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Het voorwoord in Wijkwijs wordt door het bestuur
beurtelings geschreven. Dit keer viel mij die eer
te beurt. Mijn naam is Jan van 't Hart. Binnen het
bestuur bekleed ik de functie van beheerder van
het wijkgebouw. Het beheer omvat het verhuren
van de ruimtes, zorgen dat deze er goed uitzien
en kleine reparaties verrichten.
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WAT SCHRIJFT DE BUURT

Wat onlangs is gaan spelen - en mijn aandacht
vraagt - is de verbouwing van ons wijkgebouw. Die
verbouwing is begonnen op 3 april en de oplevering
wordt eind juni verwacht. Dit betekent dat sommige
ruimtes enige tijd niet kunnen worden benut voor
activiteiten. De verbouwing vindt plaats op kosten
en onder regie van de gemeente. De aannemer is
inmiddels op de bovenste verdieping begonnen.
Als dat klaar is, is de benedenverdieping aan de
beurt. Volgens schatting zal dat medio mei zijn.
Wat gaat er gebeuren? De toiletten worden vernieuwd en van het kantoortje op de begane grond
wordt een kleedruimte gemaakt. Het kantoortje
verhuist dan naar de eerste verdieping. In de grote ruimte op de begane grond komt een nieuwe
keuken. Daar wordt ook vanuit het wijkberaad aan
meebetaald. Naast de renovatie van het gebouw
wordt op enig moment ook de tuin onder handen
genomen en gaat er bij de voorkant van het gebouw
het een en ander gebeuren. Ik doel daarbij op de
bouwactiviteiten van de Jumbo aan de Anemoonstraat (zie elders in dit nummer).
Deze ingrijpende onderneming kan geschieden
dankzij de inzet van enkele bestuursleden en andere
vrijwilligers. Zij besteden veel tijd aan het project en
onderhouden nauw contact met de gemeente.
Eén ding is zeker: als de verbouwing van het gebouw,
de opknapbeurt van de tuin en de herinrichting
van de Anemoonstraat gereed zijn, kunnen we
weer jaren vooruit.
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VAN DE REDACTIE

In Wijkwijs dit keer veel aandacht voor de inrichting en de architectuur van onze mooie wijk.
We hebben voormalig buurtbewoner en architect
Otto Das bereid gevonden zijn licht over bepaalde
architectonische kwesties te laten schijnen. In dit
nummer zijn eerste bijdrage. Er is tevens een update
over de prachtig gerenoveerde, maar meer dan ooit
verkeersonveilige Goudsbloemlaan ter hoogte van
de winkels. We doen verslag van het project Wijk
Af. Leerlingen van het Segbroek College zijn in de
directe omgeving van de school op zoek gegaan naar
architectonische bijzonderheden als basis voor een
door hen zelf gemaakte expositie. We interviewden de
missionair predikant van de Bethlehemkerk. Toeval
of niet, het is een gemeentelijk monument behorend
tot de architectuurstroming ‘Nieuwe Haagse School’.
Vanzelfsprekend is er weer plaats voor onze vaste
columnisten, zoals Eva Kuylman en onze wijkagent
Karin van Raamsdonk die respectievelijk over
‘dagelijks gedoe’ en buurtveiligheid vertellen. De
populaire rubriek ‘Wat leest de Bloemenbuurt?’ is
eenmalig omgedoopt tot ‘Wat schrijft de Bloemenbuurt?’. U maakt kennis met een zeer reislustige
wijkbewoonster die met haar drie kinderen de wereld
is rondgereisd en daar een boek over schreef. Het
sportieve element wordt dit keer gevormd door een
reportage over de bijzondere Manege Madurodam
en het prachtige werk dat ze daar verrichten.
En last but not least stelt onze nieuwe fotograaf zich
aan u voor. In dit nummer van Wijkwijs ziet u voor
het eerst fotomateriaal van haar hand. Passend bij
het thema architectuur vindt u in dit nummer een
fotoprijsvraag. Kijk snel op pagina 23 en doe mee!
Een cadeaubon van € 25,- ligt misschien wel voor ú
in het verschiet.
De redactie wenst u veel leesplezier!

Ik kijk er naar uit! U ook?
Iedereen is welkom in de Bethlehemkerk
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OORLOGSSCHADE ROND DE ANEMOONSTR AAT

WIJK AF

Scholieren op expeditie in de wijk

Jan van ‘t Hart

HERINNERINGEN GEZOCHT
In een volgend 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
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van autisme of met ADHD. De jongste is 4 jaar, de oudste zal
ergens eind 70 zijn,’ legt Bernadette Lammertse uit. Tyltylschool De Witte Vogel en Sophia Revalidatie zijn enkele van de
instellingen waar de ruiters van Madurodam afkomstig van
zijn. ‘Bij de eerste kennismaking is voor mij de belangrijkste
vraag: wat heeft de ruiter nodig? Bij een meisje van 7 gaat
het vaak spelenderwijs. Met een volwassene die revalideert
van een hersenbloeding, ga ik eerst in gesprek. Het is begrijpelijk dat er soms sprake is van weerstand, bij iemand die
plots wordt geconfronteerd met fysieke beperkingen. Als ze
dan voor het eerst op een paard zitten is dat een heel nieuwe
ervaring.’ Voor alle nieuwkomers is de eerste stap om op een
dekje op het paard te zitten. Dus komt er nog geen zadel aan
te pas. Volgens Bernadette Lammertse is het belangrijk om
de ruiter het paard zo goed mogelijk te laten voelen. Zo wordt
gekeken wat de ruiter al wel kan en wat iemand nodig heeft.

Vakantie
Bernadette Lammertse met één van de paarden

INTERVIEW

HET ANDERE MADURODAM

IS OOK VOOR JONG EN OUD
M I C H E L VA N S C H I E

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

Paarden horen tot de vaste bewoners van de Bosjes van Pex. Wandelaars lopen
dan ook een grote kans om een stoet paarden tegen het lijf te lopen. In de Bosjes
zijn zelfs twee maneges gehuisvest, ‘De Wildhoef’ en ‘Madurodam’. Deze laatste
is in meerdere opzichten bijzonder. Voldoende reden voor een nadere kennismaking, in het kader van de serie in Wijkwijs over sporten in en nabij de Bloemenbuurt.
We gaan terug naar 1965. In dat jaar werd de
Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
opgericht. Aan de wieg van de Stichting stond
mevrouw Ien de Mol van Otterloo, een fysiotherapeute die in Engeland had ervaren dat
gehandicapten veel baat hadden bij de omgang
met en het berijden van paarden. Haar enthousiasme, doorzettingsvermogen en contacten
leidden in 1967 tot de bouw van de manege in
de Bosjes van Pex. De Stichting Miniatuurstad
Madurodam maakte het financieel mogelijk,
de gemeente gaf toestemming voor de bouw
en door de samenwerking met de al bestaande
manege kon er gebruik gemaakt worden van

de buitenbak, zoals we die vandaag de dag nog
kennen. De historische terugblik verklaart ook
de herkomst van de naam Madurodam. Tot zover
de geschiedenis.

Eerst op een dekje
Over het hier en nu, spreek ik met Bernadette
Lammertse. Zij spreekt na 37 jaar nog altijd met
veel passie en liefde over de manege, de ruiters,
vrijwilligers en natuurlijk de paarden. ‘Iedere
week ontvangen wij hier 185 ruiters. Dat zijn
mensen met een beperking, die van een heel
verschillende aard kan zijn. Van meervoudig
gehandicapte ruiters, tot mensen met een vorm

Manege Madurodam heeft de beschikking over 12 paarden.
Het zijn, zoals Bernadette het noemt, brave paarden. ‘Onze
paarden hebben zichtbaar plezier in het werk. Daarbij is het
belangrijk dat ze soepel zijn en een vlakke gang hebben.’ De
paarden komen eerst op proef, ze worden uitgebreid getest en
krijgen een speciale training van daartoe opgeleide instructeurs, die in dienst zijn van de Stichting Paardrijden voor
Gehandicapten. Bernadette Lammertse: ‘Het is belangrijk om
ook de paarden voldoende variatie te bieden in hetgeen we van
ze vragen. Die ruimte is er ook, mede vanwege de diversiteit
aan ruiters.’ Niet alleen mensen, maar ook paarden moeten
zo nu en dan hun hoofd vrij kunnen maken. Daarom gaan de
paarden van Manege Madurodam in de zomer 5 weken op
‘vakantie’ naar een boer in Pijnacker. Daar verblijven ze in
een weiland waar ze met elkaar weer energie opdoen.

Warm bad
Het succes van de manege kan zeker ook toegeschreven
worden aan de ruim 90 vrijwilligers die wekelijks de handen
uit de mouwen steken. De groep vrijwilligers is nog diverser samengesteld dan de groep ruiters. Je komt op Manege
Madurodam zowel gepensioneerden als scholieren tegen. Ze
helpen met het verzorgen van de paarden, het schoonmaken
van de stallen, het begeleiden van de ruiters en ga zo maar
door. Veel variëren is belangrijk, dat geldt voor de paarden,
de ruiters en ook voor de vrijwilligers. Onder hen zijn er ook
bij met een beperking. Bernadette Lammertse zegt daarover:
‘We bieden een warm bad, ook aan vrijwilligers en stagiairs.
Die zijn immers onmisbaar.’ Zij maken het mogelijk om met
een relatief klein clubje professionals, van ‘paardrijden een
feest te maken’, zoals Bernadette Lammertse het noemt. Dat
is volledig in de geest van de vorig jaar overleden mevrouw De
Mol van Otterloo. De liefde voor mensen, gepaard aan die voor
het edele dier. Na ruim 50 jaar staat die gedachte nog altijd
voorop bij deze bijzondere manege in de Bosjes van Pex.

Ж

NL DOET, VOELT GOED
In het kader van NL Doet heeft een groep vrijwilligers
van EP-Nuffic op 10 maart Manege Madurodam
geholpen met de grote schoonmaak. Een dag verruilden zij het kantoor aan de Kortenaerkade voor
de stallen van de manege. Iets heel anders dan
werken aan de internationalisering in het onderwijs,
zoals de missie van EP-Nuffic is. In het kader van
NL Doet hebben ook Koning Willem-Alexander en
Koningin Maxima vrijwilligerswerk verricht. Bernadette
Lammertse zet de NL Doet-vrijwilligers niet alleen
maar aan het werk, maar laat ze ook naast de paarden
lopen. Zo ervaren de eendaagse-vrijwilligers ook
iets van de emotie en het gevoel dat hoort bij het
werken met paarden. Bernadette Lammertse is er
blij mee: ‘Wij zijn ermee geholpen, en we geven en
passant ook iets terug aan de mensen die komen
helpen.’ Dat bedrijven er zelf de waarde van inzien
blijkt wel uit het feit dat, buiten NL Doet om, op
23 april een groep Aegon-medewerkers komt
helpen.
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UITNODIGING

Schoonheidssalon Diana
Uw huidspecialist

Wij zijn gespecialiseerd in:

BEWONERSVERGADERING
WIJKBER AAD BLOEMENBUURT DE HYACINT
OP WOENSDAG 17 MEI

AGENDA

Gezichtsverzorging
Anti-aging
Microdermabrasie
Huidverbetering
Wellness & ontspanning
LaStone Therapy
Manicure
CND Shellac
Visagie

Voor de bewonersvergadering van het Wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacint
WOENSDAG 17 MEI 2017
A N N E L I E S H O L S C H E R- S C H O U T E N

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

	I.v.m. de verbouwing in het wijkcentrum is de
vergadering verplaatst naar de ruimte van
	TONEELGROEP ODIA

t e bereiken via de hoofdingang (bij Kindercentrum Otje).
ANEMOONSTR A AT 25
19:30 UUR (ZA AL OPEN 19:00 UUR)

OPENING
1. Mededelingen
2.	Verslag bewonersvergadering van 18 mei
2016
3. Jaarverslag 2016, jaarplan 2017
4.	Financieel verslag van de penningmeester
over 2016
5. Goedkeuring jaarstukken
6.	Onderstaande bestuursleden zijn verkiesbaar
en stellen zich wederom beschikbaar voor
het bestuur:
•	Arnold van der Heijden (aftredend voorzitter, herkiesbaar lid)
•	Klaartje de Vrueh (aftredend penningmeester, herkiesbaar voorzitter)
•
Roos Kessels (lid)
•
Jurrie Vos (secretaris)
Toetredend:
•
Rien Haring (penningmeester)
	Het bestuur stelt voor hen in hun functie te
(her)benoemen.
7. Rondvraag
PAUZE
Thema: Natuur in en om de Bloemenbuurt. Presentatie over de natuur in Westduinpark door de
heer Eric Wisse van IVN Den Haag.

Thomsonlaan 21
O7O-345O472
www.geleynseherenkleding.nl

Strategische sessie van het
Wijkberaad

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

Na de vergadering is er ruimte voor een drankje,
een hapje en een praatje.
Met vriendelijke groet,
Het Wijkberaad

Even voorstellen:
Elly Asscheman, onze
nieuwe fotograaf
Het Haagse deel van mijn leven woonde ik, Elly
Asscheman, lang in de Schilderswijk, een kleurrijke
wijk, van oudsher een volksbuurt. Behalve wonen,
werkte ik er ook. Al snel deed ik vrijwilligerswerk
in het wijk- en dienstencentrum en raakte daardoor
nauw betrokken bij de wijk. De directe volksaard,
de levendigheid, de multiculti in de uiteenlopende
activiteiten, zijn mij altijd goed bevallen.
Sinds 10 jaar woon ik in de Bloemenbuurt, waar ik
me thuis voel en sociaal ingebed raak.
In de december-editie (2016) van onze mooie wijkkrant
Wijkwijs zag ik de vraag naar een vrijwilliger voor
het maken van foto’s voor het blad. Net nu ik per 1
april met vervroegd pensioen zou gaan! Een mooi
project meende ik, om na mijn 65ste verjaardag in
maart mee aan de slag te gaan. ‘Fotograaf gevraagd’,
zo’n klus past in mijn straatje: een ‘luchtige’ activiteit, die me in staat stelt om in contact te komen
met u als buurtbewoner (ik houd van mensen) en
ook een manier is om meer betrokken te raken bij
wat er in de Bloemenbuurt gebeurt.
Een sollicitatie per mail, een positieve reactie van
de redactie-coördinator Shirley daarop, met op
mijn verzoek uitleg van de werkwijze, een sollicitatiegesprek met een afvaardiging van de redactie,
het was snel beklonken. Ik houd van mensen, van
teamwork, van mijn buurt én van fotograferen.
Plons, daar ga ik. Ik neem een sprong in het diepe.
Ik ga fotograferen voor Wijkwijs.
Groetjes,
Elly Asscheman

Terwijl vele wijkbewoners nog op één oor lagen, verzamelde
- op een vroege en koude zaterdagochtend begin februari
- het Wijkberaad De Hyacint van de Bloemenbuurt zich bij
Restaurant Pex. Doel was een aanzet geven tot een toekomstvisie voor het wijkberaad. Alle leden van het wijkberaad waren
aanwezig. Uitgenodigd om ons van advies te dienen waren
Odin de Bruijn (Stadsdeel Segbroek van de gemeente), Lizeth
Kastelein (ouderadviseur van VÓÓR Welzijn) en Shirley van
der Steen en Elisabeth van Elsen (Redactie Wijkwijs). En dat
alles onder leiding van buurtgenoot Stefan Wijers.
Naast het formele doel (toekomstvisie) was het natuurlijk
ook de bedoeling elkaar beter te leren kennen. Dat beter leren kennen deden we aan de hand van dilemma's. Zo vonden
we - het eerste dilemma - dat we er primair waren voor het
behartigen van gemeenschappelijke belangen in de wijk en
secundair voor het runnen van activiteiten in ons wijkgebouw.
Een tweede dilemma: zakelijk vergaderen of een prettige
verstandhouding? We kozen voor het laatste; per slot van
rekening zijn we vrijwilligers en moet het ook leuk blijven.
Bij het derde dilemma: ligt het accent van onze aandacht
primair bij jongeren of bij ouderen, kozen we voor ouderen.
We vonden dat die keuze voor de hand ligt omdat onze wijk
nogal wat ouderen kent. Bij het vierde en laatste dilemma
(gaan we primair voor een goede relatie met onze belanghebbenden of willen we de meer commerciële tour opgaan),
kozen we voor het eerste: goede relatie met wijkbewoners,
maatschappelijke instellingen, ondernemers en gemeente.
Bij het brainstormen over concrete onderwerpen die we als
wijkberaad op redelijk korte termijn op onze agenda moesten zetten, kwam een veelheid van onderwerpen langs (om
precies te zijn: achttien). We hadden ons voorgenomen er
hooguit drie te kiezen. Dat werden:
1.	hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons vrijwilligerscorps
een bredere en gevarieerdere basis krijgt (aantal en
soort mensen);
2.	we willen in navolging van een enquête in 2012 (project
Bloemrijk) weer een wijkenquête houden om te weten
wat er bij de Bloemenbuurters leeft;
3.	we willen regelmatig culturele avonden houden in ons
wijkgebouw.
Uiteraard moeten deze onderwerpen (projecten) nog handen
en voeten krijgen. We streven ernaar om er op de bewonersvergadering op 17 mei meer over te zeggen.
J U RRIE VOS,
I N T E R I M V O O R Z I T T E R W I J K B E R A A D D E H YA C I N T
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Welke oplossing uiteindelijk ook als beste uit de bus
komt, de opzet is: het voorkomen van laden en lossen op de rijweg; het realiseren van overzichtelijke,
eenvoudige kruisingen; en het creëren van veilige en
aantrekkelijke verbindingen voor langzaam verkeer.
Verder mag een en ander niet leiden tot een groot verlies van parkeerplaatsen voor het winkelend publiek.

Integraal ontwerp

Het blijft uitkijken
geblazen
E L I S A B E T H VA N E L S E N

A N N E L I E S H O L S C H E R- S C H O U T E N

REPORTAGE

Een van de levendigste straten van de Bloemenbuurt is toch wel de Goudsbloemlaan. Een
bruisend winkelgebied, een drukbezochte school, een grote supermarkt achter het poortje,
stalletjes en parkeerplaatsen op het plein, terrasjes en een milieustraat voor al uw gescheiden afval op de stoep. Voetgangers, fietsers, scooters, scootmobielen, personenauto’s, vrachtauto’s: alles en iedereen kruist elkaars pad. Een gezellige drukte. Maar pas op! Het is en blijft
uitkijken geblazen.
Complexe situatie
De verkeersituatie op de Goudsbloemlaan kan soms hectisch
aanvoelen door alle verkeersstromen over straat en plein,
langs kruisingen, in- en uitgangen van school, poortje en
parkeerplaats. De herinrichting van het gebied van anderhalf
jaar geleden heeft verbeteringen opgeleverd, maar toch ook
weer onvoorziene knelpunten. Rare kronkels en bochten in
de weg die tot onduidelijke voorrangssituaties leiden. Te
weinig (manoeuvreer)ruimte voor vrachtauto’s waardoor
het laden en lossen wordt bemoeilijkt, en zeker ook de onbelemmerde doorgang van het verkeer bij dubbel parkeren.
Het af- en aanrijden van auto’s over de verhoogde ‘stoep’
van het parkeerterrein… Je houdt regelmatig je hart vast.

Klankbordgroep
Ook de gemeente is zich bewust van de problematiek. In 2015
werd een motie aangenomen om de onveilige verkeerssituatie aan een nader onderzoek te onderwerpen. Sinds vorig

jaar buigt de klankbordgroep Bloemenbuurt zich over de
verkeerskundige verbetering en aanpassing van het gebied.
In de groep zitten vertegenwoordigers van Wijkberaad De
Hyacint, Winkeliersvereniging Goudsbloemlaan, de Jumbo,
wijkbewoners, het Segbroek College, politie en gemeente. Eind
januari kwam de klankbordgroep voor de derde keer bijeen.

Varianten
Tijdens het overleg werden drie visies geschetst om tot een
nieuwe inrichting van het gebied te komen. De varianten
tonen welke ideeën er zoal leven: een- of tweerichtingsverkeer in delen van het gebied; een of twee in- en uitgangen
voor het parkeerterrein; het verder doortrekken van de
parkeervoorziening richting Begoniastraat; een nieuwe
entree voor scholieren en een apart parkeerterrein voor
hun docenten. En zo zijn er meer aspecten die in overweging
worden genomen.

Maar niet alleen de verkeerssituatie wordt onder de
loep genomen. Het gaat om een integraal plan voor
het hele gebied waarin ook de verblijfskwaliteit en
stedenbouwkundige aspecten worden meegenomen.
Zo mag het winkelgebied best een meer onderscheidend karakter krijgen ten opzichte van de rest van de
Goudsbloemlaan, inclusief meer ruimte voor verblijven.
Of kan de groenvoorziening worden doorgetrokken
zodat wordt aangesloten bij de zogenoemde ‘groene
as’. Het is sowieso de bedoeling een betere aansluiting
op de omgeving te realiseren en ook het verblijfsklimaat te verbeteren.

Toekomstmuziek
Hoe dat alles precies vorm zal krijgen, wordt pas
aan de openbaarheid prijsgegeven als de plannen
voldoende zijn uitgekristalliseerd. Vooralsnog zijn
geen definitieve keuzes gemaakt en beslissingen
genomen. Uitvoering is bovendien sterk afhankelijk
van voldoende financiële armslag. In het voorjaar
hoopt men meer zicht te krijgen op de budgettaire
mogelijkheden. Pas dan zal ook blijken of de plannen
verder doorontwikkeld kunnen worden.

Quick wins
In de tussentijd zet de klankbordgroep in op ‘quick
wins’: aanpassingen die meteen tot verbetering van
de situatie leiden. Zoals het parkeerterrein aan de
Goudsbloemlaan voorzien van één in- en uitgang om
die verkeerstroom alvast enigszins te stroomlijnen.
Of een eind maken aan ongewenste laad- en losbewegingen van vrachtauto’s op de rijbaan. Om dat te
bereiken stelt de klankbordgroep voor om het laad- en
losvak te verlengen. Ook stelt de groep voor om de
huidige invalidenparkeerplaatsen bij de notenkiosk
te verplaatsen naar nieuwe locaties dichter bij de
winkels. De vrijgekomen ruimte kan dan als één
laad- en losplaats worden aangewezen, geldig tijdens
winkeltijden. Hiermee komen aan beide zijden van
de rijbaan goede laad- en losvoorzieningen.
Het streven is de ‘quick wins’ nog dit jaar uit
te voeren.

Ж
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E VA K U Y L M A N

Brom

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.

Op de tv hoorde ik een Nederlandse filosoof
zeggen dat het gewone, dagelijkse leven
eigenlijk toch wel een gedoetje is. En dat
je je blijft verbazen. Ik was het helemaal
met hem eens.

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.nl

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 trainingen:
dinsdagavond 23 mei en maandagavond 11 september 2017

www.nu-n-nu.nl

Voorbeeld:
Drie weken geleden hoorde ik een harde brom.
In mijn wasmachine. Terwijl er een wasje draaide.
Die harde brom ging niet weg. Ook niet bij een
volgend wasje.
Ik belde de zaak waar de machine is gekocht.
'Wanneer gaat-ie dan brommen?' vroeg de man aan
de telefoon. 'Als het water wordt afgepompt.' zei ik.
'O, dat is de filter,' was het antwoord. 'Die moet u
reinigen. Fijn weekend.'
Ik vond de handleiding, ging door de knieën,
wrikte de plint los. Vond slechts wat prut van zeepresten op het filter. Spoelde het schoon. Sloot de
boel. Stopte opgelucht een armvolle was in de
machine. Hij startte. Pompte water af. Hij bromde
oorverdovend.
Ik belde weer. Er kwam een man van de zaak. Met
een grote gereedschapskist. Het apparaat draaide, pompte af. Geen brom. 'Weet u zeker dat er
een brom was?' vroeg hij, terwijl hij me ongelovig
aankeek en het ding voor de tweede keer aanzette.
'O jazeker, een loeiharde brom hoor!' De machine
draaide weer, pompte af, géén brom. Ik voelde
hoe rood ik werd.
Na een derde poging zuchtte de man diep. 'Wat
voor soort brom was het mevrouw, kunt u het nadoen?' Ik deed mijn best. 'Zo'n brom heb ik nog
nooit gehoord, zei de man, en ik repareer al dertig
jaar wasmachines.' Hij pakte zijn gereedschap en
vertrok.
Twee weken heb ik de was de was gelaten. De stapel
groeide. Toen waagde ik het erop. Schietgebedje.
Klep open, was erin, knop om. Het draaide, het
waste, het pompte, het bromde loeihard.

Ik belde. Er kwamen twee jongens van de zaak.
'Koffie, jongens?' 'Nee, dank u, zijn we mee gestopt.' 'O,' begreep ik, 'bij al jullie adressen wordt
natuurlijk koffie aangeboden, beetje te veel van
het goede?' 'Nee,' zei de oudste van de jongens,
'u wilt niet weten, wat voor koffie we krijgen!' Vorige week opgewarmde koffie, die al een week
had gestaan. Zonde om weg te gooien, zei de
gastvrouw!' 'En eergisteren kieperde iemand melk
in onze koffie van het schoteltje van de kat.' 'Met
haren erin', vult zijn collega aan. 'En daarna op de
Regentesselaan die vrouw met 60 katten in huis.
Die stank alleen al! Dus koffie? Nee, dank u!’
Een sapje wilden ze wel. Het waren lieverds. Ze
maakten de wasmachine van boven en van onderen
open, doken in de trommel, schroefden aan de
achterkant, draaiden een wasje, en halleluja! Een
aanzwellend gebrom! Maar wat dat kon zijn, nee,
geen idee. Hadden ze nog nooit meegemaakt. Ze
hadden wel een telefoonnummer van de 'Witgoed
Services' van de zaak. 'Die zijn voor de moeilijke
gevallen' zeiden ze.
Ik belde….

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

11

12

WIJKWIJS N O 2 2017

WIJKWIJS N O 2 2017

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

M E D E N A M E N S I N I T I AT I E F G R O E P D E H YA C I N T,

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

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en financieringen
Zakelijke verzekeringen
Telefoon 070-3461751

Kom eens
langs op de
Laan van Eik en
Duinen 172

info@verax.nl

www.verax.nl

DOSSIER DE KRUIN

A N N E L I E S H O L S C H E R- S C H O U T E N

In Wijkwijs 3 van juli 2016 jaar berichtten wij u dat Wijkvereniging De Kruin zichzelf had opgeheven. Moegestreden door de verhuisperikelen legde zij het hoofd
Met de opheffing
van De
De gemeentelijke
Kruin
de Wetplannen
openbaarheid
bestuur waarop
(Wob)
telijke
uitspraak. Omdat de gemeente
in de schoot.
om van
de grond
hun verenigingsgekwam voor omwonenden van de
waren omwonenden van mening dat zij
hiermee zonder aanwijsbare reden de
bouw in de Acaciastraat stond, beschikbaar te stellen voor woningbouw, had hen
binnentuin van De Hyacint een
als direct betrokkenen recht hadden op
termijn van 6 weken heeft overschregenekt.
einde aan de acute dreiging van
inzage. De gemeente had dit verzoek
den, ligt het in de lijn der verwachting
een uitbouw pal voor hun neus. Het
verworpen omdat zij omwonenden niet
dat het hoger beroep niet-ontvankelijk
binnenterrein van het wijkgebouw
als zodanig beschouwde.
wordt verklaard. Het college van B & W
was immers uitverkoren als plek
zal dan inderdaad een nieuw besluit
voor herhuisvesting van De Kruin.
Op 30 januari 2017 oordeelde de rechtmoeten nemen overeenkomstig de
Dit was neergelegd in een geheime
bank dat de gemeente omwonenden
uitspraak van de rechtbank.
ten onrechte niet heeft aangemerkt als
vaststellingsovereenkomst.
De omgevingsvergunning die voor de
geplande aanbouw was verleend, werd
officieel op 26 september 2016 ingetrokken.
Het beroep dat Initiatiefgroep De Hyacint
had aangetekend tegen de weigering van
de gemeente de inhoud van de geheime
vaststellingsovereenkomst openbaar te
maken, liep echter door. Op grond van

belanghebbenden. Dit betekent niet dat
Initiatiefgroep De Hyacint automatisch
inzicht krijgt in de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank heeft het college
van B & W de opdracht gegeven om een
nieuw besluit te nemen over de kwestie. Vervolgens heeft de gemeente op
17 maart bij de Raad van State hoger
beroep aangetekend tegen deze gerech-

RIOOLPROJECT BLOEMENBUURT-OOST

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

2564 GX Den Haag

Beroep Initiatiefgroep De
Hyacint gegrond verklaard

In aanvulling op het artikel ‘De wijk gaat
op de schop’ in Wijkwijs 1/2017, laat
aannemingsmaatschappij Van Gelder
B.V. weten:
'De voorbereidende werkzaamheden voor
het rioolproject in Bloemenbuurt-Oost
naderen hun einde en inmiddels zijn we klaar
om met het ingrijpendere werk te gaan
beginnen. Op het terrein naast/achter het
Segbroek College aan de Goudsbloemlaan
zal binnenkort een zogenoemd ketenpark

worden geplaatst dat gedurende het
project als centraal punt in de wijk gaat
fungeren. Van daaruit werken de uitvoerenden van het project en zal er geregeld
een inloopspreekuur worden gehouden
voor omwonenden. Wanneer het project
gereed is, zal aannemingsbedrijf Van
Gelder de genoemde locatie inrichten als
parkeerplaats voor de leerkrachten van het
Segbroek College, hetgeen de druk op
de parkeerplaats op de Goudsbloemlaan
voortaan zal ontzien.'

Het lijkt een woordenstrijd, maar de
uitspraak van de rechtbank steunt
de initiatiefgroep in haar volharding
openheid van zaken te eisen. Zeker als
je leefomgeving ingrijpend dreigt te
worden aangetast door een gemeentelijk besluit waarin je niet bent gekend.
Zoals het nu ligt, kan het nog alle
Ж
kanten op.
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Ervaren ijsprinsessen
Sinds de opening nu twee jaar geleden, staan Lynde
en Céline in Gelateria Donna aan de Goudsbloemlaan.
Indertijd de eerste winkel van wat inmiddels een keten
van drie is; zaken in Nootdorp en Voorburg volgden. Als
filiaalmanagers zwaaien de dames de scepter in de ijssalon.
In de winter steekt Lynde de handen ook uit de mouwen in
lunchroom Donna’s Kitchen op de hoek van de Denneweg
en de Mauritskade. Ze heeft de gezelligheid van de salon
gemist gedurende de winterstop. ‘Ik woon om de hoek en
ben gewend altijd even binnen te wippen als ik langsloop.’
Ook Céline is blij dat het seizoen weer is begonnen.

INTERVIEW

De dames van

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

A N N E L I E S H O L S C H E R- S C H O U T E N

De verleiding is groot, als je in de ijssalon staat. Elke dag een ijsje: mmmm. Maar nee,
dat zou te gek zijn. Af en toe één bolletje, dat kan. Maar vooral de klanten genieten
natuurlijk van hoorntjes vol verrukkelijke smaken: noten, pistache, aardbeien, chocolade, stracciatella, mango, malaga... En voor de kleintjes zijn er spannende kleuren, zoals het fel turquoise smurfenijs. Het gaat er allemaal in als koek. Fijn dat de
salon weer open is.

QRQ

Lynde en Céline zijn via via in de ijssalon beland.
Céline kwam binnen via een kennis die de eigenaar kende en ook Lynde werd gevraagd: ‘Sabine,
een vriendin van mijn moeder, stond toen nog in
de winkel. Op een dag stonden we gewoon wat te
praten en toen ze hoorde dat ik net was gestopt met
mijn andere baantje, zei ze: “Oh, wil je dan niet hier
komen werken?” We hebben dus niet echt gesolliciteerd.’ En nu bedienen ze als ervaren krachten niet
alleen de klanten: ‘Onze functie is heel gevarieerd.
We zijn niet alleen maar ijs aan het scheppen, maar
met heel verschillende dingen bezig,’ begint Céline.
Waarop Lynde aanvult: ‘Als filiaalmanager heb je
meer contact met het bedrijf zelf. Je werkt nieuwe
collega’s in, doet bestellingen, maakt de kassa op…’
‘En schoonmaken, doen jullie dat ook zelf?’ wil ik
weten. ‘Ja, dat gebeurt elke avond. Iedereen die sluit,
maakt eerst alles schoon. Hygiëne is heel belangrijk.’

Flinke toeloop van vrolijke klanten

De dames hebben weinig last van chagrijnige klanten.
‘De meeste mensen die komen, zijn vrolijk. Je komt toch
niet boos een ijsje halen?!’ merkt Lynde op. Ach, en soms
moet je gewoon blijven lachen, begrijp ik van Céline. ‘Bijvoorbeeld, als het heel druk is en je staat alleen en mensen
willen echt alles proeven. Dat komt wel eens voor.’ Samen
komen we tot de slotsom dat het wellicht verstandig is om
maximaal vijf smaken te laten proeven. Zeker in het licht
van de ervaring dat sommigen na het proeven voldaan hun
lippen aflikken en vertrekken. Zonder een ijsco te bestellen!

R
Q
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j
P

Ook het dagelijks openen van de winkel behoort tot het
takenpakket van de dames. Dus ze zijn er vrijwel elke dag,
ook al is het maar kort. En als het druk is, staan ze zelf de
hele dag in de winkel, soms tot ver na sluitingstijd. ‘Dat is
vooral in de zomer zo, als het mooi weer is. Dan blijven we
gewoon open tot de mensen weg zijn en kan het wel eens
half elf worden. Dan moet je je gewoon soepel opstellen.’
Want dat veel ouders op woensdagmiddag even langskomen met hun kroost, dat het op vrijdag en zaterdag echt
heel druk is en op zondag hele gezinnen na het eten een
ijsje komen halen, dat weten Lynde en Céline uit ervaring.
Maar hoe het met het weer gaat uitpakken, dat valt nog
niet te voorzien, als ze het driewekelijkse werkrooster
opstellen. Want ook dat valt onder hun verantwoordelijkheid. Normaal komen de klanten in vlagen: ‘Een uurtje
heb je het dan superdruk, en daarna kun je even op adem
komen. Maar op een mooie dag werk je echt de hele tijd
door, alleen tijdens etenstijd niet. Dan is het rustig en kun
je de zaak even op orde maken.’ Om voeten over te houden,
staan ze dan ook niet met hakken aan in de ijssalon, maar
op comfortabele gympen.

Bekende en nieuwe smaken
Het ijs van Donna is afkomstig uit eigen productie
en wordt ook geserveerd in restaurants als ’t Goude
Hooft en lunchroom Donna aan de Frederik Hendriklaan. Bekende smaken als aardbeien of chocola,
liggen zij aan zij met bijzondere smaken als oreo- en
snickerijs. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar
volgens de dames zijn ze erg lekker en ook gezonder
dan de fruitsmaken. Maar ach, wie zichzelf op een
ijsje trakteert, die telt even geen calorieën. Die geniet
met volle teugen van elke hap, of liever: lik. Heerlijk.
Wat wil een mens nog meer. Eigenlijk jammer wanneer het op is. Zelfs als je je hoorntje vol hebt laten
scheppen met vijf bolletjes en ook nog een flinke
dot slagroom erbovenop. Ik moet er gul om lachen
maar het schijnt te kunnen. ‘We hebben van die brede
hoorntjes en daar past het echt wel in.’ En als iemand
zijn ijsje onverhoopt laat vallen, komt er een nieuwe.
‘Kinderen gaan dan natuurlijk huilen en dat moeten
we niet hebben.’

De meeste standaardsmaken zitten vast in het assortiment, vertelt Lynde, maar twee maal per maand komen er
nieuwe smaken bij. Die worden bedacht door de ijsmakers
in het productielab van Donna. ‘Er zijn inderdaad steeds
wisselsmaken. Je ziet dan opeens een heel andere smaak,
dat is echt leuk,’ valt Céline bij. ‘Als ze aanslaan, blijven
ze in het assortiment, zo niet dan verdwijnen ze weer.’
Ananasijs schijnt de smaakpapillen niet echt te strelen,
karamel met zeezout daarentegen was een hit.

Toekomstplannen
Céline en Lynde werken goed samen in de zaak en kunnen
het prima met elkaar vinden. Misschien ligt er wel een
gemeenschappelijke toekomst voor hen in het verschiet.
Lynde doet momenteel 5 havo en wil daarna Communicatie
en multimedia design gaan doen. Céline is dit studiejaar
begonnen met de opleiding Commerciële economie. Misschien heeft ze over een jaar of tien wel haar eigen bedrijf.
Dan kan Lynde mooi de communicatie en marketing doen!
De tijd zal het leren. Voorlopig ‘bemannen’ ze met
veel plezier Gelateria Donna.

Q

15

WIJKWIJS N O 2 2017

WIJKWIJS N O 2 2017

ROOS IJZERHANDEL
Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl
INGRID DEN BOER

• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf

Zeehond in Scheveningen

(wij mengen ook elke gewenste kleur)

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

Margrietes Handen
praktijk voor massage

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!

KLEIN VERSLAG

Sport-, ontspannings-, hotstone-, zwangerschaps-,
voetmassage en Javaanse pidjit (geen erotiek).
Goudenregenstraat 82, 2565 EZ Den Haag
www.margrieteshanden.nl of 06-22943014
Graag tot ziens!

En daar lag ze! Een Gewone zeehond, gewoon op een strandje in
de Scheveningse haven.

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.

Last but not least

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

een prachtig, bijna rond kopje met grote
ogen, lichte wenkbrauwen en snorharen;
mannetjes zijn zo’n twee meter lang en 150

oud, af en toe gapend, met haar grote

In de zomer worden tijdens eb de jongen

achtervinnen, zich verkneukelend. Een

geboren, vaak op zandbanken. Bij de ge-

marker verried komaf: een ‘zij’, begin juni

boorte hebben ze meteen al de waterdichte

vorig jaar als heel jonge pup gevonden op

vacht en dat betekent dat ze met vloed

Engelsmanplaat, opgevangen in Zeehon-

direct met hun moeder mee zwemmen.

dencentrum Pieterburen en twee maanden

De Gewone zeehond eet onder andere vis,

later in Lauwersoog vrijgelaten.

spiering, kreeftjes.

Zeehond… Hond?

Wordt er in enkele andere landen nog op

Ze hebben overeenkomsten. Zoogdieren,

zeehonden gejaagd, sinds 1962 is de jacht op

zo ook de mens, ontwikkelden zich op

zeehonden in Nederland verboden. Het is

het land. Daarná vond evolutie plaats

vervuiling (zoals plastic, visnetten, giftige

tot zeezoogdieren (Phocidae, Pinnipeds).

stoffen), verdrinking in fuiken, onrust door

OOK U KUNT ADVERTEREN

Dr. Natalia Rybczynski (Canada) en team

recreatie en ziektes die zeehondenpopula-

IN DE WIJKWIJS!

deden de grote ontdekking van de otterach-

ties bedreigen.

tige Puijilla darwini: een ruim 20 miljoen

f

kilo zwaar (vrouwtjes iets kleiner en lichter).

a

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

op de voorpagina van deze Wijkwijs, heeft

Heerlijk in het zonnetje. Nog geen jaar

ef
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jaar geleden levend carnivoor landzoogdier
MEER INFORMATIE:
Marja van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.

volledig aangepast aan het leven in water
én op land. Puijilla is de schakel tussen de
op het land ontwikkelde en levende zoogdieren en de zeehond van nu.

Wat te doen?
-	Wanneer een zeehond in zee te zien is:
geniet! Het is bijzonder want schuwheid
overheerst;
-	Wanneer je als zwemmer een zeehond
treft: raak niet in paniek, maar beweeg

Gewoon?

rustig. Ga eventueel uit het water als

De Gewone zeehond of Rob (Phocidae

de zeehond te nieuwsgierig wordt, of

vitulina) zoals het dametje in de haven en

te dichtbij komt.

Wanneer een zeehond op het strand
ligt:
-	Weet dat het dier heel ziek kan zijn
(o.a. sterk vermagerd, snotneus, bloed
aan de snuit);
-

Als roofdier hard kan bijten of krabben;

-

Ga niet aaien of voeren;

-	Lijn de hond aan en laat deze er vooral
niet aan snuffelen (ook niet aan een
zeehondkadaver);
-

Laat kinderen er niet naartoe lopen;

-

Houd minimaal 50 meter afstand;

-

Ga geen selfies maken.

Melding maken van een vondst:
0595 - 526 526
(In het geval van een gestrande Bruinvis
of Dolfijn áltijd SOS Dolfijn contacten
06 – 46 65 66 01).
Opvang (Pieterburen, Ecomare of A Seal)
is gelukkig niet altijd nodig.
Mensen mogen er gewoon aan wennen
zeehonden te zien. Bij ons in de buurt, in
zee en op het strand. Zeehonden hebben
er recht op ook op zo’n fijne plek aan de
kust te wonen!
expeditionarctic.ca/site/specimen/
le_puijila_darwini-puijila_darwini/
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Met regelmatige flyeracties, berichten in huis-aan-huiskranten
en op de eigen site, probeert de kerk haar aanbod onder de
aandacht te brengen.

Samen eten
Iedere laatste donderdag van de maand is er onder het motto
‘Schuif aan, eet mee’ gelegenheid met elkaar te eten. ‘Het voorziet
duidelijk in een behoefte van vooral wat oudere mensen. Er wordt
gemiddeld door zo’n 70 mensen gebruik van gemaakt,’ stelt Ad
met enige trots vast. U bent vanaf 18.00 uur welkom, de kosten
bedragen € 5.00 p.p. (exclusief drankjes). Vooraf opgeven tot
uiterlijk 2 dagen van tevoren via het formulier dat te vinden is op:
eltheto-denhaag.nl/aan-tafel-bij-eltheto
of u kunt bellen naar:
06 - 420 607 13

Kiddie & Coffee
REPORTAGE

Méér dan een bedehuis
Een bouwwerk dat sinds 1932 als beeldbepalend oriëntatiepunt mag worden aangemerkt,
is ongetwijfeld de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort / hoek Azaleastraat.
Met zijn 55 meter hoge toren is het een treffend voorbeeld van de zogeheten ‘Nieuwe
Haagse School’ een architectonische stroming die in de Bloemenbuurt zijn sporen heeft
nagelaten. In 1988 werd het gebouw aan de lijst van gemeentelijke monumenten toegevoegd, waarmee het voor de ondergang werd behoed. In 1995 nam de huidige hervormde
gemeente hier haar intrek. Daarvoor zat de gemeente in Moerwijk in de Marcuskerk.
L E E N N A U TA

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

Ouders met hun kleine kinderen (0 tot 4 jaar) worden 1x per
maand op een vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur verwelkomd om met elkaar koffie of thee te drinken en te praten,
terwijl de kleintjes lekker kunnen spelen en natuurlijk ook
iets lekkers krijgen. De exacte datum wordt altijd op een doek
aan de gevel van de kerk vermeld. Er zijn hieraan geen kosten
verbonden (kleine vrijwillige bijdrage is welkom).

Crea-ochtend
Mensen die van knutselen houden en dit graag met anderen
doen, zijn 1x per maand op een woensdagochtend tussen 10.00
en 12.00 uur welkom. De exacte datum wordt altijd op een doek
aan de gevel van de kerk vermeld.

Winterfair
Jaarlijks wordt op een zaterdag (tussen 16.00 en 21.00 uur) in de
weken voor Kerstmis een groots opgezette winterfair in en rond
het wijkgebouw Eltheto georganiseerd. Met grote tekstborden
op de gevel wordt dit festijn onder de aandacht gebracht. De
opbrengst gaat naar een goed doel. Het is nog ver weg, maar
het programma voor 2017 zal tijdig worden bekendgemaakt.

Burendag
Met Ad Vastenhoud (Hardinxveld-Giessendam, 1966),
sinds 2011 als missionair predikant verbonden aan
deze hervormde gemeente, had Wijkwijs onlangs
een interview.

Missionair predikant
Naast een ‘gewone’ dominee, Laurens Jan Vogelaar
met de gebruikelijke taken binnen de hervormde
gemeente van de Bethlehemkerk, is Ad er vooral hij noemt zichzelf niet voor niets evangelist - voor
mensen die ooit tot een kerk behoorden, maar er
om verschillende redenen van zijn losgeraakt. ‘Je
ziet nogal eens dat deze mensen zoekend zijn en
overwegen terug te keren, maar niet weten hoe,’
licht hij toe. Zij hebben vaak een duwtje in de rug
nodig. Om voor hen de stap makkelijker te maken,

organiseert de kerk in het naastgelegen wijkgebouw
Eltheto (Azaleastraat 2) activiteiten op het gebied
van welzijn en cultuur, primair bedoeld om mensen
met elkaar in contact te brengen. Ad benadrukt:
‘Niet bedoeld als lokkertje; we hebben geen verborgen agenda.’ Het gebeurt nogal eens dat mensen,
die op een activiteit afkomen, door contacten met
anderen ook aan de praat raken over geloofszaken.
‘Ze begrijpen ook wel dat deze plek iets met geloven
te maken heeft,’ legt Ad uit.
Toen hij hier in 2011 begon, verkeerde Eltheto in een
erbarmelijke staat. Om er activiteiten in te organiseren, moest het grondig worden opgeknapt. In
2012 kon een volledig gestript en gemoderniseerd
wijkgebouw worden opgeleverd, waar van alles te
doen en te beleven valt, zoals u hieronder kunt lezen.

Aan dit jaarlijks terugkerende festijn (4e zaterdag van september) om mensen uit een buurt bij elkaar te brengen, besteedt
ook de Bethlehemkerk de nodige aandacht. Dit jaar zal op
23 september in en rond Eltheto van alles te doen zijn. De
voorbereidingen zijn in volle gang. U bent van harte welkom.

Podium 627 (huisnummer van de kerk)
Onder deze paraplu organiseert de kerk verschillende activiteiten. Zelf noemen ze het ‘een podium voor debat, kunst,
zingeving en ontmoeting’.
Dit culturele aanbod dat zich met name op buurtbewoners
van rond de 25 richt, werd destijds na een uitgebreid buurtonderzoek gestart en is succesvol gebleken. Regelmatig worden
filmavonden rond een thema georganiseerd. Over de inhoud
wordt met elkaar nagepraat.
De afgelopen maand maart - het zal de aandachtige passant
niet zijn ontgaan - stond in het teken van Bach. Onder de titel

‘Bach in de Bethlehemkerk: het lijdensverhaal met passie’,
werden op twee avonden interactieve lezingen over de
Johannes-Passion gehouden. Tijdens een zondagmiddagdienst werden enkele delen van deze passion in een kleine
bezetting ten gehore gebracht.
Wat Ad tot slot nog kwijt wil, is dat hij iedere dinsdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur beschikbaar is om met mensen te praten die daar behoefte aan hebben (inloopspreekuur). Ook u bent van harte welkom op het wekelijkse
spreekuur. U kunt hem ook vooraf bellen of mailen:
06 - 420 607 13
ad.vastenhoud@bethlehemkerk-denhaag.nl
Mensen komen regelmatig met problemen van heel
verschillende aard bij hem langs. Ze vinden bij Ad een
luisterend oor. Soms verwijst hij ze door naar bijvoorbeeld
maatschappelijk werk of een andere instantie. Het kan
ook gebeuren dat hij de diaconie van de gemeente vraagt
om eens bij zo iemand langs te gaan om bijvoorbeeld de
thuisadministratie op orde te helpen brengen, omdat hij
of zij daar niet toe in staat is.
Er wordt als het om concrete hulpvragen gaat, ook nauw
samengewerkt met de Stichting Present. Deze organisatie
probeert een match tot stand te brengen tussen iemand
die hulp vraagt en een vrijwilliger. De kerk is daarbij regelmatig bemiddelaar.
Onder het motto ‘Kerk voor en met de buurt’ hoopt Ad dat
buurtbewoners meer dan tot nu toe het geval is, met initiatieven zullen komen om iets voor hun buurt te organiseren.
De faciliteiten zijn er in het eigentijdse wijkcentrum. Hij
nodigt de buurtbewoners hierbij graag uit met plannen
en voorstellen te komen.
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Agenda & Activiteiten

HEALING TAI CHI
Ben Lochtenbergh
06 - 247 525 57

MAANDAG

WOENSDAG

VRIJDAG
SCHAKEN / JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

09
45

SCHAKEN

-13:00

09
15

YOGA

-10:30

09
15

YOGA

-10:30

18
30

YOGA

-19:45

10
30

YOGA

-11:45

10
30

YOGA

-11:45

19
45

YOGA

-21:00

13
00

INTERNETCAFÉ 65+

-15:00

13
30

BRIDGECLUB DE HYACINT

-16:30

IN LOKAAL 7 -22:00

20
00

-22:00

20
00

20
30
21
00

BLOEMENKOOR

YOGA

-22:15

14
00

LEESCLUB

-16:00

IN LOKAAL 7

YOGA
Marja Kappetein
070 - 310 74 57
BLOEMENKOOR / BIODANZA

BIODANZA

IN LOKAAL 7

-21:30

Sarah Mareels
info@bloeiendestem.nl
→ Locatie: Lokaal 7

2E WOENSDAG VAN DE MA AND
19
30

4E MA ANDAG VAN DE MA AND

SAR AHBANDE

06 - 246 437 07

OB BESTUURSVERGADERING

1E VRIJDAG VAN DE MA AND
-21:30

3E WOENSDAG VAN DE MA AND
18
00

KOOK & EETCLUB

20
00

LEESCLUB / SCR ABBLE
SCR ABBLE

-22:00

070 - 363 66 04

4E VRIJDAG VAN DE MA AND
-21:30

18
30

Loukie Nak

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

ETEN VOOR JONG EN OUD

...

06 - 448 222 44
BRIDGECLUB DE HYACINT

4E WOENSDAG VAN DE MA AND

DINSDAG

20
00
10
00

JEU DE BOULES

-12:00

19
30

BRIDGECLUB DE ANEMOON

-22:30

1E DINSDAG VAN DE MA AND
09
00

OPEN COFFEE

IN LOKAAL 7 -11:00

LEESCLUB

Huub van Kempen
070 - 355 51 15

-22:00

MEDEDELING

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch

HEALING TAI CHI

DONDERDAG
13
30

YOGA

-14:45

15
00

YOGA

-16:15

De lessen Healing Tai Chi (elke maandag van 08.00 –
09.00 uur) zijn opgeschort tot september 2017.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
dhr. Ben Lochtenbergh (zie voor contactgegevens
de rechterkolom).

06 - 108 491 88
KOOK & EETCLUB
Roos Kessels
070 - 362 89 55
FILOSOFISCH CAFE
Johan ter Heegde
info@filosofievoorhetleven.nl
ETEN VOOR JONG EN OUD

ZATERDAG 23 SEPT. VOOR AANKONDIGING

1E DONDERDAG VAN DE MA AND
19
30

FILOSOFISCH CAFÉ

-22:30

Marja Haring
06 - 167 808 80

BURENDAG 2017
WIJKCENTRUM DE HYACINT

THEMA
“Viva el mundo: De wereld in de buurt” Nadere informatie vindt u in de volgende Wijkwijs. Nieuwsgierig?
Kijk dan op
dehyacint.nl en doe mee!

Anemoonstraat 25
070 - 360 37 25
LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, ingang via hoofdingang
schoolgebouw

S H U T T E R S TO C K

lokaal7@dehyacint.nl
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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
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Een wedstrijdje
‘waarnemen’
L E E N N A U TA

KIJKWEDSTRIJD

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

Kent u dat? Je loopt er al jaren aan voorbij en hebt eigenlijk
nooit iets bijzonders opgemerkt: een opvallend ornament
in of op een gevel, een bijzondere raam- of gevelpartij of
een aparte daklijst. We zien nu eenmaal veel méér dan we
met aandacht waarnemen of opmerken.
Wijkwijs wil u, met het 100-jarig bestaan van de Bloemenbuurt
in zicht, graag een handje helpen, méér van uw woonomgeving
te leren kennen, er méér waardering voor te krijgen en er (nog)
meer van te houden.
Architectuur, vingerafdruk van een buurt
We zoomen in op de bijzondere architectuur van onze woonomgeving. Zo trof u in de vorige editie al een verhaal aan over de
Papaverhof, het in 1986 als rijksmonument aangewezen ‘Stijldorpje’.
Het stedenbouwkundige ontwerp van onze buurt (beginjaren
‘20 van de vorige eeuw) was gebaseerd op de zogeheten ‘Tuinstadgedachte’ waarbij stedelijkheid
en natuur werden gecombineerd.
1
Dat leverde een woonomgeving
op met veel groen, rechte straten

afgewisseld door pleinen, plantsoenen en waterpartijen.
De bouwkundige stijl van de ‘Nieuwe Haagse School’ heeft
duidelijk haar stempel op onze buurt gedrukt.

WE MAKEN ER EEN WEDSTRIJD VAN
Om u uit te dagen beter te kijken, heeft onze fotograaf 4
foto’s gemaakt van een bijzonder detail van 4 verschillende
plekken in de buurt. Misschien herkent u het direct; bingo!
Het kan ook zijn dat u echt moet gaan speuren, misschien
wel zo spannend. Zeker ook een leuke activiteit om met
kinderen te doen!
Let goed op alle details op de foto. Soms is een detail echt
uniek, dan is het makkelijk. Soms zijn er meerdere plekken
waar een bepaald detail te zien is, maar er kan er maar één
de juiste zijn. Dat ontdekt u door een foto heel nauwkeurig
te bestuderen.

3

4

2

IEDERE BUURTBEWONER KAN MEEDOEN

UW OPLOSSING

Tot uiterlijk 24 mei kunt u uw antwoorden per
mail sturen naar:
redactiewijkwijs@gmail.com
of per post naar:
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint,
t.a.v. Redactie Wijkwijs,
Anemoonstraat 25, 2565 DD Den Haag,
onder vermelding van: KIJKWEDSTRIJD.

Foto

Vergeet niet uw eigen contactinformatie te
vermelden in uw reactie.
In Wijkwijs 3 (verschijnt op 7 juli) vermelden we
de juiste antwoorden en de naam van de winnaar.
Deze ontvangt van ons een cadeaubon van € 25.

23

Straatnaam

Huisnr.

1

2
3
4
Wij wensen u veel speurplezier toe!
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schrijf

WAT SCHRIJFT

t

DE BLOEMENBUURT?

Een verrassing, dit maal. Niet wat leest de Bloemenbuurt, maar wat schrijft de Bloemenbuurt. Want
buurtbewoners die de pen ter hand nemen en hun wederwaardigheden aan het papier toevertrouwen,
hebben we natuurlijk ook volop in ons midden. Als eersteling het verhaal van een reislustige dame.

DOSSIER PARKEERTERREIN

WINKELEN ÉN PARKEREN

Ellen van der Mark:
VAN ACCR A TOT TOKIO (2015)

BIJ DE JUMBO ANEMOONSTRAAT

Bij de feestelijke heropening van supermarkt Jumbo vorig jaar januari vroeg menige
klant zich af wanneer het parkeerterrein er nu eindelijk eens zou komen. Want dan
zouden ze met nog meer gemak hun boodschappen kunnen doen bij de supermarkt.
Als alles volgens plan gaat, zal hun wens nog voor de zomer in vervulling gaan.

Besluit

Verkeersbewegingen

In november 2014 verleende het college van B & W van de

Om het parkeerterrein te bereiken rijden auto’s onder

gemeente Den Haag een omgevingsvergunning aan Jumbo

het poortje door de Anemoonstraat in. Vrachtauto’s

Supermarkten B.V. Hiermee kreeg de Jumbo toestemming

rijden waarschijnlijk niet meer achteruit maar met de

voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: het

neus vooruit de Anemoonstraat in. Op het binnengebied

aanpassen van de openbare straat in verband met het

van de Anemoonstraat zullen ze dan moeten draaien om

inrichten van een parkeerterrein en het hierop plaatsen

ook weer met de neus vooruit te vertrekken. Mocht deze

van twee overkappingen als geluidswering bij en ten

variant worden gekozen, dan komt op het parkeerterrein

behoeve van de winkel aan de Anemoonstraat 4 en het

een keerlus voor de vrachtauto’s. Een en ander hangt

aanpassen van de uitweg. Een groep bewoners heeft

mede af van de maatregelen die ter verbetering van de

sindsdien diverse malen beroep aangetekend tegen de

verkeerssituatie op de Goudsbloemlaan zullen worden

plannen omdat zij vreesden voor aantasting van hun

genomen. Verkeersdeskundigen van de gemeente houden

leefomgeving. Ook de veiligheid binnen het gebied baarde

bij het bepalen van de rijrichting van de vrachtauto’s

hun ernstig zorgen. Op 22 februari van dit jaar heeft de

de verkeersveiligheid van alle weggebruikers binnen

Raad van State alle beroepen die tegen de komst van het

het gebied scherp in het oog, en stemmen samen met

parkeerterrein waren ingesteld, ongegrond verklaard. Dit

belanghebbenden de inrichting daarop af.

betekent dat de supermarktketen daadwerkelijk met de
aanleg van de parkeervoorziening kan beginnen. Als de

Uitstraling binnengebied

offertes herijkt zijn, zullen de werkzaamheden aanvangen.

Vrijdag 17 maart heeft wijkberaad De Hyacint een bijeenkomst georganiseerd met de gemeente, vishandel

Hoofdlijnen ontwerp

Martin Visser, kinderdagverblijf Otje en de Jumbo. On-

Op het braakliggende veld aan de Anemoonstraat komen

derwerp van gesprek was naast de verkeerscirculatie,

dan rond de 40 parkeerplaatsen. Deze zijn bestemd voor

de herinrichting van het plein aan de Anemoonstraat.

klanten van de Jumbo. Na voltooiing zal het terrein dan

Dat gedeelte van het gebied is openbare weg en valt

ook buiten winkeltijden gesloten zijn. Over de parkeer-

evenals de aansluiting met de Goudsbloemlaan onder

plaatsen grenzend aan de achtertuinen van woonhui-

verantwoordelijkheid van de gemeente. Wijkberaad

zen in de Begoniastraat, komt een schuinoplopende

en kinderdagverblijf willen dat de uitstraling van het

overkapping te liggen, die tot ongeveer halverwege

voormalige schoolgebouw wordt verbeterd en het

het parkeerterrein zal reiken. De overkapping dient de

plein wordt verfraaid, waarbij de voorkeur uitgaat naar

geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te

vergroening. Ook het fietsparkeren moet goed worden

beperken. Om dezelfde reden wordt de rijweg meteen

geregeld. Eind april vindt met hetzelfde gezelschap een

na de poort van een overkapping voorzien. Het plein zelf

vervolgoverleg plaats.

krijgt een opknapbeurt tegelijk met de rioleringswerkzaamheden in de maand juli. Het is de bedoeling dat de
parkeervoorziening voor die tijd gereed is.

E L I S A B E T H VA N E L S E N
A N N E L I E S H O L S C H E R- S C H O U T E N

L I S A D E R A A DT

‘Je komt toch wel?’ De eerste zin uit mijn boek en het begin van een
onvergetelijke periode van reizen met mijn drie zoons. Zij zijn dan
tien, negen en zes jaar, en ik ben net een maand gescheiden, als
een vriendin voor vier jaar met haar gezin naar Ghana vertrekt en ons
uitnodigt daar een keer langs te komen.
Eenmaal onderweg in het vliegtuig vraag ik mij af waar ik in hemelsnaam
aan begonnen ben. Ik ben met drie jonge kinderen op weg naar Ghana. ‘Welcome to Africa,’ een hand op de schouder van mijn middelste
zoon op het moment dat het vliegtuig de grond raakt. Een Ghanese
man kijkt hem lachend aan. We hebben een geweldige tijd en vieren
er kerst met kokosnoten en dansen rond het vuur op het strand. Twee
jaar later pakken we opnieuw de koffers en ditmaal brengt de reis ons
naar Tanzania. Onze gids Casper staat ons op Kilimanjaro Airport op
te wachten met een rode Masai-deken om de schouders. De jongens
zitten onderweg naar de Serengeti op de motorkap van de Jeep hun
lunch te eten, als er zomaar zes giraffes op honderd meter afstand
langs schrijden. Omdat mijn zoons een opa hebben die uit Indonesië
komt, reizen we af naar Java, Lombok, Bali en de Gili-eilanden. Dit was
heel bijzonder voor hen. Onze fietsgids op Bali, David Cappuccino,
wil hen graag ‘adopteren’ zodat zijn zoontje grote broers heeft om
mee te spelen.
De jongens genieten net als ik enorm van het reizen. Zij leren andere
culturen kennen en zien hoe arm mensen het op de wereld kunnen
hebben. In New Delhi liggen hulpbehoevende mensen op straat en
onder bruggen. We krijgen de schrik van ons leven als in Noord-India
een meneer midden op straat ligt tussen voorbijrazende brommers

en auto’s. Het gezicht van de man zit helemaal
onder de vliegen. Of als een vrouw op Java
mij haar kleine huis intrekt en mij wijst op een
enorme open, vieze wond op het onderbeen
van haar moeder. Zij vraagt om medicijnen.
Het enige wat ik kan doen is haar mijn flesje
Betadine jodium geven.
Maar de mooie momenten overheersen tijdens
onze reizen. En eigenlijk niet alleen de mooie,
maar ook de hilarische. In Udaipur zit naast
de ingang van de tempel een saddhoe. Hij is
traditioneel gekleed en heeft gele en witte
strepen op zijn gezicht geschilderd, waardoor
hij er nogal authentiek uitziet. Ik mag een paar
close-ups van hem maken en vraag of ik als
laatste nog een foto met de jongens erbij
mag nemen. Dat vindt hij prima en ik loop snel
even weg om Rogier te roepen. ‘Mam, hij heeft
zijn kunstgebit in gedaan,’ zegt Reinier als ik
terugkom. De saddhoe blijkt dat intussen uit
een plastic zakje in zijn broekzak gehaald te
hebben. Die foto is een en al Prodent geworden,
maar wel erg leuk.
De twaalf reisjaren die in mijn boek beschreven
staan, zijn me zeer dierbaar. Het is zo bijzonder
om dit samen met je kinderen te kunnen doen.
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Mme Bouquet, een neus voor wijn!

Waarschuwen per WhatsApp
K A R I N VA N R A A M S D O N K

Zondag 11 juni 2017
15.00 tot 17.00 uur
Bethel Kapel

Alle zomerwijnen staan open!
Kindercentrum Otje biedt opvang voor kinderen
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?

Toegang € 10,=*

*retour bij aankoop 2 dozen wijn

LEZERSAANBIEDING
Tweede persoon gratis met deze bon
of bij reservering o.v.v. “Wijkwijs” via
www.mmebouquet.com

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

Inwoners van de Bloemenbuurt kunnen hun
buurt of wijk nog veiliger maken met behulp
van BuurtWhatsApp. Door middel van een
WhatsApp-groep kunnen buurtgenoten
verdachte situaties in de buurt aan elkaar
doorgeven en de verdachte in de gaten
houden. Ondertussen kan de politie ingelicht
worden en eventueel overgaan tot actie.
Als de WhatsApp-groep goed werkt, kunnen verdachte situaties gestopt worden.
Ook kan een verdacht persoon de wijk uit
proberen te komen.
Als wijkagent zit ik niet in de WhatsApp-groep.
De politie komt alleen in actie wanneer er
door een WhatsApp-groep een melding
gedaan wordt via 112.
Beheerders van de WhatsApp-groepen in
de Bloemenbuurt kunnen zich aanmelden
via de website:
alerteburen.nl/segbroek/
Vervolgens neemt mijn collega, wijkagent
Kristian Harmelink, contact op met de beheerders en worden zij in de WhatsApp-groep
voor beheerders opgenomen.
De beheerders schrijven vervolgens hun
groep zelf in bij
alerteburen.nl
Dan komt deze groep op een overzichtskaart
van het hele stadsdeel Segbroek te staan,
zodat men een overzicht heeft welke straat
een WhatsApp-groep heeft. Inmiddels zit
er al een aantal beheerders uit de Bloemenbuurt in deze WhatsApp-groep.
In de WhatsApp-groep kan informatie ingezet worden met betrekking tot verdachte
situaties of andere relevante zaken, die in de
Bloemenbuurt op het gebied van veiligheid
spelen. Ook kan men in deze WhatsAppgroep andere beheerders waarschuwen als
er verdachte situaties waargenomen worden.

HOE WERKT DE BUURTWHATSAPP?
Als u iets verdachts ziet in uw buurt gebruik dan de SAAR-volgorde:
S Signaleer
A Alarmeer de politie via het telefoonnummer 112
A	App uw buurtgenoten en geef de verdachte situatie door. Zij kunnen de
verdachte dan in de gaten houden.
R	Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te leggen
met de verdachte persoon

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN
1	Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren.
Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico’s.
2	Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Houd dus
ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig.
3	Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan ten
behoeve van het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de
melding noodzakelijk of van meerwaarde is.
	Daderkenmerken, zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen
ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het
merk, het type en het kenteken.
4	Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet
de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In
veel gevallen voldoet een signalement ook.
5	Gebruik de WhatsApp-groep van uw buurt alleen voor verdachte situaties.
Voor onderling contact, privéberichten of voor de gezelligheid maakt
u een aparte WhatsApp-groep voor uw buurt aan. Anders haalt het de
attentiewaarde van de WhatsApp-groep, voor de veiligheid in uw buurt,
naar beneden.
6	Wijkagenten zitten niet in WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties
belt u de politie via 112.

AFSPRAKEN
•	Spreek onderling spelregels af voor de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld
over de minimumleeftijd van de deelnemers of over de straten die bij uw
wijk of buurt horen.
•	Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 112 belt
die een signalement doorgeeft. Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar
weten dat 112 al gebeld is. Bel wel opnieuw 112 als u meer informatie heeft,
zoals bijvoorbeeld een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
•	Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsAppgroep zitten, kunt betrekken en/of op de hoogte kunt houden over wat
er speelt in uw buurt.

Het kan preventief werken als zichtbaar is in
welke buurten WhatsApp-groepen actief zijn.
Uit onderzoek blijkt dat inbrekers buurten,
waar een WhatsApp-groep actief is, mijden.
VAN DE WIJK AGENT
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Links het poortgebouw aan de Goudsbloemlaan dat toegang gaf tot

Het poortgebouw van de Anemoonstraat in deplorabele staat na

Het witte gebied is het deel van de Bloemenbuurt dat in 1942

de Anemoonstraat. Het ontwerp was van de architecten J.

WOII gezien vanaf het huidige wijkcentrum De Hyacint. Onder

vanwege de Atlantikwall werd gesloopt. Op deze kaart uit 1948

Luthman, R.J. Herman en J. van der Weele. Op de kaart loopt de

de eerste poort door is de dubbele poort te zien aan de

bestaat een deel van de 'tankgracht' nog, de rest is gestippeld

Goudsbloemlaan schuin naar boven richting Kwartellaan.

overkant van de Goudsbloemlaan.

aangegeven.

O O R LO G S S C H A D E RO N D D E A N E M O O N S TR A AT
Het wijkgebouw De Hyacint aan de Anemoonstraat ligt op een prachtige locatie midden in de
Bloemenbuurt. Achter het voormalig schoolgebouw ligt een fraaie binnentuin met grote bomen.
Het is de voormalige speelplaats van de school. Maar de inrichting van de directe omgeving doet
vele vragen rijzen.

K

ort geleden kwam als een donderslag bij heldere
hemel het plan op tafel om een wijkgebouw voor
de naastgelegen Bomenbuurt in de tuin van De
Hyacint te plaatsen. Gelukkig is het niet tot realisatie
gekomen. En na de aankoop van een stuk grond van de
gemeentelijke politie wil de Jumbo een parkeerterrein
op het binnenterrein van de Anemoonstraat aanleggen.
Dichtbij parkeren is okay, maar daar? Tot bij de hoogste
rechter is dit plan aangevochten, maar daar is geen gehoor
gevonden. De Jumbo heeft nu toestemming om het plan
uit te voeren.
Tezelfdertijd wordt door de gemeente samen met omwonenden en andere belanghebbenden gezocht naar verbetering
van de inrichting van de Goudsbloemlaan. De onduidelijke
overgang van de zone langs de Segbroeklaan en het beschadigde stedenbouwkundige plan van Bloemenbuurt
Oost vormt de oorzaak van deze problematische situatie.
Na de Tweede Wereldoorlog wist men zich geen raad met
dit plangebied.
In Bloemenbuurt Oost stond kort voor WOII een prachtige woonwijk. In het begin van de jaren twintig van de

vorige eeuw werd een nieuwe woonbuurt in dit stadsdeel
gebouwd. Centraal door het gebied liep de Goudsbloemlaan
met in het midden een breed plantsoen. Aan weerszijden
daarvan reed tram 7 van het centrum naar de Kwartellaan,
met een eindhalte in de duinrand bij de Laan van Poot.
Dwars op de Goudsbloemlaan werd de Anemoonstraat
aangelegd, ook met een fraai plantsoen in het midden.
Beide straten vormden de centrale assen waarop het stedenbouwkundig plan was gebaseerd. Het kruispunt werd
gemarkeerd door twee monumentale poortgebouwen,
die vanaf de Goudsbloemlaan toegang gaven tot de beide
zijden van de Anemoonstraat. Daar waren ansichtkaarten
van, zo trots was men op dit stuk stad.
Aan de noordzijde stonden eengezinswoningen en daar liep
de Anemoonstraat met een knik door tot de Goudenregenstraat. Aan de zuidzijde eindigde de Anemoonstraat in een
pleintje voor de bewaarschool van Kees Boeke, waarin nu
het wijkcentrum De Hyacint is gevestigd. Aan dit doodlopende stuk straat stonden zo’n 40 portieketagewoningen.
In 1942 gelaste de Duitse bezetter dat een strook ter breedte

van 500 meter van de nieuwe woonwijk moest worden afgebroken ten behoeve van de aanleg van de Atlantikwall.
De Duitsers vreesden een aanval vanuit zee en er moest
ruimte gemaakt worden voor een verdedigingslinie en
een tankgracht die zigzag door het gebied werd gegraven.
Omdat het kustgebied tot Sperrgebiet was verklaard, werd
ook de tramverbinding naar het strand opgeheven. Dat
veroorzaakte niet alleen grote narigheid en ellende voor
de betrokken bewoners, ook het fraaie stedenbouwkundig
plan werd geruïneerd.
Toen tijdens de Hongerwinter van 1944 alle aanvoer van
levensmiddelen en brandstof naar het westen van Nederland door de bezetters werd stilgelegd, sloopten vele
Hagenaars alle brandbare materialen uit de woningen
die door de Duitsers waren ontruimd. Zo konden zij zich
nog enigszins van warmte voorzien. Alles bij elkaar was
dat desastreus voor het stedenbouwkundige plan met
de prachtige woningen, die nog maar twintig jaar eerder
met veel elan waren gerealiseerd.
Na de Tweede Wereldoorlog waren de restanten van de
woongebouwen en ook de beide poortgebouwen aan de
Goudsbloemlaan dermate beschadigd dat ze rijp waren
voor de sloop. Vanwege de enorme woningnood werd de
rafelrand van het zuidelijke deel van de Anemoonstraat zo
snel mogelijk van nieuwe bebouwing voorzien. Daaronder
een poort die toegang verleende tot het achterliggende
schoolgebouw. Maar het resterende stukje Anemoonstraat

werd een vergeten stukje stad. Aan de ontwikkeling
daarvan werd weinig aandacht besteed.
In de opbouwperiode vlak na WOII werd alle aandacht
gericht op het grootschalige wederopbouwplan van de
architect Marinus Dudok voor de zone van de voormalige
Atlantikwall. De Segbroeklaan werd aangelegd met grote
woongebouwen tegenover een langwerpig groengebied.
Het meest westelijk deel van de Segbroeklaan kwam
vlak langs de Goudsbloemlaan te lopen, die voor WOII
de centrale as van een woongebied was. Tussen beide
wegen is een onduidelijke strook ontstaan, wat tot op de
dag van vandaag nare gevolgen heeft. Dudok heeft geen
oplossing gevonden voor een goede aansluiting van zijn
plan op het originele plan uit de jaren twintig.
Op de vrije ruimte die overbleef na de sloop van de
verwoeste woningen aan de Anemoonstraat werd van
alles toegestaan: een garagebedrijf, een gebouw voor de
gemeentepolitie, een supermarkt en nu als laatste een
parkeerterrein. Ook de kelder van de winkel werd uitgegraven en aan de bedrijfsruimte toegevoegd. Aanvankelijk
de Konmar, nu een winkel van Jumbo. Het blijft twijfelachtig of het in- en uitrijden van auto’s, vrachtauto’s en
overige verkeer zonder ongelukken samen kan gaan. Het
is nu aan de stedenbouwkundigen om alsnog in en rond
de Goudsbloemlaan en de geamputeerde Anemoonstraat
reparaties aan te brengen, waarbij weer iets van de oude
glorie in ere wordt hersteld.
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Elektrisch vervoer
in Den Haag blijft
groeien

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

Steeds meer mensen in Den Haag stappen over op elektrisch vervoer.

Welpen
Zonnestralen

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

leert. Rijden op elektriciteit is immers goed voor de luchtkwaliteit en

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

Uitbreiden laadnetwerk

Explorers
Dhaulagiri

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

voertuigen te kunnen voldoen, worden er in heel Den Haag de ko-

G E M E E NTE DE N HA AG

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

Dat is een goede ontwikkeling die de gemeente zoveel mogelijk stimuook nog eens goedkoop. Met de groei van elektrisch vervoer neemt
ook de behoefte aan goede laadinfrastructuur toe. Daarom investeert
de gemeente in deze succesvolle ontwikkeling. Ook in uw buurt is
behoefte aan meer oplaadpalen. Graag lichten we als gemeente toe
hoe we tot een keuze voor locaties voor nieuwe oplaadpalen komen.

Om aan de vraag naar openbare oplaadpunten voor elektrische
mende jaren flink wat laadpalen bijgeplaatst. Ze worden uiteraard
goed verdeeld over de stadsdelen en wijken. Ze komen op plaatsen
waar de vraag naar laadpalen het grootst is.

Smit

Van plan naar plaatsen
Bij het kiezen van een locatie voor oplaadpunten moeten we met

Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

nogal wat zaken rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse kabels en leidingen, de aanwezigheid van bomen en een
goede spreiding van de palen. Laadpalen komen bij voorkeur op de

Gespecialiseerd in:

hoek van een straat of voor een blinde muur. Ook is het belangrijk

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

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

dat de stoep breed genoeg is. Het team ‘Den Haag elektrisch’ van de
gemeente doet daarom eerst een voorstel voor locaties waar in een
wijk oplaadpunten zouden kunnen komen. Dat is dus een plan met
locaties die in principe mogelijk zijn. Dit concept plaatsingsplan
wordt voorgelegd aan het wijkberaad en aan de bewoners. Als we het
er over eens zijn dat dit de juiste plekken zijn, worden de laadpalen
tussen nu en eind 2018 neergezet.

WIST U DAT:
•	Meer dan 4.000 Hagenaars elektrisch rijden?
•	Er in Den Haag bijna 650 oplaadpalen staan?
•	Het Haagse openbare laadnetwerk
in 2016 stroom leverde voor meer
dan 10 miljoen schone kilometers?
•	De elektriciteit voor het Haagse
laadnetwerk is opgewekt door
windmolens?

Voor de Bloemenbuurt is het concept plaatsingsplan bijna klaar. In de
volgende uitgave van uw wijkblad vindt u opnieuw informatie over
het plan met onder andere een kaartje met de voorgestelde locaties.

Verder verbeteren luchtkwaliteit
Het uitbreiden van het laadnetwerk is een maatregel uit het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018.
Voor meer informatie:
denhaag.nl/luchtkwaliteit.
denhaagelektrisch@denhaag.nl
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Wijk Af

Scholieren op expeditie in de wijk
REPORTAGE

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

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

Het ligt niet voor de hand. Jongens en meisjes uit het tweede jaar vwo en gymnasium, die aan de slag gaan met architectuur, planologie en inrichting van de
publieke ruimte. 110 leerlingen van het Segbroek College hebben zich op 15 en
16 maart verdiept in de Bloemen- en Bomenbuurt. Na die twee dagen weten de
leerlingen waarschijnlijk meer over de totstandkoming van de Bloemenbuurt
en architectonische bijzonderheden dan de meeste wijkbewoners. Een impressie
van een bijzonder project.
Het resultaat mag er wezen. Een expositie van maquettes, schetsontwerpen en ideeën. Het is de oogst van het
tweedaagse project Wijk Af van het Haags Kinderatelier.
Onder begeleiding van architecten en beeldend kunstenaars hebben 8 groepjes zich gebogen over uiteenlopende
thema’s. De leerlingen hebben zich bijvoorbeeld verdiept in
de architectuur van de 'Nieuwe Haagse School', het onderwerp geschakelde woningen, inrichting van de openbare
ruimte, de schetsplannen van Berlage en glas in lood. Het
is voor het dertiende jaar dat leerlingen van het Segbroek
College intensief met architectuur en stedenbouw aan de
slag gaan. Kortom, hier mag gesproken worden van een
traditie.

Berlage
Als opwarmer kregen de leerlingen een college van architectuur historicus Marcel Teunissen. Hetzelfde college werd ook
aangeboden aan ouders en belangstellenden, voorafgaand
aan de opening van de expositie. Bepalend voor het karakter
van de woningbouw in de Bloemenbuurt waren de afspraken
over bouwhoogten. Ook werd er voorafgaand aan de realisatie
van de Bloemenbuurt een schetsontwerp gemaakt door de
beroemde architect H.P. Berlage. De kenmerkende diagonale
verkeersstraten, zoals de Goudsbloemlaan en Azaleastraat,
zijn aan zijn brein ontsproten. Dat geldt eveneens voor de
vele pleinen in de wijk.

met 'de Schoone Eenheid', een stijl binnen de Nieuwe Haagse
School. De Schoone Eenheid is terug te vinden in de wijken
die in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw zijn ontwikkeld.
Kenmerkend zijn lange rijen dezelfde woningen, met onder
meer reliëf in gevels. Met ritme en strakke lijnen, met gelijke
gevelhoogte. De Hyacinthweg is daar een goed voorbeeld van.
Ik spreek hierover voorafgaand aan de lezing en expositie met
mevrouw Fré Beijerling, verantwoordelijk voor de artistieke
leiding van het project. Ze vertelt enthousiast over de opzet,
thema’s en inhoud van het programma. Afsluitend onderdeel
van dag 1 bestaat uit zoekopdrachten op internet over hetgeen

Schilderen met
licht
Marcel Teunissen
besteedde ook veel
aandacht aan de
Nieuwe Haagse
School.
De Papaverhof is
daar een prachtig
voorbeeld van, en
vanwege de viering
van het 100-jarig bestaan van De Stijl, werd ook stilgestaan bij de zichtbare invloed van die kunststroming op
het ontwerp. Een andere, minder bekende, exponent van
de Nieuwe Haagse School is de openbare basisschool in
de Zonnebloemstraat. Het is de moeite waard daar eens
zorgvuldig te kijken naar de architectonische details.
Glas in lood noemt Marcel Teunissen ‘schilderen met
licht’. Bijzondere voorbeelden zijn de glas in lood ramen in
de voordeuren van de Papaverhof. Stuk voor stuk zijn ze
verschillend van compositie.

De Schoone Eenheid
De 8 groepjes zijn aansluitend onder begeleiding op pad
gegaan voor een expeditie van bijna 2 uur in de omgeving
van het Segbroek College. Ze maakten daarbij kennis

besteed aan het presenteren, zeg maar het verkopen,
van ‘hun’ project.

Expositie
Zes leerlingen van klas 2V4, brengen dat ’s avonds ook
in de praktijk. Kuno, Jesse, Mars, Brent, Oscar en Lars
presenteren aan mij hun collage van portiekwoningen.
Met hun groep hebben ze zes huizen ‘ontworpen en
gebouwd’. Tijdens hun expeditie in de wijk zijn ze
onder meer in de Akeleistraat, Goudsbloemlaan en
Goudenregenstraat geweest. Ze vertellen dat ze ter
inspiratie foto’s hebben gemaakt.
Trots wijzen de jongens op de details aan de gevels. Elementen van
de Schoone Eenheid zijn daarbij te
herkennen. Ze hebben duidelijk
iets opgestoken van het project.

Anders kijken

de leerlingen tijdens het college en de expeditie gezien en geleerd hebben. Met mevrouw Beijerling spreek ik nog over de
vele dakopbouwen in de Bloemenbuurt. Zij kan wel leven met
het feit dat de uitgangspunten van de Schoone Eenheid los zijn
gelaten. Architectuur en stadsontwerp evolueren wat haar
betreft mee met de eisen die de tijd en met name de bewoners
stellen aan hun woningen.

Praktijkdag
De tweede dag van het project staat in het teken van de
vertaling van theorie naar praktijk. In kleine groepjes van 3
tot 5 leerlingen brainstormen de jongens en meisjes over de
wijze waarop ze hun eigen opdracht creatief vorm zullen gaan
geven. Na het uitzoeken van materialen wordt het knippen,
plakken en knutselen. Met zoals uit de expositie blijkt, indrukwekkende resultaten. Tot slot wordt er ook ruime aandacht

Voor ik vertrek spreek ik nog kort met
Kristien Verhoeven. Als teamleider
2 VWO is zij vanuit het Segbroek
College verantwoordelijk voor het
project. Ze heeft van de leerlingen veel enthousiaste
reacties teruggekregen. Het lijkt me leuk om te zien,
dat leerlingen uit eigener beweging weer aan de slag
willen gaan. Een project als Wijk Af, leert jongens en
meisjes ongetwijfeld beter om zich heen te kijken. Als
vader van drie oud-leerlingen ben ik vele malen op
school langs geweest. Na de toelichting van Marcel
Teunissen keek ik bij het verlaten van de school, nu
toch anders naar het gebouw. Zo kan ik de lezers wijzen op de wandreliëfs bij de entree van de school van
de hand van de kunstenaar Willem Rozendaal. En let
u ook eens op de plaats van de school, precies in het
midden van de waterpartij van het Chrysantplein.
Het is maar dat u het weet.
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Ongewenste graffiti

C

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

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

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

kans dat er meer graffiti
bij komt!

→

REPAIR CAFÉ

Het Haagse Repair Café is op zaterdag 20 mei tussen 11.00
en 13.00 uur te gast bij wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat
25. Die dag kunt u bij het Repair Café terecht met uw oude laptop met kuren, de cd-speler waarvan de lade niet meer opent,
de jas met de uitgescheurde binnenzak, de stofzuiger die z’n
snoer niet meer oprolt, de pratende pop die niet meer praat en
ja hoor, ook met uw kapotte Senseo. Meer informatie vindt u op
dehyacint.nl
repaircafedenhaag.nl

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar
het meldt, hoe kleiner de

KOOR KWASI KLOOS ZOEKT LAGE ALT

Vocal Group Kwasi Kloos is een Haags koor van
20 enthousiaste en ambitieuze mannen en vrouwen.
Binnenkort komt er plek vrij voor een lage alt. Ben jij
zo’n vrouw en hou je van zingen in een koor en dan
met name van het zingen van close harmony, jazz,
pop en andere lichte muziek? Bezoek dan vrijblijvend
onze repetitie op maandagavond in ‘t Lindenkwadrant
in de 2e Braamstraat nr. 11 in Den Haag. Meer info:
Saskia Beunders
071 – 561 49 25
saskiabeunder@gmail.com
kwasikloos.nl

Uw gevel gratis graffitivrij

gratis verwijderen.
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Ditjes & Datjes

→

VÓÓR WELZIJN OUDERENWERK SEGBROEK ZOEKT
VRIJWILLIGERS VOOR DIVERSE FUNCTIES

Buitengewoon schoon!

VRIJWILLIGERS VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK

Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone plek om in te

Als vrijwilliger bezoekt u een oudere die behoefte heeft aan
gezelschap. De werkzaamheden betreffen samen met de oudere
een krantje lezen, een spelletje doen of een wandeling maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lizeth Kastelein,
Ouderenwerk Segbroek
070 – 205 24 80

wonen, werken en leven.

DPZ 2016
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TRIMCLUB L A AN VAN POOT: PLEZIER IN
BEWEGEN

Onze trimclub bestaat al bijna een halve eeuw. Het
is een echte vriendenclub met een prima sfeer. We
verzamelen iedere zaterdag om 09.00 uur op het
sportpark Laan van Poot. Het programma bestaat uit
een warming-up, een rondje trimmen door de duinen
en over het strand en tot slot een (vriendschappelijk)
partijtje voetbal. Na afloop, rond 10.30 uur, is er koffie
in de kleedkamer. Ook op dinsdag kunt u vanaf 17.00
uur tot ca 19.00 uur bij ons terecht. De contributie
bedraagt slechts 15,00 euro per maand.
Bent u geïnteresseerd? Kom vrijblijvend een kijkje
nemen en/of meedoen op zaterdag. Meer informatie
of aanmelden: René van Schie
070 - 323 97 69
r.p.m.vanschie@gmail.com
detrimclub.nl

VRIJWILLIGER BIJ DE MANTELZORGBRIGADE

De mantelzorgbrigade biedt hulp aan zelfstandig wonende ouderen en hun mantelzorgers. Als onze nieuwe vrijwilliger van de
mantelzorgbrigade ont-zorgt u de mantelzorger door praktische
hulp over te nemen en door er te zijn voor de klant. Voor meer
informatie of aanmelden: Jeroen van Rossum, VÓÓR Welzijn, ’t
Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6, 2563 HK Den Haag,
070 - 205 24 80
j.vanrossum@xtra.nl
voorwelzijn.nl
Facebook: Ouderenconsulenten Segbroek Voor Welzijn.
VRIJWILLIGER INDIVIDUELE COMPUTERBEGELEIDING EN
VRIJWILLIGER COMPUTERINLOOP

Bent u op zoek naar passend vrijwilligerswerk en hebt u een
passie voor computers, tablets, laptops of smartphones? Dan
zoekt VÓÓR welzijn u! Ons team van 3 vrijwilligers is op zoek
naar versterking. Voor meer informatie of aanmelden: Jeroen van
Rossum. Contactinformatie als hierboven (Vrijwilliger worden bij
de mantelzorgbrigade).
VRIJWILLIGERS VOOR DE BOODSCHAPPENDIENST

Vrijwilligers van de boodschappendienst doen boodschappen
voor ouderen die tijdelijk of blijvend niet meer in staat zijn zelf
boodschappen te doen. Wekelijks komt er een vaste vrijwilliger
die de boodschappen in één afgesproken supermarkt doet. Er
zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de ouderenconsulenten Segbroek
070 – 205 24 80
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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
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

€

UITGAVE
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Jaargang 39 - nummer 2 - mei 2017
OPLAGE EN FREQUENTIE
3000 exemplaren
Verschijnt 5 x per jaar in de maanden
februari, april, juli, oktober en december
BEZORGING

675,—

Marianne Wijsman
070 – 363 58 95
REDACTIE
Elisabeth van Elsen
Leen Nauta
Michel van Schie
Shirley van der Steen
Jurrie Vos
REDACTIEADRES

Anemoonstraat

COPYRIGHT

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

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

Anemoonstraat 25

BUURTBLOEMEN

2565 DD Den Haag

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!

redactiewijkwijs@gmail.com

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

etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 met vergaderwerk-

Elly Asscheman

plek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen
tot 30 personen en er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal

VORMGEVING

8 personen per dag.

Gertrude Lok

De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via Wifi,

info@6500kelvin.nl
DRUK
Drukkerij Pasmans Den Haag

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

ADVERTENTIES
Marja van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com
SLUITINGSDATUM KOPIJ
11 juni 2017
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 3
7 juli 2017

NET BINNEN

NIEUWBOUWPLANNEN
DAAL EN BERGSELAAN GAAN NIET DOOR

Wethouder Wijsmuller heeft het Actiecomité Bloem & Daal
Nee op 10 april jl. laten weten dat de bouw van een 57 appartementen tellend complex op de hoek van de Daal en
Bergselaan en de Ranonkelstraat niet doorgaat omdat het
bouwwerk niet past binnen de verdichtingsnota ‘Agenda
Ruimte voor de Stad.’ Het actiecomité laat weten zeer verheugd te zijn met deze beslissing. Meer
lezen? Ga naar www.bloemendaalnee.
digitalchallenge.eu

Anemona was volgens de Griekse mythologie
een bevallig meisje.
Ze diende als nimf aan het hof van de godin Flora,
wier man, de windgod Zephyros, smoorverliefd op het
meiske raakte.
De jaloerse Flora nam wraak en veranderde het meisje
in een bloem.
Geen romance dus, wél een verrijking van onze flora met
de zo gezellige, gewone ranonkelachtige vaste plant.
In het vroege voorjaar kleuren bosanemoontjes met hun
kleine, witte en lila bloempjes de bosgronden.
Als snijbloem in de kleuren rood, wit, blauw en paars
fleuren ze menige woonkamer op. De bloemverkoper
zal u vast wel de tip geven ze in een smalle, hoge vaas
met een klein bodempje water te zetten. Dit om te voorkomen dat de waterige stelen knakken en de bloemen
triest over de rand gaan hangen.
Als tuinplant - ze hebben een ondergrondse wortelstok
- gedijen ze het best in leemachtige grond. Plant je ze in
het najaar, dan kun je er het hele voorjaar van genieten.

De straat
De Anemoonstraat is een doodlopend, tamelijk verrommeld straatje, waar veel mensen komen. Bij Martin de
visboer of bij de Jumbo komen ze hun boodschappen
doen. Of ze gaan fitnessen bij Club Vit of iets doen in
het wijkcentrum De Hyacint.

Wist u overigens dat in het wijkcentrum ooit een kleuteren lagere school waren gehuisvest? En er zo rond 1920
van een Korte en een Lange Anemoonstraat sprake was,
met respectievelijk 1 en 2 poorten? De Goudsbloemlaan
doorsneed toen de Korte (het nog bestaande deel) en
de Lange Anemoonstraat, die er recht tegenover lag,
waar nu het pad naar het speeltuintje loopt.
Voor de geïnteresseerde lezer, zie
htmfoto.net/algemeen/tonen2.php?pagina=1357070593
L E E N N A U TA

VOOR ONS TEAM GAAT
GEEN ZEE TE HOOG

Laan van Meerdervoort 708a - Postbus 64733 - 2506 CC Den Haag
Tel: (070) 368 94 96 - Fax: (070) 325 40 70 - E-mail: info@belderbos.nl
Internet: www.belderbos.nl
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