is tegelijk op zoek 
naar vrijwilligers om samen met een oudere boodschappen 
te doen. De oudere is nog wel mobiel genoeg om mee te 
gaan, maar het boodschappen doen is een opgave, bijvoor-
beeld door weinig stabiliteit. Daarnaast speelt het sociale 
karakter een rol. In overleg met een (vaste) klant haalt de 
vrijwilliger de senior 1 maal per week op om samen naar 1 
supermarkt in de buurt te gaan. Om vrijwilliger te worden bij 
VÓÓR Welzijn dient een verklaring omtrent gedrag te worden 
overlegd. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met 
de ouderenconsulent Jeroen van Rossum,

 j.vanrossum@xtra.nl 
070 – 205 24 80

VRIJWILLIGERS VRIENDSCHAPPELIJK 

HUISBEZOEK SEGBROEK

VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Segbroek is tevens op zoek 
naar vrijwilligers om aan de toenemende vraag voor vriend-
schappelijk huisbezoek te voldoen. Als vrijwilliger bezoekt u 
wekelijks een oudere die behoefte heeft aan gezelschap en 
niet meer zelfstandig de deur uit kan. U kunt samen met de 
oudere de krant lezen, een spelletje doen of een wandeling 
maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
ouderenconsulent Liesbeth Kastelein,

 L.kastelein@voorwelzijn.nl
070 – 205 24 80

DIGITALE NIEUWSBRIEF VvE-BALIE

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen bij de 
VvE-balie van de gemeente Den Haag gratis advies krijgen 
over hun rechten en plichten. De VvE-balie bevindt zich in 
het stadhuis. U kunt een afspraak maken via 070 – 353 
32 81. Ook via de website van de gemeente Den Haag kunt 
u de VvE-balie vinden. Sinds kort geeft de VvE-balie maan-
delijks een digitale nieuwsbrief uit. Deze gaat in op alle 
veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van het 
appartementsrecht en verduurzaming. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar 

 vvebalie@denhaag.nl 
onder vermelding van ‘Aanmelding nieuwsbrief’. Het is ook 
mogelijk om bij uw bewonersorganisatie de nieuwsbrief in 
te zien. 

CHRISTELIJK RESIDENTIE MANNENKOOR

Het Christelijk Residentie Mannenkoor, kortweg 
het CRM, heeft een prachtig jubileumjaar achter de 
rug. Het koor bestond 90 jaar en heeft dat gevierd 
met veel sprankelende optredens. Voor 2018 staan 
ook weer diverse mooie optredens gepland. Zoals 
het bij koren vaak het geval is, zijn ook bij het CRM 
mannen altijd welkom. Zij zijn van harte welkom om 
als projectlid mee te komen zingen. Zonder enige 
verplichting repeteert u mee en geniet u van de 
gezelligheid van het met elkaar zingen. U bent van 
harte welkom op de woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a in Den Haag. 
Nadere informatie kunt u vinden op onze website 

  crmmannenkoor.nl

Ditjes & Datjes

→

→

→→



 

               Op blije voeten- pedicure 

     
 

         • Professionele  pedicurebehandeling •            • Voetmassage •  
 
 
 

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

                        

 Meer winst halen uit 
uw eigen onderneming?

Een professionele huisstijl 
en logo leveren 20% meerwaarde 
op voor de financiële prestaties 
van uw producten of diensten.

Grafisch ontwerp en webdesign

Buitenom 18-19a
2512 XA  Den Haag
06 16 39 86 61
niels@designink.nl

www.designink.nl
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag

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

    dehyacint.nl
      facebook.com/bloemenbuurt

   twitter.com/wbbloemenbuurt

   nextdoor.nl

BESTUUR

Voorzitter
Klaartje de Vrueh

 kdevrueh@gmail.com

Secretaris
Jurrie Vos

 jcvos@ziggo.nl

Penningmeester
Rien Haring

 mharing@kpnmail.nl

Overige leden
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

Marja Haring
 06 - 16 78 08 80

Jan 't Hart 
 06 - 48 04 65 56

Roos Kessels
 070 - 362 89 55

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

 lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

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

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Marcel van Guldener
 070 - 363 38 12 

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

TUINWERKGROEP

Leo van der Wijden
 le.wijden@wxs.nl

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)

    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 070 - 353 57 00 

STADSDEELWETHOUDER

Joris Wijsmuller

 joris.wijsmuller@denhaag.nl 

 

WIJKSERVICEPUNT SEGBROEK 

Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant  

 070 – 205 24 80 

(ook voor Ouderenwerk en Algemeen maatschappelijk werk) 

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 8844 

WIJKAGENT

Pascalle Visser

 pascalle.visser@politie.nl 

SCHOOLWIJKAGENT

Kristian Harmelink

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (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 6000 

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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UITGAVE 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Jaargang 40 - nummer 2 - juli 2018 

OPLAGE EN FREQUENTIE 

3000 exemplaren

Verschijnt 5 x per jaar in de maanden 

februari, april, juli, oktober en december 

BEZORGING  

Marianne Wijsman  

 070 – 363 58 95 

REDACTIE  

Elisabeth van Elsen

Michel van Schie

Gerard Stroucken

Jurrie Vos

Dick van der Zwaard

Josje van Beek

Gerard Putman 

REDACTIEADRES  

Anemoonstraat 25  

2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

FOTOGRAFIE 

Elly Asscheman

VORMGEVING 

Gertrude Lok 

 info@6500kelvin.nl 

Niels Biersteker

niels@designink.nl

DRUK 

Drukkerij Quantes, Rijswijk 

ADVERTENTIES  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com

 06 - 26 08 43 79 

SLUITINGSDATUM KOPIJ  

23 september 2018 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 1 

23 februari 2018

ADVERTEREN IN WIJKWIJS  

Formaat BxH  1  nummer  5  nummers

1/8 87 x 60 mm € 25 €  112,50

1/4 87 x 126 mm € 40 €  180,—

1/3 180 x 82 mm € 50 €  225,—

1/2 180 x 126 mm € 75 €  337,50

1/1 180 x 257 mm € 125 €  562,50

AZ 190 x 277 mm € 150 € 675,—

COPYRIGHT  

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

REACTIES EN INGEZONDEN BIJDRAGEN  

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

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!  

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

etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 met vergaderwerk-

plek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen 

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

8 personen per dag. 

De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via Wifi, 

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

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

 lokaal7@dehyacint.nl

COLOFON

ANTWOORDEN PUZZEL WIJKWIJS 5 2017 

1. Zondag: a
2. Tijd: t
3. Verenigde staten: r
4. Tiende: e
5. Tafel: l
6. Reis: s
7. Uitspraak: k
8. Trouwen: t
9. Bres: s 

We zochten: KERSTSTAL

Opgeruimd staat netjes! 
Een opruimcoach geeft tips om het huis opgeruimd en 
netjes te houden. 

Seniorproef! 
Langer thuis blijven wonen is de nieuwe toekomst, maar 
is elk huis geschikt? Specialisten geven uitleg over hoe 
het aangenaam blijft vertoeven in uw huidige woning. 

Duurzaamheid troef! 
Meer weten over verduurzaming van het eigen huis? Ga 
naar het kraampje van De WoonWijzerWinkel.

Tip top in de tuin! 
Tuinwerkgroep De Hyacint geeft tuintips. 

Vuurproef! 
Wie heeft er geen kachel in huis of steekt wel eens een 
barbecue of tuinvuur aan? Een kachelbouwer geeft 
aanwijzingen voor verantwoord stoken. 

Creatief met brood! 
Recent verscheen Wij koken met oud brood, een boekje 
vol verrassende recepten van oud brood verzameld door 
Laura Faleschini. Zij komt vertellen, u kunt komen proeven! 

Alcoholvrije wijnen! 
Helemaal hip! Een proeverij waar je niet dronken van wordt. 

Leef je uit! 
Kinderen kunnen lekker aan de slag bij de knutseltafel. 

Muzikale omlijsting! 
Wat natuurlijk niet mag ontbreken tijdens Burendag 
is muziek. Kom luisteren naar het Bloemenkoor onder 
leiding van Sarah Mareels. 

Programma in de maak. 
Blijf op de hoogte van het programma van Burendag De 
Hyacint via    dehyacint.nl en houd onze Facebook-
pagina in de gaten      facebook.com/bloemenbuurt.

Wanneer?  Op zaterdag 22 september van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Waar? In wijkcentrum De Hyacint en de Hyacinttuin, Anemoonstraat 25. 
Voor wie? Voor alle wijkbewoners, jong en oud, van de Bloemenbuurt.

MEEDOEN?
Deze dag is mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Dit jaar gaat een nieuwe Werkgroep Burendag aan 

de slag met Merel en Ellen. Bewonersondersteuner Saskia (VÓÓR Welzijn) ondersteunt de werkgroep. 
Zin om mee te helpen vooraf of op de dag zelf? Laat het ons weten! Denk aan klus-

sen als flyers verspreiden, een bardienst draaien, opbouwen en opruimen. 

Wij zijn bereikbaar via Wijkcentrum De Hyacint. Kom langs op dinsdagmorgen tussen 10.00 tot 12.00 uur. 
Of bel of mail ons 070 – 360 37 25  of   wijkberaad@dehyacint.nl

Tot ziens op Burendag!

VOORAANKONDIGING

Zet in uw agenda... 

22 SEPTEMBER…BURENDAG
in het wijkcentrum!

THEMA

Binnenste Buiten
Voor het vijfde jaar doet Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint mee met dit het landelijke 

evenement. Dit maal met activiteiten die zich afspelen in en rondom het huis, zoals...



   

Laan van Meerdervoort 708a  -  Postbus 64733  -  2506 CC Den Haag 

Tel: (070) 368 94 96  -  E-mail: info@belderbos.nl

Internet: www.belderbos.nl

VANDAAG REALISEREN WIJ DE 

HOOGSTE PRIJS VOOR UW WONING

HOE ZAL HET VOLGEND JAAR ZIJN?

BEL-530 Adv. Wijkwijs A4 FC-DEF.indd   1 05-02-18   11:35


