EEN UITGAVE VAN HET WIJKBER A AD BLOEMENBUURT DE HYACINT

•

JA ARGANG 39

•

JULI 2017

•

NUMMER 3

Waar wilt u de laadpalen?
DAN I E L KITE

NIEUW IN DE
BLOEMENBUURT

SLAGKR ACHT OP HET
STOKROOSVELD

ZOMERHITTE

Een eerste kennismaking
met nieuwe bewoners

Drie slag en vier wijd

Tips om planten en dieren
de zomer door te loodsen

WIJKWIJS N O 3 2017

IN DIT NUMMER

4

17

24
4

VAN DE VOORZITTER

WIJKWIJS • NUMMER 3 • JULI 2017 • JA ARGANG 39

18

28

32

NIEUW IN DE BLOEMENBUURT

3

VAN DE VOORZITTER

Maak kennis met onze nieuwe buren

3

VAN DE REDACTIE

17

9

IN MEMORIAM

LEESCLUBS ONTMOETEN CHRISTIAAN WEIJTS

Een inspirerende avond met de schrijver van 'Euforie'

11

KLEIN FOTOVERSLAG

18

13

UPDATES

Drie slag, vier wijd

14

MARCEL VAN GULDENER

24

15

COLUMN EVA KUYLMAN

15

WAT LEEST DE BUURT

SLAGKR ACHT OP HET STOKROOSVELD

DE HYACINTHWEG

Een gelukkig toeval
28

DE BUURMANNEN

20

ACTIVITEITENOVERZICHT

De mooiste en fijnste straat van Den Haag

23

GR ATIS ENERGIESCANS

31

27

VAN DE WIJK AGENT

WAAR WILT U DE LAADPALEN?

Beslis mee over de plaatsing in de Bloemenbuurt

35

DITJES & DATJES

32

38

COLOFON

39

PUZZEL

ZOMERHITTE

Pas goed op uw planten en huisdieren

Het zijn roerige tijden in het wijkcentrum. Verbouwing in het
pand, werkzaamheden in de tuin, wijzigingen in het bestuur.
En binnenkort de aanleg van het nieuwe parkeerterrein van
de Jumbo en een nieuwe riolering in de Anemoonstraat.
Veel stof in ieder geval. We worden er wel beter van: nieuwe
toiletten (ook geschikt voor rolstoelen en dergelijke), een
nieuwe keuken, toegang voor gehandicapten tot de tuin en
hopelijk ook minder wateroverlast in de tuin. Een netter ingericht pleintje en meer parkeerplekken. Helaas ook minder
leuke zaken: een schilder die van een ladder valt en zijn rug
breekt, en een lid van onze redactie, Leen Nauta, is overleden.
We zullen Leen missen, zowel in persoon als in zijn stukken.
Ik heb Leen leren kennen tijdens een kerstetentje in het
wijkgebouw en tijdens een Burendag. We dronken daarna
met enige regelmaat koffie en Leen vertelde over zijn leven
en zijn depressie. Hij deed daar niet geheimzinnig over. Hij
voelde zich onthecht, ontheemd en vervreemd. Ondanks dat
waren onze gesprekken niet naargeestig of verdrietig, eerder
beschouwend en warm. Hij had met meer mensen contact
die hij in het wijkcentrum en door zijn werk in de redactie,
recentelijk had leren kennen. Na de plechtigheid bleek dat
veel van ons zich afvroegen of zij meer voor Leen hadden
kunnen doen of betekenen. Maar het beeld dat uit de verhalen
van zijn vrienden en familieleden naar voren kwam, dat van
een zelf gekozen einde van zijn leven, bleek onafwendbaar.
Depressie is een onderwerp waarvan we meer moeten weten,
we moeten alert zijn op de signalen en deze herkennen. Hoe
eerder dat we de signalen herkennen, hoe groter de kans
op herstel en behandeling. Gelukkig staat het onderwerp
op allerlei manieren in de belangstelling. Ook bij de huidige
kabinetsformatie staan zaken als een voltooid leven en ondraaglijk lijden op de agenda. De meningen lopen uiteen maar
wat mij betreft is de discussie op zich al heel belangrijk! Voor
Leen zal het niet meer uitmaken. Hij heeft zijn rust gevonden
en ik vond ons contact heel waardevol.
Het doet me beseffen dat het wijkcentrum op allerlei manieren
bijdraagt aan het leggen van contacten, er voor elkaar zijn
en dat je heel dichtbij kunt bijdragen aan grote thema’s. En
het maakt niet uit hoe een ieder daar zijn keuzes in maakt. De
ontmoeting staat wat mij betreft centraal. Fijne zomer!
Klaartje de Vrueh,
Voorzitter Wijkberaad

VAN DE REDACTIE

De zomereditie van Wijkwijs 2017 ligt voor
u. Voor de allereerste keer zonder bijdrage
van onze gewaardeerde collega Leen Nauta.
Hij is begin juni overleden en dat heeft ons diep
geraakt. Verderop in dit nummer herdenken
wij hem onder andere in een In Memoriam. Wij
zullen zijn bijzondere portretten van buurtbewoners voortaan moeten missen, alsmede zijn
verslagen van bijeenkomsten, zoals Burendag
en inloopavonden van de gemeente. Het was
niet makkelijk, maar ondanks de schok en
het verdriet hebben we samen met onze vaste
columnisten én een groeiend aantal buurtbewoners met een vlotte pen toch weer een mooi
nummer voor u weten te maken.
U kunt kennismaken met nieuwe bewoners
in de wijk. Wie zijn zij? Wat zoeken ze in onze
buurt? Zijn ze er toevallig beland of hebben ze
doelbewust hier naar een huis gezocht? Wij
waren er nieuwsgierig naar en interviewden
zeven van hen. In de serie over de sportieve
mogelijkheden in de Bloemenbuurt gunt
softbalvereniging Power’66 ons een inkijkje
in hun club.
Verder een nieuwe bijdrage van Otto Das, ditmaal over de Hyacinthweg en de architecten
die tekenden voor het ontwerp, en ook van Gré
van Lamije, Ingrid den Boer en de Leesclub van
Loukie Nak. Ze vertellen ons welke activiteiten
een aantal bijzondere buurmannen ondernemen, hoe het de zwanenfamilie van vorig jaar
is vergaan en welke schrijver dit maal te gast
was in het wijkgebouw.
Het is maar een greep uit de inhoud.
Wij danken iedereen voor zijn bijdrage en hopen dat het schitterende weer de hele zomer
aanhoudt.
De redactie
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WIE: Juli, 13 jaar
WAT: Scholier Dalton Scholengemeenschap
AMBITIE: Theateropleiding

WIE: Olle, 11 jaar
WAT: Scholier Montessori School Laan van Poot
AMBITIE: Dierenarts worden

Hoe zijn jullie in de Bloemenbuurt terechtgekomen?
‘We hebben een huis dicht bij school gezocht, er
wonen veel vriendjes en vriendinnetjes hier. En het is
best wel groen,’ antwoordt Juli. Olles vrienden blijken
iets verder weg te wonen, maar in vijf minuten op de
fiets is hij toch zo bij hen.
Behalve in de Bloemenbuurt hebben ze naar huizen
gezocht in de Bomen- en de Vruchtenbuurt.

WIE: Suzanne, 28 jaar

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

WAT: Dierenarts
AMBITIE: Specialisatie dierenchirurgie

Wat heeft je naar de Bloemenbuurt gebracht?
‘Ik was op zoek naar een huis in Den Haag en dit
is een van de buurten die ik wel een beetje ken.
Toen dit huis voorbijkwam dacht ik: dat moet ik
hebben! Het is heel erg licht, dat vond ik fijn, en
het heeft twee slaapkamers en een groot terras.
Ik wilde een grote buitenruimte.’
Wat ontbreekt eraan?
‘De Zon! Het terras ligt vrijwel op het noorden. Tot
11 uur ’s ochtends heb ik zon en nu het zomer is,
ook vanaf 17.30 uur ’s avonds. Dat is wel oké, maar
eigenlijk zou ik het terras een metertje moeten
verlengen, dan heb ik altijd zon.’
Op het dak van de onderburen? Bestaat die mogelijkheid?
‘Ik denk van wel. Volgens mij willen de buren
hiernaast het eigenlijk ook doen. En ik denk dat
de rest van de VvE het allemaal wel prima vindt,
want op de bovenetage hebben ze een dakterras
gekregen, ook met toestemming van de VvE.’
Heb je veel aan het appartement moeten doen?
‘Er moest best wel wat aan gebeuren. Ik ben begonnen
met alles wit te verven: de muren, de plafonds, de
vloer, de keuken, de tegels... Dat was best wel veel

werk. Verder zou de schuifpui vervangen moeten
worden, maar ik kwam erachter dat daar gewoon
een onderdeel miste. Dus dat viel weer mee. En
voor de rest deed alles het: de verwarmingsketel
was goed, de douche, de keuken.’
Wat vind je van de straat waar je woont?
‘Heel gezellig. Ik vind mijn buren ook heel gezellig,
iedereen is erg aardig. En het is echt een hele rustige straat, dat ben ik echt niet gewend. Er rijden
weinig auto’s doorheen, je hoort bijna niks.’
Wat maakt de Bloemenbuurt aantrekkelijk?
‘Je bent zo op het strand, je bent zo in de stad, en
naar mijn werk in Loosduinen en de Steden is ook
een kwartiertje. De wijk ligt heel centraal voor mij.’
In welke andere wijken heb je naar huizen gekeken?
‘Eigenlijk alles vanaf Scheveningen tot aan hier.
Ik heb twee à drie maanden gezocht.’
Wat vind je van de faciliteiten in de buurt?
‘Goed. De supermarkt is nog geen vijf minuten
lopen en het openbaar vervoer is uitstekend. Je
hebt echt heel veel trams en bussen.’

1

Waarom hebben jullie dit huis gekozen?
‘Omdat het te koop stond,’ merkt Olle op. Wij moeten
er hartelijk om lachen. Hij en zijn zus hadden beiden
echt een stem in het kapittel bij de koop van een huis,
ze mochten daadwerkelijk mee beslissen en gingen
samen met hun moeder telkens kijken. Hun oog was
eerst gevallen op een appartement in de Begoniastraat,
maar de verkoop daar ging uiteindelijk niet door. Toen
ze verder keken, vonden ze dit huis.
‘Het is best wel een rustige straat en het huis was
leuk en had genoeg ruimte,’ somt Juli op, ‘en een goede
prijs,’ vult Olle aan. Ook de grote voor- en achtertuin
zijn fijn. ‘Dat is rustig voor poes, die kan hier veilig
buitenspelen.’
Konden jullie er zo intrekken of moest er van alles gebeuren?
'Nou, we hebben echt heel veel gedaan. Dit stuk
is aangebouwd,’ Juli wijst naar de achterkamer, ’en

het glas-in-lood boven de ramen is weg.’ Dat bleken ze
beiden niet zo mooi te vinden.
‘We hebben een nieuwe keuken, nieuwe vloeren,
nieuwe plafonds. Alles is geschilderd, de kozijnen in
de voorkamer zijn nieuw en ook de hele inrichting is
nieuw,’ somt Olle op. Zijn wens was dat het een heel
modern huis zou zijn na de verbouwing en dat is het
ook geworden. ‘Het moest lijken op een nieuwbouwhuis,
een beetje dat soort stijl, dat vind ik wel mooi. Licht,
en zo, en strakke muren.’ De bruine houten kast, een
erfstuk dat al 350 jaar in de familie is, is dan ook niet
zijn smaak. Ik snap nu ook waarom het glas-in-lood
weg moest.
‘In mijn slaapkamer zit het nog wel,’ vertelt Juli,
‘en die is ook niet uitgebouwd, dat vind ik wel jammer.
Een deel van mijn kamer hebben we eraf gehaald voor
de badkamer, anders paste niet alles erin. Als je nu de
douche inloopt, zit je eigenlijk in mijn kamer.’ Maar dat
ze naast douchen, ook lekker in bad kan gaan, vindt ze
wel super.
Wat ontbreekt er eigenlijk nog aan?
‘De achtertuin moet nog helemaal anders. We zijn
trappen aan het maken en achterin komt een huisje.
We gaan ook een kiezelpad maken,’ antwoordt Olle. ‘In
de voortuin krijgen we een hockeyveld, met kunstgras,
en de trampoline gaan we nog een beetje ingraven,’
vervolgt Juli. ‘En er moeten nog drie ramen afgekrabd
en geverfd worden,’ besluit Olle de reeks.
Wat maakt de Bloemenbuurt aantrekkelijk om te wonen?
‘De speeltuin bij het Segbroek College en dat je
niet veel last hebt van auto’s, dat is ook wel fijn,’ vindt
Olle. Zijn zus voegt er aan toe: ‘Je hebt ook allemaal
winkels dichtbij, de Savornin Lohmanlaan en ook de
Fahrenheitstraat.’
En niet te vergeten de Jumbo en de bakker om de
hoek. Daar halen ze ’s ochtends vroeg lekker
brood.
2
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WIE: Myrthe, 30 jaar
WAT: Gezinspedagoog, invalleerkracht
WIE: Jan, 62 jaar

AMBITIE: Marleen ondersteunen, bedrijf

WAT: Werkzaam in de grafische sector

onderhouden

AMBITIE: Nog een paar jaar werken
WIE: Marleen, 29 jaar
WAT: Professioneel beachvolleybalster

WIE: Irish, 60 jaar

AMBITIE: Olympische Spelen 2020 in Tokyo

WAT: Gewerkt bij Slachtofferhulp
AMBITIE: Leuke nieuwe baan vinden

Wat heeft jullie naar de Bloemenbuurt gebracht?
‘Wij hebben allebei onze “roots” in Den Haag
liggen,’ licht Jan toe. ‘Toen wij trouwden, konden
we geen huis vinden in Den Haag, dus dan ga je elders
wonen.’ Dat werd eerst Zoetermeer en later Capelle
aan den IJssel. ‘Daar zijn we eigenlijk “verdwaald”,’
aldus Irish, ‘want toen we in Zoetermeer woonden,
wilden we al terug.’
Ze zijn 28 jaar in Capelle gebleven, maar op een
gegeven moment was het wel klaar. Hun dochter
woonde allang op zichzelf en was na haar afstuderen
ook naar Den Haag verhuisd. Toen de huizenprijzen
weer aantrokken, verkochten ze hun huis en zijn ze
in Bohemen en bij ons in de Bloemenbuurt naar een
nieuwe woning gaan zoeken. Het slot van hun werkzame leven en ook hun oude dag willen ze graag weer
dicht bij de zee en het strand doorbrengen.
Hoe hebben jullie dit huis gevonden?
‘De zus van Irish woont aan de Daal en Bergselaan
en tijdens een bezoek zagen we dat daar een huis
verbouwd werd. Dat bleek inmiddels al verkocht te
zijn. Ik vroeg aan die mensen of ze wisten of er meer
te koop was in de buurt. We moesten maar even in
de Rozenstraat gaan kijken, daar waren ze ook bezig
met een verbouwing. Maar we moesten er wel snel bij
zijn, volgens hen,’ vertelt Jan. ‘Toen het appartement
‘s maandags op de markt kwam, hebben we meteen
gebeld. We waren de laatste kijkers op vrijdag.’
Als we de laatste kijkers zijn, zullen we wel niet de
eerste koper zijn, dachten ze. Maar het pakte anders
uit.
‘Omdat we ons huis mooi verkocht hadden,
hadden we natuurlijk ook de middelen beschikbaar.
Dus we hebben in het weekend een bod uitgebracht
en maandagmiddag kregen we een belletje: ‘Het huis
is voor u!’ '
Wat was er zo bijzonder aan het huis?
‘Toen we hier binnenkwamen, dachten we: dit

is het gewoon,’ reageert Irish meteen. ‘We wilden
ook precies zoiets hebben, een benedenwoning, en
het was helemaal klaar, zelfs de tuin. We hebben het
verbouwd gekocht en alleen wat kleine dingetjes
veranderd. Voor de rest was het verhuizen geblazen.’
Dat bleek nog wel een dingetje: ’Dit huis is een stuk
kleiner dan we gewend waren, dus we moesten echt
serieus ruimen.’
Achteraf vindt Irish dat ze iets te rigoureus geweest is met weggooien. Ook mist ze haar uitgebreide
collectie kookspullen en servies.
Wat zijn de voordelen van wonen in de Bloemenbuurt?
‘Het is een aangename buurt,’ begint Irish, ‘en
het is hier ideaal voor de hond. De Bosjes van Pex
zijn natuurlijk dichtbij, daar lopen we veel, en ook
hier rond het Stokroosveld.’ Jan voegt eraan toe:
‘De tuin voor de deur is natuurlijk lekker, je kijkt
niet meteen bij iemand naar binnen, en het is een
rustig straatje. We hebben ook heel aardige buren,
moet ik zeggen, het was meteen zwaaien naar elkaar
en een praatje maken.’ Irish beaamt dat:
‘We hebben echt overal vriendelijke buren, het
is gewoon erg gezellig. In Capelle hadden we 28 jaar
dezelfde buren, dus op zich leek dat me wel moeilijk,
maar het is hier zonder slag of stoot gegaan. Geen
enkel probleem, dat vond ik wel fijn.’ Ook de VvE
loopt goed, ze hebben zelfs al wat zaken gezamenlijk
aangepakt.
Wat vinden jullie van de faciliteiten in de buurt?
‘Ik mis wel winkels,’ merkt Irish op. Je hebt hier
de Jumbo en de Albert Heijn, alleen is die verder
weg, daar moet je met de auto heen, net als naar de
Fahrenheitstraat. Dat vind ik vervelend. We waren
ook wel een beetje verwend, want we hadden een
heel groot winkelcentrum, 10 minuten lopen
3
van ons vandaan.’

Wat heeft jullie naar de Bloemenbuurt gebracht?
‘Wij woonden hier al in de buurt, in de Goudenregenstraat, de afgelopen 3 jaar, in een huurhuis,’ antwoordt
Marleen. ‘We woonden daar ontzettend fijn en wilden
eigenlijk niet weg.’ Vandaar dat ze geprobeerd hebben
het huis te kopen van de huurbaas maar die ging daar
niet op in.
‘Het was zijn pensioen, hij verdiende er zijn geld
mee. Dus toen zijn we verder gaan kijken en stuitten
we op dit huis,’ vult Myrthe aan.
Wat was er zo aantrekkelijk aan?
‘Het is een benedenwoning, dat wilden we graag, en
we konden drie slaapkamers maken,’ reageert Myrthe.
Zij is in verwachting van hun eerste kind en Marleen
wil in de toekomst graag hun tweede kindje dragen.
Dat er geen tram door de straat rijdt, is ook prettig,
want dat heb je in de Goudenregenstraat natuurlijk
wel. Ook de bijzondere ligging - er ligt geen huis direct
tegenover - legde gewicht in de schaal.
‘Het leuke aan dit huis vonden we dat je de straat
inkijkt, dus je hebt extra veel licht,’ zo licht Marleen toe.
Wat zijn de voordelen van de Bloemenbuurt?
‘Dicht bij het strand, veel gezinnen, maar ook wel
wat oudere mensen,’ somt Myrthe op. ‘Naar mijn idee
is het een fijne mengelmoes. Dat is ook de reden dat wij
hier wilden blijven wonen: het is een gemengde buurt
met mensen die naar mijn idee een beetje dezelfde
leefstijl hebben.’ Marleen bevestigt dat ze zich heel fijn
voelen in deze buurt, en noemt nog wat pluspunten op.
‘Ook qua winkels heb je alles wat je nodig hebt, je hoeft
niet per se naar het centrum. Maar als je wilt, zit je zo
in de stad, want de tramhalte is dichtbij. En het is hier
redelijk parkeren.’
Myrthe en Marleen hebben allerlei plannen, zoals
het organiseren van een straatbarbecue en het opzetten
van een speciale Facebookpagina. Ook hebben ze een
YouTubekanaal waarop ze ‘vlogs’ posten, korte video’s
als inkijkje in hun leven. Ze willen anderen graag kennis
laten maken met hun manier van leven (zie Vloginthenameoflove).

Hebben jullie veel aan het huis moeten doen?
‘Alles! Het was heel erg verwaarloosd. Het was
sowieso okergeel van de nicotine, we hebben veel geld
uitgegeven om dat allemaal te verwijderen. Dit was een
slaapkamer,’ Myrthe wijst naar de voorkamer die nu keuken is, ‘en de keuken zat achter in wat nu de logeerkamer
is. Verder lagen er overal drie lagen vloerbedekking. De
elektriciteit moest helemaal vernieuwd, de badkamer, de
keuken: allemaal nieuw.’ Zelfs de schuifdeuren hebben
ze er weer in laten zetten, hoge met glas-in-lood.
‘In de tijd waarin deze woningen gebouwd werden,
waren ze laag. Dus ze zeiden: “Als je het als waardevermeerdering wilt, dan moet je in de stijl van die tijd
blijven.” Maar wij vinden hoog veel mooier, want dan
houd je meer licht en we vinden dat de waarde daardoor
ook vermeerdert.’
Moest de tuin ook worden gedaan?
‘Die hebben we nu voor de helft gedaan. Hij was
compleet overwoekerd. Dan hadden we een plant weggehaald en dachten we: hè, hè, die is weg, maar dan kwam
er weer een nieuwe tevoorschijn. En maar graven en
maar spitten.’ Het gras dat ze hebben gelegd, groeit nu
zo snel, dat ze wel drie keer per week moeten maaien.
‘Dat komt natuurlijk doordat we die grond zo hebben
omgewoeld. Er zitten super veel voedingsstoffen in
de aarde.’ Ze hadden ook nog een aardige klus aan de
vijver.
‘Dat bleek een leuk pr0ject want er is geen achterom. We hebben hem lek geprikt en leeg laten lopen.
Maar toen we de vijverbak eruit hadden getild, paste
hij nergens door een deur. Dus we hebben die hele bak
kapot geknipt en zijn wel zes maal naar de stort gereden
met alle stukken.’
Is er nog wat te wensen over?
‘Opbergruimte,’ klinkt het meteen. Myrthe heeft
met een houten box onder de vloer in het voorkamertje
een keldertje gemaakt. Daar willen ze er nog wel eentje
van. En verder willen ze een gastverblijf in de tuin voor
logees.
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IN MEMORIAM

Op 6 juni jl. werden wij opgeschrikt door het bericht
van het overlijden van onze vriend en collega Leen.

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.nl

Naast artikelen schrijven voor Wijkwijs was Leen ook
vele jaren actief als taalcoach waarbij hij anderstaligen
hielp Nederlands te (leren) spreken. Hij schreef ook
zogenoemde Levensboeken waarin hij in opdracht
het levensverhaal optekende van mensen.

Schrijven was zijn passie. Het was dus eigenlijk heel
logisch dat Leen zich in 2014 aanmeldde bij de redactie van wijkblad Wijkwijs, dat toen op zoek was
naar redactieleden. Lange tijd was de redactie onderLeens loopbaan startte echter in het onderwijs. In
bemand, hetgeen inhield dat
Amsterdam, zijn geboorteLeen - samen met het enige
stad, bezocht hij de lageandere schrijvende redactielid
re- en middelbare school,
op dat moment - naast het
het Magister Vocat voor zijn
schrijven van artikelen ook het
onderwijsbevoegdheid en het
redigeerwerk van de eigen
Nutsseminarium (Pedagogie).
én ingezonden artikelen op
Hij startte in 1966 als onderwijzer
zich moest nemen. Leen wist
op de St. Theodorusschool en
altijd iedereen te verrassen
werkte tot aan zijn vervroegd
met rake opmerkingen en
pensioen in 2004 als schoolprachtige alternatieven. Hij
hoofd, docent opvoedkunde
was een perfectionist, maar
en schoolbegeleider bij diverse
de wens om het wijkblad te
onderwijsinstellingen.
blijven verbeteren, leefde
bij ons allen. We maakten
Leen was vader van twee
afspraken over het gebruik
kinderen, Marleen en Joost,
Leendert Antonius Nauta
van cijfers, aanhalingstekens,
grootvader van Diangelo en
* Amsterdam, 23 november 1943
punten en komma’s, en Van
Nina en sinds maart 2017 zelfs
† Den Haag, 6 juni 2017
Dale en Het groene boekje
overgrootvader van Benji.
kregen het laatste woord over
de schrijfwijze. Dan konden
Het laatste anderhalf jaar zocht
alle teksten door het ringetje van de Nederlandse
Leen houvast nadat een aantal ingrijpende levenstaal gehaald worden. Maar ook het uiterlijk van het
gebeurtenissen en een haperende gezondheid hem
blad heeft door onze gemeenschappelijke inzet een
aan het wankelen brachten. Hij nodigde regelmatig
metamorfose ondergaan.
mensen bij hem thuis uit voor een kop koffie met gebak
of een borrel. Ook wij hebben veel met hem gepraat
Leens teksten kenmerken zich door een soepele
over wat ons in het leven zoal bezighield en wat ons
schrijfstijl, zijn teksten kabbelen als het ware rustig
had gemaakt tot de mensen die we waren. Leen was
voort; zo is het het best te omschrijven. Hij haalde
een veelzijdig mens en daardoor zo graag gezien
de mensen die hij interviewde voor het voetlicht en
door velen.
bracht ze in vloeiende bewoordingen tot leven voor
de lezers van ons wijkblad. Telkens weer bleek hoezeer
We zullen hem missen als mens en als redactiemaatje.
die zijn bijdragen waardeerden.

Leen

NU TIJD VOOR MINDFULNESS!

Elly Asscheman - Elisabeth van Elsen - Gertrude Lok - Michel van Schie - Shirley van der Steen - Jurrie Vos

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:
maandagavond 11 september 2017 en 20 november 2017

www.nu-n-nu.nl

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

Zet in uw agenda...

23 SEPTEMBER…BURENDAG

In reactie op het artikel van de heer Otto Das in Wijkwijs 2 van 2017
(‘Oorlogsschade rond de Anemoonstraat’) stuurde de heer Evert van Laar
enkele afbeeldingen uit zijn verzameling prentbriefkaarten.

11

KLEIN FOTOVERSLAG

in het wijkcentrum!
Wanneer? Op zaterdag 23 september van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Waar? In de tuin achter het wijkcentrum, Anemoonstraat 25.
Voor wie? Voor jong en oud in de Bloemenbuurt.

THEMA

VIVA EL MUNDO

Zelf meedoen aan activiteiten zoals hapjes uit de internationale keuken maken en verkopen, of
uw mooiste vakantiefoto insturen voor een expositie kan nog tot 1 september bij
wijkberaad@dehyacint.nl

13:00 – 17:00	Internationaal smulplein Kraampjes

Goudsbloemlaan, gezien richting Goudenregenplein. HTM tram lijn 3 reed

Goudenregenplein. Ca. 1925.

naar de Kwartellaan van 24-3-1931 tot 9-12-1942. Toen werd de lijn ingekort
in verband met de slooppartijen. Ca. 1937.

13:00 – 17:00	Taal-Lokaal in Lokaal 7 Hoe leren

met wereldse hapjes

anderstaligen Nederlands? Doorlopende videovoorstelling

13:30 – 14:30	Taal-Lokaal in Lokaal 7 Taal-ervaring, onderga een vreemde taalles
gegeven door een vluchteling

13:30 – 16:00	Kleding/speelgoedruilmarkt bij

13:30 – 14:00	Koor Jan en Alleman brengt (op

13:00 – 17:00	Foto expositie Reisfoto’s Bloemen-

Kinderdagverblijf Otje

het terras) wereldse liedjes

buurt in de zaal van het wijkcentrum

13:30 – 16:00	Kinderactiviteit op het plein Piñatas

13:00 – 17:00	Tombola in de zaal van het wijkcen-

maken, Mexicaanse fantasiefiguren
van papier-maché

trum: Win een prijs (een Bloemenbuurt-activiteit) uit de tombola

13:30 – 16:00	Kinderactiviteit bij Kinderdagverblijf Otje Zelf muziek maken (0-4jr)

15:45 – 16:15	Livemuziek op het terras West-Afrikaans optreden met djembé en
doundoun

14:30 – 15:30	Dansdemonstraties Ballet en
streetdance op het terras

Magnifieke weergave van de bouwstijl van de Goudsbloemlaan, gezien richting

Goudsbloemlaan, gezien richting Goudenregenplein. HTM tram lijn 3 reed

Goudenregenplein, gezien richting Thomsonlaan. Ca.1925.

weer naar de Kwartellaan van 1-1-1955 tot 30-10-1966. Ca. 1958.

16:30 – 17:30	Livemuziek op het terras ‘Maert’,

13:00 – 17:00	Buur zoekt buur (in de zaal van het
wijkcentrum): zoek en vind een buur
om samen iets leuks te doen

Tot ziens op Burendag!

Folk, World & Vintage, dance music

67@
Sq

De organisatie van Burendag zoekt nog enkele vrijwilligers om te helpen bij diverse onderdelen
van het programma. Voor meer informatie of aanmelden neemt u contact op met Marja Vliegen op
070 - 323 00 74 of via
marjavliegenschmitz@gmail.com.
Goudenregenplein, gezien richting Thomsonlaan met HTM tram lijn 3 op weg

Goudenregenplein, met HTM tram lijn 3 op weg naar het station Staatsspoor.

naar het station, Staatsspoor. Ca. 1958.

Ca. 1958.
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SIMONE BLEKEMOLEN

Groot succes voor actiecomité Bloem & Daal NEE
DOSSIER BLOEM EN DA AL NEE

“Wat je op je huid aanbrengt is net zo belangrijk als wat je eet en wat je drinkt”

Kom kennismaken!
Salon Haagsche Schoonheid:
gespecialiseerd in manuele huidverzorging
• gezichtsbehandelingen
• gezichtsbehandelingen gecombineerd
met diverse massages
• diverse massages

Regelmatig naar de schoonheidsspecialiste
gaan is goed voor de huid.
Door de ontspanning daalt het stressniveau.
Tot ziens bij: Salon Haagsche Schoonheid
Nathalie Goossens
Irisplein 42, 2565 TE Den Haag
Telefoon: 06 - 338 50 356

Eind februari 2017 schreef ik
Volgens die nota moet er in Segbroek
Op 10 april werd het actiecomité uitgenonamens het actiecomité Bloem
een groene dooradering blijven en
digd om bij wethouder Joris Wijsmuller
& Daal NEE een brief naar het
zal in de Bloemenbuurt de bestaande
op het stadhuis te komen en daar kregen
In Wijkwijs 3 van juli 2016 jaar berichtten wij u dat Wijkvereniging De Kruin zichcollege van B & W. Wethouder
woonkwaliteit gehandhaafd worden.
wij de geweldige mededeling dat de
zelf
had
opgeheven.
Moegestreden
door
de
verhuisperikelen
legde zij het hoofd
Wijsmuller had in 2016 op de
Voor verdichting met grote bouwgemeente niet doorgaat met het bouwin de
schoot.
De gemeentelijke
plannen
om de grond
waarop
hunBloem
verenigingsgebijeenkomst
in de
Bergkerk
plannen
op de groenstrook
naast
het
plan
& Daal. De wethouder wil
bouw
in
de
Acaciastraat
stond,
beschikbaar
te
stellen
voor
woningbouw,
hadwoord
hen houden en bij
gezegd, dat het bouwplan
Stokroosveld is in de nota geen plaats.
zich toch aan zijn
Bloem & Daal
voor een 9-hoog
nader inzien niet in het groen bouwen.
genekt.
appartementencomplex op de hoek
In mijn brief heb ik het college van B &
Hij zei ook dat het zeer uitzonderlijk
van de Ranonkelstraat en de Daal
W gevraagd of de door de wethouder
is als een bouwplan voortijdig wordt
en Bergselaan niet zou doorgaan,
geschetste procedure volgens ‘Agenda
gestopt.
als het niet zou voortvloeien uit de
Ruimte voor de Stad’ alsnog gevolgd
verdichtingsnota ‘Agenda Ruimte
kon worden en of de gemeente wilde
Een groot succes voor actiecomité
voor de Stad’.
stoppen met bouwplan Bloem & Daal.
Bloem & Daal NEE !

UPDATE ZWANENFAMILIE

www.haagscheschoonheid.nl

INGRID DEN BOER

HSAD180*126 V3.indd 1

21-11-16 21:18

Wilt u ook uw
verzekerings- en
hypotheekadviseur
bij u om de hoek?
Dicht bij huis verzekerd van een goed advies met de laagste premies, voor al
uw verzekeringen en financieringen.
Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en financieringen
Zakelijke verzekeringen
2564 GX Den Haag

Telefoon 070-3461751

Kom eens
langs op de
Laan van Eik en
Duinen 172

info@verax.nl

www.verax.nl

Herinnert u zich de knobbelzwanenfamilie
nog die vorig jaar een nest bewoonde
vlakbij de ingang van de sportvelden
aan de Stokroosstraat?
Begin dit jaar belandden vier van hen in
Vogelasiel de Wulp. Moeder zwaan was
dodelijk gewond na een aanrijding met
een auto op de Segbroeklaan, de drie
jongen verzwakt. Twee van hen werden
later succesvol uitgezet. Eén jong is helaas
niet meer in leven. Voedselarme sloten

en de grote hoeveelheid knobbelzwanen
vormen de voornaamste redenen.
Het zwanenmannetje was van slag. Riep
dagenlang, stond op het nest en keek
over het sportveld of zijn geliefde ergens
was. Helaas. De maanden erna kwamen
twee zwanendames ten tonele: de ene
dezelfde leeftijd als hijzelf, de ander nog
geen drie jaar oud. Het zou haar eerste
nest worden. Dankzij de charmante
aanpak, zoals een proefnest bouwen
en vooral niet te opdringerig te werk

gaan, lukte het de mannetjeszwaan om
het jonge vrouwtje voor zich te winnen.
Op een nieuwe, goed verscholen plek
aan de rand van onze wijk werd een imposant zwanennest gebouwd. Daar zijn
op 26 mei zes mooie jongen uit het ei
gekomen. Misschien heeft u ze al gezien.
De kersverse zwanenmoeder vindt het
wat onwennig maar haar partner en de
tijd zullen haar wijzer maken.
Dank aan Vogelasiel de Wulp!
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BEESTEN VERSUS DIEREN
M A R C E L VA N G U L D E N E R

'Leen'

B R E N T S T I R TO N

E VA K U Y L M A N

Ach Leen. De schok! Dat je er niet meer bent.
Onze eerste ontmoeting. Je gaf me een ferme hand.

WAT LEEST DE
BLOEMENBUURT?
Zoekt u nog leesvoer voor de zomer?
Misschien dat dit boek iets voor u
is. Aangeraden door een leeslustige wijkbewoner.

Bette Adriaanse:
POST VOOR RUS ORDELMAN (2016)

Je was lid van de nieuwe redactie van Wijkwijs. Marja
Vliegen en ik namen afscheid. Tijd om het stokje over
te dragen. Er was een redactievergadering. De binnengekomen kopij voor de volgende Wijkwijs werd
besproken. Ik had iets ingezonden over chocolaatjes. U
kent ze wel, die dikke ronde, van Droste, in zo'n zeskantig
kokertje. Kortom: Droste chocoladeflikken. Zo had ik
de naam tenminste opgeschreven. Maar de meningen
waren verdeeld. Was mijn spelling wel juist? Moest er
niet een 's' achter 'Droste'? En moesten 'chocolade' en
OPINIE

'flikken' niet los van elkaar worden geschreven, of met
een streepje ertussen?

Een maandje of wat geleden viel mijn oog

luxe omgeving. Een karaf whisky op tafel en

Albert Einstein zou zich ooit hebben laten

Het werd een hilarische discussie. Leen bleef de spatie

op een aantal foto’s uit een rapportage die

Afrikaanse kunstvoorwerpen aan de muur.

ontvallen dat je aan de manier waarop

ertussen heldhaftig verdedigen.

een prijs had gewonnen in de ‘World Press

Hij straalt uit dat hij een succesvol zakenman

een samenleving met dieren omgaat, kunt

Photo’ competitie. Het was een serie foto’s

is en geen boodschap heeft aan het leed waar

afleiden wat de stand van hun beschaving

Een tweede ontmoeting. Vorig jaar. Burendag. We wachten

waarin in beeld gebracht wordt hoe de jacht

hij voor een groot deel schuldig aan is. Het

is. In dit geval is die uitkomst dus zeer

in de tuin van het wijkgebouw tot de zanggroep gaat

op bedreigde diersoorten in Afrika (maar

geweten kan makkelijk omzeild worden

gemengd. Er zijn mensen die zich met hart

optreden. Leen zit wat achteraf op een van de banken

ook elders ) in zijn werk gaat, met name op

met: ‘als ik het niet doe, doet een ander het;’

en ziel inzetten voor het redden van dieren.

in het publiek. Ik ga naast hem zitten. Hij vertelt dat hij

de steeds zeldzamer wordende neushoorns.

of: ‘de soort (de neushoorns) zal zich wel van

Aan de andere kant zien we dat het maat-

erg ziek is geweest maar weer aan de slag wil. Hij vertelt

Stropers geven niets om het dier zelf maar

de jacht herstellen.’ Door dit soort kul-argu-

schappelijk geaccepteerd is dat dieren zijn

over zijn dochter. Een anekdote over iets wat ze samen

de hoorn levert in Azië kapitalen op. Aan

menten kan hij doorgaan met zijn lucratieve

gedegradeerd tot de status van ‘grondstoffen’

meemaakten. We lachen. Zijn droge humor bevalt me.

het vijlsel worden in landen als China en

business. Kennelijk legt nog geen overheid

voor voedsel en handelswaar. We kijken er

Vietnam magische krachten toegedicht.

deze ‘merchant of death’, deze koopman van

liever niet naar maar doen er ook niets aan.

Marja Vliegen gaat vaak even bij hem langs. Een paar

de dood, een strobreed in de weg.

Krokodillen worden half levend gevild om

weken later vraagt hij per sms-je (wat denk je Leen, met

van hun huid chique tassen te maken; wie

of zonder streepje, of is het soms een kommaatje?) of

over het pittoreske Brabantse land rijdt, is

ik zin heb om wat met hem te gaan drinken. Hij weet

verrukt over de weidsheid en de rust van de

een rustige plek ergens buiten. Het terras is leeg. De

dorpjes. Maar overal staan enorme stallen

zomer is voorbij maar de zon is warm en de wijn doet

waarachter zich duizenden dieren bevinden

goed. We praten. Hoe zwaar het kan zijn om moed te

die daar niet voor hun plezier zijn. Wie geeft

verzamelen voor elke nieuwe dag ('alles wat ik wil is rust.').

ons eigenlijk het recht om zo met dieren of

Het vertellen daarover moet niet te lang duren. Voor een

de natuur om te gaan?

ander. Afhaken is troef. Maar naast alle droevigheid zijn

De foto’s tonen een aantal aspecten van
de jacht. Uiteraard het nare beeld van de

Als laatste een aangrijpende foto van een

kolossale karkassen van de dieren die het

dierenactiviste met een gered jong neus-

tegen elk ander dier kunnen opnemen,

hoorntje. Dit dier is zijn hoorn al kwijt; on-

maar weerloos zijn tegen de kogels uit de

duidelijk is of dit door toedoen van de jagers

geweren van de stropers. Dan een foto van

is of dat men de hoorn er preventief af heeft

de stropers; inheemse Afrikaanse mannen

gezaagd. De activiste ligt op de vloer met de

die voor geld bereid zijn om wat dan ook te

arm om het dier dat nog wat ontheemd lijkt

doen omdat zij gewoon geld nodig hebben

te zijn. Zouden de eerdere foto’s je het gevoel

om te overleven. Hun kun je in feite niet

geven dat de mens inherent slecht is, de foto

Grote maatschappelijke problemen worden

eens zo heel veel kwalijk nemen. Dan een

van deze dierenredster geeft aan dat er ook

op wereldschaal aangepakt. Organisaties

foto van de handelaar die als tussenpersoon

nog hoop is.

zien toe op het bewaren van de vrede en de

fungeert tussen de markt voor de hoorns en
de stropers. Hij is in feite de ‘slechterik’ want
hij organiseert de stroperij en zorgt ervoor
dat de handelswaar, waar de dieren met hun
leven voor hebben betaald, het land uit gaat.

Dan is er nog een foto van een stel bewakers
die zich om een bedreigde neushoorn scharen. Het is bijna te absurd voor woorden
maar de inlandse Masai-krijgers (of leden
van een andere stam) scharen zich om het

In dit geval lijkt het een typisch voorbeeld van

dier heen op dezelfde wijze als beveiligers

een geslaagde blanke kolonist; een gezette

om Geert Wilders.

man van middelbare leeftijd in een redelijk

handhaving van recht en internationale
orde. Het probleem van de broeikasgassen
lijkt eindelijk serieus genomen te worden
nu men ook in Azië beseft dat stijging van

er toch ook weer anekdotes, Carmiggelt waardig, waar
we hartelijk om moeten lachen. Het leven een soap.
Toen het buiten te koud werd en we afscheid namen,
was er weer die ferme handdruk.
Ik wens zijn dierbaren sterkte met het verlies. Hij heeft
nu de rust waar hij naar zocht.

de zeespiegel niet beperkt zal blijven tot het
westelijk halfrond.
Maar op het gebied van dierenrechten- en
welzijn? Daar is nog een lange weg te gaan.

COLUMN

Rus Ordelman krijgt een brief van de belastingdienst
en kort daarna een van de Dienst Ruimtelijke Ordening
en Handhaving. Hij weet zich geen raad en zelfs met
hulp van Wanda, die zich over hem ontfermt, slaagt hij
er niet in zijn rust te hervinden. Ook de oude mevrouw
Blauw, die in de naastgelegen flat woont, raakt in de
war als zomaar pardoes haar vertrouwde soap op
de tv er mee ophoudt. Want hoe moet dat nu verder
met Grace, die haar na aan het hart ligt? Om maar te
zwijgen over meneer Lucas, die een eindje verderop
woont en zich zenuwachtig maakt over de Jaarlijkse Herdenking waarvoor hij uitgenodigd is. En dan
hebben we het nog niet over Laura de secretaresse
en over Ashraf de pakjesbezorger, voor wie ook niet
alles op rolletjes loopt.
Bette Adriaanse maakt ons in haar debuutroman op
aanstekelijke wijze deelgenoot van de lotgevallen
en wederwaardigheden van enkele buurtgenoten.
Hoe zij omgaan met de kleine genoegens en vooral
ongenoegens die het leven met zich meebrengt, en
hoe zij zich staande trachten te houden in de door
regels beheerste wereld.
Een boek om mee te nemen naar je vakantieadres, of
naar het strand, voor wat uurtjes heerlijk ontspannen
leesplezier.
J O S VA N E I J D E N
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ROOS IJZERHANDEL

Ontmoeting
leesclubs
Loukie Nak
met Christiaan
Weijts

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

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

Margrietes Handen
praktijk voor massage

ELLEN SIMON

RIK REIMERT

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).

CHRISTIAAN WEIJTS

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

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least

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

Schoonheidssalon Diana
Uw huidspecialist

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

f

Wij zijn gespecialiseerd in:

a

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

ef
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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

Auteur van onder andere: Art, 285b, Via Capello 23 (winnaar van de Gerard
Walschapprijs) en Euforie (winnaar van de BNG Nieuwe literatuurprijs).
Columnist voor NRC next en De Groene Amsterdammer.

Door een bijdrage van de Gemeente Den Haag was Loukie
Nak wederom in de gelegenheid een avond te organiseren
waar beide leesclubs in discussie konden gaan met een auteur. Gekozen werd voor het
boek Euforie van de schrijver
Christiaan Weijts. Tijdens de
voorbesprekingen bleken er genoeg vragen te zijn die wij aan
de auteur zouden kunnen voorleggen.
Op de avond zelf – woensdag 24 mei – gaf
de heer Weijts tijdens zijn inleiding aan
wat hem had geïnspireerd juist deze
roman te schrijven. De waarom-vragen
over het verhaal zelf werden bijna
allemaal door de auteur beantwoord,

zodat wij ook konden ingaan op de
relatie tussen auteur en roman.
Euforie gaat over een jonge Haagse
architect die bij toeval door de politie
wordt betrokken bij de nasleep van een
bomaanslag in de Haagse tramtunnel.
Daarbij ziet hij een oud klasgenootje,
dat gewond lijkt te zijn. Vanaf dit punt
ontwikkelen zich twee verhaallijnen: een
terugblik op zijn middelbare schooltijd
en de ontwikkeling in het heden in het
leven van de architect. Beide verhalen
zijn duidelijk te onderscheiden, omdat
de hoofdstukken over de schooltijd in
Romeinse cijfers worden aangekondigd
en het hier en nu in gewone cijfers.
Omdat de bomaanslag in het centrum
van Den Haag een flinke krater heeft
geslagen, schrijft de gemeente een
wedstrijd uit voor de herbouw van

dat stukje binnenstad. De architect,
Johannes Vermeer, en zijn beide collega’s schrijven zich ook in voor deze
wedstrijd. Vanaf dit moment geeft de
auteur de lezer inkijkjes in het leven van
hoofdpersoon Johannes Vermeer, in de
fascinatie van de auteur voor architectuur in het algemeen, in de onderlinge
relaties tussen elkaar beconcurrerende
architectenbureaus en over hoe de
contacten met de verantwoordelijke
gemeenteambtenaren verlopen.
De heer Weijts gaf op al onze vragen
heel open antwoord, ook op de vraag of
er mogelijk een paar autobiografische
elementen in de roman zijn verwerkt.
Dit geldt in ieder geval voor de beschrijving van de middelbare schooltijd, al
zijn zaken versterkt. Ook in het karakter van de hoofdpersoon Johannes
Vermeer herkent de heer Weijts toch
wel een aantal eigenschappen van
zichzelf, uiteraard in afgezwakte of
juist versterkte vorm.
Kortom, een inspirerende en leerzame ontmoeting met de schrijver van
een boek dat – en dat is de bedoeling
ook – ons plezier in het delen van de
leeservaring weer heeft versterkt.

Ж
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speelt slechts zes wedstrijden. Yvette: ‘Zij vinden de laatste
inning heel belangrijk. Die wordt gespeeld aan de bar in het
clubhuis.’ ‘Het leuke aan een kleine vereniging,’ zegt Eva,
‘is dat je iedereen kent. Het is een echte vriendenclub.’ Het
softbalseizoen loopt van half april tot eind september. Dan
vinden de competitiewedstrijden plaats tegen clubs in de regio.
Yvette: ‘Vanaf januari trainen we in de zaal ter voorbereiding
op het seizoen.’ Ter geruststelling, ze trainen dan met zachte
ballen om ongelukken te voorkomen. Ook in de softbalvrije
periode van oktober tot januari organiseren ze met het team
leuke activiteiten. Van etentjes tot andere uitjes.

REPORTAGE

Slagkracht
op het Stokroosveld

Wellicht herinnert u zich het nog van uw middelbare schooltijd. Drie slag en vier wijd.
Softbal dus. Het viel nog niet mee om als pitcher de bal goed aan te gooien. En voor
velen was het een hele kunst om de bal met de knuppel een flinke tik te geven. Ondanks
het feit dat heel veel scholieren tijdens de gymles kennis hebben gemaakt met softbal,
is deze sport in ons land altijd relatief klein gebleven. Toch is in de Bloemenbuurt een
van de circa 170 clubs actief die aangesloten zijn bij de bond. We brengen een bezoek
aan het Stokroosveld, de thuisbasis van softbalclub Power’66.
M I C H E L VA N S C H I E

Op een maandagavond in juni spreek ik aan de rand
van het veld met Yvette de Groot en Eva Doorneweert
van Dames 2. De training loopt op zijn eind, maar
hun teamgenoten blijven de ballen zo ver mogelijk
het veld in slaan. Elke rake tik wordt met enthousiasme ontvangen. Ook na anderhalf uur trainen
spat het plezier er nog van af. Yvette is al tien jaar
lid. Voor Eva is dit het tweede jaar. Yvette: ‘Ik heb
25 jaar gehandbald. Mijn zoon koos voor honkbal
en dat was eigenlijk het laatste zetje dat ik nodig
had. In mijn achterhoofd speelde al langer het idee
om te gaan softballen. Op school vond ik het altijd
al heel leuk om te doen.’ Voor Eva gold dat ze altijd
wel wilde softballen, maar dat het er nooit van was
gekomen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

en dus stond ze op zeker moment met een vriendin
in de huiskamer een bal over te gooien. Een teken
aan de wand. Toen haar vriendin op de braderie
op de Thomsonlaan een promotieteam van Power
tegen het lijf liep, was het pleit snel beslecht. Twee
dagen later waren beiden lid.
Laatste inning
Power is een kleine, maar vitale vereniging met
ongeveer 55 leden. In de competitie spelen twee
damesteams. Een herenteam is er momenteel
niet. Toch zijn er wel degelijk mannen lid van Power. Die spelen in het gemengde slowpitch team,
bestaande uit oude rotten aangevuld met minder
ervaren spelers. Het slowpitch team traint niet en

Olympische Spelen
Zowel Yvette als Eva maken deel uit van het bestuur van Power,
dat bestaat uit zes dames en een heer. Ook in een kleine club
zijn de vrijwilligers de kurk waar de vereniging op drijft. Er is
volgens beide dames altijd veel te doen binnen de vereniging.
Er is sinds kort een beeball team, de Powerbees, bestaande
uit kinderen in de leeftijdscategorie van 5 t/m 11. Beeball is
een vereenvoudigde versie van softbal, waarbij kinderen
kennismaken met de basisbeginselen. Yvette: ‘Gelukkig zijn
er enthousiaste ouders actief. We trekken ook profijt van de
sportcoördinator van de gemeente die het beeball promoot op
basisscholen. Ook staan we op de braderie in de Appelstraat om
mensen enthousiast te maken voor softbal en in het bijzonder
voor Power.’ Eva vult haar aan: ‘Er is een prima aanwas van
nieuwe leden. Dat gaat super, er is eigenlijk nauwelijks een
drempel om bij ons binnen te stappen. We nodigen iedereen
die nieuwsgierig is uit om eens mee te komen trainen. Dan
ervaar je hoe leuk deze sport is. Praten erover is leuk, maar
het doen is nog veel leuker.’ In 2020 is softbal eenmalig terug
op de Olympische Spelen in Tokyo. Yvette: ‘Als het Nederlands
softbalteam daar goed presteert, geeft dat een boost aan de
sport. Kijk maar naar wat het succes van de handbaldames
betekent voor de populariteit van die sport. De timing is
perfect, want de Olympische Spelen zijn tijdens het seizoen.
Geïnteresseerden kunnen dan direct sfeer komen proeven.’
Homerun
Power is zowel een soft- als honkbalvereniging. Maar gehonkbald
wordt er niet. De verklaring daarvoor moet gezocht worden
bij de gemeente en de KNBSB, de overkoepelende bond. Wat
is het geval? De bond staat niet toe dat er vanaf de junioren
honkbalwedstrijden plaatsvinden op het Stokroosveld, omdat
de hekken te laag zijn. Het risico dat een goede slagman een
homerun slaat die terechtkomt op een auto of balkon in de
Stokroosstraat wordt te groot geacht. Met de gemeente wordt
al geruime tijd gesproken over het aanpassen van de hoogte
van de hekken. Als dat gebeurt kan ook Power profiteren van
de successen van het Nederlandse honkbalteam, dat immers
tot de besten van de wereld hoort. In de tussentijd promoten
de leden hun sport door het geven van clinics. Nieuwe leden
hebben niet veel meer nodig dan een Power-shirt en een

Power Dames 2, achterste rij derde van links Eva Doorneweert, voorste rij
derde van links Yvette de Groot

vanghandschoen. Voor € 103,- ben je al semilid en mag je
meetrainen (op maandag van 19.30 – 21.00 uur) en negen
van de achttien competitiewedstrijden meespelen. Het
eerste en tweede honk bij Dames 2 zijn overigens al bezet.
Want dat zijn de favoriete posities van Eva en Yvette.
Volgens Yvette is Eva ook goed als eerste honkvrouw.
Omgekeerd zegt Eva over Yvette dat ze het bewaken van
het tweede honk zelfs heel goed kan. Geloof in je team,
dat begint bij elkaar.
Voor meer informatie:

power66.nl

Ж

20

HEALING TAI CHI

WIJKWIJS N O 3 2017

Ben Lochtenbergh

Agenda & Activiteiten

06 - 247 525 57
SCHAKEN / JEU DE BOULES

MAANDAG
09
45

SCHAKEN

18
30

YOGA

19
45

YOGA

20
30

BLOEMENKOOR

21
00

YOGA

WOENSDAG

YOGA

-19:45

10
30

YOGA

-21:00

13
00

INTERNETCAFÉ 65+

IN LOKAAL 7 -22:00

20
00

SAR AHBANDE

09
15

YOGA

-11:45

10
30

YOGA

-11:45

-15:00

13
30

BRIDGECLUB DE HYACINT

-16:30

Sarah Mareels

-22:00

20
00

-21:30

→ Locatie: Lokaal 7

-10:30

IN LOKAAL 7

06 - 246 437 07
-10:30

YOGA
Marja Kappetein
070 - 310 74 57
BLOEMENKOOR / BIODANZA
info@bloeiendestem.nl

BIODANZA

IN LOKAAL 7

LEESCLUB / SCR ABBLE
-22:15

LEESCLUB

1E WOENSDAG VAN DE MA AND
18
30

4E MA ANDAG VAN DE MA AND
14
00

VRIJDAG

09
15

-13:00

Arjen Brouwer

-16:00

Loukie Nak

1E VRIJDAG VAN DE MA AND

070 - 363 66 04
ETEN VOOR JONG EN OUD

...

20
00

SCR ABBLE

-22:00

Mia van der Kleij

2E WOENSDAG VAN DE MA AND
19
30

OB BESTUURSVERGADERING

06 - 448 222 44
-21:30

BRIDGECLUB DE HYACINT

MEDEDELING
3E WOENSDAG VAN DE MA AND

DINSDAG

18
00

10
00

JEU DE BOULES

-12:00

19
30

BRIDGECLUB DE ANEMOON

-22:30

KOOK & EETCLUB

LEESCLUB

Huub van Kempen
070 - 355 51 15

HEALING TAI CHI
-21:30

4E WOENSDAG VAN DE MA AND
20
00

BRIDGECLUB DE ANEMOON

-22:00

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).

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch
06 - 108 491 88
KOOK & EETCLUB
Roos Kessels
070 - 362 89 55

1E DINSDAG VAN DE MA AND
09
00

OPEN COFFEE

ZA 7 OKTOBER

IN LOKAAL 7 -11:00

DONDERDAG
09
45

BREICLUB

12
00
-12:15

VOOR AANKONDIGING

PARELROUTE

Bewonder het werk van de Parels op de route van 2017.
parelsvandefloraenfaunawijken.nl

13
30

YOGA

15
00

YOGA

-17:00

FILOSOFISCH CAFE
Johan ter Heegde
info@filosofievoorhetleven.nl
ETEN VOOR JONG EN OUD
Marja Haring
06 - 167 808 80

-14:45
BREICLUB DE HYACINT
-16:15

Henny de Waart van Reine
070 – 323 94 33
WIJKCENTRUM DE HYACINT

1E DONDERDAG VAN DE MA AND

Anemoonstraat 25
19
30

FILOSOFISCH CAFÉ

-22:30

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

G E R T R U D E LO K

schoolgebouw
lokaal7@dehyacint.nl

21

22

WIJKWIJS N O 3 2017

WIJKWIJS N O 3 2017

healing

TAI CHI

23

Nu gratis Energiescans
in de Bloemenbuurt

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

B I Q A R C H I T E C T E N , I .O.V. D E G E M E E N T E D E N H A A G

Sinds begin deze maand biedt de gemeente Den
Haag in het kader van het project Hou van je
huis gratis energiescans aan in de Bloemenbuurt.

N AT U U R L I J K A D V E R T E R E N . N L

‘En dan komt het spannendste deel van het verhaal: want hoe
verder?’ zegt Jeroen met een serieus gezicht. ‘We begrijpen
dat de eigenaar met de energiescan ineens veel informatie
tot zich moet nemen. Daar geven we hem of haar natuurlijk
de tijd voor. Na een aantal weken nemen we contact op met
de vraag of alles duidelijk is en of er misschien vragen zijn.

Daarmee wil de gemeente huiseigenaren stimuleren om

En daar laten we het dan even bij. Als een eigenaar verder

hun woning goed te onderhouden en informeren over de

wil, dan kan hij contact met ons opnemen of met de Woon-

mogelijkheden om hun woning tegelijk comfortabeler en

WijzerWinkel, het energieloket van de regio Haaglanden,

energiezuiniger te maken. ‘We hebben vorig jaar al eens 15

waar zelfs een speciale adviseur voor de Bloemenbuurt is

energiescans uitgevoerd in de Bloemenbuurt,’ zegt Jeroen

aangesteld. Het is onze taak mensen te informeren en op

Wessels. Hij is namens biq architecten uit Rotterdam, die

weg te helpen naar een comfortabelere en energiezuinigere

de energiescans uitvoert, verantwoordelijk voor de com-

woning, maar uiteindelijk beslissen ze natuurlijk zelf. We

municatie en de nazorg van de scans. ‘Dat was toen naar

leggen niemand iets op.’

aanleiding van de duurzame buurtavonden die Hou van je
huis georganiseerd had. Het is de bedoeling dat we nu veel

‘biq is de rest van dit jaar actief in de Bloemenbuurt,’ gaat

meer energiescans gaan doen.’

Jeroen verder, ‘we willen bijvoorbeeld met een stand van Hou
van je huis aanwezig zijn op een aantal buurtevenementen.

‘Als een eigenaar-bewoner zich aanmeldt, dan nemen we zo

Ook werken we aan een digitale nieuwsbrief. Daarin gaan we

snel mogelijk contact op om een afspraak te maken voor een

bewoners elke maand informeren over tal van zaken rond

bezoek aan huis door onze energieadviseur. De huisbezoeken

verduurzaming en delen we hun ervaringen met de energiescan

vinden in principe plaats op dinsdagochtend en op woens-

en eventuele vervolgstappen. De nieuwsbrief gaat naar alle

dagmiddag en duren ongeveer een uur. Onze energieadviseur

bewoners die een energiescan hebben aangevraagd. Maar ook

bekijkt de woning en neemt kort een aantal zaken met de

bewoners die geen scan hebben aangevraagd kunnen zich

bewoner door. Hoe hoog is het energieverbruik nu? Hoeveel

aanmelden voor de nieuwsbrief. ‘We willen,’ eindigt Jeroen

mensen wonen er in huis? Wat heeft hij of zij zelf al in huis

met een glimlach, ‘nog veel doen in de Bloemenbuurt’.

gedaan? Dat willen we graag weten. De bevindingen worden

Ж

bij ons op kantoor verwerkt in een maatwerkrapport dat
we 1 à 2 weken na het huisbezoek per e-mail naar de eigenaar versturen,’ legt Jeroen uit. ‘Daarin staat precies welke
werkzaamheden hij of zij zou kunnen uitvoeren, hoeveel
die kosten, wat hij/zij ermee kan besparen, en voor welke
subsidies en financieringsregelingen hij/zij in aanmerking
komt. Het is een vrij volledig rapport, al zeg ik het zelf.’

BLIJF OP DE HOOGTE
Ook geïnteresseerd in een gratis energiescan of onze
nieuwsbrief? U kunt zich op twee manieren aanmelden:
010 - 414 75 85
info@biqarchitecten.nl
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HYAC I NTHWE G
E E N G E L U K K I G TO E VA L
REPORTAGE

OT TO D A S

S TA D S A R C H I E F D E N H A A G

Het winnende ontwerp van architect Westerman voor de winkelgalerij op de

Gezicht op de zijgevel van woningen op de hoek Daal en Bergselaan naar

hoek Laan van Meerdervoort en Fahrenheitstraat uit 1924.

ontwerp van Westerman. Links de achterkanten van de woningen aan de
Pioenweg, rechts het nog laag begroeide Wapendal.

Al fietsend door Den Haag voel je aan de druk op je pedalen dat de stad is gebouwd in de duinen.
Rijd je over de Nieboerweg of de Duinweg in Scheveningen, dan moet je soms stevig doortrappen
en ga je verderop weer een helling af. Dat duinlandschap bestaat nog wel, maar vanwege de vele
stadsuitbreidingen zijn veel duinen op grote schaal verdwenen. Eind 19e eeuw was afgraven een
lucratieve business, waar zelfs koning Willem II aan deelnam.

V

oor de bouw van de Bloemenbuurt aan de zeezijde
van de Laan van Meerdervoort is ook een zandpakket van enkele meters afgegraven. Volgens de
geologische kaart van Den Haag behoort dat gebied tot
de ‘Oude Duin en Strandzanden’: Dit landschap bestond
uit beboste hoger gelegen strandwallen met daartussen
vochtige moerassige strandvlakten. Het landgoed Meer
en Bos aan het zuidwestelijke einde van de Laan van
Meerdervoort geeft nog een goede impressie van het
karakter van dit landschap. Ook het hoger gelegen natuurreservaat Wapendal met de naastgelegen Ereprijsweg
is een overblijfsel van dat landschap. 1

3

De noordelijke grens van het afgegraven gebied in de
Bloemenbuurt loopt langs de Daal en Bergselaan. De
laan vormt tegelijk de afscheiding van het moerassige
gebied in de duinvallei van Segbroek. De westelijke grens
loopt langs de Pioenweg tegenover het natuurreservaat

Wapendal. Dat was destijds de grens die gemeente Den
Haag aanhield richting Loosduinen. Daal en Bergselaan
en Pioenweg samen markeren het haakvormig hoogteverschil in Bloemenbuurt West.
Tegen het hoogteverschil heeft het Bouwbureau van
aannemer Joh. P. Schippers in 1927 een bijzonder type
woningen laten bouwen. De woningen zijn ontworpen
door de architect Arend Jan Westerman (1884-1966) en
waren een vervolg op Schippers’ samenwerking met
hem bij de bouw van de winkelgalerij aan de Laan van
Meerdervoort.

Berlage. Er zijn veel voortuinen en ruim vormgegeven
aansluitingen van straten. De Hyacinthweg is de centrale
ontsluitingsweg van dat gebied. Gemotoriseerd verkeer
kan alleen via een haakvormige bocht in de weg naar de
zijstraten, waardoor wordt voorkomen dat de weg wordt
gebruikt voor doorgaand verkeer. Door het gelukkig
toeval van het hoogteverschil heeft de buurt een ‘dorpse’
sfeer behouden. Tussen de hoge woningen aan de rand
lopen slechts drie voetpaden van de Hyacinthweg naar
de voorkant aan de Daal en Bergselaan en de Pioenweg.
In 1924 had Schippers een prijsvraag uitgeschreven
voor de bouw van een winkelgalerij op de plaats van de
voormalige fabriek van Rademaker van Haagse Hopjes
op de hoek Laan van Meerdervoort en Fahrenheitstraat.
Die prijsvraag werd gewonnen door de Amsterdamse architect Westerman. Er waren 153 inzendingen en de jury
werd voorgezeten door H.P. Berlage. Westerman kreeg in
de jaren daarna meer opdrachten via Schippers, zoals het
woon- en winkelcomplex op de hoek van de Thomsonlaan,
Fahrenheitstraat en het Abeelplein (1925) en het Westend
theater in de Fahrenheitstraat (1930). 2

Het hoogteverschil tussen de voorzijde en de achterkant
van de woningen is praktisch een volle verdieping. Vanaf
de voorkant lijken het gewone eengezinswoningen met
twee verdiepingen en een kap. Vanaf de Hyacinthweg
blijken de woningen praktisch vier verdiepingen hoog.
Achtertuinen met een diepte van circa 15 meter grenzen
direct aan de Hyacinthweg en elke woning heeft een
oprit naar een inpandige garage, destijds een noviteit in
Nederland.

Westerman was al jarenlang architect bij de Dienst der
Publieke Werken van Amsterdam. Daar maakte hij ontwerpen voor woongebouwen, een groot aantal villa’s en
enkele schoolgebouwen in een stijl die nauw verwant is
aan de Amsterdamse School. Hij genoot geen grote bekendheid, maar vier afbeeldingen van zijn ontwerp voor de
Ambachtsschool (1922) aan de Postjesweg en Baarsjesweg
haalden wel de Parijsche Tentoonstelling (1925).

Binnen de rand van hoge woningen is Bloemenbuurt
West aangelegd in een fraai stedenbouwkundig plan van

Zijn eerste projecten in Den Haag waren combinaties
van woningen met winkels of bedrijfsruimten en zijn

alle uitgevoerd in een opvallend gele verblendsteen. Bij
het ontwerp voor de woningen aan de Pioenweg en Daal
en Bergselaan heeft Westerman gekozen voor een rode
baksteen. Maar in de gevels onder de goot zijn als versiering wel enkele stroken in gele verblendsteen toegepast.
Het meest kenmerkend van de woningen aan de Daal en
Bergselaan en de Pioenweg zijn de grote dakoverstekken
en de enorme schoorstenen. Sommige zijn 240 cm breed!
Die gewichtige stukken metselwerk worden met een speciale staalconstructie tussen de houten kap ondersteund.
Het lijdt geen twijfel dat Westerman met een schuin oog
heeft gekeken naar de ontwerpen van de Amerikaanse
architect Frank Lloyd Wright.
In alle projecten van Westerman is een bijzondere roedeverdeling in de bovenramen aanwezig: een brede glaspartij
in het midden en twee smalle stroken glas aan de zijkant.
De bovenramen werden voorzien van glas-in-lood met
een sober motief.
Het is nu onvoorstelbaar dat dit deel van de Bloemenbuurt
eigenlijk in een hele grote kuil in de duinen ligt. Stel je
voor dat dit gebied niet was afgegraven. Had de tram dan
veel hoger over de Laan van Meerdervoort gereden en was
het voor fietsers heuveltje op en heuveltje af geweest?

Ж
1

Geologische kaart van ’s-Gravenhage – 1982.

2

Een eeuw Bomenbuurt / Hoeksteen van de nieuwe buurt, Jan de
Lange (2016)

3



natuurinformatie.nl/sites/ndb.mcp/contents/i000269/100%20
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Mme Bouquet, een neus voor wijn!

K A R I N VA N R A A M S D O N K

BOA
Kindercentrum Otje biedt opvang voor kinderen van

• Wijnabonnementen met recepten
vanaf € 25,= per maand of kwartaal
• Wijn-spijsproeverijen op locatie
• Levering aan particulieren en bedrijven
• Gratis bezorging in regio Haaglanden

nul tot vier jaar oud. Kinderen kunnen op avontuur
in onze speel- en ontdektuin. Of kies uit de vele
andere activieten. Kindercentrum Otje ligt vlakbij
winkels en scholen in het stadsdeel Segbroek.
Komt u kennismaken?
Wij geven u graag een rondleiding!
070 312 00 20
www.triodus.nl

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

U bent ze vast wel eens op straat tegengekomen, de Buitengewoon Opsporingsambtenaar,
afgekort Boa of ook wel gemeentelijke handhaver genoemd. De gemeentelijke handhavers
zetten zich dagelijks voor u als bewoner in
voor veiligheid en leefbaarheid, net als de
brandweer en politie dit doen.
Een gemeentelijke handhaver heeft, net zoals de
politie, strafrechtelijke bevoegdheden en kan dus
strafbare feiten opsporen, proces-verbaal opmaken
en een overtreder of verdachte staande houden.
Samen dragen we bij aan een veilige(re) en leefbare
(Bloemen)buurt.
WAAR HOUDEN DE GEMEENTELIJKE HANDHAVERS
ZICH MEE BEZIG?
Tijdens hun ronde letten ze op verschillende aspecten
die de leefbaarheid in de weg kunnen staan. Denk
aan fietsen in een voetgangersgebied, hondenpoep,
rondslingerend afval en geluidsoverlast. Maar ze doen
nog meer. Zo houden ze toezicht op:
•	hinderlijk of gevaarlijk geparkeerde fietsen,
brommers en scooters;
• fout of te lang geparkeerde voertuigen;
• niet-aangelijnde honden;
• verkeersveiligheid bij (basis)scholen;
•	alcoholverkoop aan minderjarigen, alcoholbezit
en -gebruik door minderjarigen.
Ook bekijken ze het Digitaal Opkopersregister (om
heling te voorkomen) en werken ze mee aan het
voorkomen van (woning)inbraken.

Thomsonlaan 21
O7O-345O472
www.geleynseherenkleding.nl

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

U herkent de gemeentelijke handhaver aan het uniform
met daarop het Boa-logo en de tekst ‘handhaving’.
HANDHAVINGSTEAMS
Er zijn verschillende soorten handhavingsteams actief
waarin de handhavers werkzaam zijn. Per stadsdeel is
er één team actief. Deze handhavingsteams werken
vanuit de politiebureaus en worden ook aangestuurd
door de politie.
HEEFT U EEN VRAAG, MELDING, KLACHT OF TIP?
Vul het meld-/contactformulier 'melding openbare
ruimte' in op:
denhaag.nl
14070
of bel
Uiteraard kunt u de handhavers ook gewoon aanspreken.

VAN DE WIJK AGENT
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Een van de prijswinnaars was Marijn van Rijsewijk uit
de Egelantierstraat. Hij ontving een cheque van € 1000,voor ‘Het beste Segbroek straatidee’. In zijn dankwoord
zei Marijn dat hij dit bedrag wilde gaan besteden aan het
opknappen van zijn straat.
Zwerffietsen
Wat was het geval. Tegenover zijn woonhuis staat de
school ‘De Bonte Vlinder’. Met schoolplein en fietsenhok
beslaat het zeker de helft van de straat. Vóór de school
staat een enorm hek. En tegen dat hek fietsen, veel fietsen.
Mooie, nette, eenvoudige, bijzondere, maar ook wrakken:
de zogeheten zwerffietsen. Marijn en twee buurmannen,
Martin en Arthur (één buurman kon helaas niet aanwezig
zijn voor de foto), ergerden zich daar zo erg aan, dat zij de
wrakken verzamelden. Het waren er zo’n 20. Handhaving
van het stadsdeel werd ingeschakeld en samen hebben zij
geregeld dat die fietsen werden weggehaald.

INTERVIEW

Het plan van

de Buurmannen
G R É VA N L A M I J E

PETR A DE JONG

Op 30 januari kon het stadsdeel Segbroek in het Theater ‘De Nieuwe Regentes’ aan
de Weimarstraat kennismaken met haar nieuwe stadsdeeldirecteur Annette de
Graaf. Er werden prijzen uitgedeeld voor bijzondere initiatieven die de bewoners
hadden getoond.

Opknapbeurt
Dit betekende dat hun doel al was bereikt. Maar ‘De
Buurmannen’, zoals zij zich waren gaan noemen, wilden
meer. Hun straat verfraaien met onder andere historische
lantaarnpalen met bloembakken en groene ledverlichting,
zoals (sinds 2009) in de Bosjes van Pex, bankjes voor huizen,
bloembakken aan de gevels en aan het schoolhek, collectieve zonnepanelen op het schooldak, begroeiing op het
dak van het fietsenhok, bestickering van de parkeerzuil
en samen met alle bewoners geveltuintjes aanleggen.
Kortom: de Egelantierstraat moet de mooiste en fijnste
straat van Den Haag worden.
Er is een brief met deze wensen uitgegaan naar alle bewoners,
waarin om nog meer ideeën werd gevraagd. De hele straat
kon meedenken. Daarmee zijn ze met hun contactpersoon
bij het stadsdeel om de tafel gaan zitten. ‘Sommige zaken
zoals die mooie ‘oude’ lantaarnpalen zijn aan gemeentelijke
regels gebonden. Die kunnen we helaas niet vervangen.
Dat vonden we enorm jammer. Maar de meeste ideeën
kunnen wel geregeld worden. Voorwaarde bij alles is wel,
dat duidelijk gemaakt wordt dat er draagvlak is onder de
bewoners. Dat komt tot uiting bij enkele hele praktische
dingen: zo gaan we lijstjes maken van mensen die hebben
toegezegd dat ze het nieuwe groen en de bloemen water
gaan geven. Logisch ook dat de gemeente daarom vraagt.
Als wij een mooiere straat willen doen we daar anno 2017
zelf graag moeite voor.’
Bezige bij
In ons gesprek vroeg ik wat eigenlijk zijn beroep is en hij
antwoordde: zelfstandig seizoensarbeider. Ik keek hem

verbaasd aan. ‘Mijn werkzaamheden hangen samen met
het seizoen. Tot 2012 werkte ik in de verkoopmarketing voor
Unicef, in Voorburg. Daarna ben ik reisleider geworden van
een Amerikaanse organisatie die fietsreizen organiseert,
onder meer in Nederland en België. Er wordt geslapen
op een hotelboot die door Nederland en België vaart. Per
dag wordt zo’n 40-60 km gefietst. De toeristen zijn tussen
de 55 en 80 jaar oud. Verder organiseer ik excursies naar
windmolenparken op zee met uitleg over windenergie.
Vertrek vanuit IJmuiden. Bedrijven kunnen mij inhuren
en ik regel het juiste schip en zorg natuurlijk voor alle
toelichting over de windparken op zee.'
In elk seizoen is Marijn ook stemacteur (voice-over). Teksten
inspreken bij commerciële films en reclames. En verder
maakt hij vinylkrukken. Dat zijn krukken van zo’n 50 cm
hoog met daarop een stapel van twaalf 33-toerenplaten.
De besteller mag zelf kiezen welke LP helemaal bovenop
komt. Dat zou bijvoorbeeld een titel van Frank Sinatra
kunnen zijn, of The Beatles, en dan gaat hij op zoek naar
die gekozen LP. Ik had er nog nooit van gehoord, maar er
vinylkruk.nl
is zelfs een site:

Verder heeft hij een opleiding gevolgd als directiechauffeur
en is hij taxichauffeur geweest. Marijn vindt het krijgen
van steeds nieuwe contacten door zijn verschillende
werkzaamheden leerzaam en boeiend.
En intussen is hij volop aan de slag met zijn straat. De
gemeente wil toch ook blije burgers en je wordt blij als je
in een zo fraaie straat woont en loopt. En wie weet komt
er op deze manier nog meer subsidie binnen.
Succes, Buurmannen!

Ж
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Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana
Biedt elke zaterdag leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor
alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet?
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kun je vinden
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater)

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

Waar wilt u de laadpalen?
Geef nu uw mening op het
concept-plaatsingsplan
G E M E E NTE DE N HA AG

DAN I E L KITE

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

Concept plaatsingsplan gereed

Welpen
Zonnestralen

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

aan goede laadinfrastructuur omdat steeds meer mensen in

de accu’s daalt en de capaciteit van accu’s stijgt. Elektrische

Den Haag overstappen op elektrisch vervoer. Het concept

auto’s worden daarmee steeds goedkoper en krijgen een groter

Welpen
De Woudwachters

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

plaatsingsplan voor de Bloemenbuurt is inmiddels klaar en

bereik. Zo komt er eind 2017 een volledig elektrische auto op

u kunt daar uw mening over geven tot 1 september 2017 via:

de markt met een bereik van 300 kilometer.

Scouts
De Bosgeuzen

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

kaartje kunt u zien waar de bestaande laadpalen zich bevin-

Scouts
Phoenixvendel

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

we het eens zijn over welke plekken geschikt en gewenst zijn,

Explorers
Dhaulagiri

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

Smit

In Wijkwijs 2 berichtten wij u over de groeiende behoefte

denhaagelektrisch@denhaag.nl. Op het bijgevoegde
den en waar mogelijk nieuwe geplaatst kunnen worden. Zodra
worden de laadpalen tussen najaar 2017 en eind 2018 geplaatst.

Parkeerdruk
Bij het plaatsen van elektrische palen krijgen we vaak te horen
dat het zoveel parkeerplaatsen kost. Als de parkeerdruk in de

auto’s is te gebruiken. Buiten deze tijd mag op de parkeerplek

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

Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018.
Voor meer informatie:
denhaag.nl/luchtkwaliteit
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de locaties,
mailt u die dan aan

denhaagelektrisch@denhaag.nl

van de dag ook door andere voertuigen kunnen worden ge-

Gespecialiseerd in:

Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
• telefoon 070-3237271
• mobiel 06-30 901 901

Het uitbreiden van het laadnetwerk is een maatregel uit het

waar elektrisch voertuigen kunnen laden op bepaalde tijden
bruikt. Dat regelen we met zogenoemde ‘venstertijden’. Dit

vrijblijvende offerte/advies
gerenommeerde referenties

Verder verbeteren luchtkwaliteit

wijk hoog is, zorgen we er daarom voor dat de parkeerplaatsen

Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf
• trappenhuisschoonmaak
• telescoop glasbewassing vanaf de grond
tot 15 meter
• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden
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betekent dat een laadplek tussen bepaalde tijden, van 10.00
uur ‘s ochtends en 22.00 uur ’s avonds, alleen door opladende
ook geparkeerd worden door andere auto’s.

CO2 uitstoot en groene energie
Veel mensen denken dat elektrische auto’s helemaal niet
minder CO2 uitstoten, omdat de elektriciteit waarop ze rijden
niet duurzaam wordt opgewekt. De elektriciteit in Den Haag
komt wel degelijk van duurzame bronnen: alle laadpalen
leveren elektriciteit afkomstig van wind-, water- en
zonne-energie en biomassa uit Nederland. Verder
is het zo dat volgens een analyse van TNO een
volledig elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze stroom nog altijd 30% minder CO2
uitstoot dan een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik
van groene stroom gaat het om 70% minder CO2-uitstoot.

Toekomst elektrisch vervoer
We krijgen ook vaak de vraag of elektrisch rijden de toekomst
heeft, dus of het echt wel zin heeft om laadpalen te plaatsen.
Daar zijn we als gemeente van overtuigd. De verwachting is
dat na 2025 1 op de 8 auto’s een elektrische of hybride auto is.
Dat zijn er maar liefst 1 miljoen. Dat komt doordat de prijs van

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 wordt
opgewekt door windmolens?
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Kleurige bank fleurt straatbeeld op
MARIANNE WIJSMAN

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

INGRID DEN BOER

zomerhitte
HUISDIEREN

Met ruim 31° gaat 27 mei als eerste tropische dag van 2017 de boeken in.
Hoe kunnen we planten en dieren zo goed mogelijk door de zomerhitte loodsen?
Tuin, border en gazon
Voor potplanten, borders en gazons geldt dat water geven
in de volle zon zeer snelle verdamping tot gevolg heeft,
waardoor planten te weinig of geen water krijgen. In
de avond of ’s morgens voor zonsopkomst water geven
voorkomt dat. Opgevangen regenwater heeft de voorkeur
(juiste temperatuur en nauwelijks kalkhoudend).
Hangende bloempotten hebben bescherming nodig zodat
de wortels niet uitdrogen. En uiteraard heeft de ene plant
meer water nodig dan de andere. Borders kunnen over het
algemeen met één tot twee sproeibeurten per week toe.
Aarde iets ophogen rond de tuinplanten zorgt ervoor dat
het water optimaal opgenomen wordt. De grond vochtig
maken en bedekken met bijvoorbeeld houtsnippers is ook
een idee. Een nieuw ingezaaid gazon in het algemeen één
keer per dag besproeien, een ouder gazon niet in één keer
zoveel water geven dat het doorweekt raakt.

Dieren
Warmte betekent voor onze huisdieren rustig aan doen.
Warmtestress, irritatie, oververhitting of zelfs een zonnesteek liggen op de loer. Zorg te allen tijde voor voldoende
drinkwater op een of meerdere plekken. Ook vogels hebben
een schaduwplekje nodig. Niet op de tocht en voorzien van
vers (bad)water. Vergeet konijnen, cavia’s en andere kleine
dieren niet. Boven de 20° hebben ook zij schaduw nodig.
Voor honden en katten is een ‘koelmat’ of kletsnatte
handdoek om op te gaan liggen fijn. De hond meenemen
is leuk, mits onder de juiste omstandigheden. Wandel

‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat. Tussendoor is een
‘ontlastend’ kort rondje meer dan voldoende. Zorg voor
een schaduwplek, laat de hond verkoeling zoeken in niet
te koud (zee)water, neem altijd een flesje drinkwater mee
en bied water drinken regelmatig aan.
In onze buurt zijn veel honden gezegend met vervoermiddelen: een aanhangwagentje, fietsmand of bakfiets.
Er zijn er echter ook die naast de fiets meelopen. Met
temperaturen ver boven de 15° is dat onverstandig. Het
hondenlichaam koelt niet af met alle gevolgen van dien.
Ook intensief spelen of de hond (net als kleine kinderen) in
de auto laten wachten zijn absoluut ‘not done’. Helaas zijn
er elk jaar weer doden te betreuren. Veel hijgen, kwijlen,
onrust, moeilijk ademhalen, braken en lusteloosheid zijn
signalen om direct de dierenarts te bellen.
Gaat uw huisdier mee op vakantie, bedenk dan dat de vakantieplek vaak het territorium is van een ander dier. Dat
vraagt om aanpassing. Wees wijs en geniet van de zomer!

PAS OP!
De temperatuur in de auto kan binnen 10 minuten al meer
dan 50° bereiken!
Asfalt en zand worden wel 15° of meer warmer dan de
buitentemperatuur!

Woensdagmiddag 9 mei onthulde burgemeester Krikke een mozaïekbank
van bijna 7 meter lang op de Mient
hoek Kamperfoeliestraat. De bank
is in opdracht van stadsdeelkantoor
Segbroek gemaakt vanwege het 100-jarig bestaan van de Heesterbuurt en
100 jaar Berlage.
Kunstenares Yoke Rietbroek-Nijssen,
inwoonster van onze wijk, werd gevraagd
om een ontwerp voor de buitenkant
van de bank te maken en dat ook uit te
voeren. Zij vroeg en vond 20 vrijwilligers

om te helpen de bank te mozaïeken en
hield een rooster bij met de uren waarin
iedereen beschikbaar was. In totaal
hebben we ruim 730 uur aan de bank
gewerkt, onder alle weersomstandigheden: wind, regen, storm, vrieskou,
zonneschijn; en met verschillende
soorten tenten om de bank heen. Yoke
zelf was elke dag aanwezig en heeft
de vrijwilligers enorm goed verzorgd
met koffie/thee met koekjes en zelfs
Cup-a-Soup. Ze deelde ook pleisters uit
want er vielen vele gewonden, omdat
de tegels waarmee gewerkt werd dik

ONTHULLING BEELD
S H I R L E Y VA N D E R S T E E N

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

Op donderdag 29 juni is in de tuin aan de voorzijde
van Florence woonzorgcentrum Uitzicht, gelegen
aan de Zonnebloemstraat, een beeld onthuld. Het
kunstwerk, een abstract beeld van zwart Carrera
marmer (Bardiglio) en geïnspireerd op het werk van
Barbara Hepworth, is gemaakt door de heer A.P.M.T.
Bruijs, huisarts in de Bloemenbuurt. Hij maakte
het kunstwerk uit respect voor het zware werk van
verzorgers en verpleging in verpleeghuizen die
dagelijks alles op alles zetten om het leven van
de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en
schonk het beeld aan het wooncentrum. De onthulling
is verricht door de dochters van de heer Buijs in
aanwezigheid van de Coördinator Vrijwilligerswerk
en Mantelzorg van Uitzicht, bewoners en overige
belangstellenden.
Meer kunstwerken bekijken van de heer Bruijs kan
op:
brays-design.nl

waren. Er kwam een kachel, een radio
en een thermometer aan de wand. Wil
iemand nog een dropje?
Kortom: we hebben maanden gekampeerd en hard gewerkt. Er gingen
heel veel steentjes door onze handen:
staande, zittende, op de grond, zuchtend,
steunend, mopperend – want knippen
met de tang was niet makkelijk – maar
we hebben ook heel veel gelachen. Een
grote mozaïek ervaring rijker. Ik mis
ons kippenhok.

Ж
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Ditjes & Datjes
→

Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

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

→

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

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

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

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

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

MET DE HOFPAS VOORDEEL BIJ LOK ALE
BEDRIJVEN, INSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Zorginstelling Florence en Coöperatie De Volharding
hebben in 2017 het initiatief genomen tot de Hofpas.
Deze pas biedt u voordeel bij lokale bedrijven, instellingen en activiteiten. Hierdoor bent u goedkoper
uit en draagt u bij aan het levendig houden van de
winkelstraten in de regio Haaglanden. Inwoners van
voornoemde regio kunnen de pas gratis aanvragen via
dehofpas.nl Op deze site vindt u alle informatie
over de Hofpas. Ondernemers en instanties kunnen
zich op deze site tevens aanmelden als deelnemer.

DPZ 2016
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VÓÓR WELZIJN ZOEKT VRIJWILLIGERS

Woonachtig in Segbroek, 65+ en heeft u altijd al iets willen
organiseren voor uw eigen doelgroep?
Dan is dit uw kans. VÓÓR Welzijn biedt u de mogelijkheid om
samen met ons een project op te zetten dat de vitaliteit of
saamhorigheid in de wijk bevordert. Misschien heeft u wel een
goed idee om eenzaamheid tegen te gaan, bijvoorbeeld met een
koffie- of een wandelclubje. Samen met ons bedenkt u een plan
en bekijken wij de mogelijkheden. Voor meer informatie neemt
u contact op met de ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn via
070 – 205 24 80
wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl.

SPEELPLEK BLAUWE DRUIFJESPAD

In juni zijn de rubbermatten onder de kabelbaan op de speelplek aan het Blauwe Druifjespad
vervangen door kunstgras. Het stadsdeel liet dit werk
uitvoeren omdat de matten versleten waren. Omdat
er onder en rondom de overige speeltoestellen kale
plekken in het gras waren ontstaan, werd ook daar
kunstgras aangebracht. Het betreft kunstgras dat met
zand wordt onderhouden. Deze variant is veilig en
vormt geen risico voor de gezondheid van u en uw
kinderen. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact
op met de medewerkers van het stadsdeel via
segbroek@denhaag.nl

→

→

AFVAL SCHEIDEN - CONTAINERS CHRYSANTPLEIN

Misschien is het u al opgevallen, op het Chrysantplein
staat sinds eind mei een ‘PMD’-container. De gemeente
plaatste deze container op verzoek van bewoners.
PMD staat voor Plastic, Metaal en Drinkpak. Door deze
materialen te scheiden, helpt u het milieu te sparen.
Bovendien kunnen producten gerecycled worden
tot grondstoffen waarvan nieuwe producten worden
gemaakt, zoals nieuwe plastic flessen, speelgoed en
automaterialen. Van drankpakken worden bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, kartonnen dozen of
wc-papier gemaakt. Oud blik wordt nieuw blik. Een
van de twee glascontainers op het Chrysantplein is
weggehaald. U kunt zowel uw bonte als witte glas kwijt
in de glascontainer die er nog staat. Meer informatie
over afval en gescheiden inzameling vindt u op
denhaag.nl/afval.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de
medewerkers van het stadsdeel via
segbroek@denhaag.nl

Individuele computerbegeleiding en computerinloop
Als vrijwilliger begeleidt u wekelijks een oudere die behoefte
heeft aan ondersteuning op het gebied van de pc, laptop,
smartphone of tablet. U gaat met 1 of meer personen per week
individueel aan de slag, gedurende 10 weken 1 uur per week
per persoon.
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers voor de computerinloop.
Voor meer informatie neemt u contact op met de ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn via
070 – 205 24 80
wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
Vrijwilliger Kinderactiviteiten 4 t/m 12 jaar
VÓÓR Welzijn Jeugdwerk Segbroek is op zoek naar vrijwilligers
die kinder- en vakantieactiviteiten willen begeleiden in Segbroek
en mee willen denken over het opzetten van nieuwe kinderactiviteiten in het Haagsche Hopje aan het Newtonplein. Uw taken
bestaan uit: begeleiden van kinderactiviteiten, meedenken over
de invulling van nieuwe creatieve en/of sportieve activiteiten. Wij
bieden: ondersteuning door een beroepskracht, een gezellige
en collegiale werksfeer en een reiskostenvergoeding.
Voor meer informatie: Michel van der Helm, Jeugdwerker Segbroek, Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6,
06 – 510 54 688
Michel.vanderhelm@voorwelzijn.nl.
Nieuw in Segbroek! Talent VÓÓR
VÓÓR Welzijn vindt het geweldig om mensen te koppelen en
vooral als mensen gebruik kunnen maken van elkaars talent(en).
Heeft u een talent, wélk talent dan ook, dat u graag wilt overbrengen en aan een stadsdeelgenoot? Meldt u dan nu aan voor
het project Talent VÓÓR. Geïnteresseerden in de leeftijd van
16 tot 99 jaar worden aangemoedigd te reageren. Voor meer
informatie neemt u contact op met een medewerker van VÓÓR
Welzijn Segbroek:
070 – 205 24 80
c.lopatin@xtravrijwilliger.nl
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WIJKBER A AD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

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

Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

Stephensonstraat 48 | 070 220 00 01 | www.pcrefresh.com

IN DE WIJKWIJS!
MEER INFORMATIE:
Marja van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.

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 33 33
(ook voor Ouderenwerk en Algemeen maatschappelijk werk)

Penningmeester
Rien Haring
mharing@kpnmail.nl

Avond, nacht, weekend

Overige leden
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com

POLITIE (GEEN SPOED)

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

OOK U KUNT ADVERTEREN

140 70 (keuzemenu)

Secretaris
Jurrie Vos
jcvos@ziggo.nl

Marja Haring
06 - 16 78 08 80

Altijd een vrijblijvende diagnose.

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP
070 - 346 96 69

112

Bureau Segbroek
0900 8844
WIJKAGENT
Karin van Raamsdonk
karin.van.raamsdonk@politie.nl
SCHOOLWIJKAGENT
Kristian Harmelink
schoolwijkagent.segbroek@politie.nl
BR ANDWEER (GEEN SPOED)
070 - 424 46 00
WIJKBUS SEGBROEK
Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur)
070 - 368 50 70
TAXIBUS
Regiotaxi Haaglanden
088 966 6000
GROF VUIL
Op afspraak gratis opgehaald
070 - 366 08 08

Nuttige informatie Gemeente Den Haag en stadsdeel Segbroek
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COLOFON

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 3 - juli 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

39

WIJKWIJS QUIZ
Hieronder worden 8 PERSONEN die recentelijk in het nieuws waren, beschreven door middel van 4 clues.
De overgebleven 8 woorden vormen samen aanwijzingen naar een ZOMERS EVENEMENT.
1.

Behoefte Italië Limburg net roze

2.

Aardbeien Brexit conservatief mei premier

3.

Ace literatuur nobel songwriter speech

4. Dokter proces Rudy service show
5.

Katwijk Liverpool Londen Rotterdam Utrecht

6.

Gestopt gras presentator programma Przeswalkipaard

7.

FBI klimaatakkoord love Melania tweets

8.

Formatie groen mouwen snotneus wit

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.
EVE

Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
redactiewijkwijs@gmail.com

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!

FOTOGR AFIE

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

Elly Asscheman

etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 met vergaderwerkplek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen

VORMGEVING

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

Gertrude Lok

8 personen per dag.

info@6500kelvin.nl

De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via Wifi,
printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.

DRUK
Drukkerij Pasmans Den Haag

Uitslag prijsvraag ‘Een wedstrijdje waarnemen’
In Wijkwijs 2 van mei 2017 plaatsten wij een aantal foto’s,
gemaakt in de Bloemenbuurt, en daagden wij u uit deze
plekken te vinden en te beschrijven door de straatnaam
te melden, inclusief het huisnummer van de betreffende
woning.

Het doet ons veel plezier om hier de winnaar van de
‘kijkwedstrijd’ bekend te maken:
Wij feliciteren de heer Carel van Bussel van harte met
zijn foutloze inzending! De cadeaubon van € 25,- komt zo
spoedig mogelijk uw kant op.

DE CORRECTE ANTWOORDEN:

Over de resultaten van deze prijsvraag/ wedstrijd kan niet
worden gecorrespondeerd.

Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen naar Saskia de Swart:
lokaal7@dehyacint.nl

ADVERTENTIES
Marja van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com

1

2

3

4

SLUITINGSDATUM KOPIJ
17 september 2017
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 4
13 oktober 2017

Klimophof 14

Goudenregenplein 4

Goudsbloemlaan 15/19/23 Sneeuwbalstraat 226
(BG, 1e etage, 2e etage)

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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