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Op 8 juni jl. ontving het wijkberaad het bericht
dat wijkvereniging De Kruin heeft besloten de
vereniging op te heffen en het wijkgebouw aan
de Acaciastraat te sluiten. Met deze opheffing
vervalt de reden om De Kruin te herhuisvesten
in de Bloemenbuurt en is dit project stopgezet.
Dit betekent dat de geplande aanbouw voor De
Kruin in de tuin van het wijkcentrum niet meer nodig
is. Ik kan niet ontkennen dat dit bericht gunstig
is voor het wijkberaad, maar voor het bestuur en
de leden van De Kruin is dit besluit diep triest.
Wij hebben veel respect voor het bestuur van
De Kruin dat zich tot het laatst toe heeft ingezet
om hun situatie te behouden. Onderdeel van de
herhuisvesting van De Kruin was een bouwtechnische verbetering van een aantal ruimten in het
bestaande gebouw. Ondanks de stopzetting van
het herhuisvestingsproject gaat het wijkberaad
met de gemeente in nader overleg over mogelijke
verbeteringen van deze ruimten.
De verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid van
het winkelgebied op de Goudsbloemlaan laat
nog steeds te wensen over. Recentelijk heeft
de gemeente de ‘Ontwerpgroep toekomstige
inrichting Goudsbloemlaan/Anemoonstraat’
ingesteld met als doel te komen tot een breed
gedragen visie voor het gebied met daaraan
gekoppeld een uitvoeringsprogramma. In deze
ontwerpgroep participeren bewoners, ondernemers, de Jumbo, het Segbroek College, het
wijkberaad en de gemeente. Prioriteit heeft verbetering van de verblijfskwaliteit in samenhang
met de verkeersveiligheid en versterking van het
winkelgebied dat ook bereikbaar moet blijven voor
consumenten uit omliggende wijken die deels met
hun auto komen. In dat kader wil de gemeente
ook onderzoeken of voor gemotoriseerd verkeer

de Goudsbloemlaan kan worden aangesloten op de
Segbroeklaan in de richting van de Houtrustbrug.
Deze aansluiting zou de verkeersdruk in de wijk en
op het Goudenregenplein moeten verminderen en
zou tegelijkertijd kunnen worden aangelegd met de
inrichting van een rotonde op het kruispunt Kwartellaan – Sportlaan – Segbroeklaan.  
Momenteel lopen er meerdere projecten in de wijk.
De gemeente is voornemens begin juli een bijeenkomst in het wijkcentrum te houden om de bewoners
van de wijk te informeren over deze projecten. Deze
betreffen de herinrichting van de Goudsbloemlaan/
Anemoonstraat bij het winkelgebied waartoe de
eerder genoemde ontwerpgroep is ingesteld en
informatie over de rioolvervanging in en herinrichting
van een aantal straten en dergelijke. Daarnaast wil
de gemeente u nader informeren over de plannen
de verkeerssituatie op en rondom het Goudenregenplein te verbeteren. Op 9 juni was daarover een
eerste informatiebijeenkomst voor de bewoners. Meer
daarover vindt u elders in dit nummer van Wijkwijs.
Dit is mijn laatste voorwoord. In het februarinummer van
Wijkwijs kondigde ik mijn terugtreden als voorzitter
van het wijkberaad aan. Op 1 september a.s. leg ik
mijn voorzitterschap neer. Ik vond het een mooie tijd
waarin ik met velen van u heb mogen samenwerken
en waarvoor ik u dankbaar ben.
Tot het aantreden van een nieuwe voorzitter – er is
helaas nog geen opvolger – neemt Jurrie Vos, secretaris van het wijkberaad, het voorzitterschap waar.
Ik ben blij dat hij dit op zich wil nemen en wens hem
daarbij veel succes toe. Ik blijf in het bestuur van het
wijkberaad en zeg graag tegen u allen: ‘Tot ziens.’
Ik wens u een mooie zomer.

VAN DE VOORZITTER
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INTERVIEW

Vrijwilligerswerk is super!
E L I S A B E T H VA N E L S E N

P E T E R D E LO O F F

Hoe het verder ging
WIE: Sterre Collet en Amely Schaafsma
SCHOOL: Groep 7 basisschool (Amely)

en eerste klas VMBO (Sterre)
VRIJWILLIGERS SINDS: 2015
ACTIVITEITEN: Gereedmaken Wijkwijs

voor bezorging
UITSPRAAK: "Vrijwilligerswerk is

super!"

Hoe het begon
Ongeveer een jaartje geleden waren Sterre en Amely
op een feestje in het wijkcentrum.
‘Loukie Nak kwam naar ons toe - zij regelt de
bezorging van Wijkwijs - en vroeg of we haar niet
een handje konden helpen,’ vertelt Amely.
‘Ze kent ons want we wonen bij haar om de hoek
en mijn moeder heeft vroeger ook het wijkblad
bezorgd,’ gaat Sterre in een adem door.
Nu, helpen, dat wilden de meiden wel. Vanaf
dat moment maken ze bij elk nieuw nummer van
Wijkwijs de pakketjes voor de bezorgers klaar. Soms
nemen ze ook de bezorging op zich, als iemand eens
een keer niet kan.

De dozen met het nieuwe nummer van Wijkwijs
werden altijd bij Loukie Nak thuis bezorgd. Daar
gingen de meisjes dan heen om de stapeltjes uit
te tellen.
‘Juup, Loukies man is een keer bijna over een
stapel dozen gestruikeld. Dus nu gaan we naar het
kantoortje in het wijkgebouw,’ zegt Sterre. Met de
nieuwe jas voor Wijkwijs werden het ook wel erg
veel dozen.
‘Hoeveel bezorgers zijn er eigenlijk?’ wil ik weten.
‘Een stuk of vijftien,’ reageert Amely. ‘En het
aantal wijkwijzen dat ze moeten hebben is heel
verschillend. Het kunnen er 120 zijn, maar ook meer.’
De een heeft dus meer exemplaren nodig voor zijn
bezorgronde dan de ander. Ze tellen voor iedere
bezorger het precieze aantal bladen uit, doen die
in dozen, zetten de straatnamen en de naam van
de bezorger erop, en dan zijn ze klaar en kan de
bezorging beginnen.
En wat vinden jullie ervan vrijwilligerswerk te doen?
‘We vinden het wel leuk, dat helpen. En willen
graag iets voor een ander doen,’ antwoordt de een.
‘Dat geeft gewoon een goed gevoel. En soms krijgen
we er ook 2 euro voor,’ vult de ander aan.
Het is echt een soort tweespraak. De een begint
met praten en de ander maakt het af. De meiden
vullen elkaar automatisch aan.

Vertel eens, hebben jullie in dat jaar al iets bijzonders meegemaakt?
‘De eerste keer dat we de Wijkwijs in het kantoortje
gingen doen,’ begint Amely.
‘Oh, ja, toen deden we de deur dicht. We hadden
de knip erop gedaan, maar toen kregen we de
deur niet meer open!’ valt Sterre meteen bij. ‘Nou
is er zo'n klein raampje met plantjes ervoor en wij
dachten dan kunnen we die plantjes weghalen en
dan kan een van ons door dat raampje naar buiten
klimmen en de deur weer openmaken. Maar het is
zo'n soort raampje dat je alleen maar op een kiertje
kan zetten. We konden er dus niet doorheen.’
Dat was schrikken. Er werd ook wel een enkel
traantje gelaten en één van de twee moest heel nodig
plassen. ‘We dachten we komen er nooit meer uit.
Het was vijf uur en alle andere mensen waren uit
het gebouw. We zaten helemaal alleen.’ Ze kunnen
er nu gelukkig wel om lachen. Uiteindelijk kregen
ze de deur weer open. In hun paniek hadden ze de
knip de verkeerde kant op gedraaid.
Vertellen jullie eens iets over jezelf. Wat doen
jullie graag?
‘We éénwieleren samen,’ klinkt het in koor.
‘Eénwieleren, wat is dat?’ vraag ik hun.
‘Dat is een soort fiets met één wiel en een zadel.’
Aha, denk ik, zoals je wel in het circus ziet, en
ik herinner me dat ik de meiden ermee door mijn
straat heb zien fietsen. ‘Dat zal niet makkelijk zijn,
want je moet goed je evenwicht zien te bewaren,’
veronderstel ik.
Het blijkt inderdaad niet eenvoudig: ‘In het begin
was het erg moeilijk, we hebben maandenlang
geoefend en we vallen zelfs nu soms nog om. Maar
binnenkort gaan we optreden, in een circustent,
bij Sportvereniging Die Haghe. Die bestaat 90 jaar.
En dan gaan wij samen éénwieleren.’ Om de show
van Die Haghe te promoten gaan ze de dag na het
interview ook éénwieleren voor Omroep West.
Verder doet Sterre aan streetdance en Amely aan
turnen. Streetdance, zo leggen ze me uit, is een
moderne vorm van groepsdansen. Met z’n allen
tegelijk maak je allerlei bewegingen en passen,
zoals de bounce en de slide, op de maat van hedendaagse popmuziek. De bewegingen zijn eerder
schokkerig dan vloeiend, streetdance komt neer op
een soort mix van jazzballet en hiphop. Ook Amely
deed eerder aan streetdance, maar turnen vindt ze
leuker. Ze houdt vooral van de vloer. Met salto’s,
radslagen en flikflaks, wervelt ze over de mat. Bij
een wedstrijd werd ze ooit derde. Ze wil er graag
heel goed in worden.

Van wat voor muziek houden jullie?
‘We zijn heel erg fan van Justin Bieber (red, een
tieneridool). Hij is heel knap en heeft leuke liedjes.
We keken een keer op Facebook en toen zagen we
een berichtje dat hij een muziektoer ging doen. We
lazen dat hij ook in Arnhem kwam en we wilden er
allebei heel graag heen.’
Na veel vragen mochten ze eindelijk van hun ouders
en nu gaan ze op 8 oktober naar het concert van
Justin Bieber. ‘Ik heb het kaartje voor mijn verjaardag gekregen, want het was best wel duur,’ merkt
Sterre nog op. Amely kreeg het kaartje met kerst.
Zitten jullie trouwens veel op Facebook?
‘We zitten meer op Instragram en Snapchat, daar
kun je ook foto’s en filmpjes bekijken. En we kijken
op Youtube naar Enzoknol. Dat is een vlogger. Hij
maakt videofilmpjes van zichzelf en die zijn best
wel grappig,’
‘Een keer zat hij in zijn eentje op een fiets en toen
ging hij op het voorrek staan. Hij viel en heeft toen
zijn arm gebroken. Zijn vriendin wordt er helemaal gek van! Hij had ook opeens zijn haar blond
geverfd. Die griet moest gewoon huilen dat hij dat
had gedaan. Hij doet best rare dingen, maar het is
wel leuk om naar te kijken,’ grinniken de meiden.
Ik snap het. Onder het mom van ‘Doe dit niet thuis!’
haalt hij allerlei gekkigheid uit.
Toekomst
De meiden zijn van plan voorlopig nog met het
uittellen van de pakketjes te helpen. Na de middelbare school wil de een de zorg in. Ze weet nog
niet precies wat, maar dat het iets in de zorg wordt,
staat vast. De ander denkt erover juf te worden.
Het zijn leuke, spontane meiden, die twee. Ik wens
ze veel plezier bij het concert van Justin Bieber op
8 oktober in Arnhem.

Ж
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VAN DE REDACTIE

Het eerste artikel uit Wijkwijs 3 zet de
toon: in dit nummer zetten we verschillende vrijwilligers uit de buurt in de schijnwerpers. Als een eerbetoon aan allen die
zich belangeloos inzetten in de wijk.

met een zwanenfamilie, liefdevol geobserveerd
door Ingrid den Boer. En Mieke van der Aa vertelt
hoe het staat met de bouwplannen aan de Daal en
Bergselaan. Ook vindt u weer twee recensies, dit
maal van de hand van een drietal dames van de
leesclubs uit het wijkcentrum.

We hebben gekozen voor de twee jongedames die
we bij Wijkwijs node kunnen missen. Leuke, pittige
meiden die laten zien dat je op jonge leeftijd al met
vrijwilligerswerk kunt beginnen. Verder komt er
een oudere dame langs met een enorme staat van
dienst en een gepensioneerde heer met gouden
handen. Hun jarenlange inzet en betrokkenheid
maken veel mogelijk bij De Hyacint. En laten we
de wijkbus niet vergeten. Die draait ook geheel op
vrijwilligers. U leest erover in deze Wijkwijs.

Verder hebben we nog een vraag. Heeft u een bijzondere tuin en wilt u andere lezers van Wijkwijs
laten zien wat er allemaal mogelijk is behalve grind
en steen? Stuur ons eens een foto. Bij voorkeur
gemaakt met digitale camera of smartphone. De
foto dient als inspiratie voor lezers die van hun
tegeltuin ook een groene gaarde willen maken.
De oproep past bij het motto ‘een tegel eruit, een
plant erin’ van Operatie Steenbreek, waarover we
u ook berichten.

Het verheugt ons dat verschillende gastschrijvers
ons artikelen hebben gestuurd. U maakt kennis

Fijne zomer!
De redactie

INTERVIEW

Maatschappelijk
óf sociaal werker
Geld- en relatieproblemen voeren de lijst aan van de casussen waarmee de zes
maatschappelijk werkers binnen Segbroek te maken hebben. Met een van hen,
Rosita Naipal (Paramaribo, 1962), die dit werk al 32 jaar met hart en ziel doet,
bespraken we onlangs wat er in de loop van de jaren in haar werk is veranderd
en wat momenteel de positie van het ‘Algemeen maatschappelijk werk’ is binnen
het geheel van welzijnsvoorzieningen in Segbroek.

L E E N N A U TA

P E T E R D E LO O F F

Op zoek naar meer efficiëntie in welzijnsland

Met de komst van deze wsp’en is de hulp van een
maatschappelijk werker nog steeds beschikbaar
en zal dat ook blijven. Het verschil is dat er tegenwoordig ‘getrapt’ wordt gewerkt. Iemand die
een vraag of een probleem heeft, gaat eerst naar
het dichtstbijzijnde wsp. Voor bewoners van de
Bloemenbuurt is dat te vinden in wijkcentrum ’t

Den Haag kent sinds een paar jaar een netwerk
van 21 zogeheten ‘wijkservicepunten’ (voortaan:
wsp’en), die onderdak vonden in al bestaande
buurt- en wijkcentra. Het is het resultaat van
een gigantische sanerings- en fusieoperatie van
de afgelopen tien tot vijftien jaar.

→
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E VA K U Y L M A N

Lindenkwadrant aan de 2e Braamstraat 6.
Eenvoudige vragen kunnen soms al direct door een
baliemedewerker worden beantwoord. Zo niet, dan
komt een zogeheten ‘cliëntondersteuner’ in beeld. Deze
gaat samen met de cliënt op zoek naar een oplossing.
Daarbij kan het nodig blijken te zijn dat er naar een
maatschappelijk werker, ouderenconsulent of naar
het Sociale Wijk Zorg team (voor complexe problemen)
wordt ‘doorgeschakeld’.

Vrij?
Opeens dat prachtige weer!
Ik zit als enige op een klein terras met een kop
thee. De eigengebakken chocoladetaart was
heerlijk! Lui leun ik achterover tegen een muurtje
achter me, genietend van de warme zon op mijn
gezicht. Ver weg het geluid van verkeer. Hoog
boven me een merel die uitbundig zijn liedje zingt.
Waanzinnig drukke week gehad, veel 's avonds op
de bank gehangen bij de tv. De verschrikkelijke
beelden van wéér ergens een aanslag van IS op
een ziekenhuis, een bus met kinderen, op een
zonnig terras, op plekken waar het in ieder geval
veilig leek, zitten nog op mijn netvlies.
Niet aan denken nu. Ontspannen. Het is goed
hier, op deze plek, in de zon, in deze stilte. Je
zou hier zo maar in slaap kunnen vallen.   
Een groep jongelui loopt naar een picknicktafel
vlakbij. Men ploft neer. Drie plaatsen aan de
tafel blijven vrij.   

Even een steuntje in de rug
Bestond voorheen nog al eens het beeld dat je met een
probleem naar een maatschappelijk werker kon gaan,
die het dan wel even voor je oploste; een beeld dat zo’n
beetje uit de jaren de ‘geitenwollen-sokken-periode’
van de vorige eeuw stamt.
Vandaag de dag gaat het om actieve coöperatie. Cliënten
krijgen een (tijdelijk) steuntje in de rug om daarmee
hun eigen oplossingen te vinden. ‘Zij worden in hun
eigen kracht teruggezet en hun sociale netwerk wordt
ingezet en waar nodig versterkt,’ licht Rosita toe. Het
is daarmee steeds meer op een vorm van coaching
gaan lijken.

Veel financiële problematiek
‘Ik heb deze week al twee cliënten geholpen om gebruik
te kunnen gaan maken van de voedselbank,’ vertelt
Rosita, daarmee illustrerend dat ook in Segbroek van
toenemende stille armoede sprake is.
Financiële problemen vormen volgens haar vaak
het trieste slotakkoord (in mineur) van allerlei onderliggende problemen: werkeloosheid, relatie- en
opvoedingsproblemen, huiselijk geweld, psychische
en sociale problemen. Vaak schuilt er achter een
ogenschijnlijk simpele hulpvraag een kluwen aan
problemen. Het aantal complexe vragen neemt de
laatste jaren duidelijk toe.
Dergelijke ingewikkelde casussen vragen om een integrale, centraal gestuurde aanpak. Daarom heeft de
gemeente sinds 2015 in alle Haagse wijken zogeheten
’Sociale wijkzorgteams’ (SWT’s) in het leven geroepen.
Met één vaste contactpersoon wordt met verschillende disciplines (zoals wijkverpleging, thuiszorg, GGZ,
maatschappelijk werk en dergelijke) een integraal plan
van aanpak opgesteld en gerealiseerd. De effecten
zijn bemoedigend.

Maatschappelijk werker in hart en nieren
Het moet Rosita, met haar staat van dienst van 32
jaar, van het hart dat het haar de nodige moeite
kost - ‘het vraagt nogal wat’ - om binnen de veranderde structuur haar werk met voldoening te
blijven doen.
Kijkend naar de toekomst, zullen maatschappelijk
werkers niet alleen moeten wennen aan een andere
naam, die van ‘sociaal werker’. Zij zullen ook - en
dat is veel ingrijpender - hun werkzaamheden
naar een bredere inzetbaarheid moeten aanpassen, met behoud van hun specifieke kennis van
de individuele hulpverlening.

Met elkaar is er een lange wandeling gemaakt,
hoor ik. Er wordt koffie besteld mèt. De eigengebakken chocoladetaart gaat er goed in. Het
groepje blijkt elkaar al heel lang te kennen. Er
moet veel worden bijgepraat. Dat gebeurt. Door
elkaar heen; ècht luisteren naar elkaar? Nou, nee.
Al pratend haalt de een na de ander een mobieltje
tevoorschijn en legt het ding vlak voor zich op
tafel. Vliegensvlug trommelen vingers op de
schermpjes. Men kijkt elkaar niet aan.
Af en toe rinkelt een van de mobieltjes. Dan stokt
het gesprek, staart de eigenaar op het schermpje,
zegt schichtig glimlachend: 'Sorry hoor, dit moét
even.' En loopt er dan diep gebogen, hand over
een oor, druk pratend mee weg.  
Ze krijgen trek na de koffie. Bestellen salades.
Daar hoort een wijntje bij. Karafje? Kijk die zon
in het glas! Ze raken niet uitgepraat. Elkaar aankijken? Geen tijd voor. Een tweede, een derde

Rosita heeft moeite met de naamswijziging. Ze
ziet zich als een maatschappelijk werkster van de
‘oude stempel’. Ze verliest voor haar gevoel haar
vertrouwde basis en er wordt een enorm appel
gedaan op haar flexibiliteit. Daarmee is niet gezegd
dat ze haar werk niet langer zinvol en uitdagend
vindt. Het ondersteunen van mensen en hen ‘terugzetten in hun eigen kracht’ om hun situatie
te verbeteren, is nog steeds haar belangrijkste
drijfveer om dit werk met plezier te blijven doen.
Wat de toekomst van het algemeen maatschappelijk werk ook moge worden, Rosita wenst haar
prachtige beroep nog vele jaren te kunnen uitoefenen. We wensen haar en haar collega’s daar veel
inspiratie en voldoening bij.

Ж

karaf wijn komt op tafel. Steeds vaker rinkelt een
mobieltje. Steeds minder wordt er sorry gezegd
en dat het éven moét! Gewoon blijven zitten en
even een ander gesprekje meenemen kan toch
ook! Wel zo makkelijk. Beleefdheid heeft zijn
grenzen tot er wijn bij komt.   
Een jonge man, donker, vriendelijk gezicht, komt
naar de picknicktafel toe, wijst naar de drie lege
plaatsen.

'Vrij?'
Men knikt. De man glimlacht. Geeft iedereen
een hand. Kijkt om zich heen. Ziet twee mannen
naar het terras toekomen.
'Dat zijn mijn beste vrienden!' zegt hij tegen de
anderen aan tafel. Hij straalt. Omhelst zijn vrienden, bestelt een karaf water. De vrienden geven
ook iedereen een hand. Er wordt nauwelijks
opgekeken. De vrienden nemen plaats. Drie
donkere hoofden buigen zich belangstellend
naar elkaar toe. Aangenaam zachte stemmen.
Niet één mobieltje op tafel.
'Hoi,' zegt een van de anderen. 'Waar komen
jullie vandaan?'  
'Uit Syrië.'
Ik voel een hand op mijn schouder. Een stem:
'Mevrouw! Wakker worden. We gaan sluiten.'

COLUMN
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Start nieuwe 8 weekse trainingen: dinsdagavond 6 of woensdagochtend 7 september

Een
dienstbaar
hart
op de
juiste
plaats

WIE: Jan van ‘t Hart
BEROEP: Elektricien, eigenaar hengelsport- en meubelspeciaalzaak
VRIJWILLIGER SINDS: 2012
ACTIVITEITEN: Beheerder wijkgebouw, invaller bij ‘Eten voor jong oud’,
bezorger Wijkwijs en blad van de KBO (Katholieke Ouderenbond) samen met
zijn vrouw, organisator dagjes uit voor de visclub

ONTWERP WAAR JE HET WARM VAN KRIJGT
º HUISSTIJLEN

º WEBSITES

º APPS

º TIJDSCHRIFTEN

UITSPRAAK: "Als vrijwilliger hoop je de inspiratie te zijn voor de niet
vrijwilligers."

º VERPAKKINGEN

6500ºKELVIN CROSSMEDIA DESIGN | GOUDENREGENPLEIN 65 DEN HA AG | W W W.6500KELVIN.NL
E L I S A B E T H VA N E L S E N

P E T E R D E LO O F F
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Hoe het begon
Zo’n drie-en-een-half jaar geleden nam Jans vrijwilligerswerk voor De Hyacint een aanvang. Hij was net
met pensioen en leerde tijdens ‘Eten voor jong en oud’
Margareth Korpel kennen. Die had indertijd het beheer
van het wijkgebouw onder haar hoede. ‘Toen zij besloot
daarmee op te houden - het werd haar te druk en ze deed
ook nog de tuin - vroeg ze of ik het niet wilde overnemen.’
Sindsdien zwaait Jan de scepter over het wijkcentrum.

Hoe ging het verder
De zorg voor het wijkgebouw betekent ook allerlei klussen klaren. Daarbij komt Jans beroep van elektricien
hem goed van pas. Hij legde beneden ledverlichting
aan, installeerde de geluidinstallatie en zorgde voor de
elektrische bedrading in Lokaal 7. Verder verleent hij
regelmatig hand-en-spandiensten in de tuin. En hij is
ook niet te beroerd om de aardappels te stampen als een
van de vaste vrijwilligers er eens een keer niet is bij ‘Eten
voor jong en oud’. Hij eet graag een hapje mee en bedankt
na afloop altijd iedereen voor de lekkere maaltijd die ze
weer op tafel hebben gezet. Met een kwinkslag, want Jan
houdt van entertainment. ‘Het moet een beetje speels
zijn, het gaat ook om het maken van sfeer.’ Het doet hem
deugd als mensen tegen hem zeggen dat ze hem gemist
hebben wanneer hij er zelf eens niet is. Dan merk je dat
het gewaardeerd wordt.
Vond je het vanzelfsprekend om na je pensioen vrijwilligerswerk te gaan doen?
‘Daar heb ik niet zo bij stilgestaan. Ik heb wel altijd
gedacht dat ik wat moest blijven doen. Ik heb een
schat van een vrouw maar ik moet haar niet de hele
dag zien,’ zegt hij gekscherend. Hij is gewoon graag
bezig. Hij organiseert ook competities en uitjes voor
de visclub, helpt oude klanten als er iets met de
elektriciteit moet gebeuren, en doet af en toe werk
voor een 65+ uitzendbureau. Zo bracht hij laatst in
het kader van energiebesparing, waar hij alles vanaf
weet, ledverlichting aan voor de gemeente. Het is een
prettige aanvulling op zijn AOW. Vroeger was hij in
goede doen, maar door een inbraak ging zijn eerste
zaak failliet en raakte hij alles kwijt. Jan treurt er
niet om. Hij is een tevreden mens. Zijn huis in de
Sneeuwbalstraat is afbetaald en helemaal naar eigen
smaak aangepast en verbouwd.
Hoeveel dagen per week ben je bezig?
'Heel variabel, soms is het een halve dag, maar het
kan wel eens oplopen tot een paar dagen per week.
Ik heb ook verbouwd, beneden en in lokaal 7, en ik
heb kasten geplaatst, en ook de keuken... Dan loopt
het aardig op.’ ‘Het wijkbestuur is dus heel blij dat je
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zulke handige handen hebt,’ merk ik op. ‘Ja, dat hoop
ik wel, dat ze daar blij mee zijn,’ reageert hij met een
lach. Jan zit dicht bij de bron want hij is tevens lid
van het wijkberaad. Hij beslist mee over het beleid
van De Hyacint en kan ook zijn eigen ideeën naar
voren brengen.
Wat houdt het beheer eigenlijk allemaal in?
‘Kijken of de schoonmaakploeg zijn werk goed doet, in
de gaten houden wat kapotgaat en we eventueel moeten
vervangen. Naar wensen van mensen luisteren. "Ik wil
een plankje hier, een dingetje daar..." Maar het gaat ook
om de verhuur van het gebouw en alle activiteiten. Dat
doet Jeannet, mijn vrouw, die doet het e-mailverkeer.
We krijgen zóveel verzoeken binnen: voor avonden,
voor kinderverjaardagen of nieuwe activiteiten. Nu
ligt er weer een aanvraag voor zwangerschapsyoga,
of we dat in kunnen passen. Maar dat gaat niet altijd,
want het gebouw is door alle clubs vrijwel altijd bezet.’
Jeannet houdt dus de administratie bij van alle vaste
en incidentele activiteiten. Ook regelt ze afspraken
en controleert ze de financiën. Tot november stond
ze nog in de meubelzaak die ze samen hadden.
Wat voor soort mens moet je zijn om vrijwilligerswerk te
doen?
‘Je moet wel sociaal zijn en ook bereidwillig. Je moet
inspringen wanneer het gevraagd wordt. Als iemand
me belt of ik even kan komen, dan ga ik. En je moet
de mensen nemen zoals ze zijn, dat kan niet iedereen.’
Ook accepteren dat het niet altijd gaat zoals jij het
graag zou willen hebben, is belangrijk. Zelf had hij
graag sfeerverlichting willen aanbrengen in de tuin,
maar hij vindt het geen probleem dat anderen dat
liever niet hadden. ‘Dat moet je accepteren van elkaar.’
Wat zou je nog graag kwijt willen?
‘Het zou leuk zijn als we wat jongere mensen erbij
kregen, in de leeftijd van 12 tot 35 jaar. Daar zou wel
wat aan gewerkt moeten worden. Ik heb er best ideeën
over. Ik zou de winkeliers erbij willen betrekken, die
zitten ook in de wijk, of een leuke muziekavond willen
houden voor de jeugd om mensen te trekken. Maar
daar denkt niet iedereen hetzelfde over.’

Werk aan de winkel
Samen drinken we nog een kop koffie met een koekje in
de tuin van het wijkcentrum. Het is er heerlijk. Het zonnetje schijnt. Er liggen plassen op het plein ook al heeft
het dagen niet geregend. Binnenkort worden de tegels
vervangen door vlonders zodat het water beter wegloopt.
U begrijpt wie daar een handje bij helpt.

Ж

VOOR A ANKONDIGING

Zet in uw agenda!...

24 SEPTEMBER…BURENDAG
ë
Ö
in het wijkcentrum!! }zë

Natuurlijk is juli nog maar net begonnen en duurt het nog even, maar het wijkberaad is erin geslaagd
u een leuk programma aan te bieden en kan het niet laten daarvan nu al iets te onthullen.

Wanneer? Op zaterdag 24 september van 13.00 uur tot 18.30 uur.
Waar? In de tuin achter het wijkcentrum Anemoonstraat 25.
Voor wie? Voor jong en oud in de Bloemenbuurt.
Is er een thema? Wat dacht u? In deze tijd doen we toch alles met een mooi doel?
Onze maatschappij legt steeds meer de nadruk op individualiteit, dus gaan we iets doen aan saamhorigheid en met elkaar delen. Onder het motto 'delen is het nieuwe hebben' bieden we u verschillende
activiteiten aan:

→

RUILMARKTOF WEGGEEFMARKT

→

TAARTENBAKWEDSTRIJD

→

INTERNETCAFÉ PLUS

→

KINDERKUNST WORKSHOP

dus zonder betalen: bruikbare spullen die
niet  kapot zijn, vooral kinderspeelgoed.
met een echte jury, daarna koffie, thee en taart
eten. Uw taart moet wel thuis gebakken worden!
jong leert oud en oud leert jong over het gebruik van de computer, laptop, smartphone en tablet.
Kinderen maken gezamenlijk een kunstwerk
op het plein van de tuin onder leiding van echte
kunstenaars, zoals tekenen met stoepkrijt, leren
schilderen op een echt doek en poppenkast spelen!

→

EEN WENSBOOM

→

LEZING DOOR JEROEN BOON

te vullen met wensen voor en door bewoners
en wie dat wil, mag zijn wens delen op de Facebook
pagina van het wijkberaad. Voor iedere wens iets
lekkers als beloning!!
en informatiemarkt over buurtnetwerken in het
kader van delen is het nieuwe hebben.

Muziek? In ieder geval treedt ons Bloemenkoor
op, meezingen mag. Verder kunt u genieten van
‘Brazil interaction’ door Kees Gelderblom op
gitaar en Marco Santor op percussie. Andere
optredens zijn nog een verrassing.
Ter afsluiting bieden we u een lopend buffet
voor een kleine prijs, samengesteld door de
koks van
Thuisafgehaald.nl. Deelname
graag melden aan
wijkberaad@dehyacint.nl
Hebben we u enthousiast gemaakt?
Dat dachten we al. U kunt zich natuurlijk ook
inzetten voor een activiteit en dat melden aan
het wijkberaad via
wijkberaad@dehyacint.nl
Kijkt u vooral ook op onze website
dehyacint.nl en onze facebookpagina
facebook.com/bloemenbuurt
Dan zien we elkaar op 24 september en maken
we er samen een warme, gezellige, zinvolle
Burendag van!
Namens de evenementencommissie,

Het Wijkberaad
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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.

VERSLAG

BEWONERSVERGADERING 18 MEI 2016

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

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

Magere opkomst
J U R R I E VOS

P E T E R D E LO O F F

De statuten van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint schrijven in artikel 4 voor
dat er (tenminste) eens per jaar een bewonersvergadering moet worden gehouden.

Smit

Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf
gespecialiseerd in:
• trappenhuisschoonmaak • telescoop glasbewassing vanaf de grond tot 15 meter
• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden
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

Deze vergaderingen zijn openbaar en alle bewoners van de
wijk hebben inspraak en stemrecht. Vertegenwoordigers van
kerkelijke of maatschappelijke instellingen, van onderwijsinstellingen en van bedrijven hebben in de bewonersvergadering
een adviserende stem. In het huishoudelijk reglement staan
nog allerlei details over de bewonersvergadering.
Tot zover de formaliteiten.

stipte hij de discussie rond de Jumbo-parkeerplaats en
de inplaatsing van De Kruin aan. De onderwerpen van de
terugblik 2015 kwamen ook terug in de vooruitblik 2016.

Op 18 mei was het zover: de bewonersvergadering van 2016.
Om even met wat cijfers te beginnen: van de ruwweg 6.000
inwoners van de Bloemenbuurt hadden zegge en schrijve
zestien (!) bewoners de moeite genomen naar de vergadering
te komen: nog geen drie promille! Deze opkomst was niet
veel beter dan die in 2015. Dit kan dus ronduit een slechte
opkomst worden genoemd. Dat is heel jammer, want het
wijkberaad is er voor het bevorderen van een goed wooneen leefklimaat in de wijk en het behartigen van de andere
gezamenlijke belangen van de inwoners in de wijk (aldus
de statuten).

Daarna rekende de penningmeester voor dat we in 2015 een
klein bedrag hebben overgehouden. Dat gaat naar de reserve.

Op de agenda stond een terugblik op 2015 en een vooruitblik
op 2016. Bij de terugblik stond voorzitter Van der Heijden stil
bij de Burendag, het Repaircafé, de Parelroute, het meezingconcert met kerstmis en de vaste wekelijkse activiteiten als
Yoga, Jeu-de-boules en de Leesclub. En uiteraard ging hij
uitgebreid in op de vernieuwing van Wijkwijs. Tenslotte

De aanwezige bewoners maakten van de gelegenheid
gebruik om vragen te stellen. Deze spitsten zich toe op de
Jumbo-parkeerplaats en De Kruin.

De aftredende bestuursleden van het wijkberaad werden
allen herkozen. De zittende voorzitter kondigde aan zijn
voorzitterschap in de loop van 2016 te zullen beëindigen. Er
moet dus een nieuwe voorzitter (m/v) komen!
Na de pauze kreeg Henk Ambachtsheer het woord. Hij was
gevraagd een inleiding te verzorgen over de Atlantikwall en de
gevolgen voor Den Haag in het algemeen en de Bloemenbuurt
in het bijzonder. Ambachtsheer toonde zich een expert: veel
details en veel inzicht. Opvallend was de 'rücksichtlosheit'
van de bezetter om een flink deel van Den Haag kaal te slaan.
Na een drankje en een hapje ging eenieder huiswaarts.
Voor alle thuisblijvers: er staat op de website van het
wijkberaad een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.
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Korfbalvereniging Dubbel Zes viert 50-jarig bestaan
ting van de ochtend werd gezamenlijk geluncht op het
Stokroosveld aan de Zonnebloemstraat.

29 en 30 april stonden bij korfbalvereniging Dubbel Zes
in het teken van het 50-jarig bestaan van de club. Op de
vrijdagavond vond onder leiding van hoofdtrainer Richard
Maficioli een gezamenlijke jeugdtraining plaats. Na een
korte speech van voorzitter Robert Lintjes, gevolgd door
de onthulling van het nieuwe logo, kon met elkaar worden getoost op het gouden jubileum van onze gezellige,
familiaire vereniging.
Voor de jeugd was er op zaterdagochtend een gevarieerd
programma samengesteld. De allerkleinsten vermaakten
zich op het veld met allerlei spelletjes, met schminken en
op een groot luchtkussen. De rest van de jeugd ging in
de nabij gelegen Bosjes van Pex ‘lasergamen’. Ter afslui-

Vanaf 15.30 uur verzamelden zich in de feestelijk aangeklede kantine (met aangebouwde tent) zo’n 200 leden en
oud-leden voor de receptie. Na een warm welkomstwoord
bood wethouder Rabin Baldewsingh ter ere van het jubileum namens de gemeente een cheque aan.
Door de vele foto’s aan de wand en diverse anekdotes
werden (g)oude(n) tijden herbeleefd. Aansluitend stond
een goed verzorgd buffet klaar waarbij nog even doorgepraat kon worden vóór ’s avonds het echte feest losbarstte.
De band ‘Slipper Heroes’ zorgde er voor dat het nog lang
gezellig bleef op het Stokroosveld!
Korfbalvereniging Dubbel Zes is gevestigd op het Sportpark Stokroosveld aan de Zonnebloemstraat. We hebben
5 seniorenteams en 9 jeugdteams en spelen sinds augustus 2015 op het nieuw aangelegde kunstgrasveld. Het
eerste team hoopt - in navolging van het zaalseizoen - in
de laatste weken weer promotie naar de 2e klasse af te
kunnen dwingen.
Nieuwsgierig geworden naar deze leuke, sportieve, niet
al te grote vereniging? Kom gerust een kijkje nemen of
dubbelzes.net voor meer informatie.
check  
I LO N K A S C H O U T E N

Informatie verkeerssituatie Goudenregenplein

In 2017 start de Gemeente Den Haag met rioleringswerkzaamheden in een groot deel van de Bloemenbuurt-Oost,
waaronder een deel van het Goudenregenplein. De
werkzaamheden op genoemd plein worden uitgevoerd
in combinatie met het aanpassen en veiliger maken van
de weginrichting aldaar. Bewoners en omwonenden van
het Goudenregenplein (en Thomsonlaan) ontvingen een

uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.
Tijdens deze inloopbijeenkomst op 9 juni jl., werden
bewoners op de hoogte gesteld van de plannen van de
Gemeente. Deze wil het Goudenregenplein als geheel
aanwijzen als 30 km/uur gebied. De aansluitingen met
de Goudsbloemlaan en Azaleastraat krijgen een klinkerplateau om de snelheid te remmen en het 30 km/
uur regime te benadrukken. (Overigens is het ook nog
mogelijk dat de gemeente besluit het Goudenregenplein
helemaal te beklinkeren; dus geen asfaltwegen meer). De
Lijsterbesstraat wordt direct op de Azaleastraat aangesloten (en wordt eenrichtingsverkeer) om het overzicht
te verbeteren. De aansluiting op het Goudenregenplein
van de Lijsterbesstraat wordt afgesloten. De oversteek
vanaf de Thomsonlaan naar het Goudenregenplein wordt
verbeterd door een reconstructie van de uitrit.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met Wouter Sanders van de Afdeling Verkeer via
14070 of
verkeer@denhaag.nl

OPLEVERING WONINGEN BEGONIAHOF
OP 1 APRIL ZIJN DE EERSTE 3 WONINGEN VAN DE BEGONIAHOF OPGELEVERD.

Op de foto familie Baart, die de sleutel ontvangt uit handen van bouwkundig adviseur Frans Wassenaar, namens Schouten.
Eind mei is de totale oplevering van de laatste woningen afgerond. De familie Baart heeft de verdere inrichting inmiddels
voltooid en woont er nu met veel plezier.
De redactie ontving van hen het volgende bericht:
'Wij zijn heel blij dat we door dit project in deze gezellige buurt een schitterend huis met alle nodige aanpassingen voor
onze dochter hebben kunnen kopen. We vinden dat de bouw erg mooi aansluit bij de bestaande bouw, waardoor we
helemaal geen nieuwbouwgevoel hebben, maar wel alle voordelen van nieuwbouw ervaren.'

WIJKWIJS RAADSELS
1.	De artiest die eerder bekend stond als kleinkunstenaar
(persoon, 6 letters)
2.	Sylvana Simons en Geert Wilders die elkaar de schuld geven
in een maatschappelijk debat. (werkwoord, 12 letters)
3.	Er bestaat geen geheime formule tot succes, toch is hij hard
op weg. (persoon 3 en 10 letters)
4.	Lange arm van Erdogan die wat in een Italiaanse keuken aan
het oprollen is. (eten 6 en 5 letters)
5.	Met hun Grolsch Veste in de Jupiler League; het zou een
enorme kater betekenen. (voetbalclub 2 en 6 letters)
6.	Nummer van Douwe Bob dat DJ Nicky Romero niet snel zou
draaien. (liedje 4 en 4 letters)
7.	Zijn carrière was een doorslaand succes, de klap kwam bij
velen dus hard aan. (persoon 8 en 3 letters)
8.	Deed een politiemol omdat hij het licht niet zag. (spreekwoord 5, 2, 4 en 5 letters)

JFP
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Beste bewoners van de Bloemenbuurt,
Operatie Steenbreek is begonnen met de actie:
Vergroen je tuin en je straat! Buurtbewoners
kunnen zich opgeven om gezamenlijk aan deze
actie deel te nemen om de buurt te vergroenen.
Duurzaam Den Haag zorgt voor de gratis planten
en wij halen de tegels op.
De buurt wordt groener en gezelliger! Beter kan
toch niet? Opgeven kan via
duurzaamdenhaag.nl/groene-straat

Een
vr ijw ill iger
moe t niets, hij
doe t iets

Geze ll igheid tr oe f
in de wijkbus

(Let op, er moeten minimaal 3 buurtbewoners
meedoen.)

Doet u mee?
OPERATIE STEENBREEK

'Een tegel eruit, een plant erin!', is het motto van
Operatie Steenbreek. En veel Hagenaars geven
gevolg aan deze oproep. Er zijn tot 1 juni 2016
in Den Haag 42.749 stenen uit tuinen en straat
gehaald, dit is het gewicht van 125 olifanten!
Operatie Steenbreek is bedoeld om de verstening
van particuliere tuinen tegen te gaan. Die verstening heeft veel nadelige gevolgen: regenwater
kan niet in de grond zinken, waardoor de riolen
alleen nog maar zwaarder belast worden. Dieren
(denk aan vogels, egels, bijen, vlinders) hebben
in versteende tuinen weinig tot niets te zoeken.
Een groene tuin is veel gezonder (verkoeling,
vangt stof, je komt beter tot rust).
Een groene tuin hoeft zeker niet meer werk te zijn.
Vraag hierover advies bij onze tuinambassadeurs.
Hartelijke groet,
Geert van Poelgeest
Projectleider Natuur en Water
(woensdag afwezig)
070 - 820 92 06 of 06 – 33 00 1742

UITNODIGING

REPORTAGE

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

P E T E R D E LO O F F

Vrijdagmiddag stipt om half één rijdt Jan Peter van der Woud (JP) voor. Samen
gaan we naar de Escamplaan om de wijkbus op te halen. Daarna rijd ik mee, terwijl hij en zijn compagnon Jan Tersteeg drie dames ophalen die gaan bridgen in De
Hyacint. De dames steken de loftrompet over de chauffeurs. ‘Ze zijn altijd op tijd
en blijven geduldig wachten als we eens wat later zijn.’ Waarop JP reageert: ‘Ja, ik
heb ze goed geïnstrueerd, want anders mogen ze straks naar huis lopen.’ Er stijgt
een vrolijk gelach op in de bus.
Lange staat van dienst
JP rijdt de wijkbus al veertien jaar. Zijn oog viel
in de Wijkwijs op een advertentie waarin ze
chauffeurs zochten. ‘Ik zal je vertellen: ik ging
op een maandagochtend voor een gesprek en
maandagmiddag zat ik op de bus. En dat ben
ik blijven doen.’
Voor zijn verdiensten kreeg hij enkele jaren
geleden tijdens het jaarlijkse vrijwilligersetentje
de stadsspeld uitgereikt. Met drie klinkende
zoenen van toenmalig wethouder Engelshoven.

Het maakte grote indruk op hem. ‘Ik hou eigenlijk
helemaal niet van aandacht en in het middelpunt
staan. Maar zij had een persoonlijk woord dat echt
op mij sloeg en ik was gewoon ontroerd. Ik had
een beetje een brok in mijn keel. De waardering,
die voel je heel erg; niet dat je het daarvoor doet,
maar ik kan het gevoel nóg oproepen. Ik heb op de
wijkbus gemerkt dat ik makkelijk ben met oudere
mensen. En dat was ook de persoonlijke noot die
ik kreeg van de wethouder, dat ik direct een band
met ze heb.’ Dat is natuurlijk een belangrijk aspect
van het werk, want JP rijdt hoofdzakelijk ouderen.

→
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Doelgroep

ROOS IJZERHANDEL

De wijkbus is er voor mensen die te slecht ter been zijn voor de
bus en de tram, maar te goed voor de rolstoeltaxi. Ze mogen
wel een rollator hebben of een stok, maar een rolstoel mogen
ze niet mee nemen. ‘Ze zien het niet meer zitten zelfstandig
ergens heen te gaan, en dan zijn wij drempelverlagend. Denk
aan doktersbezoek, ziekenhuisbezoek, boodschappen doen,
familiebezoek...’ Ze halen de klanten één voor één op en
brengen ze na afloop ook weer keurig thuis. Als de klant het
wil, lopen ze zelfs even mee de supermarkt in. En ze spreken
altijd af hoe laat ze hen weer komen ophalen. Mocht het eens
wat later worden, dan belt JP op om te zeggen hoe laat de bus
er zal zijn. Dan kan de klant rustig binnen blijven wachten.

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 !

Momenteel heeft de wijkbus 65 abonnementhouders. Voor
€ 30 per kwartaal mogen die zo vaak als ze maar willen met de
bus mee; 5 dagen in de week, want de bus rijdt van maandag
tot en met vrijdag. Ze bellen één dag van te voren op om een
afspraak te maken en dan rijdt de bus de volgende dag op de
afgesproken tijd voor. Omdat 65 wat krap is, zijn ze op zoek
naar nieuwe klanten. De spiksplinternieuwe bus die ze sinds
kort hebben, leek hun een goede aanleiding om die nieuwe
klanten te gaan werven.

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!
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 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

f

JP heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de nieuwe bus er
kwam en hij is trots op het feit dat de leaseprijs ondanks
meer luxe in de bus, aanzienlijk lager ligt dan bij de vorige.
‘Ik heb een beetje gelet op het comfort in de bus, zowel voor
de chauffeurs als voor de klanten. Vóór hebben we getint glas
en rondom dat donkere glas. Dat is prettig voor iedereen in de
bus, plus het is in de zomer beter koel te houden, want onze
clientèle heeft wat meer moeite met temperatuurswisselingen.’ Daarom hebben ze ook climatcontrol en geen airco. ‘Met
airco maak je het koud en met climatcontrol stel je een vaste
temperatuur in de bus in,’ legt JP uit, ‘dat is heel comfortabel.’

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.

Meer comfort
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JP begint vandaag als bijrijder en zal halverwege de middag
het stuur overnemen van Jan. Zo gaat dat meestal. Hij begeleidt de dames van de voordeur naar de bus en bedient de lift
waarmee ze instappen. Ook die is nieuw en de klanten zijn
er zeer over te spreken. ‘De lift is helemaal super, die heeft
echt geen enkele andere bus. Daar ga je op zo’n wankel zitje
omhoog de bus in.’ Ook de stoelen zijn met zorg uitgezocht
en aan de helgele stangen bij de deur kunnen de klanten zich
bij het instappen goed vasthouden.

Chauffeursbestand
De wijkbus draait volledig op vrijwilligers. Er zijn 24 vaste
mensen, van wie 15 chauffeurs, de rest gaat mee als bijrijder.
Daarnaast zijn er een paar reservechauffeurs en Kees van
Mourik, Joke Engels en Trees Doorakkers beheren de telefoon
en doen de administratie. Ieder neemt een vast dagdeel in

de week voor zijn rekening en er wordt altijd met 2 man
gereden. JP doet samen met Jan de vrijdagmiddag. ‘Ik
ben met mijn 55 jaar de Benjamin, de meesten zijn 65 jaar
en ouder. Vroeger waren het allemaal vutters op de bus.
Jan is ermee begonnen toen hij 57 was. Hij is nu bijna
81 en doet het al 24 jaar.’ Jan en JP zijn goed op elkaar
ingespeeld. Ze maken veel grappen en bespreken van
alles in de bus, maar als er klanten bij zijn, gaat de volle
aandacht naar hen.
De wijkbus bestrijkt een groot gebied. Het loopt van
Houtrust naar de Groen van Prinstererlaan, tot aan het
busstation aan de Leyweg en aan de andere kant tot aan
De La Reyweg. Ook de Dierenselaan hoort erbij. Op zondag
rijden ze bij toerbeurt voor de Kamperfoeliekerk. Dat heeft
de parochie geregeld omdat veel mensen anders zondags
niet meer naar de kerk konden. Ze halen de klanten thuis
of bij het tehuis of een verzamelplaats op.
De wijkbus wil graag nieuwe chauffeurs aan hun bestand
toevoegen. Mensen die zich ook voor een dagdeel per week
willen committeren, of die reserve willen zijn.

Dankbaar werk
Ik vraag JP hoe hij tegen de oude dag aankijkt, hoe de
ouderen zijn die hij in zijn bus vervoert. ‘Heel anders dan
wat ik in de media zie en hoor,’ reageert hij direct. ‘Ik zie
mensen die midden in het leven staan, die nog van alles
doen, die nog overal heen gaan en meepraten over de
dingen die in de krant staan.’ Hij leert ze goed kennen
want sommigen gaan al net zolang mee als hij op de bus
zit. Het was in het begin dan ook een schok als bleek dat
een klant was overleden. ‘Ze ontbreken een keertje in de
bus en dan hoor je pas een week later wat er gebeurd is.
Daar heb ik veel verdriet van gehad want ik realiseerde
me eigenlijk niet dat ze dichter bij de dood stonden dan ik.’
‘De chauffeurs van de wijkbus verdienen een tien met
een griffel,’ zo merkte een van de dames van de vrijdagmiddag op bij het uitstappen. Waarbij ze uiteraard
werd geassisteerd door JP. Na het bridgen rijdt ze ook
met plezier weer terug naar huis. ‘We zijn echt heel erg
geholpen met de bus.’

Ж
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Agenda & Activiteiten
HEALING TAI CHI

MAANDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

Ben Lochtenbergh
06 - 247 525 57

08
00

HEALING TAI CHI

09
45

SCHAKEN

18
30

YOGA

09
15

YOGA

-13:00

10
30

YOGA

-19:45

13
00

INTERNETCAFÉ 65+

-21:00

20
00

-09:00

09
15

YOGA

-11:45

10
30

YOGA

-11:45

-15:00

13
30

BRIDGE

-16:30

-22:00

20
00

-10:30

-10:30

SCHAKEN/JEU DE BOULES
Arjen Brouwer
06 - 246 437 07
YOGA
Marja Kappetein
070 - 310 74 57

19
45
20
30
21
00

YOGA

BLOEMENKOOR

IN LOKAAL 7 -22:00

YOGA

-22:15

SAR AHBANDE

IN LOKAAL 7

BIODANZA

IN LOKAAL 7

-21:30
BLOEMENKOOR / BIODANZA
Sarah Mareels

2E WOENSDAG VAN DE MA AND
19
30

OB BESTUURSVERGADERING

1E VRIJDAG VAN DE MA AND
-21:30

m.u.v. de maand juli

20
00

info@bloeiendestem.nl
→ Locatie: Lokaal 7

SCR ABBLE

-22:00
LEESCLUB / SCR ABBLE
Loukie Nak

3E WOENSDAG VAN DE MA AND

4E MA ANDAG VAN DE MA AND
14
00

LEESCLUB

-16:00

18
00

KOOK & EETCLUB

4E VRIJDAG VAN DE MA AND
-21:30

18
30

ETEN VOOR JONG EN OUD

070 - 363 66 04
...

BRIDGE
Bridgeclub De Anemoon
070 - 364 68 31

4E WOENSDAG VAN DE MA AND
20
00

INTERNETCAFÉ 65+
LEESCLUB

-22:00

Kees Bosch

DINSDAG

06 - 108 491 88

ZA 24 SEPTEMBER
10
00

JEU DE BOULES

19
30

BRIDGE

-12:00

-22:30

1E DINSDAG VAN DE MA AND
09
00

OPEN COFFEE

13
00

IN LOKAAL 7 -11:00

DONDERDAG

VOOR AANKONDIGING
KOOK & EETCLUB

BURENDAG 2016

-18:30

070 - 362 89 55

Zie pag. 13 voor het programma van activiteiten in het
FILOSOFISCH CAFE

wijkcentrum.
13
30

YOGA

-14:45

15
00

YOGA

-16:15

FILOSOFISCH CAFÉ
m.u.v. de maanden juli en augustus

Johan ter Heegde
info@filosofievoorhetleven.nl

ZA 8 OKTOBER
12
00

1E DONDERDAG VAN DE MA AND
19
30

Roos Kessels

-22:30

VOOR AANKONDIGING

ETEN VOOR JONG EN OUD
HAPPY HOUR
Marja Haring

PARELROUTE

-17:00

Bewonder het werk van de Parels op de route van 2016.
parelsvandefloraenfaunawijken.nl

06 - 167 808 80
WIJKCENTRUM DE HYACINT
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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Onder moeders vleugels

Ditjes & Datjes

INGRID DEN BOER

→

28 maart, op Goede Vrijdag, werd het zichtbaar: twee
prachtige knobbelzwanen startten in de sloot vlakbij
de ingang naar het sportveld aan de Stokroosstraat met
de bouw van een nest.
Als dierenfotograaf met een gedragsbiologische inslag
vond ik het een geweldige mogelijkheid om het reilen en
zeilen in de broedtijd van Neerlands grootste vliegende
watervogel vast te leggen. Tenminste, als de zwanen dat
toe zouden laten, want voor mij stond buiten kijf dat als
dit verstoring zou veroorzaken, mijn observaties niet
door konden gaan.
Knobbelzwanen (Cygnus olor) behoren op basis van de
Flora- en faunawet tot de beschermde diersoorten. Ze
hebben een fraai hoofd met daarop de kenmerkende
knobbel en oranje snavel en kunnen wel 1,5 m meten en
ruim 11 kg zwaar worden. Waterplanten, slakjes, visjes,
insecten, kikkers, kroos en gras, tot wel 4 kg per dag,
staan op het menu.
Per jaar is één broedsel mogelijk, want de jongen kunnen
pas na een maand of vijf vliegen. Dan is hun verenkleed
compleet. De nakomelingen blijven wel een jaar lang bij
hun ouders voordat ze worden geacht op eigen benen te
kunnen staan. Dan worden ze verjaagd om een partner
en gebied te gaan zoeken.
Terug naar het voortbouwende duo in de nabije sloot.
Mannetjes- en vrouwtjeszwanen zijn niet zo makkelijk
van elkaar te onderscheiden. Bij dit paar werd duidelijk dat
het vrouwtje minder zwaar is en een wat lichtere snavel
heeft. Het mannetje draagt een ring (Vogeltrekstation
Arnhem Holland). Aan de hand daarvan kon ik gegevens
opvragen. Zo blijkt hij in maart dit jaar het roestvrijstalen
kleinood te hebben gekregen, hij vertoefde in het water
aan het Pomonaplein en is ongeveer drie jaar oud.

Binnen een dag was het ‘basismodel’ klaar. De volgende ochtend lag het eerste ei erin. Daar gingen de beide zwanen wat
achteloos mee om. Niet bebroed, wel gecheckt en af en toe
wat warm gehouden. ’s Nachts waren beide ouders, vooral
het mannetje, vaak niet in de buurt. Ik ontdekte hem ook
overdag bij het water aan het Chrysantplein, reikhalzend
naar de vele langs het hekje gestalde fietsen-met-manden
van leerlingen van het Segbroek College.
Kennelijk was de uitverkoren plek de ware want op 10 april
lagen er zeven eieren in het nest. De tijd van broeden brak
aan. Samen lagen ze op het nest, afwisselend of heel close
tegelijkertijd. Ze communiceerden met vele geluidjes. Vooral
de laatste dagen lag het vrouwtje aan een stuk door op het
nest. Goedbedoelende voorbijgangers deponeerden soms hele
broden op en rond het nest. Maar die raakten beschimmeld
en werden zeker niet door de zwanen gegeten. Meeuwen en
zelfs een rat stilden er hun honger mee…
Tweede Pinksterdag, keurig in de broedtijd van 34 tot 37 dagen,
kwamen binnen enkele uren de eieren uit. Zes schitterende
donsbolletjes zagen de wereld buiten hun eischaal. Na alle
indrukken van die dag, ook voor de beide zwanenouders,
volgde onder moeders vleugels de nacht. De ochtend erop
was de eerste badpartij. Heel eventjes het water in en met
een uiterste krachtsinspanning het nest weer op. Een heuse ‘bootcamp’ van op- en afklimmen volgde de week erna.
Zowel overdag als ’s nachts verlieten ze het nest om even te
gaan zwemmen en daarna weer op het nest plaats te nemen.
De tussenliggende tijd van rusten, als de hele familie hoog
en droog lag, duurde maximaal tien minuten! Beide ouders
hadden veel vocaal contact met de jongen, en ook onderling.
De weken erna nam de klimintensiteit op en rond het nest af.
Ze brachten meer tijd in het water door, en ook verder weg
van het nest. In die periode ging ook veel aandacht naar het
foerageren. Negen dagen oud waren de zwanenjongen toen

het ze lukte om in het water op moeders rug te klimmen.
Een heerlijk ontspannend transport op de lange dagen
die ze onderweg waren. De jongen volgden hun ouders
eerst in een groepje en vanaf dag vijftien ontwikkelde
zich een volgorde, zwemmen in een rijtje.
’s Nachts is het nest nog steeds de rustplek hoewel een
enkele keer is overgeslagen. Dat komt waarschijnlijk
doordat er een enorm eind gepeddeld moet worden
vanaf de andere kant van de entree van het sportveld.
Drie weken oud, laat het klimmen tegen de slootkant
op zien dat de jongen nog behoorlijk hulpeloos zijn.
Als het ze niet lukt, rest terugzwemmen of bij moeder
op haar rug plaatsnemen. Het doorzettingsvermogen
is groot. De inspanningen worden beloond door de
warme ontvangst van beide ouders die gepaard gaat
met veel geluidjes.
Dankzij Henk, de beheerder van het sportveld, krijgen
de zwanenjongen alle tijd om de benodigde spieren en
vaardigheden te ontwikkelen om de slootkanten op te
kunnen klimmen. Het nest blijft zo lang mogelijk liggen
en er wordt weloverdacht omheen gemaaid waardoor
er een geschikte plek is gecreëerd. Enthousiaste buurtbewoners houden ook een oogje in het zeil.
Ten tijde van het inleveren van mijn verhaal voor
Wijkwijs waren er nog drie jonge zwanen in leven. Het
eerst gelegde ei is zelfs nooit uitgekomen! In de loop
van augustus zal de zwanenfamilie worden geringd.
Meer informatie:
knobbelzwanenringgroephaaglanden.wordpress.com
knobbelzwanenhaaglanden@gmail.com.
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WORD POSTMAATJE!

Schrijven is leuk. Brieven schrijven, bijvoorbeeld.
In de tijd vóór internet deed men dat veel meer. Brieven schrijven was dé manier om contact te houden.
Schrijven gaat over jezelf, met je eigen handschrift,
met je eigen stijl. Post is leuk. Voor sommige mensen
extra leuk. Bijvoorbeeld mensen die wat ouder zijn en
weinig contact hebben met de buitenwereld.
Voor hen is internet vaak een stap te ver. Ingewikkeld.
Pen en papier zijn bekend. De Stichting Eefies heeft
het project Postmaatjes opgezet. De stichting wil
structureel bijdragen aan de leefbaarheid van de
samenleving. Dit project koppelt briefschrijvers aan
eenzame ouderen, waarbij er niet per se teruggeschreven hoeft te worden. Kent u ouderen die graag post
willen ontvangen? Stichting Eefies wil deze ouderen
graag leren kennen. U kunt Stichting Eefies bereiken
postmaatje.nl
via:

→

DIVERSE OPROEPEN VAN VÓÓR WELZIJN:

Bij Vóór Welzijn is men op zoek naar vrijwilligers
voor diverse projecten, zoals:
VRIJWILLIGER DAGBESTEDING ‘DE ONTMOETINGSTAFEL’

in Buurtcentrum de Regenvalk, Weimarstraat 69.
Contactpersoon: Linda Hagen,
070 – 205 26 60
l.hagen@xtra.nl
VRIJWILLIGER BIJ DE MANTELZORGBRIGADE

in ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6.
Contactpersoon: Jeroen van Rossum,
070 – 205 24 80
j.vanrossum@xtra.nl
ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS

in ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6.
Contactpersoon: Jeroen van Rossum,
070 – 205 24 80
j.vanrossum@xtra.nl
VRIJWILLIGERS VOOR DE MAALTIJDAVOND

in ‘De Bolster’, Kastanjestraat 2.
Contactpersoon: Marian Spaans,
06 – 23 89 38 70.
Wilt u meer weten of zich aanmelden, wendt u zich
dan tot de contactpersonen.
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Particuliere thuiszorg van

U bent gewend om zelf uw keuzes te maken.
Die behoefte wordt niet minder als u plotseling
extra zorg nodig hebt. Bij Florence Allure staan
uw wensen daarom centraal. U bepaalt zelf:
Welke zorgverlener bij u over de vloer komt
Op welk tijdstip de zorgverlening plaatsvindt
Wat u hiervoor betaalt

Vragen? Wij
helpen u graag!
Florence Allure
T 070 - 41 31 009
E info@florence.nl
W www.florence.nl

DOSSIER DE KRUIN

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 E N OT TO D A S

P E T E R D E LO O F F

Geen Kruin in de Tuin
Wijkvereniging De Kruin uit de Bomenbuurt besloot begin juni tot opheffing van
de vereniging. De aanbouw ten behoeve van de herhuisvesting van De Kruin in de
binnentuin van wijkgebouw De Hyacint gaat niet door.
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Snel her
U w gev
Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

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

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti

Veel onrust

Project stopgezet

De komst van Wijkvereniging De Kruin naar de
Bloemenbuurt heeft de gemoederen sinds mei 2015
danig beziggehouden. Toen werden omwonenden
geconfronteerd met de gemeentelijke plannen De
Kruin te herhuisvesten op het binnenterrein van
het wijkgebouw aan de Anemoonstraat. De keuze
voor het binnenterrein van De Hyacint was tot
stand gekomen in een geheim mediationtraject en
neergelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en De Kruin. De inhoud hiervan
weigerde de gemeente prijs te geven.

Uit een brief van wethouder Joris Wijsmuller blijkt
dat Wijkvereniging De Kruin heeft besloten zichzelf
op te heffen. Voor De Kruin is dit een dramatische
ontwikkeling, voor omwonenden betekent het dat
de gekoesterde binnentuin in originele staat blijft
behouden. ‘Omdat er geen reden is om de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot herhuisvesting voor De Kruin uit te voeren, kan dit project met
onmiddellijke ingang worden stopgezet,’ aldus de
brief van de wethouder.

Totale verrassing
Sindsdien heeft Initiatiefgroep De Hyacint er namens
omwonenden alles aan gedaan wat wettelijke mogelijk
is, om de aantasting van hun woon- en leefomgeving
te voorkomen. Nadat de omgevingsvergunning voor
de aanbouw was verleend, werd bezwaar aangetekend;
toen dat niet werd gehonoreerd, werd bij de Haagse
Rechtbank een beroepschrift ingediend.

Dat de aanbouw aan het wijkgebouw De Hyacint
plotseling toch niet doorgaat, kwam voor de Initiatiefgroep De Hyacint als een totale verrassing.
Natuurlijk zijn de kerngroepleden en de omwonenden
van de binnentuin erg verheugd over deze uitkomst,
maar ook heel erg verbaasd. Precies een week voordat
de brief van wethouder Wijsmuller van 7 juni 2016

→

28

WIJKWIJS N O 3 2016

uitlekte, had de initiatiefgroep op 31 mei 2016 een
lijvige aanvulling ingediend op het eerder bij de
Haagse Rechtbank ingestelde beroep tegen de
uitbreiding van de bestaande bebouwing in de
binnentuin van De Hyacint. De Initiatiefgroep zelf
is overigens niet op de hoogte gesteld, zij heeft het
nieuws via het wijkberaad vernomen.

Alert blijven
Met de goede afloop is de zaak voor de Initiatiefgroep De Hyacint nog niet afgedaan. Tijdens de
voorbereidingen van het bezwaar en het opstellen
van het beroep is gebleken dat de gemeente geen
enkele inbreng heeft toegestaan van de direct omwonenden van de binnentuin. Voortdurend wees de
gemeente op de geheime Vaststellingsovereenkomst
die met De Kruin was overeengekomen en waaraan de gemeente gebonden was. Een soortgelijke
kwestie kan zich gemakkelijk herhalen.

WIJKWIJS N O 3 2016

Speciale status binnentuin
De realisatie van de aanbouw Anemoonstraat is van
de baan. Initiatiefgroep De Hyacint zal zich blijven
inspannen de binnentuin te behouden. Momenteel
wordt een informatieboekje samengesteld met de
bedoeling dat aan alle raadsleden en omwonenden
toe te sturen. Niet alleen als geschiedschrijving,
maar ook om in de naaste toekomst een speciale
status voor de binnentuin te verwerven.
Wethouder Wijsmuller schrijft dat er wat kleine
aanpassingen van het bestaande gebouw komen.
Volgens een brief van mevrouw Liang, die namens
de gemeente het project van de herhuisvesting van
De Kruin leidde, zullen de plannen met de tuin
worden voortgezet.

Prachtige plek dreigt te
moeten verdwijnen

Een nieuwe inzet van betrokken omwonenden
en het wijkberaad is daarbij dringend gewenst.

Ж

N A M E N S A C T I E C O M I T É B LO E M E N DA A L N E E ,

Bovenstaande foto geeft u een beeld van het
uitzicht dat ik op dit moment heb vanaf mijn
balkon. Een lieflijk uitzicht op mooie, grote
bomen, bloeiende struiken en een gezellig
kabbelend beekje waar vaak eenden en zwanen in ronddobberen.

Tuinwerkgroep De Hyacint zoekt vrijwilligers
Heeft u frisse tuinideeën, wilt u meehelpen in het
onderhoud van de Hyacinttuin of heeft u interesse in
het verbouwen van groente en/of kruiden?
Dan kunt u zich melden bij Tuinwerkgroep De Hyacint.
Stuur een mail, bel of kom op dinsdagochtend gezellig
langs bij Wijkcentrum De Hyacint!

wijkberaad@dehyacint.nl
070 – 360 37 25
(dinsdag van 10:00 - 12:00 uur)

Anemoonstraat
25,
2565 DD Den Haag

Een uitzicht waar ik al jaren, sinds ik in mijn appartement aan de Ranonkelstraat ben komen wonen,
enorm van geniet, maar waarboven sinds april 2015
een grote zwarte wolk is komen te hangen. Toen kregen de bewoners van de flats aan de Ranonkelstraat
en de Daal en Bergselaan een brief waarin bekend
werd gemaakt dat een projectontwikkelaar plannen
had om op dit prachtige stukje natuur (zo stond het
uiteraard niet in de brief!) een appartementencomplex
te gaan bouwen.
Het bleek te gaan om een enorm groot en lelijk betonblok waarbij onze flats en de naastgelegen Bergkerk
volledig in het niets zouden verdwijnen. Het mooie
uitzicht zou daarmee tot het verleden gaan behoren.
In het vervolg zouden we tegen de zij- en achtermuur
van dit betonnen monster moeten aankijken. Komt
nog bij dat de projectontwikkelaar had bedacht om
de in- en uitrit van een ondergrondse parkeergarage

M I E K E VA N D E R A A

recht tegenover onze flats te situeren aan de toch al
smalle en drukke Ranonkelstraat.
Tot grote ontzetting van de buurtbewoners bleek
dat de gemeente in principe positief tegenover deze
bouwplannen stond en er al een intentieverklaring
was getekend. Een aantal bewoners stak de koppen bij
elkaar en richtte het Actiecomité (Bloem en Daal NEE)
op om ervoor te zorgen dat het gewraakte complex er
niet zou komen. Op de website bloemendaalnee.digitalchallenge.eu en de Facebookpagina
facebook.
com/bloemendaalnee kunt u alles over dit bouwplan
en de inmiddels door het actiecomité genomen stappen
teruglezen.

Geen draagvlak
Het actiecomité heeft inmiddels al veel bereikt. Een
hoogtepunt was de drukbezochte bijeenkomst in de
Bergkerk op 12 januari 2016, waar nog eens duidelijk
werd dat, op een enkeling na, de hele buurt tegen deze
plannen was. Daarnaast werden ruim 400 handtekeningen van tegenstanders verzameld.
Een en ander maakt duidelijk dat er in de buurt geen
draagvlak voor deze plannen bestaat, terwijl dat voor
de gemeente wèl een vereiste is om voor dergelijke
bouwprojecten een vergunningen af te geven. Daarnaast dient het bestemmingsplan (het betreffende

29

30

WIJKWIJS N O 3 2016

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

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

Bevers
Babbelaars

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

Welpen
de Speurdershorde

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

Welpen
Zonnestralen

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

Welpen
De Woudwachters

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

Scouts
De Bosgeuzen

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

Scouts
Phoenixvendel

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

Explorers
Dhaulagiri

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

stuk land heeft nu een groen/recreatie functie) ook
nog te worden gewijzigd.
De AVN (de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage e.o.) bezocht eind
februari de bewuste plek en ontdekte er toen diverse
verschillende vogelsoorten, terwijl de trekvogels nog
niet eens waren gearriveerd. Volgens de AVN heeft dit
soort bosjes midden in de stad een ‘reservaatfunctie’,
omdat vogels er ongestoord kunnen broeden. Naar
schatting zijn er voor wel zestien verschillende vogelsoorten (bron: avn.nl) broedmogelijkheden. De
AVN heeft zich daarom ook tegen het voorgenomen
bouwplan uitgesproken.

De strijd is nog niet gestreden
Het plan maakt overigens deel uit van de gemeentebrede nota ‘Ruimte voor de Stad’ die na de zomer zal
worden gepresenteerd. Als de projectontwikkelaar
onverhoopt zijn zin krijgt, is dit dus de laatste lente
en zomer dat we van dit uitzicht kunnen genieten
en kijken we volgend jaar misschien wel uit op een
bouwplaats en het jaar daarop tegen een betonkolos.

Klein Fotoverslag

De bewoners van de flats en ook van huizen in de directe omgeving hebben destijds bewust gekozen om
hier te komen wonen vanwege het groen. Het feit dat
een groot deel van dit groen nu zou worden vervangen
door beton is onaanvaardbaar. Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom er door de gemeente totaal geen
rekening lijkt te worden gehouden met de huidige
bewoners, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid.
Het is bekend dat de gemeente Den Haag van plan is
de komende jaren veel nieuwe huizen te gaan bouwen
waarvoor uiteraard bouwgrond nodig is (nota: ‘Ruimte
voor de stad’). Maar moeten we dan alle stukjes groen die
Den Haag nu nog rijk is en die de stad leefbaar houden
hiervoor opofferen? Wat is de volgende stap als dit plan
wordt goedgekeurd? Gaat er dan ook in bijvoorbeeld de
Bosjes van Pex of in het Segbroekplantsoen gebouwd
worden? Dit mag uiteraard nooit gebeuren!
Het actiecomité blijft zich dan ook inzetten
om de bouwplannen in de prullenbak te laten verdwijnen. Mogen wij hierbij (blijven)
rekenen op uw steun?

Ж

TO M VA N D E N B O R N

VROEG OPSTA AN LOONT SOMS DE MOEITE, LA AT TOM VAN DEN BORN ONS WETEN. ZO MA AKTE HIJ VANUIT ZIJN
WONING A AN DE R ANONKELSTR A AT DEZE FOTO VAN DE BETHLEHEMKERK. 'ZO MOOI EN ZO DICHTBIJ. EEN MOOIE
BUURT, DIE BLOEMENBUURT.'
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WAT LEEST
DE BLOEMENBUURT?
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WIE: Marja Vliegen

Dit maal krijgt u twee recensies voorgeschoteld. Deelnemers
van de boekenclubs van Loukie Nak brengen kort maar krachtig
de twee boeken tot leven die ze de laatste keer hebben besproken. Aanraders
voor als u nog leesvoer voor de vakantie zoekt.

BEROEP: Bibliothecaris

Uw recensie kan ook op deze plek
staan. Stuur uw bijdragen naar:
redactiewijkwijs@gmail.com

VRIJWILLIGER SINDS: 1980
ACTIVITEITEN: Mantelzorg, activiteitencommissie,
redactie wijkbladen, felicitatiekaarten verspreiden
voor een kerk, voorlezen, bezorgen Wijkwijs, organisatie
evenementen wijkgebouw

Esther Gerritsen:
BROER
(Boekenweekgeschenk 2016)

Haruki Murakami:
KAFKA OP HET STR AND
(2005)

UITSPRAAK: "Een vrijwilliger is iemand die zich met
plezier inzet voor hulp aan anderen."

Veel vlieguren
als vrijwilliger
Olivia Landman, een emotioneel afstandelijke
vrouw, is getrouwd met Gerard, moeder van
Julius en Tom (16 en 14 jaar) en werkzaam als
financieel directeur bij familiebedrijf Kyvon
serviezen.
Olivia heeft een broer, Marcus, met wie zij weinig
contact heeft tot zij - vlak voor een belangrijke
vergadering - een telefoontje van Marcus krijgt,
waarin hij haar huilend vertelt dat zijn been geamputeerd moet worden.
Deze boodschap zet het leven van Olivia en haar
gezin danig op zijn kop, zeker als Marcus bij haar
thuis komt herstellen. Maar dan neemt het verhaal
een verrassende wending. Olivia is slim genoeg
om in te zien dat zij zelf de omslag moet maken
om de relatie met haar gezin, broer en werk te
verbeteren.

De vijftienjarige Kafka vlucht van huis weg, nadat zijn vader
een afschuwelijke vloek over hem heeft uitgesproken.
Hij gaat op zoek naar zijn moeder en zus die uit zijn leven zijn
verdwenen toen hij nog heel jong was, en vindt onderdak in een
bibliotheek. Daar krijgt hij eigenaardige dromen. Ook raakt hij
verwikkeld in mysterieuze gebeurtenissen. Zo spreekt hij een
soldaat uit de Tweede Wereldoorlog.
Een andere verhaallijn volgt de wederwaardigheden van Nakato. Hij verstaat de taal der katten sinds hij als kind aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij een vreemd
incident. Tijdens een les in het bos raakt hij zijn IQ kwijt, hij kan
niet meer lezen en schrijven, zijn hoofd wordt letterlijk leeg. De
onderwijzeres die zijn klas begeleidde, licht stukje bij beetje
een tipje van de sluier op over wat er die dag gebeurd zou zijn.
Maar veel blijft in het ongewisse.
Uiteindelijk komen de afzonderlijke verhaallijnen heel knap, maar
ook bizar, ogenschijnlijk toch samen.

Wij vonden het Boekenweekgeschenk 2016 een
leuk boek, prettig leesbaar, heldere dialogen en
vol humor.

Als leesclub concludeerden wij dat het een bizar boek is, maar
het bespreken ervan was zeer de moeite waard.

WILLEKE BROOK, MARJA HOLL

WILL DEN DULK

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

Hoe het begon
Marja’s carrière als vrijwilliger begint in 1980.
Toen nam ze de zorg voor een dierbare vriendin
op zich. ‘Die was na een intens gelukkig huwelijk
kapot na de dood van haar man. Ik heb haar bijgestaan tot ze zeven jaar geleden stierf.’ Marja
beschouwt mantelzorg ook als vrijwilligerswerk,
hoewel het van een andere orde is. Later nam ze
ook de zorg op zich voor een oud-collega die
Alzheimer kreeg en voor een buurvrouw die ziek

P E T E R D E LO O F F

werd. Inmiddels had ze diverse andere pijlen op
haar vrijwilligersboog.

Hoe het verder ging
Marja kwam terecht in de redactie van wijkbladen
van Waldeck, Bohemen, Kijkduin. ‘Dat heb ik gedaan
van 2004 tot 2009. Dezelfde tijd zat ik voor die
buurten ook als vrijwilliger in de activiteitencommissie. En vanaf 2010 heb ik voorgelezen. Dat doe
ik nog steeds elk jaar samen met een vriendin.’

→
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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

Schoonheidssalon Diana

Uw huidspecialist

Wij zijn gespecialiseerd in huidverbetering,
anti-aging, microdermabrasie, gezichtsverzorging,
wellness, LaStone Therapy, manicure,
Shellac & visagie.
Komt u ook eens heerlijk ontspannen bij ons?
Heeft u vragen ? Bel ons gerust.
Schoonheidssalon Diana
Goudsbloemlaan 87
2565 CR Den Haag
070 – 3 64 74 84
www.schoonheidssalondiana.eu
info@schoonheidssalondiana.eu
www.facebook.com/schoonheidssalondiana
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

Voorlezen, hoe gaat dat in zijn werk?
‘Elk jaar in november geven de bibliotheken een gratis boekje
uit. Meestal van een auteur die al langer dan 50 jaar geleden
gestorven is, want dan hoeven ze geen auteursrechten te
betalen, maar soms ook van een nog levende auteur, zoals
Remco Campert. Van te voren komen we bijeen in de Centrale
Bibliotheek of in een filiaal. Daar vertelt een Neerlandicus het
een en ander over de schrijver. Wij krijgen als voorlezers het
boek onder embargo mee, lezen het en komen bij elkaar om
het te bespreken. We bereiden ons goed voor. Samen met
die vriendin voer ik tijdens het voorlezen een soort dialoog
op waarin we afwisselend delen uit het boek ten gehore
brengen. Dat maakt het heel levendig. We kunnen natuurlijk
nooit het hele boek voorlezen. Je moet een selectie maken
waarin het verhaal goed tot leven komt.’
Hoe vaak doen jullie dat?
‘Een keer of drie. Je wordt geplaatst in tehuizen maar daar
zitten tegenwoordig veel ernstig demente bejaarden. Daarom
heb ik voorgesteld ook naar groep 8 van basisscholen te
gaan (dat is het jaar voordat de kinderen naar de middelbare
school gaan) of naar appartementen met groepswonen voor
ouderen. Die hebben allemaal een gemeenschappelijke
ruimte waar ze kunnen koken en bijeenkomen. Mensen vinden
het in de regel erg leuk om voorgelezen te worden.’
En hoe kwam je in de redactie van Wijkwijs?
‘Ik heb een vriendin in de Geraniumstraat, die zat ook in de
activiteitencommissie van Waldeck, Bohemen, Kijkduin. Zij
las in de Wijkwijs dat er redactieleden gezocht werden. Ik
heb contact opgenomen met de toenmalige voorzitter van
de redactie en gezegd: “luister eens, ik woon a) niet in de
Bloemenbuurt, en b) ik ben al 71.” En zij reageerde met: “nou,
ik leg het voor aan het wijkberaad.” En dat had geen bezwaar.
Ze vonden het eigenlijk wel handig dat ik al redactiewerk
had gedaan.’

Marja vond de redactie van Wijkwijs trouwens het leukste
vrijwilligerswerk dat ze ooit heeft gedaan. ‘Het is veelzijdig
werk. Je moet bedenken wat je zal gaan doen, met wie je dit
maal zult gaan praten en waarom. En dan het gesprek voeren
en het in woorden gieten. Ja, dat was toch wel het leukste.
Ik was regelmatig te uitgebreid, de tekst was te lang, en dan
zei Eva: “geef maar aan mij”, en dan gaf zij er haar sausje aan.
Dat deed ze ontzettend leuk.’
Het meeste indruk hebben indertijd alle activiteiten van het
Segbroek College op haar gemaakt. Ze was daar regelmatig voor het blad aanwezig en bewaart fijne herinneringen
aan alle contacten, uitvoeringen en sportevenementen. Ze
bewondert de docenten die binnen de TalentProgramma’s
van de school al dat moois samen met de leerlingen voor
elkaar krijgen. Een kleine frustratie moet er ook uit. Het is
helaas nooit gelukt de leerlingen van de school voor het
blad te laten schrijven.
Sinds kort zit je ook in evenementencommissie van De
Hyacint, nietwaar?
‘Ja, dat doe ik samen met Loukie. Met kerstmis was er
een koor en toen waren er zoveel bezoekers, die hingen
- om met mijn schoonzus te spreken - met de benen
buiten. Dat was niet goed georganiseerd. Loukie kaartte
dat aan bij de voorzitter van het wijkberaad (Arnold van
der Heijden) en die reageerde met: “maar, Loukie, jij kan
dat allemaal zo goed! Waarom doe jíj het niet?” Ik stond
ernaast en ja, wat zeg je dan spontaan? “Zal ik je dan
een handje helpen?” En zo is het gekomen. We hebben
meteen een lijst gemaakt van alles waarmee we telkens
rekening moeten houden en wat we allemaal moeten
doen.’ Ze zijn al druk bezig met de organisatie van de
Burendag van 24 september.

Verpleegstersschortje
Marja ging voor het wijkblad van Bohemen ook altijd naar de
vormgever van drukkerij Pasmans. Zij verzamelde alle correcties
bij de drukproeven en besprak dan pagina voor pagina hoe
ze het precies wilde hebben. Hij voerde alle wijzigingen door
achter zijn computer. Die ervaring kwam haar later goed van pas.
Destijds coördineerde Claudia Dohmen het redactiewerk voor
Wijkwijs. Toen zij daarmee stopte, nam Marja het stokje van haar
over, samen met onder meer Eva Kuylman.
Hoe is Eva Kuylman er eigenlijk bijgekomen?
‘Dat is een leuk verhaal. Er werd in 2011 een gedichtenwedstrijd gehouden en toen was zij de winnaar. Loukie Nak had
die wedstrijd georganiseerd en ik zei tegen haar: “is Eva
niet iemand voor in de redactie?” We zijn op haar afgestapt
en ze zei direct ja. Ze is ook meteen haar eigen column ‘In
de buurt gebleven’ begonnen. En die heeft ze nog steeds.’

Ik merk op dat Marja veel dingen doet die de maatschappij
tegenwoordig verlangt, maar die voor veel mensen niet zo
vanzelfsprekend zijn. Wie zorgt er eigenlijk voor haar als er iets
is? Of heeft ze zelf altijd het verpleegstersschortje voor? ‘Ik
heb gelukkig altijd nog mijn man en je bent er voor elkaar. Ik
ben altijd actief geweest en ik ben weinig in de lappenmand,
dat geluk heb ik ook nog eens een keer.’
Twee keer in de week gaat ze jeu-de-boulen, helemaal voor
haarzelf, en ze heeft een rijk sociaal leven. Maar de contacten van het vrijwilligerswerk zou ze niet willen missen. Ze is
van plan het vol te houden tot ze niet meer kan, want wat ze
doet ligt haar na aan het hart. ‘Zich ten dienste stellen, en
niks verdienen, dat is toch chique...

Ж
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Een pop-up store op de Goudsbloemlaan

WIJKBER A AD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

140 70 (keuzemenu)
POSTADRES / SECRETARIAAT

Op uw dagelijkse of wekelijkse gang langs de winkels van de Goudsbloemlaan voor de benodigde
boodschappen heeft u het wellicht al gezien: grote posters in het raam van de voormalige kinderwinkel ‘Kokids’ wijzen ons erop dat er een pop-up store van de Gemeente Den Haag aan de Goudsbloemlaan komt. Hij opent op 30 juni.
Ter informatie, een zogenoemde pop-up store is een tijdelijke
winkel. Vaak in een bestaand gebouw dat leeg staat. Deze pop-up
stores kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Het
is een handig (marketing) instrument waarmee ondernemingen
of instanties precies daar een winkel of informatiepunt kunnen
plaatsen waar de doelgroep aanwezig is. Dit kan op een beurs, in
een park, op het strand, maar ook gewoon op de Goudsbloemlaan.

Saskia De Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)

denhaag.nl
contactcentrum@denhaag.nl
STADSDEELKANTOOR SEGBROEK
Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
070 - 353 57 00

wijkberaad@dehyacint.nl

WOENSDAG + VRIJDAG:

dehyacint.nl

13.00 – 17.00 UUR

STADSDEELWETHOUDER
Joris Wijsmuller

BESTUUR

DONDERDAG:

Voorzitter

13.00 – 21.00 UUR,

Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com

IEDERE 1 E ZATERDAG
VAN DE MA AND:

De pop-up store van de gemeente op de Goudsbloemlaan heeft als
thema duurzaamheid. In de winkel zijn deskundige adviseurs aanwezig bij wie u gratis advies kunt inwinnen over duurzaam wonen,
stoken, woningonderhoud, et cetera.
De winkel zal, zoals gezegd, op donderdag 30 juni openen. Vanaf die
dag kunt u er op de volgende tijden terecht:

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM

Secretaris

10.00 – 16.00 UUR.

joris.wijsmuller@denhaag.nl
WIJKSERVICEPUNT SEGBROEK
Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
070 - 205 33 33
(ook voor Ouderenwerk en Algemeen maatschappelijk werk)

Jurrie Vos

De pop-up store zal tot het eind van dit jaar aan
de Goudsbloemlaan gevestigd zijn.
Voor meer informatie: Gemeente Den Haag,

jcvos@ziggo.nl
Penningmeester
Klaartje de Vrueh
penningmeester@dehyacint.nl

140 70 (keuzemenu)

Overige leden

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

Marcel van Guldener
070 - 363 38 12
Marja Haring
06 - 16 78 08 80
Roos Kessels
070 - 362 89 55

POLITIE (GEEN SPOED)
Bureau Segbroek
0900 8844
WIJKAGENT
Karin van Raamsdonk
karin.van.raamdonk@politie.nl

LOKAAL 7

Wilt u ook uw
verzekerings- en
hypotheekadviseur
bij u om de hoek?

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart
lokaal7@dehyacint.nl
BEHEER WIJKCENTRUM

Kristian Harmelink
schoolwijkagent.segbroek@politie.nl
BR ANDWEER (GEEN SPOED)
070 - 424 46 00

Jan van 't Hart + Inger Klarenbeek

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

SCHOOLWIJKAGENT

Telefoon 070-3461751

Kom eens
langs op de
Laan van Eik en
Duinen 172

info@verax.nl

www.verax.nl

hartveer@casema.nl

WIJKBUS SEGBROEK

06 - 48 04 65 56

Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur)
070 - 368 50 70

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

TAXIBUS
Regiotaxi Haaglanden
088 966 6000
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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COLOFON

UITGAVE

De kollebloemen
van Vlaanderen
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

€

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Jaargang 38 - nummer 3 - juli 2016
OPLAGE EN FREQUENTIE
3000 exemplaren
Verschijnt 5 x per jaar in de maanden
februari, april, juli, oktober en december
BEZORGING
Loukie Nak

675,—

070 - 363 66 04
REDACTIE
Elisabeth van Elsen
Leen Nauta
Shirley van der Steen
Jurrie Vos
REDACTIEADRES
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
redactiewijkwijs@gmail.com

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.

FOTOGR AFIE
Peter de Looff
070 - 360 46 64
pdlfoto@hotmail.com
VORMGEVING
Gertrude Lok
info@6500kelvin.nl
DRUK
Drukkerij Pasmans Den Haag

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!

Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m2) op
de eerste etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 met vergaderwerkplek en workshopfaciliteiten.
Er kan vergaderd worden door groepen tot 30 personen
en er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 8
personen per dag.
De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet
via Wifi, printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer is in
overleg beschikbaar.

advertentieswijkwijs@gmail.com

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

SLUITINGSDATUM KOPIJ
16 september 2016
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 3
7 oktober 2016

Bij rooden dageraad
volgden wij in het blauwe
den zoeten leeuwerik,
wiens jubel werd gestoord
Door schroot en vloek
en klacht. Tot men
ons kwam houwen
En op dit Vlaamsche veld ons
streven werd gesmoord.
Gij, die nu na ons leeft, wij
reiken u de toortsen,
verheft ze naar het licht, elk
roepe een nieuwen held;
verbreekt gij onze trouw, dan
wordt in wreedste koortsen
ons ’t heilig verbod te
slapen in dit veld:
in elke kollebloem zouden
wij blijvend bloeden!
1919, Rachel Schaballie
(Nederlandse vertaling van
gedicht ‘In Flanders’ Fields’)

OPROEP

ADVERTENTIES
Marja van Zijderveld

Vlaanderens hart bloedt in
zijn kollebloemen open,
tussen de kruisjes door,
die, rij naast rij geplant,
het simpel teeken zijn,
waaronder wij steeds hoopen,
dat onze milde dood de
vree werd voor dit land.

ANTWOORDEN PUZZEL WIJKWIJS 2

A (rijk, donald, muur) Donald Trump,
B (reken, nancy, acteur) Ronald Reagan,
C (oostenrijk, action, I'll be back) Arnold Schwarzenegger,
D (sigaar, chelsea, saxofoon) Bill Clinton.
A,B en C zijn republikeinen, D hoort er niet bij (democraat).

Zou u het leuk vinden om deze
rubriek eens te verzorgen?
U levert de feiten, wij maken er
een mooie rubriek van. Meld u aan
bij de redactie via een mail aan
redactieWijkwijs@gmail.
com
of stuur een briefje p/a
Wijkberaad De Hyacint/t.a.v.
Redactie Wijkwijs,
Anemoonstraat 25, 2565 DD
Den Haag.
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KLEUR EN HOOGTE

Voornamelijk rood, soms wat bleker
(oranjeachtig) van kleur, reikt meestal
niet hoger dan 80 cm.
BOTANISCHE (LATIJNSE) NA AM

De klaproos of papaver is een geslacht van bloeiende planten en kent
wereldwijd zo’n zestig soorten. In
Nederland en België komen voor: de
Bastaardklaproos (Papaver hybridum),
de Bleke klaproos (Papaver dubium),
de Grote klaproos (Papaver rhoeas),
de Ruige klaproos (Papaver argemone)
en de Slaapbol (Papaver somniferum).
ZA AI- EN BLOEITIJD

Bloemenzaad zaait u in de meeste
gevallen van februari tot en met april.
De bloeitijd is van juli-september.
DOPINGTEST

De zaden worden onder de naam
maanzaad op broodjes gebruikt. Het
zaad bevat vrijwel geen opiaten, maar
een test op verdovende middelen
zal na het consumeren van een grote
hoeveelheid maanzaadbolletjes wel
een positieve uitslag vertonen.
SYMBOLIEK

Klaprozen zijn met name in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van
het Gemenebest het symbool van de
Eerste Wereldoorlog omdat ze op de
slagvelden in Vlaanderen uitbundig
bloeiden, zoals bijvoorbeeld in het
gedicht ‘In Flanders Fields’ wordt
beschreven.
VERKLARING VAN DE NA AM

De naam Klaproos heeft zijn oorsprong
te danken aan een kinderspelletje: ‘Vouw
een bloemblaadje bolvormig zodat een
klein zakje ontstaat. Sla ermee op de
rug van je hand. De samengedrukte
lucht doet het kleine zakje met een
klap openspringen.’

Uit de
Papaver
(somniferum) wordt
opium, morfine en
heroïne gewonnen

Het sap
van de klaproos werd vroeger
gebruikt om Edammer kaas mee te
kleuren
Papaverolie bevat
anti-oxidanten, vetzuren en mineralen en is
geschikt voor een breed
scala aan huidverzorgingsproducten

BUURTBLOEMEN

Ê
klaproosstraat papaverhof
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DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS
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