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In de vorige Wijkwijs heeft Arnold
van der Heijden aangegeven dat hij
per 1 september zou terugtreden als
voorzitter. Daarbij gaf hij aan dat ik het
voorzitterschap zou waarnemen. Aldus
is geschied.
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Ik ben voornemens het voorzitterschap tot de
bewonersvergadering in april 2017 waar te nemen.
Waarom ‘waarnemen’? Ik vind dat ik het voorzitterschap, gezien het vele andere vrijwilligerswerk
dat ik doe, er niet goed meer bij kan doen. Omdat
er tot april wel een voorziening moest komen heb
ik - toen het bestuur een beroep op mij deed niet voor mijn verantwoordelijkheid willen weglopen. Dit alles betekent dat we dus nog steeds
naar een nieuwe voorzitter zoeken. We hebben
op het moment dat ik dit schrijf goede hoop dat
we op de bewonersvergadering volgend jaar in
april een voorstel kunnen doen.
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Een stukje Haagse muziekgeschiedenis

Terug naar Arnold. Hij heeft het wijkberaad vanaf
2009 gediend, waarvan vijf jaar als voorzitter.
Arnold was een gedreven voorzitter met een
groot hart voor de vrijwilligers. Hij bezit ook een
eigenschap die buitenstaanders niet altijd kunnen waarnemen. Dat is zijn schrijverskwaliteit: de
voorzitter moet heel vaak ergens op reageren.
Er werd van Simon Vestdijk (die na 1927 enkele
jaren in onze Bloemenbuurt heeft gewoond)
wel eens gezegd dat ‘hij sneller kon schrijven
dan God kon lezen’. Nou, voor Arnold gold iets
vergelijkbaars: wat schrijft die man snel en goed!
Omdat er nog veel meer over zijn kwaliteiten is
te zeggen, staat in dit nummer van Wijkwijs een
uitgebreid interview met hem.

Heeft u ook zo genoten van de oudewijvenzomer, zoals wij Nederlanders het
fraaie nazomerweer plegen te noemen?
Blijkbaar zaten de dames vroeger bij dergelijk weer
lekker buiten te spinnen of te breien, de zon op hun
oude botten. De vrijwilligers uit de wijk die begin
september richting Urk gingen, vonden het in elk
geval heerlijk. Je moet er niet aan denken dat je
op het IJsselmeer dobbert, terwijl de regen om je
oren spat, om daarna met soppende schoenen en
verwaaide kuif aan de feestelijke dis te zitten. Ook
tijdens burendag waren de weergoden ons welgezind en koesterden velen zich in een aangenaam
najaarszonnetje. In dit nummer van Wijkwijs doen
we verslag van beide evenementen.
De serie buurtbloemen is dit maal verzorgd door onze
vormgever Gertrude Lok. Een bijzondere bijdrage
over de goudenregen. Lees en huiver... Wie pakt de
draad op en stelt voor het laatste nummer van dit
jaar een bloemenportret samen? Van de herfstaster
bijvoorbeeld, of misschien wel het sneeuwklokje.
U levert de tekst en ideeën aan, wij zorgen dat het
er mooi op komt te staan.
In deze Wijkwijs introduceren we een nieuwe
rubriek: ‘Op de bank´. U hebt hem vast wel zien
staan op de Goudsbloemlaan. Welke bijzondere
verhalen zijn daar te halen? Wij gaan ons oor te
luisteren leggen. In de pop-up store ertegenover
zijn we trouwens ook langs geweest. Daar valt veel
te halen als u energie wilt besparen of uw huis wilt
verduurzamen. En misschien wilt u na dit nummer
wel aan de slag bij buurtbewoners als loopcoach Sam
Pitzalis, zangpedagoge Sarah Mareels of coupeuse
Yvonne de Jong.
Geniet van hun verhalen en ook van bijdragen van
onze vaste columnisten Eva Kuylman en Marcel
van Guldener, en niet te vergeten, die van onze
eigen fotograaf over de muziektempel de Marathon.
De redactie
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Mindful Run

iets wat je moet ervaren
INTERVIEW

L E E N N A U TA

SAM PITZALIS

Dat voldoende beweging goed is voor een mens, daar twijfelt niemand nog aan.
De overheid moedigt ‘meer bewegen’ al jaren via allerlei campagnes aan, naast de
talloze instanties die onze gezondheid (de Hartstichting bijvoorbeeld) tot hun missie
rekenen. Niet iedereen lukt het om puur uit zichzelf meer bewegen in zijn dagelijkse
bestaan in te passen. Gelukkig zijn er dan legio clubs en coaches (instructors) die je
er een handje bij kunnen helpen. Een van hen woont bij ons in de buurt, Sam Pitzalis
(Rotterdam, 1965). Onlangs interviewde ik deze bevlogen, temperamentvolle man met
Sardijnse roots.

Mindful Run-coach
Voor Sam vormen de ‘Blue-Zone-kenmerken’ een belangrijke inspiratiebron
van waaruit hij zijn beroep als Mindful
Run-coach uitoefent. Toegespitst op
bewegen (met name rustig rennen en
wandelen) betekent het: beter leren
ademhalen, zoals we dat als baby
van nature deden; door de neus in- én
uitademen (de Buteyko-ademhaling).
Natuurlijker lopen, zoals de herders op
Sardinië dat doen en ons meer bewust
worden van ons eigen lijf in het hier
en nu. ‘Ik leer mensen weer naar hun
eigen lichaam te luisteren, het beter
te voelen. Je ontlast daarmee ook het
analytisch sterke breindeel, dat bij de
moderne mens vaak zo overbelast is
(stress).’

Méér dan je lichamelijke conditie
onderhouden
Lange leve Sardinië
Het levende bewijs voor wat een gezonde levensstijl
mensen kan opleveren, is zijn inmiddels oude maar
nog altijd vitale vader Luigi (78). De man woont in
Rotterdam, werkt nog volop in zijn moestuin en heeft
prettige contacten met zijn omgeving. Eind jaren
‘50 van de vorige eeuw verliet hij Sardinië om in het
noorden (België, later Nederland) als ‘gastarbeider’
te gaan werken. Hij had al werk, maar de Italiaanse
militaire dienst lonkte niet en weg was deze toen
17-jarige avonturier.
Niet voor niets noemt Sam Sardinië het ‘langer-leven-eiland’. Met nog 4 andere gebieden op aarde
vormt het de 5 zogeheten ‘Blue Zones’, waar de
mensen gemiddeld vitaler, gelukkiger en aanzienlijk
veel ouder worden dan in de rest van de wereld.

Het geheim ligt besloten in 9 kenmerken die de
bewoners met elkaar gemeen hebben. Ze blijken
bijvoorbeeld sterke sociale netwerken te hebben,
weinig vlees maar juist veel plantaardig (vooral
bonen) voedsel te eten en dat ook nog met mate
(beperkte porties: genoeg om geen hongergevoel
meer te hebben). Specifiek voor Sardinië geldt dat
de mensen er, verdeeld over de dag, kleine glaasjes
heel bijzondere rode wijn drinken (voor ons zijn dat,
pakweg, 2 normale glazen).Verder blijven zij tot op
hoge leeftijd actief bewegen (denk aan: lopen, tuinieren). Dat is allemaal, zo’n 15 jaar geleden, grondig
onderzocht en vandaag de dag kunnen wij er ons
voordeel mee doen om onze leefstijl te verbeteren
en daarmee vitaal oud te kunnen worden.

Sam werkt vooral met groepjes van
maximaal 8 mensen (meer vrouwen
dan mannen in de leeftijdscategorie
van 35+ tot 65+). Met zo’n groep gaat hij
de natuur in (bos, strand en duinen).
Hij werkt met hen een 5-weeks-programma af, waarbij ze allerlei ‘tools’
krijgen aangereikt om beter en vooral
ook met meer plezier te leren lopen.
‘De meeste mensen met wie ik aan
de slag ga, ademen niet goed, lopen
inefficiënt en zitten vaak te veel vast
in hun denken.’ Hij wil bereiken dat
de deelnemers met plezier lopen en
met meer gevoel, meer in het nu lopen
én zijn. Dat laatste werkt heilzaam
in ons stressvolle leven. De mensen
kunnen door Mindful Run anders

tegen de dingen aan leren kijken,
een andere kijk op het leven krijgen.
Het is met andere woorden anders en
véél meer dan je lichamelijke conditie
onderhouden. Bovendien maakt het
de kans op blessures zo klein mogelijk,
want de manier van lopen zorgt dat je
ook lichamelijk minder belast wordt,
minder slijtage ondervindt. Zeker zo
belangrijk is het om in nauw contact
met de natuur en de mensen om je
heen te lopen of te wandelen.
keepalivemoving.com
Op de site
kunt u er nog meer informatie over
vinden.

Sam levert meer
Naast het werken met groepjes, coacht
hij ook individuen. ‘Vandaag ga ik aan
de slag met een vrouw die vroeger
heel fanatiek heeft hardgelopen. Het
resultaat was dat zij langzamerhand
een negatieve associatie (prestatiedruk) met bewegen ontwikkelde. Met
mijn aanpak breng ik haar weer naar
plezier in het lopen hebben.’
Als het gaat om creativiteit, dan ben je
bij hem aan het goede adres. Hij gidst
je met zijn ‘special tours’ lopend, wandelend of fietsend door Den Haag; een
combinatie van sightseeing en goed
bewegen. Meer over deze ‘Micro-adventures in the Hague’ is te vinden op
de site
keepalivetours.com/shop.
Tot slot organiseert Sam ook regelmatig thematische reisjes van een
week naar Sardinië. Het heeft een
prachtige, ruige natuur, bijzonder veel,

vaak verscholen restanten van een
verdwenen prehistorische beschaving,
indrukwekkende krachtplekken van
duizenden jaren oud. ’Laatst vond ik
eindelijk de grootste ‘menhir’ (steen)
van Europa van 5,5 meter.’
In de reisjes zit meestal de cursus
Mindful Run verweven, eventueel
in een wandelversie. Thema’s zijn
bijvoorbeeld: heidense carnavalsrituelen (februari), wijnfeest (oktober),
Flower Power (april) en tenslotte
een loopcoaching voor hardlopers,
wandelaars en collega-loopcoaches.

Toekomstplannen
Het liefst wil hij een eigen centrum
op Sardinië opzetten. Dat gaat ook
zeker gebeuren.
Hij wil er als reisbegeleider en coach
mensen ontvangen (hij is beslist een
zorgzaam type) om ze de schoonheid van
het eiland te laten zien, de oerenergie
en Sardische vriendelijkheid te laten
ervaren en niet te vergeten ze van
de heerlijke speciale rode wijn en de
gezonde maaltijden te laten genieten.
Sam Pitzalis is voorlopig niet uitgerend, uitgewandeld en uitgedacht.
We zullen zeker nog van hem horen,
zien en lezen.
Ik vond het een voorrecht deze passievolle man voor Wijkwijs te mogen
interviewen en wij wensen hem alle
succes toe om zo veel mogelijk mensen
met zijn inzichten te verrijken.
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REPORTAGE

Wees zuinig
óp en ín uw huis

De meeste woningen in de Bloemenbuurt dateren van vóór 1985. Eigenlijk heb je als huiseigenaar dan een beetje pech. Want voorschriften voor isolatie golden toen nog niet. Die werden pas
in 1985 van kracht. De wind waait dus bij wijze van spreken vrolijk door je pand. En via dak en
muren vliegt de warmte naar buiten. Eigenlijk is het hoog tijd voor afdoende maatregelen. En dan
bof je als woningbezitter toch ook weer een beetje. Want de gemeente ondersteunt de verduurzaming van uw woning momenteel met allerlei programma’s, acties en subsidies.

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

Dank u wel voor het mooie energielabel!
Dacht u dat ook - maar niet heus - toen u zag in welke categorie
uw huis viel? Ik vrees dat velen die al pakweg 30 jaar in de
Bloemenbuurt wonen en masse label G hebben gekregen, de
minst gunstige categorie die er is. Het Directoraat-Generaal
Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, dat het energielabel heeft toegekend, kijkt namelijk
naar het bouwjaar van uw woning en houdt geen rekening
met eventuele verbeteringen die sindsdien zijn aangebracht.
Wellicht heeft u dubbel glas, een zonneboiler of zelfs zonnepanelen. Maar daar heeft Wonen en Bouwen geen enkel zicht
op. Dus het is aan u om ervoor te zorgen dat het energielabel
wordt opgewaardeerd. Zeker als u verhuurt of van plan bent

P E T E R D E LO O F F

uw huis te verkopen. Op straffe van een boete die kan oplopen
tot wel € 400. Zo staat te lezen in het begeleidend schrijven
van het ministerie. Ja, die toon kennen we. Persoonlijk was
ik er niet zo van gecharmeerd. Het voelt ook allemaal een
beetje als geldklopperij want de definitieve registratie van
uw label gaat via een onafhankelijke deskundige en kost
een paar tientjes.

Dief van eigen portemonnee
Maar dan opent er een winkel in de buurt, waar je langs kunt
om van alles te weten te komen over energiebesparing en
de verduurzaming van je huis. Na één bezoekje besef je dat
je een dief van je eigen portemonnee bent als je verzuimt
(verdere) maatregelen te nemen. Die paar tientjes heb je er
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zo uit, alleen al door de tips uit de Haagse opZuinig meetlat
toe te passen. Mijn oog viel meteen bij binnenkomst op deze
papieren ‘energiemeter’. Met eenvoudige ingrepen en enkele
gedragsveranderingen breng je de energierekening flink
omlaag. En het winkelteam regelt graag een energiescan
voor je, op grond waarvan je een op maat uitgewerkt plan
krijgt om je woning energiezuiniger te maken.

Goede start
‘Er is veel vraag naar de energiescan en het is een goed
uitgangspunt om met energiebesparende maatregelen te
beginnen,’ vertelt Jacqueline de Wijs me. Samen met een
aantal collega-adviseurs bemant ze de pop-up store ‘Hou van
je huis’ op de Goudsbloemlaan 82. Ik maak van de gelegenheid
gebruik en stel haar wat vragen om de lezers van Wijkwijs
te informeren, opdat zoveel mogelijk buurtbewoners de weg
naar de winkel weten te vinden. In eerdere nummers hebben
we u al kort geïnformeerd over het initiatief.

Vertel eens iets over ‘Hou van je huis’.
‘Het project ‘Hou van je huis’ is een gemeentelijk programma
dat woningen wil verduurzamen. Het is vooral gericht op de
particuliere woningbezitter, niet op huurwoningen. We gaan
voor dit project zoveel mogelijk de wijk in. Vandaar dat we
hier een pop-up store hebben ingericht. Om deze wijk extra
te stimuleren om maatregelen te nemen.’

Is dat in de Bloemenbuurt dan extra nodig?
‘Door de gemeenteraad zijn focuswijken aangewezen en
daar valt de Bloemenbuurt ook onder. In focuswijken is het
energiegebruik betrekkelijk hoog, is dicht opeen gebouwd
en is de woningvoorraad bovendien vrij oud. Woningen die
na 1985 zijn gebouwd zijn beter geïsoleerd, omdat er toen
een ander bouwbesluit van kracht werd. Isolatie van dak,
gevel en vloer werd verplicht. De meeste woningen in deze
wijk zijn van vóór die datum, dus die zijn niet geïsoleerd.
De Bloemenbuurt is dus een wijk waar veel kansen liggen.’

De pop-up store ligt op een fantastisch punt: zijn
veel mensen hun licht al bij jullie op komen steken?
‘Er is aanloop, steeds meer mensen komen binnen, maar
druppelsgewijs. Dat heeft ook met de zomer te maken. We
zijn begin juli gestart, net toen de vakantie begon. Met acties
willen we meer bekendheid aan de winkel geven zodat de
mensen weten wie we zijn en de weg naar de winkel beter
weten te vinden. Elke eerste zaterdag van de maand zijn
we open en dan doen we telkens iets bijzonders. Zo hebben
we begin augustus aan mensen voor de Jumbo quizformulieren uitgedeeld met duurzaamheidsvragen in het kader
van bewustwording. Onder de winnaars hebben we een
energiezuinige koelkast verloot. De Jumbo deed mee door
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de koelkast te vullen. Onlangs zijn we gestart met een zonnepaneelactie en in oktober komt er een isolatieactie aan.’

Wat valt er allemaal te halen voor de geïnteresseerde
wijkbewoner?
‘We hebben veel informatie over wat je allemaal kunt verbeteren om je huis energiebestendiger te maken en over
wat de gemeente Den Haag te bieden heeft in het kader
van verduurzaming. Daarbij gaat het vooral om voorlichting en adviezen aan particuliere huiseigenaren en VvE’s
(Verenigingen van eigenaars). Hoe krijg je nul op de meter?
Hoe kom je aan subsidie voor een groen dak, of voor dak- en
vloerisolatie? We hebben heel kleinschalig wat displays in
de winkel zodat bezoekers kunnen zien welke materialen
ze kunnen gebruiken om in aanmerking te komen voor
subsidie. Ook staat er een kwalitatief goed zonnepaneel.
De prijs daarvan is tegenwoordig laag en je kunt er zo snel
voordeel uit halen, dat je er geen subsidie meer voor krijgt.
Via onze winkel kunnen mensen zich wel inschrijven voor de
zonnepaneelactie. En we hebben nog wat andere materialen
uitgestald: een model van een deel van een woning waarin
de isolatie zichtbaar is, een systeem voor vloerverwarming,
ventilatiesystemen… Zo kunnen we bezoekers het een en
ander laten zien om hen op weg te helpen. We werken samen
met het regionaal energieloket en op hun site
woonwijzerwinkel.nl is nog veel meer te vinden.’

Mogen huiseigenaren trouwens zelf isolatie aanbrengen?
‘Die vraag krijgen we vaak en het antwoord is ja. We hebben
instructiebladen voor mensen die zelf aan de slag willen,
want het aanbrengen van de isolatie moet wel aan bepaalde
voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor
subsidie. Bij meer specialistische vragen wijzen we door
naar de Woonwijzerwinkel in Rotterdam. Bewoners die een
bedrijf in de arm nemen voor de installatie, helpen we trouwens bij het beoordelen van de offertes. Sluiten de offertes
aan bij hun vraag? Is er voldoende garantie voor kwaliteit?
Dat soort zaken.’

En wat hebben jullie specifiek voor VvE’s?
‘Speciaal voor VvE’s organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten en cursussen. Over energiebesparing,
duurzame techniek en zonnestroom, en dergelijke. Vanuit
de winkel geven we meer maatwerkadvies aan individuele
VvE’s. Veel huiseigenaren in de Bloemenbuurt zijn lid van
een kleine VvE met minder dan tien eigenaren. Ze vragen
zich af wat ze als lid van een VvE zelf kunnen doen en hoe ze
eventueel hun buren kunnen mobiliseren. Het is natuurlijk
het beste om eerst een energiescan voor de hele VvE uit te
laten voeren door een deskundig adviseur. Op grond van het
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rapport kunnen dan samen vervolgstappen
worden gezet. Energiemaatregelen hebben
meer effect als de hele VvE meedoet. Maar
dat blijkt niet altijd mogelijk. Dus we adviseren ook over welke maatregelen met
een deel van de VvE of zelfs binnen één
appartement kunnen worden genomen.
Binnenkort organiseren we in de winkel
trouwens een aantal technische cursussen
voor VvE’s.’

Als de winkel sluit, wat willen jullie
dan hebben bereikt?
‘De winkel blijft in principe een half jaar open,
maar het hangt ook van het bezoekersaantal
af. We zitten er net en het is pas de eerste
winkel binnen het project ‘Hou van je huis’.
Misschien is eind december iets te vroeg
om te vertrekken. Onze doelstelling is dat
een flink aantal mensen langs is geweest,
minimaal zo'n 400. We willen dat ze zich
hebben geïnformeerd en zich bewust zijn
geworden, maar ook dat er maatregelen zijn
genomen. De gemeente streeft naar 20.000
verduurzaamde woningen in 2020. Dus als
veel wijkbewoners in elk geval een paar
stappen hebben gezet wat de energielabels
betreft, dan zijn we op de goede weg.’

Draag bij aan het succes
Ik zou zeggen: Ga eens langs. Laat u voorlichten over wat mogelijk is in uw specifieke
situatie. Zoek naar aanknopingspunten.
Niet alleen voor nieuwkomers in de wijk
is het interessant om te investeren in hun
woning, alhoewel de aankoop van een huis
natuurlijk een goed moment is. Misschien
wilt u wel heel lang in uw huis blijven wonen,
ook als u oud bent, of bent u van plan te gaan
verbouwen. Uitgelezen gelegenheden om te
investeren in energiebesparende maatregelen en verduurzaming van uw woning.
Bij aanpassing kan met gemak de isolatie
van de vloer ter hand worden genomen of
dubbel glas worden geplaatst.

MEER INFORMATIE?

denhaag/duurzaamheid/nl
denhaag.nl/houvanjehuis
vvebalie.nl
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Voelt je leven te vol door allerlei verplichtingen en activiteiten?
Mindfulness en Compassie helpen je om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren en
meer te genieten! Je kunt de training in de buurt volgen, op de Daal en Bergselaan 56R.

Start nieuwe 8 weekse mindfulnesstraining: dinsdagavond 8 november 2016
Start nieuwe 8 weekse compassietraining: maandagavond 7 november 2016
INTERVIEW

Arnold van der Heijden,
een resultaatgericht
voorzitter
L E E N N A U TA

P E T E R D E LO O F F

Het kwam zeker niet als een donderslag bij heldere hemel; zijn terugtreden als voorzitter van het wijkberaad. Tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie kondigde hij al aan
na de zomer de voorzittershamer neer te leggen. Er moest op zoek worden gegaan
naar een opvolger. De wervingsactie leverde tot op heden helaas geen opvolger op.
Jurrie Vos (secretaris) neemt sindsdien als waarnemend voorzitter de honneurs
waar. Alle aanleiding voor de redactie van Wijkwijs om met Arnold terug te blikken en vooruit te kijken. In het smaakvol ingerichte appartement aan de Sportlaan,
waar hij met zijn vrouw woont, ontmoette ik hem voor dit 'afscheidsinterview'.

ONTWERP WAAR JE HET WARM VAN KRIJGT
º HUISSTIJLEN

º WEBSITES

º APPS

º TIJDSCHRIFTEN

º VERPAKKINGEN

6500ºKELVIN CROSSMEDIA DESIGN | GOUDENREGENPLEIN 65 DEN HA AG | W W W.6500KELVIN.NL

Houdbaarheidsdatum
Arnold, geboren Hagenees (1947), maakte vanaf
2009, nadat hij met vervroegd pensioen was
gegaan, als algemeen bestuurslid al deel uit
van het wijkberaad. Toen in 2011 de functie van
voorzitter vacant kwam, werd hem gevraagd
die te gaan vervullen en aldus geschiedde. Na
dit 5 jaar te hebben gedaan, vindt hij het tijd
om terug te treden. 'Het voorzitterschap heeft

ook een zekere houdbaarheidsdatum,’ merkt
hij in alle nuchterheid op. 'Ik vind vijf jaar een
mooie termijn om er een punt achter te zetten.'
Voor zijn pensionering was hij gedurende 35
jaar - met zijn bestuurlijke en beleidsmatige
achtergrond - in verscheidene functies werkzaam bij de Rijksoverheid. Zijn laatste post
(van 1993 tot 2009) was die van bestuurlijk
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beleidsmedewerker bij het COA (Centraal Orgaan opvang
asielzoekers).
Naast zijn werk in het wijkberaad, is hij ook al jaren actief
(ook als vrijwilliger) binnen de welbekende belangenvereniging 'Rover' van en voor reizigers in het openbaar
vervoer. Arnold is voorzitter van de afdeling Den Haag.
'Dit is feitelijk mijn grootste hobby, mijn passie. De combinatie van dit boeiende werk met het voorzitterschap
van het wijkberaad begon te wringen. Ik moest een keuze
maken,’ licht hij toe. Hij blijft overigens wel als algemeen
bestuurslid participeren in het wijkberaad.

Huishoudelijke hulp
Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat
zwaar begint te worden? Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als particulier. We kunnen u helpen met
het aanvragen van een WMO-indicatie. We werken in vaste teams,
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 21,95 per uur

Ambassadeur van vrijwilligerswerk

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

Arnold kan met recht een overtuigd voorstander en promotor van vrijwilligerswerk worden genoemd. Alle kennis,
vaardigheden en netwerkcontacten, die mensen opdoen
tijdens hun werkzame leven, kunnen ze na hun (vervroegd)
pensioen ten goede laten komen aan de samenleving in
plaats van zich uitsluitend in het 'Zwitserleven' te storten.
“Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Menige
organisatie kan moeilijk functioneren zonder vrijwilligers.” (citaat Wijkwijs, oktober 2015).
Menig stukje in de rubriek 'Van de voorzitter' in Wijkwijs
besteedde hij aan het uitspreken van zijn grote waardering
voor wat vrijwilligers uit 'zijn' wijk allemaal belangeloos
doen.
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dat er zich in al die maanden, ondanks verschillende
oproepen, geen kandidaten hebben gemeld.
'Jonge mensen zitten in het 'spitsuur' van hun leven en
hebben er gewoon geen tijd voor. Ouderen zien waarschijnlijk op tegen dit type vrijwilligerswerk, omdat het met
grote verantwoordelijkheden gepaard gaat,’ licht hij toe.
Misschien moet de gemeente eens overwegen om aan dit
soort functies een zekere vergoeding te koppelen. Of dat
er ooit van zal komen...?

Hebben bewonersorganisaties nog wel toekomst?
Arnold kan deze vraag zonder enige reserve met 'ja' beantwoorden. De gemeente moedigt, zeker de afgelopen jaren,
participatie en inspraak van bewoners aan. Wijkberaden
hebben daarin een uiterst belangrijke brugfunctie. Ze
helpen inspraak te organiseren en te kanaliseren. Zonder
die functie zouden allerlei actiegroepen dit over kunnen
nemen en of het democratische proces daarmee gediend
is, valt te betwijfelen.

Denken maar vooral ook doen

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

Terugblikkend op zijn 'regeerperiode' karakteriseert hij
zich als een uitvoerend, resultaatgerichte voorzitter die,
gebruikmakend van zijn contacten met gemeenteambtenaren, met de bewoners en niet te vergeten met de
ondernemers in de wijk, zaken voor elkaar heeft weten
te krijgen.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verblijfsklimaat op en rond de Goudsbloemlaan en het Goudenregenplein zijn daar concrete voorbeelden van. Ook bij zaken
als het parkeerbeleid in de wijk, de herinrichting van de
Laan van Meerdervoort, de reconstructiewerkzaamheden als onderdeel van het oplossen van knelpunten in
de Noordwestelijke Hoofdroute, hield het wijkberaad bij
monde van Arnold de vinger aan de pols.
En dan was er die netelige kwestie rond 'De Kruin'. Uit
de wurggreep waarin het wijkberaad kwam te verkeren
door het besluit van de gemeente om deze wijkvereniging
onderdak te moeten bieden in het wijkgebouw (erger nog
in de prachtige tuin erachter), werd zij gelukkig verlost
doordat de vereniging zich onlangs ophief.

Wijkwijs
Als Arnold het voor het zeggen zou hebben, zou dit prachtige wijkblad naast de andere communicatiekanalen zeker
moeten blijven bestaan.
In 2012 deed het wijkberaad een heus onderzoek onder de
bewoners naar hun tevredenheid met de Bloemenbuurt.
De resultaten werden samengevat in een professioneel
uitgevoerde brochure 'Bloemrijk 2012'. Met een gemiddelde waardering van 7,5 kon worden geconcludeerd dat
Wijkwijs positief werd beoordeeld. Alle reden om ermee
door te gaan!

Tot slot

Nog geen opvolger

Naast zijn - wat we al schreven - passie voor het werk
bij Rover, houdt hij van wandelen, fietsen, lezen en het
luisteren naar klassieke muziek en heeft hij grote belangstelling voor de politiek.

Het voorzitterschap van het wijkberaad is, net als de overige bestuursfuncties, ook vrijwilligerswerk. Het is een
structurele functie met grote verantwoordelijkheden die
veel tijd vraagt. Het verbaast Arnold daarom geenszins

We nemen afscheid van deze toegewijde voormalig
voorzitter en wensen hem het allerbeste toe in goede
gezondheid en voorspoed.

Ж
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JEROEN DEGENS POPPENSPEL

BLOEMENKOOR

WEGGEEFWINKEL

11-JARIGE NIKKI WINT DE TA ARTENBAKWEDSTRIJD

DE WENSBOOM VAN DE BLOEMENBUURT

SAR AH MAREELS

KLEDING OPVROLIJKEN

MARJA DEELT FLYERS UIT BEGELEID DOOR EEN DR A AIORGEL

INTERNETCAFÉ 65+

WEGGEEFWINKEL

SLOTACT KEES GELDERBLOM EN MARCO SANTOR
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VAN DE WIJK AGENT

WINTERIDEEËNBUS
Afgelopen juni had Stadsdeel Segbroek weer een
primeur! Voor het eerst werd de rode dubbeldekker
bus ingezet om in gesprek te raken met bewoners.
Medewerkers van het stadsdeel Segbroek vroegen
zich hardop af: Doen wij het goed als gemeente?
Waar bent u trots op binnen uw
buurt en wat kan beter? Ruim 100
bewoners kwamen met vragen,
ideeën en tips en die zijn allemaal
in behandeling genomen. Voorbeelden zijn de moestuinen aan de
voormalige hondenuitlaatstrook aan
de Valkenboskade, een openlucht
bioscoop op het Kamperfoelieplein, de DeBatMobiel
en verschillende straatfeesten.
Leukste idee van Segbroek
Door het grote succes komt de bus opnieuw naar u toe
in november. De bus is te vinden op het Regentesse-

plein, het Kamperfoelieplein en de Goudsbloemlaan.
Iedereen van jong tot oud kan de leukste en origineelste ideeën indienen om zo een straat of buurt
nog beter of prettiger te maken. Heeft u wel een
idee maar kunt u het niet zo goed omschrijven? Geen
probleem want de gemeente
helpt iedereen op weg. Het
leukste idee per straat en
buurt wordt beloond met een
geldprijs en uitgevoerd. Zo
kunt u € 1.000 winnen voor een
idee voor uw straat en € 2.500
voor een idee voor uw buurt.
Binnenkort hoort en leest u meer. Kijk regelmatig op
denhaag.nl/segbroek voor meer informatie over
de winterideeënbus.

OPINIE

M A R C E L VA N G U L D E N E R

Het EK-voetbal is achter de rug en de Franse
autoriteiten halen opgelucht adem. Frankrijk
is dan wel geen kampioen geworden, maar er is
ook geen aanslag gepleegd tijdens het EK. Van
tevoren was men hier erg bevreesd voor want
er waren serieuze aanwijzingen dat IS zijn ‘soldaten’ in Frankrijk aan het werk zou zetten.
Dat is gelukkig goed afgelopen. Een week later rijdt een
gek met een gehuurde vrachtwagen in op nietsvermoedende burgers die op de Promenade des Anglais naar het
traditionele vuurwerk ter gelegenheid van Quatorze Juillet
hadden staan kijken. Wat een gruwelijk contrast! Mensen
denken een gezellige avond te hebben op een idyllische
plek in Nice waarbij de vuurpijlen uiteenspatten en zich
weerspiegelen in het vlakke water van de zee. Dan komt
er plotseling een monsterachtige truck de boulevard
oprijden. De bestuurder wil kennelijk zo veel mogelijk
mensen onder zijn wielen vermorzelen. Die persoon denkt
dan ook nog dat hij een te verantwoorden daad verricht,
omdat het ‘ongelovigen’ zouden zijn die hij op zo’n brute
manier omverrijdt. Hoe kan een dergelijk plan rijpen in
een menselijke geest en hoe kan iemand dan ook nog tot
zo’n daad komen?

Karin van Raamsdonk,
Uw wijkagent

WIJKWIJS RAADSELS
1.	Als Dick voor de spiegel staat en zichzelf afvraagt of hij het
alleen voor het geld doet, speelt hij dit. (uitdrukking 8, 3,
2, 6)
2.	De tsunami van Japanse strijders die deze plek tot hoofdstad
hebben gebombardeerd, wil nog wel eens tot kamikazeacties leiden. (badplaats)
3.	Hij bleef nuchter onder zijn uitsluiting na een avondje stappen: ‘Blijven hangen is altijd een kwaliteit van mij geweest.’
(persoon)
4.	Mexicanen kunnen tegen een muur oplopen indien haar
hoestbui onverhoopt een steentje bijdraagt. (persoon)
5.	Blindgangers die met of zonder assistentie Rusland willen
bereiken. (kleur)
6.	Wikileaks doet elk jaar een bod op de koffer tijdens de
Haagse Miljoenenjacht. (bepaalde dag in september)
7.	Zijn uitspraak over tuig ging letterlijk over het randje. Figuurlijk
heerst de overtuiging dat Zaandamse randverschijnselen
zijn uitspraak zelfs overtreffen. (persoon)
8.	Een partij met zo’n (verkregen) naam kan alleen maar groot
worden in de Domstad. (politieke beweging)

Mensen kunnen zich de gekste dingen in hun hoofd halen.
Sommigen wanen zich de reïncarnatie van een historische
grootheid (Napoleon, Julius Caesar); anderen beelden
zich in dat ze door iedereen achtervolgd worden. Weer
een ander meent dat hij al lang miljonair had kunnen
zijn als hij niet altijd zo door anderen was tegengewerkt.
Het zijn allemaal fantasieën die over het algemeen niet
tot dramatische gevolgen hoeven te leiden, zolang men
dit in de privésfeer houdt en er geen al te grote daden aan
verbindt. Dan loopt het allemaal wel los.
In het geval van Adolf Hitler is duidelijk dat zijn waanideeën wél rampen tot gevolg hebben gehad. Als er een
voedingsbodem bestaat voor dit soort totaal irreële, maar
in sommige kringen aantrekkelijke ideeën, dan kunnen
JFP

ze voor een vergiftigende sfeer zorgen waarin de meest
absurde en gruwelijke daden gelegitimeerd lijken.
Het aanzetten tot ‘moord op ongelovigen’ kan alleen van
verziekte geesten komen die denken dat zij de heilige
schriften op de juiste manier uitleggen. Hoeveel tijd ze
aan het bestuderen van die geschriften hebben besteed,
is niet duidelijk. Vermoedelijk nul en zij pakken alleen de
strofes die passen in hun beeld van een gewenste situatie.
Wellicht is dit een fase in de geschiedenis waar we doorheen moeten. Ook in de westerse wereld zijn er perioden
geweest waarin geweld een normaal en legitiem middel
was om doelstellingen te bereiken. Eerst hadden we de
godsdienstoorlogen, toen de oorlogen tussen staten en
rijken onderling. Daartussendoor waren er nog diverse
zeer bloedige burgeroorlogen.
Terug naar wat er zich in het hoofd van die truckchauffeur
heeft afgespeeld toen hij besloot om op de avond van de
14e juli naar de Promenade des Anglais te rijden. Hij had
zich honderdmaal kunnen bedenken. Hij had die truck
gehuurd en de volgende dag ongebruikt weer kunnen
inleveren. Dan was hij alleen een paar honderd euro aan
huur kwijt geweest maar hadden al die mensen nog geleefd
en was hun nabestaanden dit leed bespaard gebleven.
Soms moet je accepteren dat er krankzinnige, zelfs bedreigende gedachten in je op kunnen komen, maar daar
hoef je geen aandacht of gevolg aan te geven. Je laat ze
gewoon voorbijgaan en richt je aandacht op iets anders.
Dit onderscheidt de geestelijk stabiele mens van het
labiele type. Het laatste type laat zich meevoeren naar
een duistere wereld waarin bizarre dingen uitgevoerd
kunnen worden.
Verder is het natuurlijk zo dat via het internet er ook allerlei pulp vrijelijk beschikbaar is in de vorm van websites
waar ‘de ultieme waarheid’ wordt verkondigd.
Ik herinner me in dit verband een tv-programma waarin
mensen aan het woord kwamen die betrokken waren
geweest bij een ongeluk met dodelijke afloop. Er was het
verhaal van een man die op een ochtend naar zijn werk
reed, even niet oplette en toen achterop een andere auto
knalde. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen maar
al snel werd duidelijk dat een klein jongetje, dat achter in
die auto zat, er niet best aan toe was. Met een van verdriet
verwrongen gezicht vertelde de man dit verhaal. Het
knulletje zou overlijden en hij moest met die gedachte
verder leven. Het was absoluut geen opzet en hem viel
in feite niets aan te rekenen.
Hoe groot is dan de tegenstelling tussen de ge→
voelens van deze gewetensvolle man, die er alles
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Vrijwilligersuitje
en komt daar niet op terug. Hij laat zich meeslepen door
de woorden van valse profeten en verliest het contact
met de realiteit. Hij kiest voor een ‘mindset’ waarin dood
en verschrikking geen afschuwelijke zaken zijn maar
gerechtvaardigde middelen in de strijd tegen de ongelovigen. Iedereen mag geloven wat hij wil, zolang dit maar
niet leidt tot gewelddadige acties.

voor zou willen geven om die fatale ochtend nog een keer
over te doen, waarbij hij dan in staat zou zijn dit ongeluk
te voorkomen. En aan de andere kant een man uit Nice
die een vrachtauto huurt met de bedoeling daar juist zo
veel mogelijk mensen mee dood te rijden. Is deze man
van nature slecht? Nee, hij maakt de verkeerde keuzes

Een paar jaar geleden was ik op de begraafplaats in het
Bosnische Srebrenica. Op die plek liggen duizenden mannen
begraven die door de Servische milities werden vermoord
na de val van hun stadje. In een grote stenen zuil staat
gebeiteld: ‘Uit naam van Allah, de meest liefdevolle, de
meest barmhartige, vertrouwen wij deze lichamen toe
aan de gewijde grond.’
In die Allah zou ook ik kunnen geloven. De bestuurder van
de truck in Nice was kennelijk wijsgemaakt dat zijn God
heel andere bedoelingen met de mensheid heeft.

Ж

OOK U KUNT ADVERTEREN IN
DE VERNIEUWDE WIJKWIJS!

We hadden er allemaal veel zin in, de vrijwilligers die
zich hadden opgegeven voor het uitje van zaterdag
3 september. Vóór vertrek dronken we nog even een
kopje koffie of thee in de zaal van het wijkgebouw
om helemaal in de stemming te komen. En toen: op
naar de bus!
Op naar Urk
Jurrie Vos, plaatsvervangend voorzitter van het wijkberaad, heette ons hartelijk welkom en gaf ons een pluim
voor ons werk voor de wijk. Bij Arie Boonstoppel van
busonderneming Pasteur waren we vervolgens in goede
en enthousiaste handen. Hij bereidt zich altijd prima voor
en gaf ons veel uitleg over wat we allemaal tegenkwamen onderweg. Om te beginnen: naar Urk. Daar was de
eerste stop.

Wat een genot
We gingen aan boord voor een schitterende tocht van
ruim twee uren over het IJsselmeer. En dan het weer!!
Blauwe lucht, enkele witte wolkjes en het water met die
zeilbootjes. Heel pittoresk. Ons werd uitgebreid gewezen
op de vele windmolens: vooral ook op het verschil tussen
die op het land en die in het water. En we werden rijkelijk
voorzien van broodjes, koffie, thee, melk of jus d’orange.
Het was puur genieten.

Werelderfgoed
Per bus werden we daarna vervoerd naar het Woudagemaal, het enige nog werkende stoomgemaal in de hele
wereld. Zeer indrukwekkend. Ook daar kregen we een zeer
goede en uitvoerige uitleg, want het is wel ingewikkelde
materie. Omdat het gemaal niet dag en nacht in werking
is, maar wel onderhouden moet worden, organiseren ze
in de (kinder)vakanties excursies, waarbij ouderen uitleg
geven aan jongeren. En wellicht raken een paar van die
kinderen zó geïnteresseerd dat zij er wel een opleiding
voor willen volgen.
Wij waren in elk geval zeer onder de indruk en luisterden
geboeid gedurende de twee uur dat we het gemaal bezochten. Het stoomgemaal staat ook op de werelderfgoed
ranglijst van de Unesco.

Verrukkelijke dis
MEER INFORMATIE:
advertentieswijkwijs@gmail.com

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.

Daarna werd de reis voortgezet naar Ens (waar niemand
nog ooit van had gehoord). Het dorp maakt deel uit van
de gemeente Noordoostpolder. In het Wapen van Ens
hebben wij mogen aanzitten aan een werkelijk heerlijk diner.

Rest ons te zeggen: wijkberaad heel hartelijk dank!

LO U K I E N A K E N M A R J A V L I E G E N
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ROOS IJZERHANDEL
Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl
• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf

Op de bank

(wij mengen ook elke gewenste kleur)

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

Plotseling was hij er: de bank. Beter gezegd: de dubbele bank. Twee fors uitgevallen

Margrietes Handen

houten exemplaren, de rugleuningen stevig tegen elkaar. De golvende latjes uitnodigend

praktijk voor massage

gekruld. Een ontmoetingsplaats. Op rustige dagen geduldig wachtend, op drukke een

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?

baken in alle bedrijvigheid eromheen.

Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich
snel weer goed!

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

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
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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.

’s Ochtends vroeg koestert een enkele krijsende
meeuw nog de illusie dat hij heer en meester is
over de bank, maar in de loop van de dag strijken
er vogels van allerlei pluimage neer. Jong en oud,
man en vrouw, alleen of met z’n tweeën. De hond
aan de voeten, de kinderwagen aan de hand, de
fiets of scooter ernaast. Ik zie hen zitten als ik
een boodschap ga doen of langsrijd op de fiets.

ef
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Wat brengt hen naar de bank? Komen ze er
doelbewust heen, zoeken ze gezelschap om
de eenzaamheid te ontvluchten, of het zonnetje
omdat ze geen tuin hebben? Belanden ze er
toevallig, tijdens een flinke fietstocht, of omdat
het zo uitkomt bij het wandelen? Zitten ze even
uit te hijgen na het boodschappen doen?
Sommigen zijn in een gesprek verwikkeld, anderen staren stil voor zich uit, een enkeling voert
luidruchtig gebarend een telefoongesprek. Waar
praten ze over? Waar denken ze aan?
De een likt genietend aan een ijsje, de ander
knabbelt aan een croissantje of neemt een slok
van een drankje. Naderhand prijkt het ingedeukte
blikje of pakje wel eens boven op de leuning of
de zitting van de bank, als stille getuige. Blijkbaar
was in elkaar knijpen geen enkele moeite, maar
kostte het te veel energie om het in de prullenbak

P E T E R D E LO O F F

te gooien. Net als de kauwgomresten die als
een spikkeltapijt op de grond eromheen liggen.
Weten mensen wel hoe lang zwerfvuil als kauwgom
erover doet voordat het verteerd is? Misschien
moet het Segbroek College er eens een ludieke
opdracht aan wijden, voor de leerlingen van de
richting Technologisch Design: Ontwerp in groepjes van 3 een speciale afvalbak voor kauwgom.
Ga te werk volgens de cyclus van technisch
ontwerpen. Wees creatief! De bedoeling is dat
mensen er met plezier hun uitgekauwde restjes
in deponeren, of wellicht uitspugen. Goud geld
mee te verdienen volgens mij.
Soms zie ik een bekende zitten, zoals Ruben
met zijn bijzondere looprek. Ooit interviewde ik
hem voor Scouters, een platform dat allerhande
informatie biedt voor mensen met een bewegingsbeperking. Maar de meesten ken ik niet.
Wat zoeken ze op de bank? Hoe lang zitten ze
er eigenlijk en hoe vaak? Het intrigeert me. Ik
besluit de komende tijd zelf eens op de bank
plaats te nemen. Dan kan ik ervaren hoe het is.
Wie weet levert het aardige verhalen op van
buurtbewoners.
Ik houd u op de hoogte.

→
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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

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

070 - 363 66 04

ETEN VOOR JONG EN OUD

...

BRIDGE
Bridgeclub De Anemoon
070 - 364 68 31

4E WOENSDAG VAN DE MA AND
20
00

INTERNETCAFÉ 65+
LEESCLUB

-22:00

DINSDAG

06 - 108 491 88

1E + 3E ZATERDAG VAN DE MA AND

10
00

JEU DE BOULES

19
30

BRIDGE

-12:00

-22:30

1E DINSDAG VAN DE MA AND
09
00

Kees Bosch

ZATERDAG

OPEN COFFEE

IN LOKAAL 7 -11:00

15
00

DONDERDAG

KOOK & EETCLUB
Roos Kessels

HAPPY HOUR

-17:00

070 - 362 89 55
FILOSOFISCH CAFE

13
30
15
00

YOGA

info@filosofievoorhetleven.nl

ZA 17 DECEMBER
YOGA

-16:15

1E DONDERDAG VAN DE MA AND
19
30

Johan ter Heegde

-14:45

15
00

VOOR AANKONDIGING

KERSTBORREL & MEEZINGCONCERT
KERSTREPERTOIRE
-17:00

Verzorgd door het weergaloze Bloemenkoor o.l.v. Sarah

ETEN VOOR JONG EN OUD
HAPPY HOUR
Marja Haring
06 - 167 808 80

Mareels. Meezingen? Gewoon doen!
FILOSOFISCH CAFÉ

-22:30

Entree: €2,50 p.p. incl. drankje en hapje.

WIJKCENTRUM DE HYACINT

Locatie: Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25

Anemoonstraat 25
070 - 360 37 25

Graag vooraf reserveren via:
bloeiendestem.nl
of via wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint:
070 360 37 25
(op dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur).
S H U T T E R S TO C K

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, ingang via hoofdingang
schoolgebouw
lokaal7@dehyacint.nl
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WAT LEEST DE BLOEMENBUURT?
Weer hebben we twee korte recensies ontvangen van leesgrage buurtbewoners. Rekent u uzelf
ook tot die categorie? Beproef uw schrijfkunst dan eens. Vertel door welk boek u recent bent
gegrepen. Wij zien ernaar uit! Stuur uw pennenvrucht naar
redactiewijkwijs@gmail.com

Griet Op de Beeck:
VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE (2013)

Hagar Peeters:
MALVA (2015)

Vijf mensen, verbonden door liefde en een
bloedband, worstelen ieder op hun eigen manier
met het leven.

‘Mijn vader noemde mij een gedrocht, een volmaakt belachelijk
wezen. Volmaakte belachelijkheid is een paradox; belachelijkheid is per definitie onvolmaakt, maar ik was zo belachelijk, dat
ik daarin weer volmaakt werd.’

UPDATE

Onder moeders vleugels
Weet u het nog? Tweede pinksterdag kwamen de zwanenjongen van de knobbelzwanenfamilie rond de sportvelden aan de Stokroosstraat uit het ei. Zes prachtige
bolletjes. Inmiddels herfst, zijn er drie imposante jonge
watervogels over, met donkergekleurd verenkleed dat
naarmate ze ouder worden in wit zal veranderen. Eind
augustus werd de zwanenfamilie geringd.
Veilig nest
De beide ouders zijn heel verantwoordelijk en voeden de jongen 24/7
op. Het nest is inmiddels bijna te klein. Moeder is immer dichtbij haar
zwanenjongen, vader vinden we steeds vaker meters verderop, maar
in het zicht. Laatst vloog hij er al wel een keer op uit. Zo groot als de
zwanenjongen al zijn, zo onhandig zijn ze nog steeds met het beklimmen van de oevers.
Dankzij de beheerder van de sportvelden vormt het zwanennest nog
steeds een veilig thuis. De zwanen slapen er als een mensenfamilie op
zondagochtend, bijkomend van de doordeweekse beslommeringen. Of
ze doen er een hazenslaapje. Een van de jongen heeft al eens imponerend gedrag vertoond: zich groot maken en blazen.
Hele familie geringd
Eind augustus was het zover: de zwanenfamilie werd geringd. Specialistisch werk dat werd uitgevoerd door Benny Middendorp en het
team van de Knobbelzwanenringgroep Haaglanden. Naast jarenlange
ervaring is voor het ringen een door het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Visserij uitgegeven ontheffing vereist. Het ringen verschaft
informatie over de overlevingskansen (bijvoorbeeld over veilig zijn,
voedselaanbod) en de ontwikkeling van de broedpopulatie. Nadat de
zwanen voorzichtig waren gevangen, kregen ze een roestvrijstalen ring

INGRID DEN BOER

van het Vogeltrekstation, zodat ze middels een uniek
ringnummer hun leven lang kunnen worden gevolgd.

De één durft het te pakken en te kiezen voor
geluk, de ander verlangt desperaat naar liefde
maar grijpt alsmaar mis, en weer een ander heeft
het opgegeven en onttrekt zich eraan.

Zorgzame ouders
Moeder zwaan, die verdedigend dicht bij haar jongen
op de kant bleef, kreeg ook een ring. Vader zwaan bekeek de situatie vanaf het water. Nadat de zwanen ook
gemeten en gewogen waren en de leeftijd en conditie
waren bepaald, werden ze na ruim een kwartier weer
vrijgelaten. Ze zijn zeer gezond en de jongen waren
precies vijftien weken oud. Nog even en dan is hun
verenkleed compleet en breekt het moment aan waarop de zwanenjongen door hun ouders verjaagd zullen
worden. Op eigen ‘poten’ zullen zij op zoek gaan naar
een eigen leefgebied en partner.
Ondanks het verlies van drie jongen - niet ongebruikelijk in de natuur - heeft de knobbelzwanenfamilie
een prima start gemaakt!

Het boek vertelt via deze drie personages over
het eenvoudige maar tegelijk zo ingewikkelde
leven, waarin we ons best doen voor geluk, en het
al struikelend soms bereiken, en soms ook niet.
Op de Beecks (Vlaamse) taal is poëtisch en eenvoudig tegelijk, en zeer beeldend. Elk hoofdstuk
laat een ander personage aan het woord, en
langzaam vormt zich uit de verschillende invalshoeken een groter beeld.
Een dramatische gebeurtenis tegen het einde
van het boek doet je opspringen en je realiseren
dat we vaak zó bezig zijn met onze eigen kleine
besognes, dat we niet meer zien wat er met onze
naasten gaande is.

Aan het woord is Malva, de gehandicapte dochter van de
Chileense dichter Pablo Neruda. Malva werd geboren met een
waterhoofd en werd, nog geen twee jaar oud, door haar vader
(tezamen met haar Nederlandse moeder Maria Hagenaar) verstoten.
Ze verbleef nadien bij een pleeggezin in Gouda en overleed in
1943 op 8-jarige leeftijd.
Hagar Peeters stelt Malva na haar dood in de gelegenheid haar
visie te geven op de gang van zaken. Vanuit het hiernamaals, waarin
ze gezelschap heeft van andere mismaakte kinderen, verwoordt
ze haar gevoelens en becommentarieert ze het leven op aarde.
Malva probeert met haar zielsverwanten een antwoord te vinden
op de vraag hoe het kan dat een vader, die zo betrokken is bij
de zwakkeren in de samenleving, in zijn eigen leven het bestaan
van zijn dochter heeft ontkend. Ze vraagt Hagar Peeters, die zelf
haar vader (de journalist Herman Vuijsje) pas leerde kennen toen
ze elf jaar was, haar spreekbuis te zijn.

Aangrijpend maar pijnlijk prachtig.

Een bijzonder boek, dit romandebuut van Peeters. De moeite
waard om ervoor naar de bieb te lopen. Maar kijk van te voren
wel even of het niet uitgeleend is.

M A R G R I E T S TO K K E R M A N S

J O S VA N E I J D E N

Meer informatie:
knobbelzwanenringgroephaaglanden.wordpress.com
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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

7Bloemenkoor
0
-

En toen was er ineens

Het

INTERVIEW

G R É VA N L A M I J E

P E T E R D E LO O F F

Zestien jaar geleden kwam Sarah Mareels vanuit België naar Nederland en twee
jaar geleden streek ze neer in de Stokroosstraat van de Bloemenbuurt. Ze voelde
zich er heel snel op haar gemak. Nu is Sarah een ‘doener’, dus ze ging hier en daar
eens informeren wat er zoal te doen was in haar nieuwe wijk. Best veel, maar - hé
- er was geen wijkkoor. Zou het niet leuk zijn als dat er wel kwam? Daar ga ik voor
zorgen! En aldus geschiedde.

Vlotte start
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steld!
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!

In de zomer van 2015 ging Sarah flyeren door de
wijk. Ze had de naam ‘Bloemenkoor’ al bedacht.
In september nam ze vast deel aan de Burendag. De kennismakingsrepetitie daarna was
direct een groot succes en het Bloemenkoor
was geboren!
Inmiddels werft ze haar leden uit de wijk en
daarbuiten. De meesten repeteren iedere week
(in Lokaal 7), maar het is ook mogelijk om deel
te nemen als lid als je minder tijd hebt. Liedjes
als Streets of London, I am sailing, ‘Liza Jane,
Fra Martino en Noyana worden met veel plezier
gezongen.

Het Bloemenkoor is geen statisch koor, door
beweging en spel wordt het dynamisch en haalt
Sarah er veel meer uit dan het zingen alleen.

Muzikale dame
Even wat meer over deze Vlaamse wijkbewoonster. Toen Sarah achttien jaar was, won zij de
Belgische ‘Nationale wedstrijd voor woord en
muziek’ (‘woord’ staat hier voor voordracht) in
de categorie solozang. In datzelfde jaar werd ze
toegelaten tot het Koninklijk Conservatorium
van Luik. Daar behaalde ze het pedagogisch
diploma muziektheorie. In die jaren nam ze
ook deel aan veel koorconcerten in binnen- en

www.denhaag.nl/graffiti
→
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HOE GA AT HET NU MET...

buitenland en zette ze haar eerste stappen als
klassiek zangeres en soliste. Daaropvolgend
studeerde ze het hoofdvak zang aan het Haags
Conservatorium waar ze in 2006 afstudeerde.

Meer noten op haar zang
Op haar pad om zangeres te worden beleefde ze
grote pieken en dalen. Zo leerde zij dat zingen
niet alleen gaat om noten en prestatie, maar dat
muziek en stem ook met gevoelens verbonden
zijn. Daarom geeft zij in het wijkcentrum naast
het Bloemenkoor ook nog Biodanza & stem-lessen.
Biodanza is een combinatie van muziek, bewegen,
contact en ondervinden. Bio-danza betekent:
leven-dans, ofwel het leven dansen. Biodanza is
voor jong en oud, man en vrouw, lenig of stram.
Sarah zegt erover: ‘Biodanza is een vorm van
persoonlijke ontwikkeling: goed in je vel gaan
zitten, je meer bewust worden van hoe je beter in
het leven kunt staan; maar bovenal is Biodanza
‘ervaren.’ Hierover geeft zij ook lezingen. Zij is
een gediplomeerd docente, geeft vakkundige
begeleiding en volgt regelmatig zelf bijscholing.

Terug naar het zingen
Tien jaar geleden begon Sarah al met het geven
van zangles. Zij zoekt naar wat er uit een stem
te halen is, wil hem ontwikkelen, bouwt graag,
zoals zij zegt: ‘En daarbij maakt het niet uit of
je een kraai of nachtegaal bent.’

De Slechtvalken

Ditjes & Datjes
→

→

Dat Sarah nu in de Bloemenbuurt woont en
inmiddels een Bloemenkoor heeft, kan niet
beter als je bedenkt dat haar site, die ze zelf in
2006 bouwde en onderhoudt, ‘bloeiendestem’
heet. ‘Ik geniet van deze wijk,’ zegt ze, ‘en ik
hoop dat het Bloemenkoor bijdraagt aan een
fijn wij(k)-gevoel.’
Heeft u haar met het koor ook gehoord en gezien
tijdens de Burendag?

0

GEZOND EN WEL BEURS SEGBROEK

Op maandag 10 oktober 2016 vindt in wijkcentrum De Jasmijn,
2e Braamstraat 11 van 13.00 – 16.30 uur alweer de vierde editie van
deze informatieve en gezellige beurs plaats met allerlei informatie
op het gebied van gezond en vitaal ouder worden en zelfstandig
blijven wonen. Er is informatie over thuiszorg, ondersteuning in huis,
boodschappenhulp, vervoersdiensten, beweging, gezond eten en
koken, maaltijdverzorging, contact, vriendschap en nog veel meer.
U kunt ter plekke ook uw bloeddruk laten meten, bloedsuiker laten
prikken, een handmassage ontvangen, maaltijden proeven, meedoen
met bewegingslessen en workshops volgen. De toegang is gratis en
de koffie staat klaar!

→

In haar andere koor - dat ze in 2011 startte - zei
eens een koorlid voor de grap: ‘Sarah, het is hier
een bende.’ Meteen was de naam van dat koor
geboren: SarahBande. Inmiddels is het allang
geen bende meer: jaarlijks brengt ze met haar
leden een concert en verzorgt ze met groot
succes kerst-meezingconcerten.

KOM SCHAKEN IN WIJKCENTRUM DE HYACINT!

De heer John van der Voort Maarschalk liet ons weten zeer
enthousiast te zijn over de schaakclub aldaar. Zijn vader leerde hem
ooit schaken en hij speelde het tot zijn 30e af en toe met vrienden. Hij
pakte het jaren later weer op en raakte opnieuw geïnteresseerd, toen
hij zijn kleindochter er bekend mee wilde maken. Omdat hij zich niet
alles van de schaaksport meer kon herinneren, gaf hij zich op bij de
schaakclub in wijkcentrum de Hyacint en ervaart dit als zeer prettig.
Lekker (leren) schaken in een ongedwongen sfeer zonder schaakklok.
Het is spannend en ontspannend tegelijk. De club zoekt nog leden, dus
als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Arjen Brouwer:
06 – 246 437 07
De schaakclub komt elke maandag (ook tijdens vakanties) bijeen
op maandag van 09.45 – 13.00 uur.

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

→

UW LEVENSBOEK LATEN SCHRIJVEN

Sinds 2005 schreef ik samen met ruim twintig ouderen hun levensboek. Vanaf 1 december a.s. ben ik daar weer beschikbaar voor.
Voor nadere informatie Leen Nauta:
070 – 391 44 53 of
06 – 30 32 06 73
lanauta@planet.nl

→

AANPASSING UITRIT THOMSONLAAN –
GOUDENREGENPLEIN

In Wijkwijs nr. 3/2016 berichtten wij u over de
aanpassingen die het Goudenregenplein in
2017 zou ondergaan in het kader van rioleringswerkzaamheden en het veiliger maken van de
weginrichting. Tot de aanpassingen behoorde
onder andere de oversteek vanaf de Thomsonlaan naar het Goudenregenplein. Inmiddels is
door de gemeente bekendgemaakt dat dit deel
van het plan in de komende herfstvakantie wordt
uitgevoerd. De oversteek (‘uitgang’ Thomsonlaan)
komt uiteindelijk recht tegenover de ‘ingang’ van
het Goudenregenplein te liggen.

→

NATU URWE RKDAG IN BU URT TUIN ’T
GOUDEN KLAVERTJE

De buurttuin, gelegen achter het Segbroek College aan de Goudsbloemlaan, in de bocht van
het Blauwe Druifjespad, kan wel weer wat groene
vingers gebruiken! De assistentie van vrijwillige
natuurliefhebbers bestaat o.a. uit nieuwe planten poten, snoeien, wilgentakken buigen en in
hekwerk verwerken, vijver schoonmaken, onkruid
wieden, een regenton aansluiten en natuurlijk
ook gewoon gezellig keuvelen met een hapje en
een drankje. We komen bijeen op de landelijke
natuurwerkdag, zaterdag 5 november van 12.00
– 17.00 uur. Alle hulp is welkom. Aanmelden kan
bij Angelique Smits:
smitsangelique@gmail.com

→

BEWEGEN VOOR DE 50+ER!

Gediplomeerde en ervaren sportinstructrice geeft vanaf 5 oktober 2016 wekelijks de les
‘Bewegen voor de 50+er’. De lessen duren 50
minuten en zijn geschikt voor iedereen van 50+. Na
een goede warming-up volgen spierversterkende
oefeningen op leuke muziek. Elke les eindigt met
een cooling down. De lessen (50 minuten) vinden
elke woensdag om 16.00 uur plaats in de gymzaal
van basisschool De Zonnebloem, Hyacinthweg
5, Den Haag. Kosten: € 6 per week (vooruit per
maand te voldoen).
Voor meer informatie of aanmelden:
yvette@wl.nl
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Scoutinggroep Be Pals Prinses Juliana
Biedt elke zaterdag leuke, uitdagende en leerzame activiteiten voor
alle leeftijden. Wil jij de wereld ontdekken die scouting heet?
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons clubhuis kun je vinden
aan de Laan van Poot 93 (Naast de loods van het Appel theater)

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

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

E VA K U Y L M A N

Bok
Vorige week moest ik ergens zijn in een Haagse
wijk, waar ik nog niet eerder was geweest. Ik
verdwaalde, maar dat vind ik nooit erg. Je ziet
nog eens wat anders dan je eigen wijk.
Er was net een enorme supermarkt geopend. De
Turkse eigenaar stond trots glimlachend bij de
ingang. Ik wandelde rond in de zaak. Ik keek mijn
ogen uit. Alles is in grootverpakking. Niks één zakje
aardappeltjes of vier uien in een netje voor het
avondeten. Nee, de aardappelen en uien gaan
per 5 kilo tegelijk. En voor je wasmiddel moet
je een 4-liter-flacon in je shopper meesjouwen.
Eieren per 30 stuks zeilden achter elkaar
voorbij op de lopende band bij de kassa.
Die Turk heeft gelijk, dacht ik. Waarom
steeds een paar plakjes vleeswaren voor
op het brood? En dan een of twee keer
per week wéér op pad naar de Jumbo
voor wéér die paar ons beleg? Denk als
die Turkse winkelier. Denk groot! Maar
hoe dan?
De oplossing is te vinden op het bijgaande
plaatje. Op de flyer, die de caissière me in
de handen drukte. Te zien: Grootverpakking. Levend en wel. Bederft (voorlopig)
niet. Ook nog leuk om naar te kijken en… bij
nieuwe bezuinigingen en prijsstijgingen het
vriesvak in. Genoeg voorraad vlees in huis voor
een hééle lange tijd.
Kijk op het plaatje. Zoals u ziet heb je de keus uit
twee types: mét of zonder horens. Ik ga voor het
linkerexemplaar, mét horens. Wel ietsje duurder,
maar die heeft zulke lieve ogen. Die begrijpt
wat je zegt. Bij hem kan je je sores kwijt, dat zie
je meteen. Bij die rechter niet. Die heeft zoiets
van: ‘Ja meid, had je maar beter naar je moeder
moeten luisteren!’
Goed. Die linker wordt het dus.

Ik zou hem Gèrrit noemen. Volgens specialisten
zou die èè-klank herkenbaar voor het dier zijn,
stimulerend voor onze communicatie. Die kralenketting wil ik er beslist bij. Zal geweldig staan
bij mijn nieuwe spijkerjasje.
Ik weet wat ik doe. Ik zou het Gèrrit naar de zin
maken op mijn balkon en mijn balkonkast zou
lekker warm en gezellig zijn in de winter met stro
op de vloer en een koptelefoon voor z'n favoriete
muziek. Met André Rieu zit ik waarschijnlijk in de
goede richting. Af en toe zou ik een wandeling
met Gèrrit maken rond het Stokroosveld, heeft-ie
ook wat beweging.

De ellende begint
natuurlijk als ik van het beest ga houden en dat
zit er geheid in. Als ik alleen al naar die ogen kijk!
Dus ik weet nu al dat er niéts terecht komt van
die jarenlange voorraad vlees als reserve voor
in moeilijke tijden. Bovendien heb ik niet eens
plek voor een giga diepvrieskist in mijn huis! In
ieder geval een prima excuus om niet te hoeven
denken aan die onaangename handelingen,
die toch noodzakelijk zouden zijn om van Gèrrit
diepgevroren roodgekleurde hompen te maken,
laat staan die sudderend in een pan te ruiken en
even later op te eten!

COLUMN
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aan het Regentesseplein (1890), later in de Piet
Heinstraat in Den Haag. Daar genoot Yvonne haar
opleiding die ze in 1987 voltooide met het behalen
van het diploma waarmee ze bevoegd lerares werd.
In de jaren ervoor behaalde ze al het vakdiploma
costumière en dat van coupeuse dames- en herenkleding en lingerie.
De naam Danckaerts is nog altijd gekoppeld aan
een ingenieus patroontekensysteem dat ruim een
eeuw geleden door meneer Danckaerts (echtgenoot
van de oprichtster en bouwkundig ingenieur) werd
ontwikkeld. De landelijke ‘Modevakscholenvereniging Danckaerts’ (sinds 1909) voorziet tot op
de dag van vandaag de aangesloten vakscholen en
leraressen van lesboeken en themaboeken en zij
verzorgt ook de landelijke examens die 2 keer per
jaar in Utrecht worden afgenomen. Yvonne treedt
daar ook op als examinator.

INTERVIEW

Je loopt er gemakkelijk aan voorbij, aan de onopvallende witte gevel aan het Goudenregenplein nummer 10. Hier is sinds begin 2015 de modevakschool ‘Dressed
To Be’ gevestigd. Vóór onderneemster Yvonne de Jong (Den Haag, 1959), zich hier
vestigde, gaf zij al zo’n 30 jaar les aan huis en op een andere locatie in Den Haag.

Bij

‘Dressed To Be’
zelf kleren leren maken
L E E N N A U TA

Zelf je kleren maken zit na een lichte dip rond
2000 momenteel weer duidelijk in de lift. ‘Ik
moet regelmatig mensen teleurstellen en met
een wachtlijst werken,’ aldus Yvonne, zelf gediplomeerd costumière, coupeuse en lerares.

Haar eerste ‘lentejurkje’
‘Met kleding kun je uitdrukken wie je bent. Je
kunt er een ‘statement’ mee maken.’ Dat is de
filosofie achter de naam die ze aan haar modevakschool gaf.
Haar beide ouders waren creatieve lieden. Moeder naaide bijna alle kleren voor de kinderen
en voor zichzelf. Haar vader verdiende de kost
als tuinder en werkte in de Westlandse kassen,
maar in zijn vrije tijd kon je hem - wat je niet
zo snel verwacht - ook achter de naaimachine
vinden om, zonder ooit les te hebben gehad, kleren voor zijn kinderen te maken. Het ambacht

P E T E R D E LO O F F

van kleding maken werd Yvonne - mag je wel
zeggen - met de paplepel ingegoten.
Als meisje van acht werd ze een keer door haar
vader meegenomen naar de destijds bekende
stoffenzaak van Toetenel in de Stede. Daar
mocht ze zelf stof uitkiezen en een patroon.
Daarmee knutselde zij thuis zelfstandig haar
eerste jurkje in elkaar. Het resultaat was een
geel ‘lentejurkje’ waar kleine bloementoefjes
op waren genaaid. Wat was ze trots en haar
ouders niet minder! De passie voor het vak
was geboren en die is nooit meer weggegaan.
Toen ze ooit een tijdje overwoog om iets in de
journalistiek te gaan doen, merkte ze al gauw
dat het modevak haar bleef trekken.

Modeacademie Danckaerts
De naam Danckaerts was destijds verbonden
aan een particuliere modeacademie, gevestigd

De costumière, de coupeuse, de naaister
What’s in a name? In het alledaagse taalgebruik
hebben mensen het over een naaister of over een
kleermaker, als het om een man gaat. Yvonne legt
de verschillende benamingen graag uit.
Een costumière is iemand die naast het vakkundig
in elkaar kunnen zetten van een kledingstuk ook
heeft geleerd om basispatronen te tekenen en daar
de gewenste vorm (coupe) in uit te werken. Mensen
die dat ook willen kunnen, leren dit bij Yvonne in
een basiscursus van 10 maanden. Wie zich verder
wil bekwamen (bijvoorbeeld zelf een colbert volgens
de couturemethode maken) doet een vervolgcursus.
Zo iemand mag zich dan coupeur/coupeuse noemen.
Een naaister tot slot maakt een kledingstuk naar
een bestaand patroon dat ze aan de persoon (het
model) aanpast.
Het maken van kleding is een oud ambacht (kleermakersgilde) waarin vroeger vooral mannen werkten.
Gaandeweg is het steeds meer een vrouwenberoep
geworden. Naast de vele vermaak- en reparatiekleermakers (zoals ‘De gouden schaar’) bestaan er
nog wel degelijk kleermakers die bijvoorbeeld een
man voor pakweg € 3500 aan een maatkostuum (met
twee pantalons) kunnen helpen. Dat is veel geld,
maar als je bedenkt dat zo iemand ongeveer 40 uur
doet over het maken van alleen al het colbert, dan
is een dergelijk prijs ook wel te billijken.

Particuliere versus reguliere modevakscholen
Yvonne is stellig in haar mening als ze beweert
dat het huidige reguliere mbo-onderwijs (sector
mode en kleding) niet voorziet in een aanbod dat
vergelijkbaar is met dat van haar vakschool. Het
gaat in die opleidingen minder ver en minder diep.
‘Die jongens en meisjes worden meer opgeleid voor

een functie in de commerciële kledingbranche. Ik heb
regelmatig mbo-leerlingen die bij mij aanvullende lessen
komen volgen,’ stelt zij vast.

Hobbyaanbod
Niet alle cursisten (merendeels vrouwen) komen om een
diploma te halen. De meesten willen zelf hun kleding
leren maken. Niet omdat het goedkoper is (confectie is
vaak voordeliger). Ze willen het gewoon kunnen, zoals
ze hun moeders vaak hebben zien doen. Ze willen vooral
iets exclusiefs, iets unieks maken.
Voor hen biedt Yvonne (hobby)naailessen aan. Ze begeleidt
hen in groepen van ongeveer 8 personen op verschillende
niveaus (beginners en gevorderden). Ook kinderen vanaf
8 jaar zijn welkom voor speciale naailessen. Yvonne is
daar heel enthousiast over.
Tot slot biedt zij regelmatig workshops van ongeveer
4 uur aan, waarin de deelnemers in korte tijd allerlei
tips en trucks krijgen aangereikt over bijvoorbeeld het
gebruik van de zogeheten lockmachine, een bijzonder
type naaimachine.
In de toekomst wil zij méér workshops gaan aanbieden.
Boordevol informatie over haar boeiende vak(school)
nam ik afscheid van Yvonne (de rust zelve) en we wensen
haar veel voorspoed toe.
Op haar internetsite kunt u meer informatie vinden
over haar aanbod:
Ж
dressedtobe.nl
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healing

TAI CHI
Gezond bewegen voor jong en oud
Kom vrijblijvend kennismaken

Maandagochtend 08.00 uur - de Hyacint
Maandagochtend 11.00 uur - Uitzicht
Dinsdagavond
17.30 uur - Uitzicht
Start nieuwe groepen februari & september

Docent: Ben Lochtenbergh

Tel: 06 24 75 25 57
Mail: b.lochtenbergh@gmail.com
Website: www.healingtaichi.nl
healingtaichi

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

Het einde van de Marathon
P E T E R D E LO O F F
TOEN & NU

Hoewel de Marathon niet in de Bloemenbuurt
stond, was de discotheek wel een monument
voor de wijk. Veel jongeren die hier opgroeiden,
waren vaste bezoekers van de Marathon, omdat de discotheek jarenlang de dichtstbijzijnde
grote uitgaansgelegenheid was. Graag presenteer ik u een stukje muziekgeschiedenis in het
kader van ‘Toen en nu’.

malen het podium mogen betreden. Naar voorbeeld van
de Marathon ontstonden in de hele stad beatpodia, zoals
de kleinere Rolschaatsbaan Zuiderpark en de Eekhoorn,
de Drie Stoepen met zijn grote zaal, en Club 192 in Scheveningen. Om er slechts een paar te noemen.

Rolschaatsbaan

De nieuwe Marathon

De Marathon begon midden jaren ‘60 in het paviljoen
van de rolschaatsbaan aan de Savornin Lohmanlaan,
tussen het hondenuitlaatveld tegenover de Tortellaan
en de huidige Zeewindenlaan. Een eindje verderop was
een zeer geliefd stukje strand. Daar bracht een groepje
jongeren met gitaren hun vrije tijd graag door samen met
hun vrienden en vriendinnen. Ook in de schoolvakanties waren ze er vaak te vinden. De vriendenclub werd
gevormd door klasgenoten van het Dalton Lyceum en de
Zuiderpark HBS, het latere Stevin Lyceum. Maar er zaten
ook leerlingen bij van het Grotius Lyceum, het huidige
Segbroek College, uit de Bloemenbuurt.

Begin jaren ’70 startte de bouw van de nieuwe Marathon
aan de Wijndaelerweg. Vrij snel daarna werd de discotheek
officieel geopend. Later kwam er een tweede etage op en
werd een tweede grote zaal aangebouwd: Le Club, die een
wat exclusievere uitstraling kreeg.

Het was een logische stap dat de dichtbijgelegen Marathon
de muzikanten in spe een podium bood om hun muzikale
kunsten aan het eigen publiek te vertonen.

Broedplaats
In de Marathon is geschiedenis geschreven want veel
Haagse bandjes vonden er hun oorsprong: De Golden
Earring(s), de Q65, The Motions en vele andere. Ook ik heb
destijds met The Scarlets, mijn eigen band, verschillende

Uiteindelijk kreeg de Haagse muziekwereld landelijke
bekendheid, waardoor Den Haag de naam ‘Popstad
nummer één’ kreeg.

Jarenlang was de Marathon een begrip in de buurt.
Over dansen in de Marathon is zelfs een liedje gemaakt.
Legendarisch waren de lange rijen taxi’s die vanaf 23.00
uur in rijen stonden opgesteld om de jongeren veilig naar
huis te brengen.
Eind jaren ’90 ging de Marathon in andere handen over
en kreeg de discotheek de naam ‘O’. Na enkele succesvolle
jaren kwam ook hier een eind aan en werd de zaak gesloten. Daarna heeft het gebouw lange tijd leeggestaan. Na
kraakacties en een brand werd het onveilig verklaard.

Daverend afscheid
Inmiddels was op het terrein achter de Marathon de Internationale School gevestigd. Uitbreiding in de richting
→
van het leegstaande gebouw van de discotheek
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was een langgekoesterde wens. Uiteindelijk is besloten dat
dit gaat gebeuren. Voorafgaand aan de onvermijdelijke sloop
werd in een grote tent op het parkeerterrein naast de zaal
een spetterend eindfeest georganiseerd voor 2000 bezoekers.
Aangezien The Scarlets vanaf het begin aan de Savornin Lohmanlaan tot aan de laatste dagen van de nieuwe Marathon
hadden opgetreden, vond de organisatie het gepast dat wij
bij dit eindconcert op het podium zouden staan. Ook andere
artiesten die er door de jaren heen hadden opgetreden waren
aanwezig. En verder alle vaste dj’s, onder wie de bekende Eric
Benjamin die er het langst heeft gedraaid.

WIJKBER A AD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM
POSTADRES / SECRETARIAAT
Saskia De Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
wijkberaad@dehyacint.nl

Als huisfotograaf was ik al jaren aanwezig bij de vele liveoptredens, ook van internationale artiesten als Divine en June
Lodge. Op de foto is te zien hoe het er destijds aan toeging.
Ik fotografeerde daarnaast de jaarlijkse Miss en Mister Marathon verkiezingen die een begrip waren in heel Den Haag.
Uiteraard heb ik tijdens het slotfeest foto’s gemaakt. Verder
heb ik vanaf 19 mei bijna dagelijks foto’s gemaakt van de
sloopwerkzaamheden.

Ж

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

Voorzitter
Vacant
Secretaris / interim voorzitter
Jurrie Vos
jcvos@ziggo.nl
Penningmeester
Klaartje de Vrueh
penningmeester@dehyacint.nl

Veel fotomateriaal zal binnenkort in het Popmuseum
Rock Art in Hoek van Holland te zien zijn.

140 70 (keuzemenu)

dehyacint.nl
BESTUUR

Fototentoonstelling

Joris Wijsmuller
joris.wijsmuller@denhaag.nl
WIJKSERVICEPUNT SEGBROEK
Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
070 - 205 33 33
(ook voor Ouderenwerk en Algemeen maatschappelijk werk)
SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP
Avond, nacht, weekend
070 - 346 96 69

Overige leden
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12
Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com
Marja Haring

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN
112
POLITIE (GEEN SPOED)
Bureau Segbroek
0900 8844

06 - 16 78 08 80
Roos Kessels
070 - 362 89 55
LOKAAL 7

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

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

Karin van Raamsdonk
karin.van.raamdonk@politie.nl
SCHOOLWIJKAGENT
Kristian Harmelink
schoolwijkagent.segbroek@politie.nl
BR ANDWEER (GEEN SPOED)

BEHEER WIJKCENTRUM
Jan van 't Hart + Inger Klarenbeek

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en financieringen
Zakelijke verzekeringen
2564 GX Den Haag

WIJKAGENT

lokaal7@dehyacint.nl

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

Telefoon 070-3461751

Kom eens
langs op de
Laan van Eik en
Duinen 172

info@verax.nl

hartveer@casema.nl
06 - 48 04 65 56
WERKGROEP VERKEER EN RUIMTELIJKE
ORDENING
Els Bet

070 - 424 46 00
WIJKBUS SEGBROEK
Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur)
070 - 368 50 70
TAXIBUS
Regiotaxi Haaglanden
088 966 6000

06 - 24 80 54 06
Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com

www.verax.nl
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Marcel van Guldener
070 - 363 38 12

GROF VUIL
Op afspraak gratis opgehaald
070 - 366 08 08

Nuttige informatie Gemeente Den Haag en stadsdeel Segbroek
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ADVERTEREN IN WIJKWIJS

Formaat BxH		

1 nummer		5 nummers

1/8

87 x 60

mm

€

25

€

112,50

1/4

87 x 126

mm

€

40

€

180,—

1/3

180 x 82

mm

€

50

€

225,—

1/2

180 x 126

mm

€

75

€ 337,50

1/1

180 x 257 mm

€

125

€ 562,50

AZ

190 x 277 mm

€

150

€

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

BUURTBLOEMEN

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.

ADVERTENTIES
Marja van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com

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

SLUITINGSDATUM KOPIJ
25 november 2016
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 5
16 december 2016

ANTWOORDEN PUZZEL WIJKWIJS 3

1. Prince
2. Zwartepieten
3. Max Verstappen
4. Turkse Pizza

5. FC Twente
6. Slow down
7. Muhammad Ali
8. Tegen de lamp lopen.

GoudenregenPlein & GoudenregenStraat
'Waarom zouden die mooie goudenregens niet
meer op het plein staan? Dat was toch zó mooi!'
Als mensen deze foto uit het stadsarchief zien, is dat
standaard de eerste vraag die gesteld wordt. En hoewel
je Google alles kan vragen, krijg je niet per se antwoord.
Ook in dit geval niet.
Maar ik weet het wel, waarom ze zijn weggehaald: goudenregen (Laburnum anagyroides) is heel erg giftig. Niet echt
een geschikte plant voor een openbaar plantsoen. Stel je
voor dat een kind of hond een peul in zijn mond steekt...
Twee of drie boontjes van de goudenregen zijn dodelijk
voor een kind. Een stuk of zes is genoeg om een volwassene te vellen. Het gif, cytisine, is verwant aan nicotine.
Hoe ik dat weet?
in 1989 zag ik als 16-jarige een thriller van de BBC op tv:
'Mother Love'. Een miniserie met de legendarische Diana
Rigg (Emma Peel, weet u nog?) in een Bafta-winnende
hoofdrol. Die keurige dame had een paar losse draadjes
in haar bovenkamer. Tergend langzaam kwamen we aan
de weet dat ze in haar verleden een vriendinnetje had
vermoord. Met koekjes.
Zelfgebakken koekjes met goudenregenboontjes. Onder
het motto: 'Laburnum! Such a pretty tree... and so many
of them!'
Het is me altijd bijgebleven. En ik ben niet de enige, zag
ik op de website IMDb (Internet Movie Database): in de
recensies vraagt iedereen om een dvd-release van de
thriller die zo'n enorme indruk op hen heeft gemaakt.
Maar helaas. Die dvd is er niet. U zult me op mijn woord
moeten geloven.
G E R T R U D E LO K

DIT TEAM
STAAT ALS EEN HUIS

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

