
J a a r g a n g  3 7  n u m m e r  3  j u l i  2 0 1 5

E e n  u i t g ave  v a n  h e t  Wi j k b e ra a d  B l o e m e n b u u r t  D e  H y a c i n t  

W I J K W I J S

I N  D I T  N U M M E R  O . A . :

Pag. 3 Ongehoord 

Pag. 5 Juup Nak: vergaderen zit hem in 
  het bloed

Pag. 8 Groningse nuchterheid en sociale
  betrokkenheid

Pag. 12 Er was eens.... 

Pag. 23 Oproep van redactie Wijkwijs

Pag. 27 Een echt buurtfeest
MommaLuv, zie pagina 12

Mooi weer en een gezellige drukte op de Goudsbloemlaan - Buurtfeest 6 juni



LOKAAL 7
Informatie en reserveringen: 
lokaal7@dehyacint.nl 
(Saskia de Swart)

WERKGROEP BEHEER 
WIJKCENTRUM
Jan van ‘t Hart
hartveer@casema.nl 
T 06 48 04 65 56
Inger Clarenbeek

WERKGROEP VERKEER, 
RUIMTELIJKE ORDENING 
EN NW-HOOFDROUTE /
DENKTANK
Els Bet
T 362 08 22

Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com

Marcel van Guldener
T 363 38 12

OUDERENWERK 
BOMEN-BLOEMENBUURT
Lizeth Kastelein
l.kastelein@voorwelzijn.nl
T 205 24 80

BESTUUR
Arnold van der Heijden, 
voorzitter
arnoldvdh47@gmail.com

Jurrie Vos, secretaris
jcvos@ziggo.nl

Klaartje de Vrueh, 
penningmeester 
penningmeester@
dehyacint.nl

Marcel van Guldener
T 363 38 12

Marja Haring
T 06 167 80 880

Roos Kessels 
T 362 89 55

SECRETARIAAT
Saskia de Swart
p/a Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
T 360 37 25

WIJKCENTRUM 
DE HYACINT
Anemoonstraat 25
T 360 37 25
Dinsdags van 
10:00 - 12:00 uur

REDACTIECOMMISSIE WIJKWIJS
redactiewijkwijs@gmail.com

Marcel Bril
Elisabeth van Elsen 
Leen Nauta 
Shirley van der Steen
Marja van Zijderveld

Redactieadres, tevens 
postadres Wijkberaad: 
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag

FOTO‘S
Peter de Looff
T 360 46 64
pdlfoto@hotmail.com

ADVERTENTIES WIJKWIJS 
advertentieswijkwijs@gmail.com

COÖRDINATIE BEZORGING 
Loukie Nak
T 363 66 04

VORMGEVING EN DRUK
Pasmans Drukkerij
Forellendaal 400
2553 LP Den Haag

OPLAGE  3.000 exemplaren

WIJKAGENT
Karin van Raamsdonk

karin.van.raamsdonk@politie.nl

SCHOOLWIJKAGENT
Joeri van Duijn

joeri.van.duijn@politie.nl
Bureau Segbroek

T 0900 8844

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
website www.dehyacint.nl e-mail wijkberaad@dehyacint.nl

Kopij inleveren voor 
het volgende nummer 
tot en met vrijdag 18 
september 2015. Het 
blad zal verschijnen op 
9 oktober 2015.
Teksten en artikelen, foto‘s 
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Ingezonden brieven en bijdragen 
van lezers zijn van harte welkom. 
De redactie hoeft het niet eens te 
zijn met de inhoud van ingezon-
den brieven. De redactie behoudt 
zich het recht voor niet-inhoude-
lijke redactionele wijzigingen aan 
te brengen, teksten in te korten en 
in bepaalde gevallen teksten niet 
te plaatsen.

DE WIJKBUS
Van maandag tot en met vrijdag haalt de wijkbus Segbroek ouderen 
van huis op en brengt hen ook weer thuis.
De wijkbus zoekt altijd vrijwilligers voor het rijden van de bus. 
Per dagdeel een keer per week. 

Aanmelding en informatie:
T 368 50 70
of het ouderenwerk
T 323 40 62



  van de voorzitter

Het accent ligt op door bewoners zelfgemaakte pro-
ducten en hapjes die zij tegen een kleine vergoeding 
aan de man kunnen brengen. De binnentuin wordt 
daartoe getransformeerd tot een markt met kraam-
pjes. Verder wordt er een workshop ‘moodboard 
maken’ georganiseerd en wordt er een presentatie 
gegeven over de veiligheid in en rond het huis, zoals 
inbraakpreventie. Ook worden er voor de kinderen 
activiteiten georganiseerd. Naast spel worden de kin-
deren in staat gesteld om een zeefdrukontwerp te 
maken en hun eigen T-shirt te laten bedrukken. 
De Burendag wordt muzikaal omlijst in de sfeer van 
het thema met Franse chansons, waarbij aan het slot 
op passende wijze aan de inwendige mens zal wor-
den gedacht met een stokbroodje met Franse kaas en 
Franse wijn op een Frans terras.  
Het wijkberaad hoopt op de aanmelding van veel 
bewoners die een kraam willen bemensen met hun 
zelfgemaakte producten en hapjes. Meer daarover 
vindt u in deze Wijkwijs en op de website van het 
wijkberaad. 

Het is in meerdere opzichten de moeite waard om 
deze Burendag te bezoeken, niet alleen vanwege de 
activiteiten en de versnaperingen, maar ook vanwege 
onze prachtige binnentuin. Het is de laatste keer dat u 
onze binnentuin in zijn volle omvang kunt aanschou-
wen en bewonderen. Het zal u waarschijnlijk niet ont-
gaan zijn dat een gedeelte van de binnentuin, ruim 

Burendag 2015 
Op zaterdag 26 september organiseert het wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 
opnieuw een Burendag in het wijkcentrum en de binnentuin. Het thema van deze  
Burendag is ‘Thuis – à la maison’ 

200 m2, bebouwd gaat worden ten behoeve van wijk-
vereniging De Kruin die weg moet uit de Acaciastraat. 
Dit is het resultaat van een mediation-traject waartoe 
de gemeenteraad in 2014 heeft besloten en waarop 
het wijkberaad geen enkele invloed heeft gehad. Wij 
hebben u daarover in een eerdere uitgave van Wijkwijs 
geïnformeerd. Op 15 mei jl. heeft de gemeente een 
bouwvergunning voor de aanbouw ingediend.  

Een andere ontwikkeling betreft de reconstructie van 
de Segbroeklaan die momenteel wordt uitgevoerd. 
Daarbij wordt de Segbroeklaan met uitzondering 
van de kruispunten ter hoogte van de Goudenre-
genstraat en de Fahrenheitstraat in beide richtingen 
versmald tot één rijstrook. Op de kruispunten met 
de Kwartellaan, de Sportlaan en de Goudsbloemlaan 
worden rotondes aangelegd. Deze reconstructie is 
een onderdeel van de knelpuntenoplossing van de 
NoordWestelijke Hoofdroute. Doel daarvan is om de 
Segbroeklaan beter oversteekbaar te maken, de veilig-
heid van voetgangers en fietsers te verbeteren en de 
doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het is te 
hopen dat dit doel wordt bereikt. 

Op het moment dat deze Wijkwijs verschijnt, breekt 
de vakantieperiode aan. Ik wens u allen een plezierige 
en ontspannen zomerperiode. 

Uw voorzitter, 
Arnold van der Heijden

AGENDA 
Dinsdag 7 juli Open Coffee Picknick. Thema:  
netwerken in het gras met koffie en krentenbollen. 
Locatie: Hyacinthplein.

Woensdagen 8 juli en 9 september (grote zaal in 
wijkcentrum) om 19.30 uur openbare vergaderin-
gen van het Wijkberaad De Hyacint.

Dinsdag 1 september Open Coffee. Thema en loca-
tie nog niet bekend. Houd de Facebookpagina van 

Lokaal 7 in de gaten voor details: www.facebook.
com/Lokaal7indeBloemenbuurt.

Zaterdag 26 september diverse activiteiten in ver-
band met Burendag in de tuin van het wijkcentrum 
(Anemoonstraat 25).

Dinsdag 6 oktober Open Coffee. Thema: Duurzaam 
ondernemen, nut of noodzaak? Locatie: Lokaal 7, 
Anemoonstraat 25.
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Goudsbloemlaan - Den Haag
Tel. 070-345.87.77

Naailes voor 
beginners en 
gevorderden

overdag of  ‘s avonds les
in kleine groepjes onder
deskundige begeleiding 

Annelies Koeleman

Goudsbloemlaan 37
Tel: 06 24772791
www.annelieskoeleman.nl

 

KIPSPECIALITEITEN    SOEPEN 

MAALTIJDEN   

WILD     GRILLPRODUCTEN 
 

Maandag t/m vrijdag  08:30 tot 18:30  
Zaterdag      08:00 tot 17:30    
en we zijn open zolang onze borden buiten staan  
 

Goudsbloemlaan 142  070 3470506 
www.hanskipenmeer.nl 

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 !

 ROOS  IJZERHANDEL

a

ef
f

Uw kledingatelier voor:
● Stomen
● Wassen
● Het (opnieuw) op maat
maken en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer,
gordijnen, beddengoed en tapijten.

Maar ook verkoop van:
● Kwaliteit Panty’s
● Fournituren
● Kledingaccessoires
● Borduurpakketten enz. enz.

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

Uw kledingatelier voor:
• Stomen
• Wassen
• Het (opnieuw) op maat maken 
  en/of herstellen

van uw garderobe, bruidskleding, leer, 
gordijnen, beddengoed en tapijten

Maar ook verkoop van:
• kwaliteit panty’s • fournituren
• kledingaccessoires • borduurpakketten enz.

Zelfs verhuur van: 
• vloerbedekkingsreinigers 
  en toebehoren

Goudenregenstraat 254 • 2565 GE Den Haag
E-mail: bove_nuevo@live.nl • Tel. 070-3602665

VOOR EEN 
GOED EN EERLIJK 

ADVIES

Balanspunt

Bel vrijblijvend
voor meer informatie
of voor een afspraak
06 373 44 113

Lippe Biesterfeldweg 22
2552 EC  Loosduinen
info@balanspunt.nl
www.balanspunt.nl

*Op een Reiki behandeling

EXTRA ENERGIE•ONTSPANNING•MEER IN BALANS

✂
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Ongehoord
Slechts een week van te voren valt de brief op de mat. Bewoners van appartementen grenzend aan het 
binnenterrein van het wijkgebouw zijn van harte welkom op woensdag 13 mei. Om kennis te komen 
nemen van de plannen van de gemeente Den Haag om wijkvereniging De Kruin uit de Bomenbuurt een 
eigen plek te geven. Let wel: in onze eigen binnentuin. Pikant detail: vele direct betrokkenen zijn op 
vakantie en ook het e-mailadres van de gemeentelijke projectleider klopt niet.  

Over woongenot gesproken  
Heerlijk wonen, daar in de Irisstraat. Een van de char-
mes van je huis is dat het uitkijkt op de mooie bin-
nenplaats van het wijkgebouw. Maar nu blijkt dat 
de gemeente van plan is er een gebouw te plaatsen: 
pal voor je neus! Weg ruimte, weg mooie uitzicht. 
Binnenkort word je getrakteerd op bouwnijverheid 
achter je huis. Daar zal een muur verrijzen die op-
loopt van drie naar vier meter, met vooralsnog een 
grijs bitumen dak.  

Geen weg terug 
Het geeft een schok tijdens de bijeenkomst. Vooral 
omdat blijkt dat sprake is van een voldongen feit. 
De als plannen gepresenteerde tekeningen zijn in 
feite gedetailleerde bouwtekeningen gereed voor de 
aanvraag van de bouwvergunning. Twee aanwezige 
architecten uit de buurt prikken deze ballon meteen 
door. Al snel wordt duidelijk dat de vergunningaan-
vraag vrijdag 15 mei de deur uitgaat en dat de plan-
nen niet worden bijgesteld op grond van deze avond. 
Alleen bezwaar aantekenen bij Welstand binnen zes 
weken na verlening van de bouwvergunning is nog 
mogelijk.  

Ongeloof, bittere teleurstelling en cynisme strijden 
om voorrang tijdens de bijeenkomst. Zelfs de aan-
wezigen met kennis van zaken over herinrichting en 
aanpassing van gebouwen kunnen het tij niet keren. 
De vertegenwoordigers van de gemeente maken klip 
en klaar duidelijk dat andere oplossingen niet meer 

in overweging worden genomen. Alleen het gesprek 
aangaan om geluidsoverlast voor omwonenden te 
beperken en wellicht inspraak over de aard van de 
dakbedekking en de kleur van de stenen is mogelijk.

Gebakken peren 
Kan dit zomaar? Ja, dat kan. Het terrein heeft immers 
een maatschappelijke bestemming. De gemeente 
kan er als eigenaar te allen tijde gaan bouwen om 
huisvesting te creëren voor organisaties met een 
algemeen maatschappelijk belang. Dus ook voor het 
onderbrengen van De Kruin. 

Kan dat nu niet anders? Ja, dat kan. Door vooraf te 
overleggen met de direct betrokkenen, door samen 
binnen de contouren van het bestaande gebouw 
naar oplossingen te zoeken. Maar zelfs het bestuur 
van wijkberaad De Hyacint werd pas geïnformeerd 
nadat de beslissing om in de tuin van het wijkge-
bouw te gaan bouwen, was genomen.  

Waarom toen pas? Omdat haast was geboden en 
het toekennen van een eigen gebouw aan De Kruin 
met een oppervlak van 311 m² is vastgelegd na een 
zogeheten mediationtraject. De uitkomsten van het 
traject herroepen is niet aan de orde, want de vorige 
(!) gemeenteraad heeft zich unaniem achter 
de gemaakte afspraken geschaard. Naar eigen zeg-
gen: na alle andere mogelijkheden nadrukkelijk te 
hebben onderzocht. Het geeft te denken dat de hui-
dige gemeenteraad nooit meer voor een dergelijke 
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procesgang zou kiezen.  Dat klinkt alsof ze niet zo blij 
zijn met deze erfenis van hun voorgangers. 

Bevredigende oplossing voor alle partijen 
Uiteraard misgunnen wij van de Bloemenbuurt De 
Kruin haar eigen plek niet. Ook De Kruin is voor het 
blok gezet toen de gemeente besloot hun vereni-
gingsgebouw te slopen om plaats te maken voor 
woningen. Alleen hebben zowel zij als wij recht op 
een bevredigende oplossing. Een oplossing die bo-
vendien geen afbreuk doet aan het woongenot van 
omwonenden en die het aanzicht van het huidige 
gebouw bij voorkeur niet verstoort. 

Wij van de Bloemenbuurt willen graag een construc-
tieve bijdrage leveren aan het zoeken naar deze op-
lossing. Daarnaast vragen we ons af hoe het met 
de veiligheid zit, en waar we alle fietsen en andere 
vervoersmiddelen moeten stallen. Om nog maar te 
zwijgen van de manier waarop machines en bouw-
materialen het terrein op moeten gezien het krappe 
poortje aan de ene kant (Anemoonstraat) en het 
smalle hek aan de andere (Anjelierstraat).  
Onze inschatting is dat er dan toch monumentale 
bomen zullen sneuvelen. Iets wat de architect die in 

opdracht van de gemeente naar een oplossing heeft 
gezocht, juist wilde voorkomen: door het gebouw 
aansluitend aan dat van de Jumbo te situeren.  

Elisabeth van Elsen 

Initiatiefgroep De Hyacint 
Inmiddels zijn de krachten voor het indienen 
van een bezwaarschrift gebundeld in een ini-
tiatiefgroep. Deze gaat namens de omwonen-
den de bezwaren tegen de uitbreiding van 
het wijkgebouw en de wijze waarop het tra-
ject is doorlopen kenbaar maken, zodat deze 
mee kunnen worden genomen in de besluit-
vorming rond het project. Ook het ontwik-
kelen van een alternatief herinrichtingsplan 
wordt overwogen. Wilt u meer informatie of 
deelnemen aan deze groep, schrijf dan naar 
initiatiefgroepdehyacint@gmail.com.  

tekening van het bouwplan

N.B. De projectleider vanuit de gemeente Den Haag is  
Mw. Kai Liang: kai.liang@denhaag.nl 
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Vergaderdier 
Toen Juup Nak, want daar gaat het in dit portret 
over, met pensioen ging, zegde hij zijn werkgever 
Aegon, waar hij als pensioenadviseur zijn sporen 
had verdiend, vaarwel. 
Door daar, naast zijn feitelijke werk, ook jarenlang in 
de centrale ondernemingsraad te hebben gezeten, 
kende hij op het gebied van vergaderen het klap-
pen van de zweep als geen ander. Hij vond en vindt 
vergaderen nog altijd een prettige en uitdagende 
bezigheid.  
Je leert er mensen kennen en je weg vinden in een 
doolhof van verschillende visies en meningen en er 
je standpunten op een heldere manier, voorzien van 
goede argumenten, voor het voetlicht te brengen. 
Met die erfenis uit zijn werkverleden trad hij twaalf 
jaar geleden toe tot het bestuur van het wijkberaad 
en zes jaar later werd hij gekozen tot secretaris, tot hij 
eind april van dit jaar uit zijn functie terugtrad en het 
stokje doorgaf aan Jurrie Vos, de nieuwe secretaris. 
In de bewonersvergadering van 29 april was het 
niet veel meer dan een hamerstuk waarmee zijn 
aftreden formeel werd bezegeld. De voorzitter  
Arnold van der Heijden stond hier in een korte 
speech bij stil. 
Bij zijn afscheid werd al eerder stilgestaan tijdens 
een etentje met het voltallige bestuur bij het be-
faamde Indonesische restaurant Garoeda. Juup 
werd bedankt en geprezen en in zijn dankwoord 
memoreerde hij dat hij in dit zelfde restaurant ze-
ventig jaar geleden als jochie van een jaar of zes 
ook eens had gegeten. Wat heet eten? Het was oor-
logstijd. Het eten uit de gaarkeukens was schamel 
en smakeloos. Ook bij Garoeda was nauwelijks iets 
te eten. Toen een van de weinige gasten het bleke, 
magere jochie zag, bood deze hem spontaan zijn 
puddinkje aan. Om nooit meer te vergeten! 

Een zichtbaar en uitvoerend bestuur 
Naar zijn eigen inschatting zal hij de boeken in-
gaan als een kritisch bestuurslid dat grote waarde 
hechtte aan sfeer, aan heldere communicatie, aan 
humor en vooral ook aan vergaderdiscipline.‘Hoe 
vaak ik in een vergadering niet heb geroepen dat 
”het” centraal moest’, verzucht hij. Ook het op tijd 
beginnen en vooral ook eindigen was voor hem 
een heet hangijzer. 
Naast de formele zijn het vooral ook de informele 
contacten waarbij je als bestuur je netwerk benut 
om, al dan niet met een glas in de hand, zaken voor 
elkaar te krijgen. Daarom zijn goede verhoudingen 
met bijvoorbeeld de ambtenaren van het stadsdeel-
kantoor en de gemeente van groot belang.
Hij was verder een groot pleitbezorger van het 
zichtbaar zijn van het bestuur bij de activiteiten 

Vergaderen zit hem in het bloed 
Ook anno 2015 zijn wijkberaden nog altijd een groot democratisch goed om bewoners de gelegenheid 
te geven hun stem te laten horen bij de beleidsvoering van de gemeente. Daarnaast beijvert een  be-
wonersorganisatie zich om een goed woon- en leefklimaat te bevorderen. Om dat te realiseren heb je 
capabele en gemotiveerde mensen nodig die de kar trekken; een goed functionerend bestuur naast een 
leger van gemotiveerde vrijwilligers. 
Op deze zonnige middag ben ik te gast in het huis van de familie Nak in een oase van rust: de Papaver-
hof. Je waant je er in een andere wereld terwijl het toch midden in onze wijk ligt. Geen wonder dat dit 
stedenbouwkundige pareltje uit de jaren twintig van de vorige eeuw op de lijst van rijksmonumenten 
(het enige in Segbroek) prijkt. 

vervolg op pag. 7
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De ConcentratieCoach
...want concentreren kun je leren !

Leer je brein beter gebruiken bij:
- ADD/ADHD, ASS/PDD-NOS
- Leer- en geheugenproblemen
- Werk en topsport

Met de slimme en super effectieve 
methode van De ConcentratieCoach 
verbetert je concentratie meetbaar en 
blijvend: al gamend scoor je jouw 
bewustwording en motivatie omhoog!

Naast onze vestiging in Rijswijk nu ook 
in de Akeleistraat in Den Haag. 

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek. 
Vandaag nog - Gun je kind of jezelf een betere toekomst…

De ConcentratieCoach is een 
onderdeel van 

Learn to Focus BV

Akeleistraat 82, Den Haag
Verrijn Stuartlaan 34, Rijswijk ZH

06 - 24929921

treesje@deconcentratiecoach.nl

www.deconcentratiecoach.nl

SummerSchool
De Concentratiecoach

Pak 20% korting 
op de training in juli 

en augustus!
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die in het wijkgebouw plaatsvinden. ‘Gewoon een 
keer je gezicht laten zien bij zo’n activiteit’. 
In zijn optiek moet het bestuur vooral een uitvoe-
rend bestuur zijn. Niet een groep mensen die ach-
teroverleunend van alles en nog wat verzint, maar 
die een bruikbaar idee verheft tot een project waar 
vervolgens een bestuurslid aan wordt gekoppeld 
dat de kar gaat trekken. 
Waar hij beslist een broertje dood aan heeft en daar-
om altijd geprobeerd heeft tegen te houden zijn 
activiteiten die van potentiële deelnemers te veel 
geld vragen. Hij is wars van iedere vorm van com-
mercialisering van het aanbod van het wijkberaad. 
Aan cursussen, workshops en andere aanbiedingen, 
die onder auspiciën van het wijkberaad worden 
aangeboden, mag slechts een bescheiden prijs-
kaartje hangen en zo niet, dan gaat het feest wat 
hem betreft  niet door. Geen dure kookcursussen of 
vage aanbiedingen van wat hij ‘zweefkezen’ noemt. 

Onderwaardering 
Een florerende bewonersorganisatie valt of staat bij 
het hebben van een goed functionerend bestuur 
en betrokken vrijwilligers. Al deze mensen span-
nen zich belangeloos in maar krijgen daar veelal 
weinig waardering voor. Ook de gemeente laat met 
haar subsidiebeleid niet altijd doorklinken hoeveel 
waarde zij aan deze wijkorganisaties hecht. Als voor-
beeld noemt hij de recente halvering van het aantal 
uren administratieve ondersteuning. 
Een nog groter knelpunt is de wijze waarop de ge-
meente vaak omgaat met de door wijkorganisaties 
gemobiliseerde inspraak van bewoners. Een actueel 
en schrijnend voorbeeld daarvan is de zaak rond De 
Kruin. Juup Nak noemt deze kwestie een dieptepunt 
in de historie van het wijkberaad en voor hem als 
scheidend secretaris. Dat is dan ook de reden dat 
hij nog een tijdje binnen het bestuur als adviseur 
zal blijven meedenken. 
Dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat, hoeft geens-
zins te betekenen dat het er amateuristisch aan toe-
gaat. Ieder lid brengt kwaliteiten mee die, wanneer 
ze optimaal worden benut, een goed functionerend 
en slagvaardig team opleveren. 
Iets anders, wat je ook nogal eens bij vrijwilligers 
tegenkomt, is een zekere eigenwijsheid waardoor 
de kans op botsende ego’s op de loer ligt, met het 
nodige gedoe als gevolg. 

Hoogte- en dieptepunten 
Wanneer hij terugblikt op de twaalf jaar dat hij be-
stuurslid was, waren er bijzondere gebeurtenissen. 
Een ware topper vond hij het ‘Gedichtenfestival’ dat 
in 2009 plaatsvond. 
Het was geweldig hoe buurtbewoners van heel 
verschillende pluimage hun dichtkunst ten gehore 
brachten. Hij ziet nog levendig voor zich hoe bij-
voorbeeld Nico Englebert, met zijn slagersschort 
voor, een bijzonder gedicht voordroeg. 
Ook het jaarlijks terugkerende evenement van de 
‘Parelroute’ is altijd een groot succes. Hij verzorgt 
dan zelf een rondleiding in de Papaverhof waar 
altijd veel animo voor is. 
En ja, wat dieptepunten betreft. Dan spant de al 
genoemde kwalijke kwestie rond de huisvesting 
van De Kruin wel de kroon.  
Naast de hoogte- en dieptepunten wil hij een hard-
nekkig probleem aanstippen waar het bestuur al 
jaren mee worstelt en nooit een bevredigend ant-
woord op vond: hoe de jeugd te betrekken bij het 
wijkcentrum?  
Juup karakteriseert deze poging als het trekken aan 
een dood paard. Om te beginnen is onze buurt wat 
bevolkingsopbouw betreft met 65% ouderen de 
oudste buurt van Den Haag. Waar je zoveel decen-
nia geleden jongeren nog mee kon paaien, gaat 
vandaag de dag niet meer op. Zij trekken meer dan 
ooit tevoren naar sportverenigingen, wat op zich 
een prima ontwikkeling is en als ze willen ‘stappen’ 
doen ze dat niet snel in hun eigen buurt. 

Participatiemaatschappij 
Het adagium dat ons al jaren door verschillende 
regeringen is voorgehouden, heeft ondermeer 
tot gevolg dat wijkorganisaties meer dan ooit een 
belangrijk maatschappelijk nut hebben. Geen suf 
of stoffig imago, maar een levendige en mondige 
spil binnen het reilen en zeilen van een buurt als 
de onze. 
Juup is daar heilig van overtuigd en is dan ook 
blij dat hij zijn steentje heeft kunnen bijdragen en 
daar mogen wij hem als bewoners dankbaar voor 
zijn. Samen met zijn vrouw Loukie mogen we hen 
buurticonen noemen. Zulke mensen maken het 
verschil als het om leefbaarheid en betrokkenheid 
gaat. Zij zijn goud waard! 

Leen Nauta

vervolg van pag. 5
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Tijdens de onlangs (29 april) door het Wijkberaad 
belegde bewonersvergadering werd Jurrie Vos of-
ficieel als de nieuwe secretaris benoemd en volgde 
daarmee Juup Nak op. Het profiel voor deze functie 
die per 1 januari jl. vacant was gekomen, werd in 
de Wijkwijs van november vorig jaar gepubliceerd. 
Jurrie’s overbuurman, die als beheerder van het 
wijkgebouw De Hyacint werkzaam is, wist hem en-
thousiast te maken en hij meldde zich aan. Na een 
tijdje proefdraaien in  het bestuur besloot hij deze 
bestuursfunctie te aanvaarden.  
Wij wilden graag met onze ‘verse’ secretaris nader 
kennis maken, waarvan dit portret het resultaat is.

Een talige rekenmeester 
Eerdaags wordt hij 65. Ruim twee jaar geleden nam 
hij afscheid van de Algemene Rekenkamer waar hij 
sinds 1978 in dienst was en als plaatsvervangend 
directeur eindigde. Ondanks dat hij zijn werk al-
tijd met bijzonder veel voldoening heeft gedaan, 
verbaast hij zich er regelmatig over dat hij het na 
zijn vertrek nooit echt heeft gemist. Hij geniet met 
volle teugen van zijn nieuwe status. ‘Ik knijp me nu 
en dan in de arm om me weer even te realiseren 
dat het echt zo is. Als ik al iets zou missen, zijn het 
bepaalde mensen met wie ik zoveel jaar zo plezierig 
heb samengewerkt’.  

Nog even over die Rekenkamer, gevestigd in een 
monumentaal pand aan het Lange Voorhout in 
Den Haag. Het naar zijn opvatting bij menigeen 

ten onrechte gevestigde beeld van een stoffige, 
saaie, cijfermatige overheidsinstelling, wil hij graag 
ontkrachten. Geen ploeg van droge cijferaars, maar 
een team van bij het openbaar bestuur betrokken 
professionals dat met elkaar controleert of het Rijk 
geld ontvangt en uitgeeft en beleid voert zoals het 
de bedoeling was. Het betreft alle beleidsterreinen 
en daarom is de focus erg breed en dat maakt het 
zo interessant, vindt hij. 
Welke belangwekkende rol deze onafhankelijke in-
stelling speelt, wordt geïllustreerd met het jaarlijkse 
optreden in de Tweede Kamer wanneer daar de pre-
sident tijdens de zogeheten ‘Verantwoordingsdag’ 
klip en klaar commentaar levert op de ingediende 
jaarrekeningen. 

Jurrie was er een van de registeraccountants met 
een directiefunctie. Hoewel hij het cijferwerk niet 
schuwde, vond hij het samen met collega’s sterker 
maken van teksten van de vele rapporten die de 
Rekenkamer afscheidde, een van de boeiendste 
kanten van zijn werk. 
Hij behoorde er naar eigen zeggen tot de zoge-
heten ‘duiven’. Dat waren de mensen die in tegen-
stelling tot de ‘haviken’ sterk gericht waren op de 
dialoog en daarmee zochten naar oplossingen voor 
gesignaleerde mankementen. De ‘haviken’, u raadt 
het al, wilden primair scoren met het ontdekken 
van onvolkomenheden. 
Met die rijke ervaring, aangevuld met die van de 
verschillende vormen van vrijwilligerswerk waar hij, 
ook toen hij nog werkte, zijn bijdrage aan leverde, 
komt hij het bestuur van ons Wijkberaad versterken.  

De liefde bracht hem naar Den Haag 
Als jongste uit een gezin met tien kinderen uit het 
Groningse Alteveer (vroeger gemeente Onstwedde, 
nu Stadskanaal) waar ze het thuis niet breed had-
den, sloeg hij als achttienjarige zijn vleugels uit. Hij 
studeerde voor registeraccountant, later aangevuld 
met bestuurskunde en kwam in 1978 in Den Haag 
terecht waar zijn vrouw vandaan komt. Zij kregen 
vier kinderen en zijn inmiddels ook de trotse groot-
ouders van twee kleinkinderen. 

Naast zijn werk bij de Rekenkamer voelde Jurrie zich 
altijd maatschappelijk betrokken wat zich vertaalde 

Groningse nuchterheid en sociale betrokkenheid 
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in verschillende vormen van vrijwilligerswerk waar 
hij bestuurlijke functies bekleedde. Voor zijn verdien-
sten bij de ‘Stichting ontmoeting met buitenlandse 
vrouwen’ kreeg hij in 2013 de Stadsspeld van de ge-
meente Den Haag uitgereikt. 

Jurrie is naast rekenmeester ook een groot liefheb-
ber van taal. Terugkijkend op zijn loopbaan had hij 
ook best journalist of docent Nederlands kunnen 
worden, maar het liep anders. Toch kruipt ook dit 
deel van zijn bloed waar het niet gaan kan en was 
en is hij graag met taal bezig. Hij maakt daarbij wel 
een voorbehoud voor lezen. Voor zijn plezier lezen 
doet hij naast kranten en tijdschriften niet veel. Mis-
schien heeft het ermee te maken dat hij als kleuter 
ontdekte dat zijn wat oudere zusje al echt las, niet 
uit een boek met plaatjes dat hijzelf zo leuk vond, 
nee uit een boek met uitsluitend van die saaie let-
ters. Dat leek hem maar niets! 
Zijn gevoel en liefde voor taal deden hem besluiten 
om zich enige tijd terug aan te melden bij de ‘Stich-
ting Haagse levensboeken’ en hij heeft inmiddels 
één levensboek geschreven. Omdat hem dat meer 
tijd kostte dan hij had ingeschat, wacht hij - nu hij 
secretaris van het Wijkberaad is geworden - even 
met een volgende opdracht. 
Toen het bestuur vorig jaar in Wijkwijs een oproep 
plaatste voor nieuwe redactieleden, heeft hij ook 
even overwogen zich aan te melden, maar daar 
bleef het bij. 

Liever niet alleen het pretpakket 
Voor een bestuur van een wijkberaad dat zich be-
perkt tot het bedenken en faciliteren van leuke 
dingen voor de mensen, heeft hij weliswaar veel 
waardering, maar het zou hem te weinig uitdagen. 
Voor het vergroten van de sociale cohesie is volgens 
hem meer nodig dan dat alleen. Het moet vooral 
ook gaan om het mobiliseren en faciliteren van 
inspraak bij de beleidsvoering van de gemeente. 

Niemand zat te wachten op een kwestie als die van 
de herhuisvesting van De Kruin, maar het is wel 
materie om als bestuur je tanden in te zetten om tot 
een voor alle betrokkenen zo acceptabel mogelijke 
oplossing te komen. 
Met kennis van zaken en wijsheid laveren tussen 
begrijpelijke emoties van bewoners en een zekere 
nuchterheid zal volgens hem de lijn moeten zijn 
waar het bestuur zich door zal moeten laten leiden. 

De voor de hand liggende samenwerking met het 
bestuur van De Kruin is nog niet van de grond ge-
komen. In plaats van coöperatief nadenken over 
een gezamenlijke toekomst, ziet hij bij De Kruin 
een zeker verzet. Diep in hun hart, denkt hij, zou-
den de ‘Kruiners’ het liefst het hele door gemeente 
bedachte plan de prullenbak in zien verdwijnen. 
Maar of dat realistisch is? 

Veelzijdige belangstelling
Dat Jurrie na zijn vervroegde pensionering niet in 
het gevreesde zwarte gat viel, is niet zo verbazing-
wekkend. Naast zijn bestuursfuncties bij verschil-
lende vrijwilligersorganisaties, heeft hij eindelijk 
tijd voor zijn vele hobby’s en interesses. 
Zo zorgt hij samen met zijn vrouw enkele dagen 
in de week voor zijn kleinkinderen. Verder klust en 
tuiniert hij graag. Ook bezoekt hij graag samen met 
zijn vrouw musea, vooral om er van moderne kunst 
te kunnen genieten. Zelf het palet en de penseel ter 
hand nemen? Hij zou het dolgraag willen, maar daar 
is het (nog) niet van gekomen.  
Beeldtaal (weet u nog van dat zusje met haar boek 
zonder plaatjes?) intrigeert hem. Daarom filmt hij 
veel en het zelf bewerken en monteren van video-
materiaal doet hij graag. Hij volgde er ook een cur-
sus voor. 

Jurrie is vast en zeker een belangrijke aanwinst voor 
de slagkracht van het bestuur. 
We wensen hem veel succes toe. 

Leen Nauta

Kom vrijblijvend kennismaken met

Healing TAI CHI
gezond bewegen voor jong en oud

Elke maandagmorgen om 10 uur
in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Elke dinsdagavond om 18 uur
in de Zonnebloemschool,

ingang gymzaal Zonnebloemstraat.

Voor informatie:
Benjamin Lochtenbergh

tel.: 06 24 75 25 57
mail: b.lochtenbergh@gmail.com

website: healingtaichi.nl

Lochtenberg-adv (zesde).indd   1 03-10-13   20:02

Maandagmorgen 08.00 - De Hyacint
Maandagmorgen 11.00 - Uitzicht
Dinsdagavond 17.30 - Uitzicht
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner 

de kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

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

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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Geen idee om over te schrijven? 
Dan ga ik wandelen. Gewoon in 
onze mooie Bloemenbuurt. Er is 
altijd wel iets te zien voor een ver-

haaltje. Zoals op een van die eerste, 
ècht zonnige dagen in mei. Behaaglijk 

temperatuurtje. Eindelijk geen jas nodig, veel kinde-
ren op straat. Geen school want het is weekend. Er 
wordt touwtje gesprongen. Twee meisjes draaien 
het touw, twee anderen springen om de beurt in 
en scanderen een versje. Er wordt geknikkerd. Drie 
jongetjes op handen en knieën druk bezig bij een 
kapotte stoeptegel voor een tuinmuurtje. Daar is 
een kuiltje met zand. In dat kuiltje moet jouw knik-
ker bij de andere knikkers terechtkomen. Goed mik-
ken, dan heb je de pot!  

Voordeuren staan wijd open. In een voortuintje een 
paar koffiedrinkende moeders op stoeltjes, de rok 
hoog opgetrokken voor een kleurtje op de witte 
winterbenen. Twee vaders knippen samen aan een 
uit zijn voegen gegroeide heg. Aan het eind van de 
straat doen een paar kinderen hun best op houten 
stelten.   

In een stille straat loopt een puber met een grote 
grijns op zijn gezicht naar zijn voordeur. Hij kijkt 
achterom naar een tekening op de stoep voor zijn 
huis. In zijn hand een emmertje met krijtjes. Ach 
natuurlijk, stoepkrijt. Maar daar is hij toch veel te 
oud voor?  
Dan rent een huilend meisje van een jaar of vijf 
langs de jongen het huis uit. ‘Geef terug mijn krijt-
jes, rotjong!’ en rukt het emmertje uit de handen 
van de jongen en loopt naar de tekening op de 
stoep.   
De jongen heeft zich uitgeleefd: op de stoep is een 
enorme piemel afgebeeld, bijna zo lang als het 
voortuintje breed is. Een piemel in zekere staat en 
met toebehoren, zal ik maar zeggen, alles maximum 
size. Aan de voorkant van de piemel een grote wolk.  
Het meisje gaat op haar hurken zitten, haar hoofdje 

scheef bekijkt ze aandachtig van links naar rechts de 
enorme pornoschets. Staat dan op,  pakt een blauw 
krijtje uit het emmertje en loopt dan naar de wolk.  
Ik kijk toe. Dan ziet ze me. ‘Hoi, dit is een zwemster,’ 
zegt ze. ‘Ze heeft een badmuts op, net zo’ n badmuts 
als ik heb.’ Met haar krijtje tekent ze grote blauwe 
stippen op de wolk, gaat dan staan en bekijkt het 
resultaat en knikt. ‘Nou moet jij het gezicht tekenen, 
dat kan ik niet zo goed.’ ‘Hmm…..en waar moet dat 
gezicht dan komen?’ vraag ik. ‘Nou, onder die bad-
muts natuurlijk’, zegt de kleuter. ‘En ze heeft blauwe 
ogen en lippenstift.’   
Ik kan er niet meer onderuit, dan had ik maar door 
moeten lopen. Ik ben de hemel dankbaar dat er 
niemand de straat in komt wandelen en denk er 
maar niet aan waarop ik mijn bijdrage eigenlijk zit te 
leveren. Het gezicht dat ik teken bevalt het meisje, 
ook de twee nog toegevoegde armen en dan zegt 
ze: ‘Zo en nu haar badpak, net als dat van mij, met 
blauwe stippen!’  
Als we een badpak van twee meter lang hebben 
aangebracht, is al het blauwe krijt op. We kloppen 
ons af, bekijken het geheel van een afstandje. De 
stoep is onherkenbaar opgeknapt; er ligt een prach-
tige tekening van een zwemster.  

Nu alleen nog de maximum-size-toebehoren van 
de piemel, die grotesk onder het blauwgestippelde 
badpak van de zwemster uitsteken. Wat moeten 
we daar mee?     
‘Haar billen zijn te groot!’ zegt het meisje. ‘Dat kan 
niet.’ ‘Als we daar nou es een hele grote handdoek 
omheen maken?’, opper ik. ‘Dan zie je er niks meer 
van.’  

Dat hebben we gedaan. Toen waren alle krijtjes op. 
De moeder van het meisje kwam van de Jumbo en 
vond de tekening ook prachtig. De broer heb ik niet 
meer gezien. De volgende dagen regende het hard 
en was de zwemster verdwenen. Meegezwommen 
met het hemelwater.  

Eva Kuylman 

Krijt
Ongeveer drie weken voordat u Wijkwijs in de bus krijgt, komt er vanuit de redactie 
altijd een mailtje op mijn scherm: denkt u eraan dat de kopij uiterlijk op dan en dan 
ingeleverd moet zijn? Soms schrik ik. Dacht ik dat ik nog wat tijd had. Niet dus. 

 In de 
buurt
gebleven
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‘Zeven maanden zwanger ruim ik de kleding-
kast in. Op de onderste plank kleertjes voor vlak 
na de geboorte, daarboven die voor als de baby 
wat groter is. Rompertjes, pakjes, sokjes, niets 
ontbreekt. Allemaal gekregen. Zelfs de Maxi-
Cosi staat al klaar. Wat moet de kraamvisite ons 
eigenlijk nog geven als ons kindje er eenmaal is.’ 
De gedachte overvalt Mandy. 

In een land hier ver vandaan 
De deur kraakt. Een rijzige vrouw komt binnen. Ze 
blijft even staan, misschien om haar ogen aan het 
licht te laten wennen, en kijkt dan speurend rond. 
Haar blik valt op je buik en dan op je gezicht. Je 
bent vijftien jaar oud en hoogzwanger, slachtoffer 
van oorlogsgeweld. Op de kale vloer om je heen 
liggen je vier jongere zusjes te slapen, de kerk is jul-
lie toevluchtsoord. De vrouw blijkt speciaal op zoek 
naar jou. Als enige weken later de geboorte zich 
aankondigt, beval je volkomen onverwacht van een 
tweeling. Maar gelukkig ben je in het ziekenhuis. 
Dankzij het geld dat een jonge moeder uit een land 
aan de andere kant van de wereld heeft verzameld 
na de geboorte van haar eigen kind.  

Verbinding 
De twee scènes maken deel uit van hetzelfde ver-
haal. Met Mandy Ladan-Ritman van het Irisplein 
in de rol van goede fee, en in haar kielzog een he-
leboel andere Nederlandse vrouwen. En met de 
vrijgevigheid die haarzelf ten deel is gevallen, als 
de rode draad. 

‘s Avonds na het inruimen van de kast gaat Mandy 
aan tafel zitten met voor zich een vel papier. Ze 
vult het met kreten, invallen, en vooral veel teke-
ningetjes, lukraak. Onder haar handen ontstaat 
een wereldbol waarin haar eigen kindje met pijlen 
verbonden is met kinderen in andere werelddelen. 
‘Zou het niet geweldig zijn als de geboorte van ons 
kindje tegelijk iets betekent voor baby’s elders op 
de wereld? Baby’s die rond dezelfde tijd geboren 
worden, van moeders die precies hetzelfde mee-
maken als ik?’ zo schiet het door haar hoofd. En ze 
vervolgt haar gedachte: ‘Als de kraamvisite nu eens 
geld geeft, in plaats van cadeautjes. Dan kan ik met 
dat geld pakketten samenstellen voor moeders in 

derdewereldlanden, zodat ze die belangrijke begin-
periode goed doorkomen. Eigenlijk schenkt mijn 
kindje zo haar cadeautjes aan die andere baby’s.’ 
En MommaLuv was geboren. 

Diezelfde avond nog mailt ze haar vrienden. ‘Ik 
leg uit wat ik van plan ben en vraag of ze men-
sen kennen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die mij 

Er was eens… 

Inhoud kraampakket 
Het kraampakket verschilt van land tot land. Het 
bestaat in elk geval uit een klamboe, dekentjes,  kle-
ding, en verzorgingsproducten, zoals vaseline. Ook 
bevat het droog voedsel voor de moeder. Voor het 
welzijn van de baby loont het immers om te investeren 
in de moeder. Verder zit er voor de baby een soort  
‘powernutrition’ in, droog poeder dat aangelengd 
moet worden met water en waarmee ze heel lang 
vooruit kunnen. Zo krijgen de kindjes een vetlaagje 
dat ze sterker maakt. 

Mandy met haar paralleldochter Vicky
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kunnen helpen mijn plan te realiseren. De reacties 
zijn overweldigend. Binnen de kortste keren heb ik 
contactpersonen in Oeganda, Ecuador en Ghana. 
Na de geboorte van onze dochter Gioia geven we 
drie baby’s in die landen een goede start.’ Het zijn 
de eerste drie uit een lange reeks. 

Follow-up 
Diverse organisaties hebben Mandy gevraagd haar 
activiteiten onder hun vlag voort te zetten. Ze heeft 
er bewust voor gekozen dit niet te doen en heel 
dicht bij haar oorspronkelijke idee te blijven: een 
heel persoonlijk cadeau van moeder tot moeder, 
ondersteuning in de noodzakelijke levensbehoeften 
meteen na de geboorte om verlichting te brengen.  

Natuurlijk heeft ze grootse ideeën gehad. Toen ze 
op bezoek was in Oeganda maakten haar hersens 
overuren met bedenken wat ze allemaal nog meer 
zou kunnen doen: onderwijs, gezondheidszorg... 
Maar in de praktijk blijkt het moeilijk uitvoerbaar. 
Bovendien zijn er talloze andere organisaties die 
dat veel beter kunnen.  

Ze heeft besloten op eigen kracht verder te bou-
wen. ‘Als het in tien landen goed zou werken, dan 
zou dat fantastisch zijn. Met een heel basaal ver-
dienmodel moet dat lukken.’ De reacties die ze uit 
heel het land krijgt, zijn bemoedigend. Ze hoopt 
dat ze haar droom waar kan maken. Sinds kort is 
het mogelijk via haar website een donatie te doen.  

Bebe 
Omdat de meeste vrouwen een nomadisch bestaan 
leiden en van plek naar plek trekken op zoek naar 
betere leefomstandigheden, is het vrijwel onmoge-
lijk de baby’s te blijven volgen. Bebe, de vrouw die 
van de kerkvloer werd geplukt door Rose, Mandy’s 
contactpersoon in Ghana, vormt een uitzondering. 
Voor Bebe wordt nog steeds geld gedoneerd, ge-
noeg om een huisje te huren voor haar en haar 
zusjes. Om in hun levensonderhoud  te voorzien, 
doet ze voor anderen de was. Helaas is het jongetje, 
Chris, de zwakste van de tweeling, gestorven. Zijn 
zus Christine maakt het goed. 

Elisabeth van Elsen 

Moeder, kind en kraampakket

Bezoek ook Mandy’s website: www.mommaluv.nl 
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Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

gespecialiseerd in:
• trappenhuisschoonmaak • telescoop glasbewassing vanaf de grond tot 15 meter

• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

vrijblijvende offerte/advies     gerenommeerde referenties

Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
tel/fax 070-3237271 • mobiel 06-30 901 901

“KWALITEIT GEGARANDEERD, SERVICE VANZELFSPREKEND”

www.smitschoonmaak.nl          e-mail: info@smitschoonmaak.nl
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Burenkaart
De politie heeft voor u de 
‘burenkaart’ bedacht. U 
kunt daarop uw vakantie-
gegevens noteren, zodat 
uw buren weten waar ze 
u in geval van nood kun-
nen bereiken. Hij dient ook 
als geheugensteuntje voor 
wat u met hen heeft afge-
sproken over hoe zij uw 
woning een bewoonde 

indruk kunnen geven tijdens uw vakantie.  
De vakantiekaart (op briefkaartformaat) is ver krijgbaar 
aan politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. Ook 
kunt u de kaart downloaden en vervolgens printen via 
de website: www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne 

Bel 112 bij verdachte situaties 
Vraag uw buren of ze bij een verdachte situatie: glas-
gerinkel,  gestommel in uw huis, terwijl u er niet bent 
of als ze onbekende personen bij uw woning zien, 
direct de politie ( via het alarmnummer 112) te bellen. 
Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van 
de politie. Hoe eerder de buren 112 bellen, des te snel-
ler kan de politie reageren. Snel alarm slaan betekent 
een grotere kans om de inbrekers te pakken. 

Voor de thuisblijvers 
Ramen en deuren staan met mooi weer vaker open. 
In de zomerperiode zijn insluipingen dan ook een 
veelvoorkomend probleem. Dat betekent dat een cri-
mineel uw woning binnen kan gaan, zonder te hoe-
ven inbreken. Sluit daarom, als u weggaat, altijd alle 
deuren en ramen. Vergeet ook het wc-raampje of de 
ramen en deuren van een garage niet.  
Ook al gaat u maar even boodschappen doen. Wees 
u er ook van bewust, dat als u naar boven gaat om de 
was op te hangen, of alleen maar even naar de buren 
gaat, men zo binnen kan komen. Zorg dat u kunt zien 
of horen wat er gebeurt. Wanneer een insluiper zo 
maar uw woning binnen kan komen, zonder te hoeven 
inbreken, duurt het slechts enkele minuten om er met 
uw spullen vandoor te gaan. 

Ik wens u een hele zonnige zomer!

Uw wijkagent Karin van Raamsdonk 

van de wijkagent

Zorgeloos op vakantie? Inbrekers doen dat juist niet! 
De zomerperiode is aangebroken. In de buurt zult u 
dit merken aan de diverse straatfeesten die op stapel 
staan. Het buurtfestival op de Goudsbloemlaan en het 
Goudenregenplein dat op 6 juni heeft plaatsgevon-
den, was er een voorbode van. Laten we hopen dat 
de weergoden de organisatoren van de nog op stapel 
staande feesten goed gezind zullen zijn. 

Mooi weer, daar verlangen we allemaal naar. Net als 
naar een zorgeloze vakantie, gewoon thuis, ergens 
in eigen land of in het buitenland. Een tijd van heer-
lijk luieren aan het strand, lekker eten en drinken en 
mooie steden bekijken. Maar ook een tijd waarin veel 
inbrekers toeslaan, zodra ze weten dat bewoners niet 
thuis zijn. Vaak is het voor hen vrij eenvoudig de wo-
ningen eruit te pikken, waarvan de bewoners langere 
tijd afwezig zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen 
die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan.  
Om te voorkomen dat inbrekers hun oog op uw wo-
ning laten vallen, moet u ervoor zorgen dat uw woning 
een bewoonde indruk maakt: alsof er ieder moment 
iemand binnen zou kunnen komen. 

Licht uw vertrouwde buren in 
Uw buren kunnen u helpen door een oogje in het zeil 
te houden en er voor te zorgen dat uw woning een 
bewoonde indruk maakt. Dit kan door de post weg te 
halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe 
eens op de oprit te zetten, ‘s avonds de gordijnen dicht 
te doen en ‘s ochtends weer open. 
Een tijdschakelaar op een lamp en de radio zorgt er-
voor dat ook ‘s avonds de indruk wordt gewekt dat er 
iemand in huis is. Hiermee zet u gelegenheidsinbre-
kers op het verkeerde been.  
Zij  blijven nog steeds verantwoordelijk voor het groot-
ste deel van de inbraken. Ze komen in actie als ze een 
pand zien, waar op eenvoudige wijze wat te halen is. 
De inbraakmethode is simpel: ze werken met klein 
materiaal: een tang of een schroevendraaier.  
Vervolgens willen ze maar een ding: snel hun slag 
slaan. Aan goede verlichting, oplettende bewoners 
en buren en aan degelijke ramen en deuren hebben 
ze een hekel. Hang- en sluitwerk dat voldoet aan de 
eisen van het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ zorgt er-
voor dat het de inbreker zeker drie minuten  moeilijker 
wordt gemaakt om binnen te komen. Vrijwel altijd lang 
genoeg om hem te laten afdruipen. 
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Ook in de Bloemenbuurt veroorzaken meeuwen 
overlast. Lopende door de wijk zie je op maandag-
ochtend heel wat opengetrokken vuilniszakken 
liggen met daar omheen arrogant rondstappende 
meeuwen.

De gemeente Den Haag neemt veel maatregelen 
om overlast te voorkomen. Zo wordt het huisvuil zo 
snel mogelijk opgehaald en worden er steeds meer 
brood- en ondergrondse afvalcontainers geplaatst. 
Het is de bedoeling de komende jaren de hele stad 
van deze containers te voorzien. 

Bewoners kunnen echter ook hun steentje bijdragen. 
Bijvoorbeeld door huisafval niet in de afvalbakken 
op straat te deponeren, huisafval zoveel mogelijk te 
scheiden, vuilniszakken pas op de ophaaldag buiten  
te zetten, de vogels niet te voeren en/of extra stevige 
(gele) afvalzakken te gebruiken. Deze zijn sinds april 
gratis verkrijgbaar bij onder andere stadsdeelkanto-
ren en bibliotheken. Verdere mogelijkheden:

De meeuw, vriend of …
Als bewoners van een wijk vlak aan de kust hebben wij een haat-liefdeverhouding met deze toch echt wel mooie 
vogel. Maar het worden er teveel, ze overschreeuwen ons, storen ons in onze nachtrust, kapen de broodjes uit onze 
handen, maken er een enorme bende van, et cetera. 

De meeuw
Tusschen den hemel en de zee
Volgde ik het zweven van een meeuw, 
Hoe hel zij steeg, dan nederglee,
Een zonnevonk, een vlokje sneeuw.

En dacht, genesteld tegen ‘t duin, 
Waar ik dit spel zat aan te zien:
Als ik den meeuw vanaf deez’ kruin,
Bespiedt een engel míj misschien. 

Dat duiken in het zilte leed, 
Dat klimmen in een feest van glans,
De blanke veedren van mijn kleed,
Waarin ik tijg ten levensdans,

En volgt mijn vleugelslag beneê,
De steilte van zíjn veilge troon,
Tusschen den hemel en de zee, 
Terwijl hij mompelt: zie, hoe schoon!

Aart van der Leeuw (1876-1931) 

FO
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Maak uw dak meeuwwerend 
Door pinnen te plaatsen of netten of draden op het 
dak te spannen, voorkomt u dat meeuwen er gaan 
broeden. Op de website van de Nederlandse Vereni-
ging Plaagdiermanagement Bedrijven (www.nvpb.
org) kunt u specialisten in vogelwering vinden. Door 
met meerdere bewoners, bijvoorbeeld uw VvE, deze 
preventieve maatregelen te treffen, worden meeu-
wen uit de buurt geweerd. 

Leg een groen dak aan 
Meeuwen broeden graag op grinddaken en niet op 
een groen dak (dak begroeid met planten). In 2015 
kunt u een subsidie voor een groen dak aanvragen bij 
de gemeente. Voor de aanleg van een groen dak kunt 
u 40% van de aanlegkosten gesubsidieerd krijgen tot 
€ 10.000 per aanvraag. 

Bron en informatie: http://www.denhaag.nl/home/ 
bewoners/to/Wat-kunt-u-doen-tegen-meeuwenover-
last.htm
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‘Bloem & Daal NEE!’
Dit is de naam van het actiecomité dat recentelijk 
werd opgericht naar aanleiding van de bekend-
making van het voornemen om een negen etages 
tellende flat te bouwen op de hoek van de Daal 
en Bergselaan en de Ranonkelstraat.

Zoals iedereen uit de Bloemenbuurt Oost zal kun-
nen beamen, wonen we op een heel fijne plek, met 
veel groen. Deze groene omgeving levert een ge-
voel van buiten de stad wonen op, de mogelijkheid 
om even te ontsnappen aan de drukte en benauwd-
heid van de betonnen en stenen blokkendozen 
waarmee de stad al zo is volgepakt.

Het Stokroosveld met het aangrenzende groen en 
de bosjes van Pex, vormen een groene parel in de 
Bloemenbuurt. Niet alleen voor de direct omwo-
nenden, maar ook voor mensen uit een wijdere 
omgeving. Veel kinderen, sporters, hondenbezitters, 
fietsers en wandelaars ervaren de groene natuur-
lijke uitstraling als een weldaad.

Tussen de Bergkerk, waar ook een kinderdagverblijf 
is gevestigd en de Ranonkelstraat, ligt een strookje 
groen dat samen met de uitloper van de Haagse 
Beek, de overgang vormt tussen het Stokroosveld 

en de bosjes van Pex. Op dit kleine stukje groen 
staan mooie oude bomen waar veel vogels nes-
telen. Een overzichtelijke groene hoek waar het 
drukke verkeer van fietsende kinderen, scholieren, 
sporters en bewoners elkaar dagelijks vrolijk tege-
moet treden.

Precies op dat kleine strookje groen wil een pro-
jectontwikkelaar een uit de toon vallende flat neer 
gaan zetten. Dit zal direct ten koste gaan van het 
woongenot, flora en fauna en de veiligheid.
       
Inmiddels heeft het actiecomité sinds zijn start al 
ruim 350 handtekeningen verzameld van direct om-
wonenden en van ouders van het kinderdagverblijf. 
Wij kunnen alle steun gebruiken. De actie van onze 
buren aan de Laan van Meerdervoort heeft bewe-
zen dat het zin heeft!

Teken onze petitie op 
https://petities.nl/petitie/bloem-daal-nee
Voor meer informatie: 
bloemendaalnee@outlook.com

Laura Zegeling
namens het actiecomité ‘Bloem & Daal Nee!’

Residentie Bloem & Daal met als 
slogan ‘wonen in het groen’, maar 
dan wel ten koste van dat van ons!
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               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

vergadering, bijeenkomst, cursus, expositie, 
kledingparty, presentatie, workshop, een kinderfeestje 

of knutselmiddag voor kinderen etc.

Ook hebben wij een ruimte beschikbaar voor bijv. 
1-op-1 sessie, therapie, mediation

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning to dance in the rain.

• Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?
• Misschien ook door zorgtaken, privé of professioneel?
• Of heb je een chronische aandoening, zoals diabetes, die veel van je tijd en energie vraagt?

Mindfullness kan je helpen om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren voor wat jij waardevol 
vindt en meer te genieten.
Je kunt de training hier in de buurt volgen, in mijn prakijk aan de Daal en Bergselaan.
Eerst ervaren of het iets voor je is? Van harte welkom op de vrijblijvende kennismakingsworkshop!

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl
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Het sportpark Stokroos gaat dit jaar flink op de 
schop. Er is al een professioneel beachcourt (een 
zandveld waarop strandsporten als beachvollybal 
en -voetbal kunnen worden beoefend) opgeleverd 
en deze zomer wordt er begonnen met de aan-
leg van een tweetal kunstgrasvelden voor korfbal. 
Daarna komen er alle faciliteiten voor een rugby-
veld en krijgt de entree vanaf de Zonnebloemstraat 
een opfrisbeurt. Eerder dit jaar werd het Stokroos-
veld door wethouder Karsten Klein omgedoopt 
tot Sportpark van de Toekomst. Alle reden voor 
de voorzitters van de sportverenigingen Dubbel 
Zes, Futura en Hermes (WHC) om hier eens tekst 
en uitleg over te geven. 

Sportpark van de Toekomst
Overal in Nederland stimuleren gemeenten een 
nauwere samenwerking tussen sportclubs, scho-
len, culturele instellingen en wijkorganisaties Deze 
ontwikkeling staat als ‘Buurthuis van de toekomst’ 
bekend: een plek waar mensen van alle leeftijden 
kunnen samenkomen voor een praatje, een cursus, 
voor de gezelligheid of om te bewegen.  
Laagdrempelig moet het zijn, waardoor men elkaar 
in de buurt beter kan leren kennen en elkaar kan 
helpen. In het verlengde daarvan ligt ook het Sport-
park van de Toekomst, een vitale ontmoetingsplek 
voor de hele buurt. 
Een sportclub anno 2015 bedient namelijk niet al-
leen de eigen leden, maar vervult ook een sociale 
rol in de wijk. Dat kan betekenen dat sportclubs op 
hun eigen wijze, naast het aanbieden van sport, een 
maatschappelijke functie vervullen. Het kan ook in-
houden dat wijkverenigingen of andere maatschap-
pelijke instellingen van de faciliteiten van het club-
huis, dat overdag veelal leeg staat, gebruik maken.  

De sportverenigingen op het Stokroosveld die over 
een eigen clubhuis beschikken, geven ook nu al 
invulling aan hun maatschappelijke functie. De 
kantine van korfbalvereniging Futura huisvest op 
werkdagen de buitenschoolse opvang Kakelbont 
Kids voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en organiseert 
één keer per maand een klaverjasavond voor de 
buurtbewoners. Korfbalvereniging Dubbel Zes is 
een samenwerking aangegaan met De Vrijbuiters, 
een soos voor jongvolwassenen met een verstande-
lijke beperking en is gestart met KombiFit om ou-

deren in de wijk aan het bewegen te krijgen. Hand-
balvereniging Hermes (WHC) biedt onder andere 
onderdak aan de softbalverenigingen Hygiea en 
Power’66 die hun velden ook op het Stokroosveld 
hebben. Daarnaast maken de leerlingen van het 
Segbroek College overdag regelmatig gebruik van 
de kleed- en doucheruimtes in de Hermeskantine.  

Vernieuwingen op het sportpark 
Sportpark Stokroos is een relatief klein sportpark, 
maar beschikt over een kwalitatief uitstekend sport-
veld, waar nu verschillende verenigingen samen 
met het Segbroek College intensief gebruik van 
maken. Er ligt een veld voor de softbalverenigingen 
Power ’66 en Hygiea. Op het grote grasveld trai-
nen de korfbalverenigingen Futura en Dubbel Zes 
en aan de kant van het Segbroek College heeft de 
handbalvereniging Hermes (WHC) twee verharde 
handbalvelden.  

Naast deze verharde velden is onlangs het beach-
court aangelegd. Met het oog op het komende 
WK Beachvolleybal is dit professionele beachcourt 
al klaar. Uiteraard kunnen er naast beachvolley-
bal ook andere sporten worden gespeeld, zoals 
beachsoccer.  
Op dit moment traint de Rugby Academy Zuid-
West al op het sportpark, maar door de aanleg van 
de twee kunstgrasvelden ontstaat er ruimte voor 
een rugbyveld waar de Haagse Rugby Club (HRC) 
met de jeugd zal trainen en wedstrijden spelen. 
De kunstgrasvelden worden aangelegd voor de 
kantines van de korfbalverenigingen Futura en 
Dubbel Zes. 

Sportpark Stokroos ondergaat flinke opknapbeurt 

De voorzitters van de verenigingen KV Dubbel Zes, SV Hermes 
en KV Futura op het nieuwe beachcourt
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In het verlengde van de kwalitatieve verbetering 
op het gebied van sporten wordt de rest van het 
sportpark opgeknapt. Zo zullen de materiaalhok-
ken, die nu in de bomenstrook staan, straks tussen 
de softbalvelden en het toekomstige rugbyveld 
worden geplaatst. Ze zullen op geschiktere plekken 
op het veld terugkomen.  
Ook de entree vanaf de Zonnebloemstraat wordt 
opgeknapt. De verlichting en de bestrating worden 
aangepakt en er komen voldoende ‘nietjes’ om je 
fiets makkelijk en veilig te kunnen stallen. Al met 
al een mooie ontwikkeling voor het sportpark en 
alle aanleiding voor de sportclubs en het Segbroek 
College om de samenwerking te verbeteren, zodat 
het Sportpark Stokroos een aantrekkelijke plek is 
om te sporten of om gewoon even gezellig een 
bakkie koffie te drinken. 

Wat is het voordeel voor de bewoners van 
de buurt?
Het Stokroosveld wordt dus flink opgeknapt. De 
sportverenigingen willen hun enthousiasme over 
de nieuwe faciliteiten graag met de buurt delen. Het 
zou mooi zijn als buurtbewoners (en hun kinderen) 
vaker naar het Stokroosveld gaan komen.  
Tegen degenen die nog twijfelen, zouden we willen 
zeggen: ‘kom gewoon een keertje langs’. We bieden 

u graag een kopje koffie aan. Of nog beter:’ trek de 
sportschoenen aan en train een keer bij één van de 
verenigingen mee!’ Onze contactgegevens vindt u 
op onze websites. 

Robert Lintjes 
(voorzitter KV Dubbel Zes/website www.dubbelzes.net) 
Rob Pronk 
(voorzitter SV Hermes/website www.svhermes.net) 
Wimar Bolhuis 
(voorzitter KV Futura/website www.kvfutura.nl) 

Het oude grasveld werd in delen verkocht om Stichting Kika te 
steunen. De actie bracht bijna € 1000 op!

Westduinpark, de metamorfose
De meeste mensen zijn er nu wel aan gewend, maar aanvankelijk riepen de natuurherstelwerkzaamhe-
den in het Westduinpark (2011-2013) gemengde gevoelens op. Soms zelfs emoties. Dat geldt ook voor 
mijzelf. Ik kende vrijwel iedere vierkante meter duin in het gebied dat op de schop werd genomen. Ik had 
er een hechte band mee. Bij menig bezoeker rees de vraag: hoe kan een kaalslag een leefgebied vormen?

Toen de natuurbeschermingspioniers Heimans en 
Thijsse aan het begin van de twintigste eeuw ook 
‘onze’ duinen betraden, troffen zij een open land-
schap aan met verbindingen tot ver in het stedelijk 
gebied. Dat is nu moeilijk voor te stellen. Zij wisten 
als geen ander dat het allesbehalve vanzelfsprekend 
is dat zich langs een kustgebied duinlandschap 
vormt. Mondiaal gezien zijn deze gebieden hoogst 
zeldzaam. 
Rond 1930 is het duingebied met de aanplant van 
duizenden jonge boompjes veranderd in het ‘West-
duinpark’. Paden werden aangelegd, struinen werd 
wandelen. Het zand werd bemest met rioolslib en 

stadsafval en vastgelegd met helmgras. De ingreep 
had een grote impact op de natuur in het gebied. 
Esdoorns en abelen breidden zich uit, ten koste van 
duineigen soorten. Het blad verrijkte de grond. Ook 
in de zeereep werd veel stuifduin vastgelegd met 
helm, waartussen zich andere grassen nestelden.
Zo is het duin in feite langzaamaan op veel plaatsen 
dichtgegroeid, waarbij ook luchtvervuiling een rol 
speelt. De sterfte onder de konijnenpopulatie als 
gevolg van ziekten heeft eveneens grote gevol-
gen gehad voor de vergrassing en verruiging van 
duingebieden in Nederland. Zij blijven uiteindelijk 
de beste duinbeheerders.
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Oplossingen Puzzel Wijkwijs 2 

Horizontaal: Malva, Anemoon, Lobelia, Ananas, Es, 
Goudsbloem, Hop, (Amaryl)lis, Roos, Campanula, 
Clivia, Eik, Lathyrus, Yucca, Stokroos;
Verticaal: (Maagden)Palm, Klit, Cyclaam, Roos, 
Vinca, Margriet, Hyacint, Azalea, Olm, Primula, 
Begonia, Krokus, Lupine, Thuya, Look/ Kool, Arabis, 
Esp, Sneeuwklokje, Lavendel, Ranonkel; 
Diagonaal: Lelie, Reseda, Fuchsia, Pioen, Iris, Helm, 
Lotus, Erica, Hei, Aster, Lis, Mos, Tulp, Den; 

Overgebleven letters: Papaver, Geranium. 

Voortschrijdende inzichten
Langzamerhand is men de waarde gaan onder-
kennen van duingebieden. In ons land is hier de 
grootste dichtheid aan soorten planten, insecten, 
zoogdieren, amfibieën en zwammen te vinden. Er 
kwam bescherming, eerst nationaal en later ook 
internationaal. Ook kwam er geld voor herstel. We 
beginnen onze verantwoordelijkheid te nemen.

Belangrijk is te weten dat met het kale zand de 
voorwaarden worden geschapen voor de terug-
keer van de oorspronkelijke duinvegetatie. Het is 
dus geen eindbeeld. Bepaalde planten hebben 
behoefte aan verstuiving; ze staan graag op vers 
zand, groeien doodleuk met het zandniveau mee 
of gedijen alleen als ze regelmatig lekker gezand-
straald worden. Precies deze planten zie je dan ook 
inmiddels op diverse plaatsen opduiken.

Op arme grond met lichte bemesting, zoals van 
een konijnen-wc, kunnen duinviooltjes gedijen, de 
voedselplant van parelmoervlinders. Zo stelt elke 
plant zijn specifieke eisen aan de omgeving, omdat 
ze zich hebben ontwikkeld tot specialisten. En die 
planten vormen samen met de andere organismen 
één levend systeem, dat de meest wonderlijke vor-
men kan aannemen!

Schaduwkanten
Tijdens de herstelwerkzaamheden is er ongetwijfeld 
ook schade toegebracht aan de aanwezige popu-
laties. Ook bleek achteraf niet goed ingeschat wat 
het effect zou zijn met betrekking tot het vrijkomen 
van de bunkers en op delen van het padenstelsel.
Dicht duindoornstruweel in een dal kan een ge-
schikte broedlocatie vormen voor een nachtegaal. 
Onder meer voor deze vogel zag het terrein er in 
het broedseizoen ineens heel anders uit en was 
het verhuizen geblazen. Trekvogels moeten tijdens 
hun lange reis ‘opvetten’ in het duin, zij zoeken hier 
besdragers. Op de biotoop van de nachtegaal wordt 
echter wel gelet en het open duin herbergt weer 
specifieke nieuwe soorten, zoals de roodborsttapuit.

Ook voor mensen zijn de ‘oplaadmomenten’ in de 
natuur van levensbelang. Vaste bezoekers verlo-
ren soms ineens hun persoonlijke lievelingsplekjes. 
Mensen, zich bewust van de kwetsbaarheid van 
de  natuur, raakten van slag. 
Gemeente en natuurorganisaties hebben zich in-

gespannen het publiek voor te lichten. Door de 
complexiteit van de achtergronden werd deze voor-
lichting vaak toch te oppervlakkig. Je wilt het simpel 
en begrijpelijk houden, maar met een incompleet 
plaatje kan ook onduidelijkheid blijven bestaan.

Respect
Toch zijn er ook vrij veel bezoekers die van meet 
af aan hebben genoten van de aanblik van de op-
lichtende stuifvlakten tussen de overblijfselen van 
de voormalige vegetatie. Het verwijderen van prik-
keldraadhekken geeft de bezoeker de gelegenheid 
de omgeving op een natuurlijker wijze te beleven.
Alles bij elkaar, de ruige stuifplekken, de verwijder-
de hekken, de kudde Schotse hooglanders, geeft de 
bezoeker een gevoel van robuuste oernatuur. Toch 
is dat deels misplaatst: het gebied blijft kwetsbaar, 
de nieuwe planten moeten nu een kans krijgen, 
de natuur moet zich letterlijk en figuurlijk kunnen 
gaan vormen. Terugkerende vogels, vol ijver voor 
hun jongen, verdienen rust. Dat betekent dat je 
niet overal doorheen kunt struinen. Er zijn onlangs 
nog lage bordjes bijgeplaatst om misverstanden 
te voorkomen en er zijn sluippaden dichtgelegd 
met takkenrillen,die ook voor vogels van nut zijn.

Ik wens allen prachtige natuurervaringen in onze 
duinen!

Eric Wisse
IVN natuurgids, natuurbeheerder en sinds 2014 

consulent voor de Stichting Duinbehoud

www.westduinpark.blogspot.nl
www.haagseduinen.blogspot.nl
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Loodgieter, centrale verwarming, gas-, water-, sanitaire en elektrische installaties én

zonnepanelen.

Heeft u een installateur nodig? Wij installeren en onderhouden centrale verwarming, sanitair en

elektra. Ook voor advies op het gebied van zonne-energie en zonnepanelen bent u bij ons aan

het juiste adres!

Sinds 1922 DE VAKMAN op het gebied van de totale installatie!

Chrysantplein 6, 2565 BV Den Haag, tel.: 070 3453 771

E-mail: wvdaa@hetnet.nl, website: www.wvdaa.nl
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Het bestuur van Wijkberaad De Hyacint is op 
zoek naar nieuwe leden voor de redactie van 
Wijkwijs. We zoeken minimaal 3 nieuwe leden, 
maar hebben er graag 5 nieuwe bij, want we 
willen de redactie uitbreiden tot 7 personen. 
Een prettig aantal om de continuïteit en vari-
atie van ons zeer gewaardeerde wijkblad te 
waarborgen. 
Heb je niet alleen plezier in schrijven maar ook 
schrijfervaring? Vind je het leuk voor elk nieuw 
nummer een artikel aan te leveren? Meld je dan 
aan. Thema is uiteraard de Bloemenbuurt maar 
we blikken ook wel eens over de grenzen van 
onze eigen wijk.  
Beschikken over voldoende tijd is belangrijk, 
want de redactie komt 10x per jaar bijeen: 5x 
om te brainstormen over de inhoud van het 
eerstvolgende nummer, 5x om de definitieve 
inhoud vast te stellen. We rekenen erop dat je 
bij beide vergaderingen aanwezig bent en dat 
je naast het verslaan van interviews tot prettig 
leesbare teksten, verslag doet van evenementen 
en van andere nieuwswaardige gebeurtenissen 
en activiteiten uit de buurt.  
Goed kunnen samenwerken in teamverband is 
een vereiste. Elk nieuw nummer komt immers 
door gemeenschappelijk overleg tot stand.  
Redactieleden kunnen een specifieke taak 
hebben als coördinator, voorzitter van de re-

dactievergaderingen, notulant of redacteur. 
Daarbij komen zaken als goed kunnen plannen 
en organiseren, stressbestendigheid, knopen 
kunnen doorhakken en nauwkeurigheid om 
de hoek kijken.  

Word jij een van onze nieuwe redactieleden? 
Heb je zin om ons wijkblad nog mooier te 
maken dan het al is? Dan komen we graag in 
contact met jou. We zijn ook op zoek naar een 
nieuwe coördinator, dus beschik je over goede 
kwaliteiten en voldoende tijd voor deze rol, laat 
het ons weten. 

Aanmelding kan door een bericht te sturen 
naar de voorzitter van het bestuur van Wijk-
beraad De Hyacint, de heer Arnold van der He-
ijden. Zijn e-mailadres is: arnoldvdh47@gmail.
com. We vinden het leuk als je niet alleen je 
gegevens stuurt, maar ook een korte motiva-
tie en een tekst die kenmerkend is voor jouw 
schrijfstijl. 

Behalve een overleg met de voorzitter en een lid 
van het wijkbestuur, maakt een kennismaking-
gesprek met zittende redactieleden deel uit van 
de selectieprocedure.  

Wijkberaad De Hyacint en redactie Wijkwijs 

Oproep nieuwe redactieleden Wijkwijs

Home Made Market tijdens Burendag 2015
Reserveer een kraam!
Het wijkberaad van de Bloemenbuurt, De Hyacint, organiseert ook dit jaar activiteiten in het kader 
van de jaarlijkse Burendag. Op zaterdag 26 september vinden diverse activiteiten plaats in de tuin 
van het wijkcentrum aan de Anemoonstraat. Eén van de activiteiten is een ‘Home Made Market’ met 
kraampjes vol thuisgemaakte spullen. Maakt u bijvoorbeeld zelf kleding, sieraden, kunst, jam of 
taarten? Reserveer dan een kraampje om uw waren te verkopen tijdens deze Burendag! De kosten 
voor het huren van een kraam bedragen € 10,00. De markt is uitsluitend bedoeld voor zelfgemaakte 
artikelen.Vermeld bij uw reservering wat u wilt verkopen. 
Reserveer een kraam vóór 1 september via wijkberaad@dehyacint.nl of bel op dinsdagmorgen 
tussen 10.00 - 12.00 uur met 070 – 360 37 25.
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Wist u dat ...
• De Mantelzorgbrigade nieuwe vrijwilligers 
zoekt? De mantelzorgbrigade biedt hulp aan 
zelfstandig wonende ouderen en hun man-
telzorgers. Soms hebben ouderen door een 
chronische ziekte, handicap of verschijnselen 
van dementie veel hulp nodig om zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. Hulp komt dan van 
mantelzorgers, zoals partner, familie, buren, 
vrienden. Het continu hulp bieden kan zwaar 
zijn; om het vol te kunnen houden is het nodig 
om af en toe de zorg uit handen te geven en 
de tijd te nemen voor ontspanning. Vrijwilligers 
van het ouderenwerk Segbroek kunnen de zorg 
regelmatig overnemen om de mantelzorger 
tijdelijk te ontlasten. Op dit moment is er meer 
vraag dan aanbod en zijn wij dus hard op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers! Voor meer informa-
tie belt u met het Ouderenwerk Segbroek, tel. 
070-2052480.

• het Alzheimercafé Loosduinen op donder-
dag 21 mei van 19.00 – 21.30 uur een bijeen-
komst ‘Handige hulpmiddelen bij dementie’ 
organiseert? Dr. John Zwennes, werkzaam 
bij Senioren Preventie, zal spreken over dit 
onderwerp. Praktische hulpmiddelen kunnen 
het thuis wonen bij dementie ondersteunen en 
langer mogelijk maken. Op deze avond bieden 
we u de gelegenheid om kennis te nemen van 
de nieuwste technische snufjes die door men-
sen met dementie zelf of door hun naasten en 
verzorgenden gebruikt kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan dwaaldetectie, alarmering, te-
lefonie, maar ook vele andere praktische oplos-
singen die misschien minder ingewikkeld zijn 
dan u in eerste instantie zou denken! Daarnaast 
is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke 
vragen van aanwezige mantelzorgers. Profes-
sionals, familieleden en kinderen van mensen 
met dementie zijn vanaf 19.00 uur van harte 
welkom in Ontmoetingscentrum Mozartduin, 

Mozartlaan 211 in Den Haag. Het eerste kopje 
koffie is gratis. De bijeenkomst start om 19.30 
uur. Voor meer informatie: programma coördi-
nator Jozien Wolthers, JWolthers@cardia.nl of 
06-13802118.

• U in woonzorgcentrum Uitzicht kunt leren 
bridgen? Bridge is een boeiend en spannend 
kaartspel waaraan je ontzettend veel plezier 
kunt beleven. Bridge speel je samen met een 
partner tegen twee tegenstanders. Op elk 

spel probeer je meer 
slagen te maken dan 
de tegenstanders. Elk 
spel duurt ongeveer 
acht minuten. De spel-

regels zijn wereldwijd hetzelfde en daardoor 
kun je het overal ter wereld spelen. Indien je 
speelt onder deskundige leiding leer je in één 
seizoen bridgen. 
Op donderdagvond 17 september begint in 
woonzorgcentrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 
383 een cursus startersbridge. Deze kennisma-
kingscursus bestaat uit twaalf lessen en kost 
€ 96,-. Een les duurt 2,5 uur. De cursus wordt 
gegeven door een ervaren NBB bridgedocent 
en deze maakt gebruik van moderne presen-
tatiemiddelen. Na de kennismakingscursus  
kunt u zich in een vervolgcursus verder in het 
spel bekwamen waarbij de methode van oud 
wereldkampioen Berry Westra wordt gevolgd. 
De cursus wordt bij voldoende deelname ook 
elders in de wijk op dinsdagmiddag gegeven. 
Wil je leren bridgen, aarzel dan niet en geef je 
op. Voor informatie of opgave 070-3235549 of 
06-81841320.

• er een zomeravondbridge wordt gehouden 
bij bridgeclub NBC? Op tien achtereenvolgen-
de dinsdagavonden houdt NBC de zomerbridge 
op onze  locatie aan de Mgr. Nolenslaan no. 9, 
(Duno). Er is een lift aanwezig! Inschrijven vóór 
19.30 uur (het liefst met partner), we starten om 
19.45 uur. De kosten zijn € 2.50 per persoon. 
Informatie: 06-20945288.

W I J K W I J S  nummer 3 juli 2015 25



Met een Zeker Thuis abonnement kunt u met een organisatie achter de hand veilig thuis blijven wonen.  
U bent hiermee verzekerd van:

■ 24-uurs bereikbaarheid en service (7 dagen in de week, 24 uur bereikbaar via 070-7507000)
■ Noodhulp (met onmiddellijke oplossing zonder wachttijd)
■ Voordeel en comfort (korting op zorg- en dienstverlening en activiteiten)
■ Wasgoedverzorging
■ Speciale Zeker Thuis activiteiten

Voor slechts € 8,50 per maand (voor alleenstaanden) of € 12,- per maand 
(voor echtparen) kunt u met een veilig gevoel thuis blijven wonen.

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

Zeker Thuis abonnement
Met een veilig gevoel thuis blijven wonen

Stel u heeft direct hulp nodig vanuit de thuissituatie, waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt blijven. Of u heeft na een ziekenhuisopname 
nog wat nazorg nodig. Dan staat Stichting Eykenburg voor u klaar. Met het Zeker Thuis abonnement is er altijd een zorgappartement 
voor u beschikbaar bij Stichting Eykenburg. Met Zeker Thuis verblijft u de eerste 24 uur gratis in dit zorgappartement. Voor eventuele 
verlengdagen ontvangt u als abonnee een korting op het verblijf als u geen indicatie heeft.

 

 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie 
kijk op onze website 
www.bepals.nl  
 
of bel Roger Gielisse  
(070-4277083) 
 
 

Scoutinggroep Bepals Prinses Juliana 
 
Biedt elke zaterdag leuke en spannende 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 kan je vinden 
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater). 

 Bevers
 Babbelaars

Beverkolonies 
 

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

elke zaterdag van 14:00 tot 16.30  
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 17:00  

Explorers 
Dhaulagiri 

Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar 
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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Een echt buurtfeest 
Het mooie weer liet de Bloemenbuurt niet in de steek op zaterdag 6 juni. Bezoekers koesterden zich in 
het zonnetje terwijl ze genoten van verrukkelijke versnaperingen. In zomerse kledij slenterden velen 
langs de kraampjes, op zoek naar iets van hun gading. De kinderen zwierden en zwaaiden uitbundig 
rond in de draaimolen en gingen daarna lekker knutselen. Het was een écht buurtfestijn. 

Lekker een terrasje pikken op het Goudenregenplein Het team van Schoonheidssalon Diana

Lokaal aanbod 
Veel eigen winkeliers hadden een kraam waar ze een of meer producten uit hun assortiment verkochten. 
De één zorgde voor de inwendige mens met lekkernijen als Hubertusbrood met fricandeau, een heerlijke 
hamburger, huisgemaakte kipsaté, zelfgebakken pizza of mini-ijsjes. De ander bood zijn kleding, huishou-
delijke apparaten, bloemen of planten dit maal lekker buiten op straat te koop aan.  

Prijsuitreiking Loterij

Loterij 
Ook de prachtige prijzen bij de loterij waren afkomstig van de ondernemers. Eén buurtbewoner werd zelfs 
de gelukkige winnaar van verschillende prijzen. De kinderen die de lootjes trokken, visten zijn naam drie 
maal uit de ton. Eerst kreeg hij een gratis ontbijt, toen een menu en daarna nog een work-out, een aanbod 
om intensief met je lichaam bezig te zijn. ‘Dat komt na al dat eten goed van pas!’ merkte de in felgroen 
overhemd gestoken presentator op.  

Zwieren in de draaimolen
vervolg op pag. 29
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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 fi nancieringen.

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en fi nancieringen
Zakelijke verzekeringen

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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Andere artikelen 
Op de Goudsbloemlaan stonden verder verschil-
lende kraampjes met producten van buiten de wijk. 
Je kon er aardewerk of Tupperware aanschaffen, 
keukenplanken in allerlei maten, Hollandse klom-
pen met plantjes, zijden sjaals, riemen… Eigenlijk 
te veel om op te noemen. Daarnaast was er groente 
van boeren uit buurt verkrijgbaar en rijpe aardbei-
en: drie dozen voor het luttele bedrag van 5 euro.  

Buurtbewoners 
Ook verschillende buurtbewoners met bijzonde-
re producten of diensten waren van de partij. Ze 
verkochten hun sieraden of fraai bedrukte T-shirts 
en prezen ook hun werk als concentratiecoach of 
hun schoonheidsbehandelingen aan. Ook Mandy 
Ladan-Ritman van MommaLuv was aanwezig om 
haar organisatie onder de aandacht te brengen. 
Zij verkocht Afrikaanse poppen om geld in te za-

melen voor de ondersteuning van jonge moeders 
in derdewereldlanden. (Zie ’Er was eens…’ op blz. 
12 in dit nummer). 

En de hele dag klonk er muziek. 
Het was een gezellig feest.

Elisabeth van Elsen 

Jong muzikaal talent van het Segbroek College

Op 29 april jongstleden bezochten ruim 50 wijk-
genoten de jaarlijkse bewonersvergadering van 
het Wijkberaad. 

De voortgang van het betaald parkeren in 
de Bloemenbuurt 
Het thema op deze avond was de voortgang van 
het betaald parkeren in de Bloemenbuurt. De voor-
bereidende fase op de invoering van het betaald 
parkeren is door de Dienst Stedelijke Ontwikke-

Verslag jaarlijkse bewonersvergadering 
van het Wijkberaad 

ling (DSO) van de gemeente Den Haag in nauwe 
samenwerking met de werkgroep Parkeren van het 
Wijkberaad afgerond.  
De volgende fase zal worden uitgevoerd door de 
Dienst Stadsbeheer (DSB). De heer Roy van der 
Zwan, waarnemend hoofd Opdrachtgeving bij deze 
dienst, gaf een uitgebreide uiteenzetting hoe deze 
afrondende fase in zijn werk zal gaan: 

•	de ontwerpen voor de straten die opnieuw wor-
den ingericht, zullen nog een keer aan de bewo-
ners van de wijk worden voorgelegd. Op deze 
ontwerpen kunnen nog kleine aanpassingen 
worden aangebracht;

•	Naar aanleiding van de definitieve ontwerpen 
worden de werkzaamheden, waaronder de ver-
vanging van het riool, aanbesteed;

•	Met de herinrichting van de straten zal begin 2016 
worden gestart. De bewoners van de betreffende 
straten worden tijdig op de hoogte gesteld;

•	Na afronding van de herinrichting van de hele wijk 
zal de kraagregeling (betaald parkeren tot 21.00 

vervolg van pag. 27

vervolg op pag. 31
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Scouting de Mohicanen

Daal en Bergselaan 9

www.mohicanen.nl

secretariaat@demohicanen.nl

Laat je zien op
zaterdag!

Voor kinderen die graag 

hutten bouwen in het bos. Jongens en meiden 

die op een eigen vuurtje brood willen 

bakken, op kamp naar Engeland willen! 

Kom langs en kijk zelf

wat er te doen is!

Elke zaterdag 

Jongens en meisjes 6 t/m 8 jaar

10.00 - 12.00 uur of  14.30 - 16.30 uur

Meisjes 8 t/m 11 jaar & Jongens 8 t/m 11 jaar

9.30 - 12.00 uur of 14.00 - 16.30 uur

Meiden 11 t/m 15 jaar & Jongens 11 t/m 15jaar

9.45 - 12.15 uur of 14.00 - 17.00 uur

Jongeren 15 t/m 18 jaar: vrijdag 20.00 - 22.00 uur

Vrijwilliger worden kan vanaf 18 jaar

Kijk op www.mohicanen.nl

  L a at  j e
u i t d ag e n !

Mohicanen_Wijkwijs.indd   1 14-02-2013   23:14:23
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u.) overgaan in betaald parkeren tot 24.00 u. Dit 
is het parkeerbeleid dat de gemeente voor heel 
Den Haag hanteert;

•	Naast herinrichting zal de gemeente de wijk voor-
zien van de zogenaamde ORAC’s (ondergrondse 
afvalcontainers);

•	Eind 2016 zal de Laan van Meerdervoort worden 
aangepast. 

Alle informatie over de herinrichting is te vinden 
op de website van de gemeente: www.denhaag.
nl/parkeren. Er kan ook een boekje met ontwerp-
tekeningen worden opgevraagd via e-mailadres 
verkeer@verkeer.nl of bij de Dienst Stadsontwik-
keling, tel. (070) 353 42 13. 
In 2014 is het winkelgedeelte van de Goudsbloem-
laan opnieuw ingericht. Daardoor is een gevaarlijke 
verkeerssituatie ontstaan. De gemeente zal deze 
gaan bekijken en hoopt aan het eind van het derde 
kwartaal van dit jaar met uitgewerkte plannen te 
komen. 

Herhuisvesting van De Kruin 
De Kruin, de wijkvereniging van de Bomenbuurt, 
zal haar wijkgebouw in de Acaciastraat moeten 
verlaten. De grond, waarop het gebouw staat, is 
door de toenmalige wethouder van Stadsontwik-
keling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Marnix 
Norder, ten behoeve van woningbouw verkocht. 
De gemeente en het bestuur van De Kruin konden 
niet tot een overeenstemming komen bij het vinden 
van een andere gelijkwaardige locatie. Daarop werd 
door het college van Burgemeester en Wethou-
ders een zogenoemd ‘mediationtraject’ ingesteld. 
In dit traject zijn tussen de gemeente en De Kruin 
afspraken vastgelegd, met name met betrekking 
tot de door De Kruin geëiste oppervlakte van 311 
m² en de herhuisvesting in de Bomenbuurt of in 
één van de aangrenzende wijken. Daarbij is in over-
eenstemming met de gemeente gekozen voor het 
wijkgebouw van De Hyacint. Het wijkberaad is bij 
dit traject niet betrokken geweest. Pas begin dit 
jaar heeft het wijkberaad kunnen deelnemen aan 
de overleggen hoe de herhuisvesting gerealiseerd 
zou moeten gaan worden. Daarbij was een harde 
eis, dat de tuin niet zou worden aangetast en de 
bomen behouden zouden blijven. 
Het wijkgebouw van De Hyacint is eigendom van de 

gemeente en heeft meerdere huurders. De Kruin zal 
dezelfde oppervlakte moeten terugkrijgen als waar-
over zij in de Acaciastraat kon beschikken. Mede 
daardoor is een inpandige oplossing niet mogelijk. 
Daarom zal, onder supervisie van een stedenbouw-
kundige van de gemeente, een aanbouw worden 
gerealiseerd die de architectuur van het gebouw 
niet zal aantasten. 
Samenwerking tussen De Kruin en het wijkberaad 
Bloemenbuurt is op dit moment niet aan de orde, 
maar op de langere termijn een mogelijkheid. 

Na deze twee veelomvattende onderwerpen werd 
teruggeblikt op 2014 en vooruit gekeken. 
In komende maanden kan worden gerekend op een 
gezamenlijk feest van de winkeliers op de Gouds-
bloemlaan en het Goudenregenplein in juni, en de 
Burendag in september. De jaarlijkse Parelroute zal 
opnieuw vanuit het wijkgebouw starten.
 
Zoals bij een jaarvergadering gebruikelijk is, wer-
den het financiële verslag en de jaarstukken aan 
de aanwezigen voorgelegd. Beide werden door 
de vergadering goedgekeurd. Het financiële jaar-
verslag zal op de website van De Hyacint worden 
gepubliceerd: www.dehyacint.nl. 

Wisselingen in het bestuur 
Juup Nak treedt terug als secretaris van het Wijk-
beraad. Jurrie Vos wordt voorgedragen en door de 
vergadering benoemd als zijn opvolger. Hij stelt zich 
voor als een geboren en getogen Groninger. Aldaar 
heeft hij accountancy gestudeerd. Door zijn huwe-
lijk met een echte Haagse kwam hij in Den Haag 
wonen. Sinds 1994 woont hij in de Sneeuwbalstraat. 
In zijn werkzame leven was hij plaatsvervangend 
directeur bij de Algemene Rekenkamer.
 
Roos Kessels en Arnold van der Heijden worden 
voor een nieuwe termijn benoemd. Voor hem zal 
dit de laatste termijn als voorzitter van het Wijk-
beraad zijn. 

Marja van Zijderveld 

vervolg van pag. 29
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RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00

Stressvrij Marij van Ewijk.indd   1 22-03-2010   16:31:12
Margrietes Handen
praktijk voor massage

Goudenregenstraat 82, Den Haag
www.margrieteshanden.nl
Bel vrijblijvend 06-22943014

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren. 
U voelt zich snel weer goed!  

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

Advertentie Wijkwijs.indd   1 15-9-2010   16:17:42

Goudsbloemlaan 87 070–364 74 84

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

info@schoonheidssalondiana.eu
www.schoonheidssalondiana.eu

adv Diana.indd   1 28-01-15   13:42
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 Vaste activiteiten 
WIJKCENTRUM Anemoonstraat 25 
(zij-ingang) schoolgebouw, tel. 360 37 25

MAANDAG
08.00 u. - 09.00 u. HEALING TAI CHI Ben Lochtenbergh tel. 06 247 525 57
09.45 u. - 13.00 u. SCHAKEN Arjen Brouwer tel. 06 246 437 07
18.30 u. - 19.45 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
19.45 u. - 21.00 u. YOGA idem              
21.00 u. - 22.15 u. YOGA idem
4e maandag van de maand:
14.00 u. - 16.00 u. LEESCLUB Loukie Nak tel. 363 66 04

DINSDAG
10.00 u.  - 12.00 u. JEU DE BOULES Arjen Brouwer tel. 06 246 437 07
19.30 u.  - 22.30 u. BRIDGE Bridgeclub De Anemoon tel. 364 68 31

WOENSDAG
09.15 u. - 10.30 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
10.30 u. - 11.45 u. YOGA idem
2e woensdag van de maand:
19.30 u. - 21.30 u. OPENBARE BESTUURSVERGADERING
3e woensdag van de maand:
18.00 u. - 21.30 u. KOOK-/EETCLUB Roos Kessels  tel. 362 89 55
4e woensdag van de maand:
20.00 u. - 22.00 u. LEESCLUB Loukie Nak tel. 363 66 04

DONDERDAG
09.30 u. - 12.30 u. BRIDGE Bridgeclub De Hyacint tel. 448 13 34
13.30 u. - 14.45 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
15.00 u. - 16.15 u. YOGA idem
1e donderdag van de maand:
19.30 u. - 22.30 u. FILOSOFISCH CAFÉ Johan ter Heegde info@

filosofievoorhetleven.nl
VRIJDAG
09.15 u. - 10.30 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
10.30 u. - 11.45 u. YOGA idem
13.30 u. - 16.30 u. BRIDGE Bridgeclub De Hyacint tel. 448 13 34
1e vrijdag van de maand:
20.00 u. - 22.00 u. SCRABBLE Loukie Nak tel. 363 66 04
4e vrijdag van de maand:
18.30 u. ETEN VOOR JONG EN OUD Marja Haring tel. 06 167 808 80

ZATERDAG (1e en 3e)
15.00 u. - 17.00 u. HAPPY HOUR Marja Haring tel. 06 167 808 80

Lokaal 7 is een open, lichte ruimte (± 80 m²) op de eerste etage van het wijkgebouw met vergader-, 
werkplek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen tot 16 personen en er 
zijn 4 flex(werk)plekken ingericht. De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via 
Wifi, printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.
Voor vragen, tarieven of reserveringen mailt u naar: lokaal7@dehyacint.nl (t.a.v. Saskia de Swart).

Werken en vergaderen in je eigen wijk! 
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BIJ ONS IS IEDERE  
KLANT AL 50 JAAR 

KONING!


