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Trouwe lezers van Wijkwijs weten 
langzamerhand het een en ander 
over het stedelijk ontwerp en de 
architectuur van de Bloemenbuurt. 

In dit nummer voegen we daar twee verras-
sende artikelen aan toe. Gregor Holscher 
maakte als kind de afbraak van grote delen 
van de wijk ten behoeve van de Atlantikwall 
mee. Otto Das schrijft hoe het ontwerp van 
de architect Jan Wils voor de Papaverhof ver-
der reikt dan De Stijl. Dit artikel is voorzien 
van mooie illustraties van collega-architect 
Wike Pouw.

We duiken ook even de grond in voor een 
blik op het rioolstelsel en de vorderingen van 
de vervangingswerkzaamheden. We kijken 
‘achter de voordeur’ bij Gita Moehadjir, ont-
werper van het Leefspel. Onze wijk kent veel 
ondernemers die vanuit huis opereren. Wij zijn 
van plan ze de komende tijd te portretteren. 
En wist u eigenlijk dat Marja Kappetein al 
35 jaar yoga geeft in ons eigen wijkgebouw! 
Deze mijlpaal verdient uiteraard een plek in 
Wijkwijs. 

Geniet van de fotoreportages van het in de 
zomer opgeknapte wijkgebouw en van de 
feestelijke Burendag van eind september. Zet 
uw tanden in de nieuwe puzzel. Mijmer over 
het herkenbare menselijke trekje in de column 
van Eva Kuylman. Maak de voetbaltraining 
van Marten Glotzbach mee bij gastschrijver 
Gré van Lamije. 

Lees met plezier. Dan hebben wij ons doel 
u te informeren over van alles in onze wijk 
weer bereikt.

De redactie

Het voorwoord

Arghh, het voorwoord, hoe kan ik dat nu vergeten!?  
Het wijkblad verdient geen voorwoord van een voorzitter 
die dat vergeet. Alhoewel ik wel altijd heel trots reclame 
maak voor ons magazine dat geen ‘blaadje’ genoemd mag 
worden. Maar in de waan van de dag, tussen: ‘mijn fiets is 
gestolen’ (dochterlief), vergaderingen over de wijkplannen 
2018, de oplevering van het boek 100 jaar Papaverhof was 
het voorwoord me ontschoten. Het feit dat u dit nu toch leest, 
komt door een uiterst flexibele redactie die ook deze keer 
een geweldig blad heeft geproduceerd. Een redactie die 
heel behendig laveert tussen de vele schrijvers die kopij 
aanleveren en die niemand wil teleurstellen omdat zijn of 
haar stuk niet kan worden geplaatst. En ik krijg zomaar het 
voorwoord!

Terwijl ik dit schrijf, legt de projectgroep Burendag de laat-
ste hand aan de voorbereiding (de wethouder komt toch!!) 
en terwijl u dit leest, is die Burendag alweer verleden tijd. 
Maanden aan voorbereiding en nu hopen op goed weer! 
Alhoewel, met slecht weer kunnen we u ook laten zien dat 
de tuin, waaraan zo hard gewerkt is nu waterplassen vrij is. 
Door een ingenieus stel maatregelen van meer borders, 
ondergrondse sponsen, afvoergoten en meer van dat alles, 
bedacht door een tuinarchitect van de gemeente! We hebben 
een hectische zomer achter de rug in het wijkgebouw maar 
de nieuwe keuken, de nieuwe toiletten, de toegang tot de 
tuin ook voor rolstoelen en rollators is het waard geweest!

Al dat regenwater geeft aan dat de herfst zijn intrede heeft 
gedaan. Prinsjesdag is geweest, geen algemene beschou-
wingen want geen nieuw kabinet. En het land…, dat draait 
gewoon door, net als wij. Het bestuur van het wijkberaad 
hoopt u te ontmoeten bij een van de vele activiteiten die 
ons wijkcentrum biedt, en dat u glimlacht bij dit mooie blad. 
Wilt u een bijdrage leveren? Laat het ons weten.

Klaartje de Vrueh,
Trotse voorzitter van het Wijkberaad De Hyacint
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pilot, die heeft een maand geduurd. Leefspel In 
de klas heb ik uitgeprobeerd op basisscholen, 
scholen voor voortgezet onderwijs, ROC’s, bij 
jeugdcoaches. Het spel is dus getest bij leerlin-
gen van 7 tot 20 jaar, want ik wilde een product 
neerzetten dat iemand op de basisschool leuk 
vindt, maar ook iemand op de middelbare school. 
Dat is best tricky, dat besef ik, maar daar geloof 
ik in. Leefspel Voor jong en oud, dat voor 8 tot 
88 jaar is, heb ik getest binnen gezinnen en 
families, met opa’s en oma’s, hoogopgeleide en 
laagopgeleide mensen. Ik heb iedereen laten 
evalueren: jong en oud, leerlingen en hun do-
centen en begeleiders. Toen heb ik in de zomer 
een soort pauze gehouden van 2 maanden om 
alles even tot rust te laten komen. Je zit er zo 

Als je de bedrijvenlijst van de Bloemenbuurt erop naslaat, dan val je achterover 
van de hoeveelheid ondernemers in onze wijk. Maar zichtbaar zijn ze alleen als ze 
een winkel of andersoortige nering hebben, duidelijk herkenbaar in het straat-
beeld. Dat wekte de nieuwsgierigheid van de redactie: wie zijn al die mensen, wat 
doen ze precies, hoe houden ze het hoofd boven water in deze voor ZZP’ers barre 
tijden? Absoluut een serie waard! Het spits wordt afgebeten door Gita Moehadjir: 
creatief ontwerper, naast docent drama en massagetherapeut. 

Gita: wat voor product bied je aan?
‘Ik zet 2 kaartspellen in de markt: Leefspel Voor 
jong en oud en Leefspel In de klas. Daarbij bied 
ik 2 diensten aan: een 5-lessen training voor het 
onderwijs en een Leefspel belevingsbijeenkomst 
voor particulieren. Dat laatste is gewoon bij mij 
thuis, voor ongeveer 6 mensen, om in intieme 
sfeer, samen met vrienden, familie of collega’s 
eens iets anders te doen. Je kunt het spel ook 
aanschaffen om het zelf te spelen. Thuis, bij de 
vrijdagmiddagborrel, tijdens een teamuitje: het 
spel is multi-inzetbaar.’

Hoe lang heb je aan het spelontwerp gewerkt? 
‘De geboorte van Leefspel was 5 maart 2016. 
Toen is het idee ontstaan en ben ik het gaan 
ontwikkelen. Op 1 juni ben ik begonnen met de 

bovenop, dan moet je even afstand nemen. Na die rustpauze 
heb ik heel veel dingen omgegooid, niet het concept, maar 
wel in de uitwerking, want ik wilde het gewoon perfect heb-
ben. December 2016 is het op de markt gekomen en is ook de 
website in de lucht gegaan.’

Wat was eigenlijk de directe aanleiding om Leefspel te ontwikkelen?
‘Dat is best wel grappig. Een vriendin was 4 maanden weg-
geweest en als verrassing hadden we een kookavondje met 6 
vriendinnen georganiseerd. Niet iedereen 
kende elkaar heel goed, het waren wel alle-
maal vriendinnen van haar maar niet per 
definitie van elkaar. Toen opperde iemand:  
“Joh, misschien moeten we iets leuks gaan 
doen om elkaar beter te leren kennen, op 
een beetje een grappige manier, gewoon 
voor de gezelligheid.” “Weet je wat ik doe,” 
zei ik, “ik maak wel wat vragen.” En zo is 
het begonnen. Ik heb 20 vragen gemaakt, 
3 à 4 per persoon, en wat er gebeurde, vond 
ik heel bijzonder. Een aantal vragen deed 
iets: het riep emoties op, gesprek, discussie. 
Er gebeurde van alles, het maakte heel veel 
los. Dat heeft me blijkbaar onbewust zo 
geprikkeld dat ik de volgende dag toen ik 
wakker werd, dacht: dit is het! Ik moest dit 
gewoon gaan doen.’

En wat moest je dan precies van jezelf gaan doen?
 ‘Een leuk en uitdagend spel maken dat men-
sen verbindt, waardoor je jezelf maar ook 
elkaar beter leert kennen. Dat openbreekt, 
een gesprek op gang brengt, waar of met wie 
je ook bent. We doen wel van alles, we leven 
in een snelle wereld, met de telefoon binnen 
handbereik, voortdurend in communicatie. 
Maar hoe meer we de telefoon gebruiken, 
hoe meer we op social media zitten, hoe 
minder we écht met elkaar communiceren. 
Vanuit mijn nieuwsgierigheid, om gewoon 
eens te zeggen: “Goh, Elisabeth, hoe slaap 
jij eigenlijk het liefst?” is het spel ontstaan. 
Het grappige is dat als je dat vraagt, dan 
komt er vanzelf een verhaal en voor je het 
weet hebben we het over heel andere dingen.’

Wat vind jij het belangrijkste element van Leefspel?
‘Dat je luistert naar elkaar, dat je probeert oordeelvrij te 
luisteren, dat is meteen ook de uitdaging. Meningen zijn 
er genoeg in Nederland maar kunnen we ook niet iets van 
elkaar leren!? Het gaat erom dat je de ideeën van anderen 
onderzoekt en ermee speelt. Als docent drama geloof 
ik heel erg in de kracht van het spel. Het voordeel van 

Stel je open op 

en verwonder je
ACHTER DE VOORDEUR

LEEFSPEL

Spelidee
Leefspel biedt een handvat om op een speelse 
wijze diepgaander in gesprek te gaan om jezelf 
en elkaar (nog) beter te leren kennen. Een open 
gesprek met een speels tintje. 

Uitvoering
Je kunt Leefspel spelen met 2 tot 
6 spelers in de leeftijd van 8 tot 
88 jaar. Vrienden, familie, buurt-
genoten, collega’s, bekenden of 
onbekenden: het maakt niet uit. De 
spelduur is variabel. Wil je even 
een kwartiertje spelen, dan kan 
dat; een uur of een avondvullende 
sessie is ook mogelijk. 

Inhoud
Het spelmateriaal bestaat uit 116 
kaarten, verdeeld in 3 rubrieken. 
Met de 75 kaarten ALGEMEEN 
exploreer je thema’s als werk/
school, thuis, vrije tijd, privé en 
inspiratie. Iedereen zoekt naar 
balans op deze terreinen. Hoe  
zit dat bij mij, hoe bij jou? De 26 
kaarten met een UITDAGING ver-
kennen de dromen, dilemma’s en 
emoties van de spelers en gaan in 
op zaken als relaties, gezondheid, 
routine en dergelijke. Wat zijn mijn 
drijfveren, wat de jouwe? Hoe gaan 
we om met alles wat op ons pad 
komt in het leven, waar voelen 
we ons wel bij? Bij de LEEFTYPE 
kaarten wordt onderzocht hoe 
de spelers reageren in bepaalde 
situaties. Hoe stel ik me op en hoe 
doet de ander dat? Wat zegt dat 
over ons? Wat voor soort mensen 
zijn we eigenlijk?

Speelwijze
Je kunt eerst één rubriek of thema uitspelen om 
de volgende keer een andere bij de horens te 
vatten. Dat is natuurlijk overzichtelijk. Maar je 
kunt ook uit elke rubriek en categorie een kaart 
pakken, of alle rubrieken en kaarten door elkaar 
gooien. Dat maakt het onvoorspelbaarder. 

Wat was je beste 
beslissing ooit?

(algemeen: privé)4
Je krijgt 

onverwacht 
€ 1.000 extra. 

Wat is je reactie?
(leeftype)9
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NU TIJD VOOR MINDFULNESS!

Voelt je leven te vol door een lange to-do lijst en veelvuldig gepieker? 

Mindfulness en Compassie helpen je om in het leven van alledag weer ruimte te ervaren en 
meer te genieten! Je kunt de trainingen in de buurt volgen, op de Daal en Bergselaan 56R.

Start nieuwe 8 weekse mindfulnesstraining: 
maandagavond 20 november 2017

Andere zorg nodig, toch samen wonen 
Stichting Eykenburg biedt uitkomst!

2-kamerappartementen 
voor echtparen en stellen 
Onlangs zijn er in Huize Eykenburg tien 
2-kamerappartementen opgeleverd, specifiek 
voor echtparen of stellen.
•  Eigen huiskamer, slaapkamer, badkamer en 

keuken
•  Geschikt voor verlenen zware lichamelijke zorg
•  Gemeenschappelijke huiskamer met andere 

appartementbewoners

•  U houdt de regie in eigen handen
•  Vele mogelijkheden zoals maaltijden  

in eigen appartement of gezamen- 
lijke huiskamer, afspraken over 
zorgmomenten, plaatsen eigen  
wasmachine.

Wilt u weten of u voor één van deze 
appartementen in aanmerking komt?
Bel gerust naar 070-7507000 en 
vraag naar Chama Bishesar of 
Leonie de Roo. 

Meer informatie 070 - 750 70 00       www.eykenburg.nl
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een spel is naar mijn idee dat het niet bedreigend hoeft te 
zijn, want als je een kaart trekt en denkt: oh, dat vind ik een 
heftige vraag, daar wil ik het helemaal niet over hebben, dan 
kun je oppervlakkig in plaats van diepgaand antwoorden. 
Elke vraag is namelijk zo gemaakt dat je daar zelf de keuze 
in hebt. Verder kun je het spel op verschillende manieren 
spelen. Ik heb er een bloedhekel aan als wordt opgelegd hoe 
je iets moet doen. Mensen zijn eigenzinnig genoeg om hun 
eigen manier te vinden.’

Geldt dat ook voor Leefspel In de klas?
‘Ook daar is veel variatie mogelijk. In prin-
cipe speel je het spel in een groep van zes 
leerlingen. Maar de docent kan ook een 
klassengesprek beginnen aan de hand van 
een of twee vragen, of leerlingen even een 
kaartje laten trekken als ze klaar zijn met 
hun taak. Je kunt een bepaald thema pakken 
voor mentorlessen in het kader van sociale 
vorming en weerbaarheid. Je kunt met de 
groepsindeling spelen door de leerlingen 
vrij te laten of doelbewust kemphanen, 
stoere meiden en stillere kinderen bij elkaar 
te zetten. Je kunt je aanpak variëren door 
leerlingen eerst zelf even te laten nadenken, 
er dan met z’n tweeën over te laten praten, 
en pas daarna hun antwoorden in de groep 
uit te wisselen. Zo leert de een zich niet 
meteen te laten overvleugelen en de ander 
niet altijd haantje de voorste te spelen.’

De rol van de docent is dus erg belangrijk.
‘Zowel in de brugklas als in 4 VWO is ge-
bleken dat hoe actiever de docent bij de 
uitvoering betrokken was, des te groter de 
uitwerking op de klas. Dat is natuurlijk erg 
fijn voor een veilig schoolklimaat.’

Wat voor reacties heb je van individuele spelers 
zoal teruggekregen?

‘Toen het spel in december uitkwam, wilde ik 
het aan een speciaal iemand geven. Een van 
de vragen is: Aan wie zou jij een lintje willen 
geven? Toen kwam ik op mijn Zumba-juf, 
omdat ik al zeven jaar zo fijn les van haar 
heb. Ik dacht: ik ga er niets bij zeggen, ik ga het gewoon geven, 
en dan gaan we lekker dansen. Een paar weken later zegt ze: 
“Gita, ik wil je iets zeggen. Ik vind je spel superleuk, maar je 
hebt geen idee wat het teweeg heeft gebracht. Ik heb het met 
mijn ex gespeeld. We zijn uit elkaar geweest, een tijdje. We 
zijn het spel gaan doen, we hebben zulke goede gesprekken 
gevoerd: we zijn weer samen.” Dat is toch prachtig!’

Kaarten uitdelen mag, maar laten trekken of 
toewijzen ook. Kortom: het is maar net waar je 
zin in hebt. 

Spelregels
De enige echte regel is: luister naar elkaar, 
zonder te (ver)oordelen. Wees geïnteres-

seerd, laat je verrassen, 
doe er je  voordeel mee, 
vul niet in voor een ander. 
Doorvragen mag, net als 
passen bij een bepaalde 
kaart; en tips (hoe doe ik 
dat, misschien heb je er iets 
aan) en tops (complimenten) 
uitdelen ook.

MEEDOEN
Zelf spelen? Thuis, op school, 
op het werk? 
Ga naar: 

    leefspel.nl 
Of neem contact op met de 
Stichting Leefspel 

info@leefspel.nl. 
 
Gita nodigt wijkbewoners 
ook van harte uit om mee 
te denken over de inzet van 
Leefspel. Dus heb je een 
leuk idee of project waarin 
het een rol kan spelen? Laat 
het haar weten.

Waar krijg je 
stress van?

Hoe ontspan je 
het liefst?

(thema: spanning)6

Je hebt eindelijk tijd 
voor jezelf, maar

iemand komt spontaan 
bij je langs.
Wat doe je?

(dilemma)1

Ж
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DANK AAN DE ORGANISATOREN!TROTS OP ZELFGEMAAKTE PIÑATAS

SCHAKEN ISOLEREN MET SUIKERSPINDJEMBÉ EN DOUNDOUN MUZIEK

HYACINTENBOLLEN PLANTEN MET JORIS WIJSMULLERREISFOTO EXPOSITIE

PIÑATAS MAKENDE VRIJWILLIGERS VAN KINDERDAGVERBLIJF OTJE

LEKKERE HAPJES EN SMEERSELTJESGESCHMINKT

FOLKMUZIEK VAN MAERTNATIONALE BURENDAG JA, JE BENT HET ECHT!

    E LLY AS SC H E MAN
67@Sq
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Het verdwenen Stokroosplein
Als Gregor zijn straat uitloopt, ziet hij aan de overkant 
van de Goudenregenstraat de tennisbanen van Hanen-
burg liggen, met daarachter het Rode Kruis Ziekenhuis. 
Naar links kijkend ziet hij de vertrouwde spits van de 
Sportlaankerk. De kerk waar hij iedere zondag naar de 
mis gaat. Doordeweeks gaat hij bij zuster Francien naar 
de bewaarschool. Hij komt dan eerst langs de Anemoon-
straat, dan de Begoniastraat, om bij de Segbroeklaan de 
beek over te steken. Het is nog even oppassen, want daar 
rijdt Lijn 2 (1). Zo was het tot november 1942. Irisstraat, 
Anemoonstraat en Begoniastraat liggen nu een flink 
stuk verwijderd van de Goudenregenstraat. Die straten 
bestaan deels nog. De Dahliastraat en het Stokroosplein 
zijn verdwenen. Dat geldt ook voor de Ericalaan, Helio-
troopstraat, Narcisstraat, en Teunisbloemlaan. 

Atlantikwall
75 jaar na dato zijn de sporen en littekens van de oorlog 
nog duidelijk te zien. Uit angst voor een geallieerde in-
vasie vanuit zee werden in opdracht van de bezetter alle 
huizen in het gebied tussen Sportlaan aan de noordzijde 
en Hanenburglaan en Goudsbloemlaan aan de zuidzij-
de afgebroken (2). In dat gebied werd een tankgracht 
aangelegd, die uiteindelijk liep van Kijkduin tot voorbij 
Clingendael. In de ogen van de Duitsers een onmisbaar 
onderdeel van de Atlantikwall die langs vrijwel de hele 
Europese westkust liep. Den Haag heeft zwaar te lijden 
gehad van de aanleg van de Atlantikwall. 3200 woningen 
en 300 andere gebouwen, waaronder een ziekenhuis, 
scholen en kerken, zijn afgebroken. Straten, riolen en tram-
banen zijn verwoest. 28.000 woningen werden ontruimd. 
Uiteindelijk moesten er 135.000 Hagenaars gedwongen 

verhuizen onder het mom van evacuatie. Dat was een op de 
vier inwoners. Een van hen was de kleine Gregor.

Kaaskistje
De vierjarige Gregor Holscher woont met zijn moeder en zijn 
twee zusjes op de Irisstraat 42, tegenover tante Thea. Op een 
steenworp afstand van fotograaf Menno Huizinga. Die woont 
op nummer 20 en heeft daar zijn studio. De ouders van Menno 
wonen vlakbij op nummer 10. Volgens de overlevering is de 
sloop van hun huis de aanleiding voor Menno om de drama-
tische gebeurtenissen met zijn fototoestel vast te leggen.  
Op  destadgeschonden.nl is te lezen hoe hij te werk ging. 
Hij verstopt zijn camera in een kaaskistje, dat hij over zijn 
schouder kan dragen. Op het kistje staat een schuine band 
met het woord KOMEET; de O zaagt hij uit met een figuur-
zaag en hierachter monteert hij de lens van zijn fototoestel. 

Het verhaal van Menno en 
Gregor uit de Irisstraat

De gevolgen van de oorlog voor de Bloemenbuurt zijn nog altijd zichtbaar en voelbaar. Wie 
over de Segbroeklaan rijdt, rijdt waar tot eind 1942 woningen stonden. We blikken terug op 
deze periode aan de hand van twee bewoners van de Irisstraat. Ook hun huizen sneuvelden 
in de winter van ’42.

De ontspanner wordt verlengd met een draad en werkt op 
afstand. Hij fietst door de Bloemenbuurt om foto’s te maken 
van de evacuatie en de sloop. Menno heeft uiteindelijk 
honderden foto’s gemaakt tijdens de oorlog. Niet alleen in 
de Bloemenbuurt, maar ook in andere delen van de stad. 
Hij werkt ook voor een verzetsgroep. Daarnaast maakte hij 
in opdracht van het Plaatselijk Interkerkelijk Bureau een 
indrukwekkende serie van het leed in de hongerwinter. Zijn 
collectie wordt beheerd door het Nederlands Fotomuseum 
in Rotterdam en is online te bekijken op  nederlands-
fotomuseum.nl. Menno Huizinga overlijdt plotseling in 
1947 als gevolg van vergiftiging.  (3+4)

Wastafel
Terug naar Gregor. Ik spreek Gregor Holscher medio 
juli thuis bij zijn schoondochter. Hij heeft gereageerd op 

  M I C H E L VAN SC H I E

REPORTAGE

1: Luchtfoto (1932) van het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Segbroeklaan, met 
daarnaast Tennispark Hanenburg. Tegenover de ingang van het ziekenhuis 
staat de Sportlaankerk. De zijstraten van de Goudenregenstraat zijn vlnr 
de Begoniastraat, Anemoonstraat en Irisstraat. 

  B. Van Steenbergen, collectie Haags Gemeentearchief

2: Plattegrond van de situatie in 1940. De straten in het oranje gekleurde 
gebied zijn in de oorlog verdwenen, net als de HBS en het ziekenhuis.

3: Irisstraat genomen vanaf de Goudenregenstraat (1942). Aan de linkerkant 
op nummer 20 woonde Menno Huizinga. 

   Dienst Stadsontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

Gregor Holscher in het plantsoen tussen Segbroeklaan 
en Sportlaan, waar indertijd de tankgracht liep.

   Annelies Holscher-Schouten

4: De afbraak van ongeveer dezelfde plek (begin 1943). Het hout geschei-
den van de stenen. 

   J. Van Tussenbroek, collectie Haags Gemeentearchief
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ke, die als eerste in Nederland een behandeling had voor 
kinderverlamming. Hij geneest wonderwel. De terugreis 
van Groningen naar Den Haag is een waar avontuur. Zijn 
moeder haalt haar drie kinderen op in Kloosterburen 
en ze gaan met de trein en tram naar Lemmer. Omdat 
de tram vertraging had missen ze de nachtboot naar 
Amsterdam en moeten ze een dag in Lemmer wachten 
op de volgende nachtboot. Die eerdere boot is de nacht 
ervoor overigens getorpedeerd door de geallieerden. 
Gregor verblijft omstreeks de bevrijding in de Haagse 
Heulstraat bij een vriendin van zijn moeder. Daar ziet 
hij hoe een NSB’er aan de overkant van de straat tegen 
de muur wordt gezet en wordt geliquideerd. Later is hij 
rond Pinksteren nog een paar weken bij een boerengezin 
in Maasland om aan te sterken na de ontberingen van de 
hongerwinter. 

Drie dagen feest
Gregors herinneringen aan de Vlierboomstraat zijn die van 
de gaarkeuken in de Abrikozenstraat, waar een pannetje 
soep gehaald kon worden. ‘Je nam eerst het rijstwater en 
bewaarde de hap rijst voor het laatst. Nog altijd bewaar 
ik de lekkerste hap van mijn eten voor het laatst.’ Ook 
herinnert hij zich dat hij als jongetje van zeven in de rij 
voor de vis stond. ‘Het was ieder voor zich, je werd als 
kind gewoon opzijgeduwd.’  Tijdens de hongerwinter 
ontdekten de bewoners van de Vlierboomstraat dat het 
middenpad van teer en schelpen in de kachel kon worden 
gestookt. Mijn moeder stuurde mij de straat op met een 
emmer en een bijl. Op het kacheltje kookte mijn moeder 
de suikerbieten tot stroop. Op 1 januari 1945 maakt Gregor 
het neerstorten van een V2 mee. In zijn herinnering stortte 
de raket neer bij de Mient. Uit de boeken blijkt de inslag 

plaats te hebben gevonden op de hoek Kamperfoeliestraat 
en Indigostraat. Met 24 doden en 50 gevonden blijkt het 
de ernstigste V2-inslag in Den Haag te zijn geweest. Na de 
moeilijke eerste vier maanden van ’45 is het voor Gregor 
begin mei drie dagen feest. Op 5 mei bevrijding, 6 mei 
is zijn moeder jarig en op 7 mei doet hij zelf zijn Eerste 
Heilige Communie. Dan volgt snel daarop de terugkeer 
naar de Irisstraat. Het wordt nummer 91, schuin tegen-
over waar hij eerder heeft gewoond. Het is een pand dat 
weliswaar niet gesloopt, maar wel ontruimd is geweest. 
In de strenge winter zijn van de voorkamer de vloer en 
kozijnen verdwenen. Ook verdwenen is tante Thea. Noch 
van tante Thea, noch van de directe buren heeft het gezin 
Holscher ooit nog iets gehoord. Veel huizenblokken die 
wel waren ontruimd maar niet gesloopt, waren in de hon-
gerwinter van alle hout beroofd. De ruïnes werden na de 
oorlog omver gehaald. Men deed een kabel om het gehele 
woonblok en trok  de kabel dan aan met een lier voorzien 
van een windas die door zo’n 50 man werd bediend. 

Het ‘landje’
Voor een jonge jongen als Gregor breekt een mooie tijd 
aan. De tankgracht is van 1946 tot 1949 een prachtige 
speelplaats. Met zijn vriendje Jopie Broers, de zoon 
van de fietsenmaker, struint hij de buurt af en brengt 
hij menig uur door op het ‘landje’ zoals de zandvlakte 
door de kinderen werd genoemd. Er was daar van alles 
te beleven. ‘In de zomer bouwden Jopie en ik een vlot 
waarmee we over de tankgracht voeren. Als het gevroren 
had, speelden we op het ijs van de tankgracht, wat vaak 
natte voeten of een natte broek tot gevolg had. En dus een 
boze moeder.’ (7)  Ook werden de betonnen drakentanden 
opgeblazen. ‘Zelf heb ik de ontsteking een keer mogen 

bedienen. Als kind is dat natuurlijk reuze spannend. Op 
het kruispunt van de Sportlaan en Kwartellaan stond nog 
een kanon in een put. Het kanon kon je ronddraaien. Dat 
was geweldig om mee te spelen. Dat kanon stond onder-
gronds in verbinding met een tweede kanon bij de Laan 
van Poot. Die tunnel had veel kleine kruipgangen opzij 
onder de tuinen van de huizen, maar die ware allemaal 
al min of meer ingestort. Reuze spannend natuurlijk.’ 
Na de bevrijding pakt Gregor ook de draad weer op bij 
de Sportlaankerk. In de vakanties helpt hij de koster en 
uiteindelijk gaat hij zelfs naar het seminarie. Priester 
wordt hij niet. De leiding van het seminarie vindt hem 
ongeschikt en stuurt hem naar huis. 

Dromen van de Ericalaan
Zonder de zinloze tankgracht had Den Haag er anders uit 
gezien. (8) En had ook de Bloemenbuurt er heel anders 
uit gezien. Sportlaan en Segbroeklaan waren misschien 
wel samengevoegd om een doorgaande verbinding te 
realiseren. Kunnen we het ons voorstellen? Geen hoog-
bouw langs de Segbroeklaan, maar maximaal twee of drie 
lagen? De Vogelwijk en Bloemenbuurt die slechts door de 
Sportlaan worden gescheiden. De Ericalaan gewoon in de 
Bloemenbuurt, zoals het hoort. Het blijft onvoorstelbaar 
dat huizen die soms nog geen 15 jaar oud waren, met de 
grond gelijk zijn gemaakt. Het leed voor de bewoners was 
niet te overzien. Daar mogen we, 75 jaar na dato, best even 
bij stil staan. Het zal je eigen haard en huis maar zijn. 

een oproep in Wijkwijs waarin de redactie vraagt of er 
nog mensen zijn met persoonlijke herinneringen aan de 
afbraak en evacuatie. Die herinneringen heeft hij zeker. 
Gregor: ‘De afbraak van huizen begon al toen we er nog 
woonden. Het hele gebied tussen ons huis en de kerk is 
natuurlijk afgebroken. De sloop begon in november, maar 
ik herinner me dat op mijn verjaardag in januari 1943 
onze straat aan de beurt was.’ De sloop van huizen werd 
uitgevoerd door 5300 bouwvakkers in dienst van Haagse 
aannemers, dat gebeurde zorgvuldig. Stenen werden 
hergebruikt en alle bouwmaterialen werden verzameld 
en gesorteerd. Hij herinnert zich dat het verboden was 
om sanitair mee te nemen uit het af te breken huis, maar 
zijn moeder heeft de wastafel toch mooi meegenomen. 
Er verhuisden duizenden gezinnen. Op alle mogelijke 
manieren werd verhuisd, in veel gevallen nog met paard 
en wagen.  (5+6)

Van de Vlierboomstraat naar Kloosterburen
Vanuit de Irisstraat verhuist het gezin Holscher nood-
gedwongen naar de Vlierboomstraat, bij de hoek met 
de Abrikozenstraat. Het is het eerste adres waar Gregor 
tijdens de oorlog woont. Vele zullen nog volgen voordat 
hij na de bevrijding weer terugkeert naar de Irisstraat. 
Meneer pastoor zorgt ervoor dat Gregor tussen de middag 
mee kan eten bij het gezin van slager Van der Laan. Moeder 
werkt bij het Rode Kruis en vindt het beter dat haar kin-
deren in 1943 naar ome Job en tante Trui in Kloosterburen 
gaan. In Groningen heeft Gregor naar eigen zeggen de 
tijd van zijn leven. Het noodlot slaat toe en hij krijgt in 
het hoge noorden kinderverlamming. Achteraf is het een 
geluk bij een ongeluk dat hij in Groningen verblijft. In het 
Academisch Ziekenhuis Groningen werkt dokter Zernic-

5: De Irisstraat vanaf de Sportlaan, in het midden de huizen die op foto 3 
aan de linkerkant te zien zijn. 

   Menno Huizinga, met dank aan het Nederlands Fotomuseum

6: De Irisstraat na de afbraak van het deel dat uitkwam op de Gouden-
regenstraat. Met vrij uitzicht op de Sportlaankerk. Gregor woonde in het 
laatste blok aan de rechterkant op nummer 42. 

   Menno Huizinga, met dank aan het Nederlands Fotomuseum

7: Gregor met Jopie Broers en Mieke, op een vlot in de tankgracht (1950). 

   familie Holscher
8: Luchtfoto van de tankgracht na de oorlog. Rechtsonder is de school aan 
de Zonnebloemstraat zichtbaar (inmiddels afgebroken). Links is halverwege 
de Sportlaan de kerk een goed oriëntatiepunt. 

   Aviodrome, Lelystad
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Regelmatig naar de schoonheidsspecialiste 
gaan is goed voor de huid. 
Door de ontspanning daalt het stressniveau.

www.haagscheschoonheid.nl

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

Salon Haagsche Schoonheid:
gespecialiseerd in manuele huidverzorging
• gezichtsbehandelingen
• gezichtsbehandelingen gecombineerd 

met diverse massages
• diverse massages

Kom kennismaken!

Tot ziens bij: Salon Haagsche Schoonheid  
Nathalie Goossens
Irisplein 42, 2565 TE  Den Haag 
Telefoon: 06 - 338 50 356

HSAD180*126 V3.indd   1 21-11-16   21:18

Wilt u ook uw 
verzekerings- en 

hypotheekadviseur 
bij u om de hoek?

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

Onder andere:
VvE verzekeringen
Autoverzekeringen
Woonverzekeringen
Hypotheken en financieringen
Zakelijke verzekeringen

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    

Bloeiende Stem 
Zelfvertrouwen door zingen!

Sarah Mareels 

Durf je niet te zingen?
Heb je moeite met spreken in het openbaar?
Zit je in het publiek terwijl anderen op het podium staan?

Door te zingen win je zelfvertrouwen!
Ook als je niet de volgende Adèle of Pavarotti bent.
Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.

Zanglessen individueel of in groepsverband 
Koor zingen voor alle niveaus
Zangvakanties 
Stembevrijding

Meld je aan voor een kosteloze kennismaking!
Ga naar www.bloeiendestem.nl of bel 06.12424776 

(Bloemenbuurt/Heesterbuurt Den Haag)
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Je denkt weleens: als ik toen nou es niét…

Hoe was het dan gegaan?

Je denkt weleens: als ik toen nou es wèl…

Dan had ik het anders gedaan.

U kent het vast wel. U moest kiezen. U nam die éne 

belangrijke beslissing, die een andere om zeep hielp. 

En de wereld, uw wereld, draaide door. En dan, op een 

dag gebeurt er iets, waardoor het verleden opeens 

naar boven komt en u denkt: als ik toen nou es... ? Hoe 

was alles dan gelopen? 

Het fantaseren daarover - want weten doe je het nooit 

- kan een aardig tijdverdrijf zijn, bijvoorbeeld als er 

niets op de tv is. Je kunt het met anderen doen, of in je 

eentje. Maar vaak moet er eerst iets heftigs gebeuren.   

Zo was ik jaren geleden op een feestje. Gastvrouw 

Anneke liet het telegram van haar vriend zien. Hij kwam 

met verlof uit Afghanistan en zou haar zo snel mogelijk 

opzoeken. 'Geen trouwere vriendin dan Anneke!' riepen 

de aanwezigen. 'Daar kan hij trots op zijn.' 

Totdat de vriend opeens in de kamer stond, innig om-

strengeld door een wulpse dame, die hij voorstelde 

als zijn verloofde. 

Gisteren kwam ik Anneke tegen. We hadden elkaar 

lang niet gezien. 'Achteraf ben ik blij dat die troela mijn 

vriend heeft ingepikt,' zei ze, 'want kort na het feest 

kwam ik de liefde van mijn leven tegen en we zijn al 

jaren gelukkig samen.' 

'Hadden jullie niets afgesproken voordat hij naar Af-

ghanisan vertrok?' vroeg ik nog. 'Nee,' zei ze, 'vond ik 

niet nodig. We waren toch verliefd! Dan wacht je op 

elkaar! Maar nu denk ik: als we er vóór zijn vertrek nou 

es wèl goed over hadden doorgepraat... Hoe was het 

dan gegaan?'

'Als ik toen'
E VA KU YLMAN



1716 WIJKWIJS  NO 4  2017WIJKWIJS  NO 4  2017

Aanpak
Omgevingsmanager Sander Zuyderwijk (van Aanneming-
maatschappij Van Gelder) legt in een gesprek op heldere 
en enthousiaste wijze uit hoe de vervanging van het ri-
oolsysteem in het deel Bloemenbuurt-Oost, waarvoor hij 
verantwoordelijk is, wordt aangepakt.

Het bedrijf Van Gelder heeft met behulp van de door de 
gemeente beschreven randvoorwaarden en eisen bepaald 
wat de beste aanpak zou zijn: fasering, materiaalgebruik, 
omgevingsmaatregelen en zo voort. Eén van die voorwaarden 
was dat het rioolstelsel weer zo'n 80 jaar mee moet kunnen. 
Met omgevingsmaatregelen wordt bedoeld dat bijvoorbeeld 
de hulpdiensten wekelijks worden geïnformeerd over de 
planning, zodat zij bij nood weten op welke wijze zij straten 
kunnen bereiken.

Voordat met de uitvoering in mei dit jaar kon worden begon-
nen, is uitvoerig gekeken naar de gesteldheid van de bodem 
waarin men ging graven. Door de aannemer is in overleg 

met de gemeente (onder andere de milieudienst) bekeken 
welke grondonderzoeken in het verleden verricht zijn, welke 
saneringen zijn uitgevoerd en wat bodemkaarten daarover 
zeggen. Waar nodig zijn aanvullende bodemmonsters ge-
nomen. Ook is overlegd met de boomdeskundigen van de 
gemeente en met hulpdiensten. Om de fietsroute naar het 
Segbroek College te ontzien, is tijdens de schoolvakantie 
met de werkzaamheden gestart.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden vingen aan op het Goudenregenplein, 
want daar is het laagste punt in het rioolsysteem; zo'n 
vijf meter diep. Alle leidingen in de Bloemenbuurt-Oost 
lopen geleidelijk omlaag naar dit punt. Hiervandaan 
wordt het rioolwater verder weggepompt naar de 
waterzuiveringsinstallatie. Dat betekent dat zeer 
nauwkeurig in de gaten moet worden gehouden dat 
alle rioleringen schuin aflopen naar dit laagste punt. 
Het verschil tussen het laagste en hoogste punt van 
de riolering is ongeveer vier meter.

Op het Goudenregenplein zijn de werkzaamheden 
deels uitgevoerd door in de bestaande riolering een 
'kunststof kous' aan te brengen. Hierdoor hoefden op 
die plaats geen nieuwe leidingen te worden gelegd. 
De hoge stellage op het plein was bedoeld om die 
coating te kunnen verwerken en aanbrengen. Een 
grote container met sneeuw, een bijzonder gezicht zo 
midden in de zomer, werd gebruikt om de coating te 
koelen totdat er mee gewerkt ging worden.

Vervolg
Nadat het Goudenregenplein was aangepakt gingen 
de werkzaamheden via de Azaleastraat richting Laan 
van Meerdervoort verder. De grondwaterstand werd 
tijdelijk verlaagd om de graafwerkzaamheden goed 
mogelijk te maken. Ook is gebruik gemaakt van zoge-
naamde sleufbekisting (gele metalen wandconstructies) 
waardoor diep genoeg gegraven kon worden, zonder 
dat men erg brede geulen hoefde te graven. Op de hoek 
van de Azaleastraat en de Magnoliastraat verscheen 
een stellage - een soort koker - van zo'n acht meter 
hoog. Dit apparaat was bedoeld om vervuild grond-
water, dat mogelijk aangetrokken zou worden door 
de tijdelijk verlaagde waterstand, meteen te reinigen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden ook in andere 
gedeelten van onze wijk gestart. Waar de riolering 
minder diep ligt, kunnen kortere stukken straat 
opengebroken worden. Dit voorkomt enigszins het 
transport van zand en stenen door grote voertuigen 
in de wijk.

IN ÉÉN BUIS OF GESCHEIDEN 

Het riool in Bloemenbuurt-Oost is een zogenaamd 
gemengd systeem. Dat wil zeggen dat zowel het he-
melwater als het vuile water afkomstig van woningen 
en bedrijven, in één riool terecht komen. In de Bloe-
menbuurt-West wordt in straten waar dat mogelijk is 
ook wel met een gescheiden systeem gewerkt, waarbij 
het hemelwater en het vuile water gescheiden worden 
afgevoerd.

Hoogste punt in het rioolsysteem is de krui-
sing tussen de Begoniastraat/Rozenstraat: 
+1,40 m NAP.  
Het laagste punt is het Goudenregenplein: 
-2,80 m NAP. Dit zijn de maten van Binnenkant 
Onderkant Buis (BOB).

Vervanging riool in de 
Bloemenbuurt

Over de rioolwerkzaamheden in de Bloemenbuurt is in Wijkwijs 1 van dit jaar al het een en 
ander geschreven. U maakte kennis met de twee omgevingsmanagers die de projecten Oost 
en West begeleiden. Verteld werd over de contacten met bewoners, over de veiligheidsmaat-
regelen en over de wijze waarop de bereikbaarheid voor winkeliers, vuilnisdienst en hulp-
diensten wordt gegarandeerd. In dit artikel gaan we in op de werkzaamheden zelf, want die 
zijn minstens zo interessant.

  A AD SC H U U R MAN S          J U R R I E VO S/E LLY AS SC H E MAN E N SAN D E R ZU YD E RWIJ K

VERSLAG



Schoonheidssalon Diana 
Uw huidspecialist
Wij zijn gespecialiseerd in:

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

Wij werken met Jean DÁrcel, Reviderm & 
Cellucur.

Komt u ook eens heerlijk ontspannen bij ons? 

Heeft u vragen ? 
Bel ons gerust of loop even langs.
U kunt ook online een afspraak maken via onze 
website.

Schoonheidssalon Diana 
Goudsbloemlaan 87 
2565 CR Den Haag 
070 – 3 64 74 84 
www.schoonheidssalondiana.eu 
info@schoonheidssalondiana.eu 
www.facebook.com/schoonheidssalondiana
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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

Margrietes Handen
praktijk voor massage

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

Pijnlijke spieren? Stress? Moe? RSI?
Margrietes Handen kunnen u masseren, uw spieren 
losmaken en u heerlijk tot rust brengen. U voelt zich 
snel weer goed!  
Sport-, ontspannings-, hotstone-, zwangerschaps-, 
voetmassage en Javaanse pidjit (geen erotiek).

Goudenregenplein 50-53, Den Haag
Telefoon 070 - 360 360 7
www.roosijzerhandel.nl

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

•  Brabantia  •  Sigma en De Vos verf
•  Sanitair en elektra  •  Victorinox Zwitserse zakmessen
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Noodbuizen
Als de riolering voor langere tijd openligt (bijvoorbeeld 
in het weekend) worden noodbuizen aangelegd om 
de afvoer van hemelwater en van douches en toi-
letten ongestoord te laten plaatsvinden. Op andere 
momenten blijken de bewoners gelukkig enigszins 
terughoudend in het lozen van afvalwater als het 
riool openligt, al moeten de werkers soms wel eens 
opzij springen!  

Sander Zuyderwijk benadrukt nog maar eens dat het 
uitgangspunt tijdens het hele traject is: 1) de overlast 
zoveel mogelijk te beperken; 2) bewoners duidelijk 
over de planning te informeren; 3) de bereikbaarheid 
voor winkeliers en hulpdiensten zo goed mogelijk te 
houden; en 4) de 'bedrijfsvoering van de huishoudens' 
(gebruik douches, toiletten en dergelijke) zo ongestoord 
mogelijk te laten verlopen. 

Sander geeft aan dat het tot op heden op rolletjes 
verloopt.

Voor de onlangs gerenoveerde tuin van De Hyacint zoeken 
we voor de dinsdagochtend nog enkele vrijwilligers voor het 
verzorgen en onderhouden van onder andere de bloemenborders 
en de fruittuin. Er is een enthousiaste en gezellige tuinwerkgroep 
van 6 personen die we graag zouden willen uitbreiden. Meld je 
aan bij Leo van der Wijden of kom op dinsdagochtend langs 
in de Hyacinttuin achter het wijkgebouw in de Anemoonstraat.

Leo van der Wijden

 06 – 50 24 00 24
       
       Anemoonstraat 25,
        2565 DD  Den Haag

Tuinwerkgroep De Hyacint zoekt vrijwilligers

PROJECT BLOEMENBUURT-WEST 

Aannemer: HABO GWW
Omgevingsmanager: Christel Muller
Bereikbaar tijdens kantooruren en
maandag en woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur

 06 – 188 785 85
 bloemenbuurtwest@habogww.nl

Gratis Bloemenbuurt-West App verkrijgbaar in de
Apple Store en Google Play Store.
Zie de app voor locatie en tijden van het inloopspreekuur.

PROJECT BLOEMENBUURT-OOST 

Aannemer: Van Gelder
Omgevingsmanager: Sander Zuyderwijk
Bereikbaar tijdens kantooruren en daarbuiten

 06 -105 798 92
 szuyderwijk@vangelder.com

Gratis Bloemenbuurt-Oost App verkrijgbaar in de
Apple Store en Google Play Store.
Zie de app voor locatie en tijden van het inloopspreekuur.
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Agenda & Activiteiten
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HEALING TAI CHI
Ben Lochtenbergh

 06 - 247 525 57 

MINDFULNESS
Leonie Raspe

 06 - 43758053
 leoniedas@hotmail.com 

SCHAKEN / JEU DE BOULES
Arjen Brouwer

 06 - 246 437 07 

YOGA
Marja Kappetein

 070 - 310 74 57  

BLOEMENKOOR / BIODANZA
Sarah Mareels

 info@bloeiendestem.nl 
→ Locatie: Lokaal 7

LEESCLUB / SCRABBLE
Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

 06 - 448 222 44 

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen

 070 - 355 51 15

INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch

 06 - 108 491 88 

KOOK & EETCLUB
Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

FILOSOFISCH CAFE
Johan ter Heegde

 info@filosofievoorhetleven.nl 

ETEN VOOR JONG EN OUD
Marja Haring

 06 - 167 808 80 

BREICLUB DE HYACINT
Henny de Waart van Reine

 070 – 323 94 33

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, ingang via hoofdingang 
schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl

YOGA -10:30 YOGA -10:30

YOGA -11:45 YOGA -11:45

BREICLUB -12:15

INTERNETCAFÉ 65+ -15:00

SARAHBANDE IN LOKAAL 7    -22:00

BRIDGECLUB DE HYACINT -16:30

BIODANZA IN LOKAAL 7    -21:30

YOGA -14:45

YOGA -16:15

KOOK & EETCLUB -21:30

SCRABBLE -22:00

LEESCLUB -22:00

OB BESTUURSVERGADERING -21:30

ETEN VOOR JONG EN OUD ...

FILOSOFISCH CAFÉ -22:30

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

1E VRIJDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

1E DONDERDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

08
00

10
00

15
00

09
45

19
30

18
30

19
45

21
00

14
00

09
00

20
30

HEALING TAI CHI -09:00

JEU DE BOULES -12:00

MINDFULNESS -17:00

SCHAKEN -13:00

BRIDGECLUB DE ANEMOON -22:30

YOGA -19:45

YOGA -21:00

YOGA -22:15

LEESCLUB -16:00

OPEN COFFEE IN LOKAAL 7   -11:00

BLOEMENKOOR IN LOKAAL 7   -22:00

4E MAANDAG VAN DE MAAND

1E DINSDAG VAN DE MAAND

MAANDAG

DINSDAG
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15
00 CURSUS MINDFULNESS -17:00

Nieuwe activiteit! Cursus Mindfulness op 

dinsdagmiddag. Meer info via Leonie Raspe 

of kijk in de Ditjes & Datjes rubriek.

 06 - 43758053

ELKE DINSDAG                         → NIEUW

   S H UT TE RSTO C K
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Kom ik na jaren een oud-collega tegen, 
krijg je het op een gegeven moment over 
je kinderen, zegt ze: ‘Onze zoon is docent 
voetbal op het Segbroek College’. Het 
Segbroek College, de school met de vele 
talenten opleidingen. Het is voor mij re-
den een en ander te onderzoeken. 

We maken een afspraak op het HBS-terrein in de 
Bosjes van Pex. Als voetballertje komt Marten 
Glotzbach daar al sinds zijn zesde. Nu traint hij 
in het kader van het ‘Segbroek-voetbalplan’ de 
oudere groep talenten. Er is een collega voor de 
jongere groep, Boudewijn de Geer, en eentje voor 
de keepers, Gert Jan Dupon. Marten is altijd met 
voetbal bezig geweest. Als speler en trainer bij 
HBS en Quick en daarna als trainer bij GDA, JAC, 
Scheveningen, Westlandia en SC Monster. 

Voorbereidingen
Het was de vroege morgen van 18 april. Als ik om 8 
uur arriveer, opent Marten het hek van het grote 
HBS-complex. Behalve gevoetbald wordt er bij HBS 
gehockeyd en gecricket. Hij maakt de deur naar de 
kleedkamers open. Vervolgens gaat hij vandaag 
met het materiaal (ballen, hesjes, hoedjes) naar 
het boardingveld. Eerst moeten nog 22 voetballen 
worden opgepompt. 

De talenten zijn allemaal leerling van het Segbroek 
College, waar Marten overigens ook al zo’n 15 jaar 
docent Economie is. Zij zijn eerder gescout door 
de KNVB die er - als ze heel erg hun best doen - 
toekomstige profs in ziet. De talenten (jongens 
én meisjes) zijn tussen de 11 en 16 jaar en getest op 
kwaliteit. De ouderen zijn 14 à 15 jaar; de jongeren 
11 tot 13. Ze krijgen 3 jaar de tijd om te laten zien dat 

zij van voetbal misschien hun beroep kunnen 
maken en bij een profclub terecht kunnen.      

Trainingsactiviteiten
Als ik er ben, komen 12 jongens het veld op. 
Marten mist er een paar, zowel jongens als 
meisjes. Omdat het Paasweekend was, zijn deze 
talenten met hun eigen club naar toernooien 

geweest buiten Nederland en nog niet terug of 
zij hebben nu een schoolexamen. De 12 gaan in 
een kring staan en worden verwelkomd door 
Marten. Hij vraagt hoe hun weekend eruitzag, 
hoe ze zich voelen. 

De training gaat beginnen met een warming up: 
een stukje hardlopen rond het veld. Dribbelen, 
sprongen maken naar links, rechts en dan wat 
pass-oefeningen. Er wordt een tiental ‘hoedjes’ 
neergelegd. Daarvandaan moeten de jongens de 
bal meenemen en proberen te scoren. Alles rent 
door elkaar, je denkt wat een chaos, maar er zit 
toch systeem in. Daar zorgt Marten wel voor.

Partijtjes
Vervolgens gaan er partijen gespeeld worden. 
Hesjes worden uitgedeeld, zes voor blauw en 
zes voor geel. De aftrap wordt genomen en dan 
hoor je Marten roepen: ‘Indraaien, snel handelen, 
neem hem mee naar binnen en stuur hem op de 
keeper; neem hem een keer aan, gelijk maken, 
met links aannemen, en doorsturen die bal; niet 
op een lijn verdedigen voorin, bal houden, eerst 
incasseren, scoren, wéér op de paal, hij mag er 
ook in hoor; pak terug, goed zo, mooi gehouden, 
erg knap hoor; terugschakelen, schakel dóór, doe 
als een roofdier, lekker scherp, heerlijk, goede 
beweging; gaan we nou tijd rekken, wat is dat 
voor een opbouw, anticipeer!’

Drie partijtjes worden gespeeld met wisselend 
succes. Dan is het half 10, moeten ballen worden 
verzameld en gaan de spelers richting kleedka-
mer, waar daarna de school wacht.

Vaardigheden
In de kantine zit na de training een ouderpaar 
met zoon. Zoals alle jongens en meiden heeft 
hij een voetbalrapport ingevuld. Het is een lijst 
met allerlei onderwerpen. Technische vaardig-

heden, zoals bijvoorbeeld dribbelen, passeren 
en één tegen één verdedigen. Tactische vaar-
digheden, zoals vrijlopen en coachen vanuit een 
positie. En ook mentale vaardigheden: wat doe 
of laat je er voor jezelf EN voor anderen voor 
om steeds weer beter te (kunnen) worden. De 
waarderingen per onderdeel lopen van 10 tot 
100%. De bedoeling is dat je de in te vullen 
kruisjes zoveel mogelijk naar 100% brengt. Je 
waardeert jezelf dus. 

Daarna houdt Marten ze tijdens een rapport-
gesprek de spiegel voor: een rood kruisje bij 
een onderdeel betekent dat de speler zich iets 
overschat en dat er dus nog wat te verbeteren 
valt. Een blauw kruisje betekent dat de speler 
al wat verder is dan hij of zij zelf denkt.  

Elk jaar weer lukt het een aantal talenten de 
overstap naar een profclub te maken. Dus waar 
kun je beter terecht dan bij de voetbaldocenten 
van het Segbroek College?

Al 10 jaar Marten Glotzbach:  voetbaldocent

Ж

  G R É VAN L AM IJ E         E LLY AS SC H E MAN
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Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en niet de 
Woningbouwvereniging. Jan Wils had enkele jaren op het 
bureau van Berlage gewerkt en hij gold samen met Dirk 
Roosenburg als een veelbelovende jonge architect. Een 
eerste plan voor 1000 woningen van Verhagen en Granpré 
Molière uit 1917 kende bij de heer Bakker Schut geen genade. 
Op aanbeveling van Berlage werd in 1919 de architect Jan 
Wils naar voren geschoven om een veel kleiner plan te 
maken. Vanaf het eerste begin was bij alle partijen groot 
enthousiasme voor het plan van Wils voor de Papaverhof.

Jan Wils was vanaf 1917 lid van de Stijlgroep, maar juist in 
1919, toen hij begon aan het ontwerp van de Papaverhof, 
keerde hij zich af van De Stijl. In 1917 was Jan Wils een sa-
menwerking aangegaan met de schilder Theo van Doesburg, 
samen met Piet Mondriaan oprichter van De Stijl. Wils 
had Van Doesburg om kleuradviezen gevraagd voor het 

Ter viering van het honderdjarig bestaan van de Woningbouwvereniging Berg en Daal (1917) is 
een boek verschenen over de Papaverhof, het beroemde woningbouwcomplex uit 1919. Het boek 
is geschreven door architectuurhistoricus Marcel Teunissen met bijdragen van Gerard van 
Otterloo en Hans Janssen. In het boek staan prachtige foto’s en plattegronden van het complex en 
het zal zeker zijn weg naar vele liefhebbers van bijzondere architectuur kunnen vinden. Premier 
Mark Rutte mocht al een exemplaar in ontvangst nemen en wethouder Joris Wijsmuller kreeg het 
boek aangeboden tijdens de besloten presentatie op 17 september. Haast u naar de boekhandel. 

Voor het ontwerp van de architect Jan Wils voor 
de Papaverhof wordt in het boek naar drie ver-
schillende inspiratiebronnen verwezen. Het idee 

van een Tuinstad, het werk van de Amerikaanse architect 
Frank Lloyd Wright en de invloed van de kunststroming 
De Stijl. Het ontwerp van de Papaverhof wordt vaak 
gezien als een van de fraaiste uitingen van De Stijl en in 
dit Mondriaan jaar blijkt De Stijl een publiekslieveling. 
De Papaverhof wordt ook in het boek nadrukkelijk als 
icoon van de architectuur van De Stijl gepresenteerd. Toch 
was een wat kritischer beschouwing wenselijk geweest, 
want de vraag is gerechtvaardigd of het ontwerp van 
Wils dankzij De Stijl zo opzienbarend is.

In het boek wordt beschreven dat in de planfase een 
beslissende rol was weggelegd voor de architect H.P. 
Berlage en de heer P. Bakker Schut, directeur van de 

REPORTAGE

interieur van het door Wils ontworpen huis De Lange in 
Alkmaar. Die samenwerking resulteerde in een soort ‘villa 
kakelbont’. Zulk kleurgebruik wilde Wils bepaald niet bij 
de Papaverhof. Daarom koos hij bij het kleurontwerp niet 
voor Van Doesburg, maar voor de minder uitgesproken 
schilder Vilmos Huszar en de ontwerper Piet Zwart. Het 
plan heeft daardoor in zijn oorspronkelijke gedaante veel 
minder felle kleuren dan gebruikelijk bij De Stijl. 

Is het plan daardoor minder interessant? Op een aantal 
nieuwe tekeningen hebben wij de gematigde kleuren van de 
oorspronkelijke toestand aangebracht. Door de uitbundige 
kleuren weg te laten komt een ander plan tevoorschijn 
dan wij nu kennen. Oordeelt u zelf. Ook zonder De Stijl 
blijkt de Papaverhof een ontwerp van uitzonderlijk hoge 
architectonische kwaliteit.

De grootste betekenis van het plan is de plaatsing van de 
woningen ‘rug aan rug’. Een gewaagd ontwerp, want rug 
aan rug woningen stonden tot dan toe bekend als armoe-
dige woningen. Door te ‘bezuinigen’ op de achtertuinen 
kon het centrale plantsoen ontstaan. Daarmee sloot Wils 
aan bij het idee van de Tuinstad dat destijds uit Engeland 
was overgewaaid als reactie op de dicht op elkaar gepakte 
behuizing in de tijd van de industriële revolutie. Bij dat 

PAPAVE RHOF:  OOK ZONDE R  DE STIJL E E N J UWE E L

  OT TO DAS          W I KE PO U W ©2017

Interieur van de woonkamer richting kasten met doorgeefluik naar de keuken 
in een laagbouwwoning.

Opengewerkte tekening van een laagbouwwoning.

Overzichtstekening van de geschakelde woningen aan de Papaverhof (1919).



healing 

TAI CHI

Gezond bewegen voor jong en oud

Kom vrijblijvend kennismaken

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

Docent: Ben Lochtenbergh
Tel: 06 24 75 25 57
Mail: b.lochtenbergh@gmail.com
Website: www.healingtaichi.nl
     healingtaichi
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OPROEP VOOR DE BEWONERS VAN DE BLOEMENBUURT 

HELPT U MEE MET HET VOORBEREIDEN VAN 
DE VIERING 'BLOEMENBUURT 100 JAAR'? 

In 2020 bestaat de Bloemenbuurt 100 jaar. Dit feest kunnen we natuurlijk 
niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. We willen graag tijdig met de 
voorbereidingen beginnen. Daarom wil het Wijkberaad De Hyacint 
een werkgroep vormen die de activiteiten rond deze gebeurtenis gaat 
coördineren. We hebben daar uw hulp bij nodig. 

Heeft u een geweldig idee over wat we kunnen doen? Wil uw 
straat hier iets bijzonders van maken? Lijkt het u spannend om 
eens iets groots te organiseren? Of wilt u gewoon met ons 
meedenken? 

Meldt u dan aan voor een informatieavond die we in januari 2018 willen 
houden. De exacte datum hoort u zo snel mogelijk. 

Stuur ons een mail of kom op dinsdagochtend tussen 10-12 uur naar 
het wijkcentrum en laat uw gegevens achter bij Saskia de Swart. Haar 
kantoor ligt op de 1e etage, ingang via hoofdingang schoolgebouw, 
bij Kindercentrum Otje.

soort plannen ging het niet alleen meer om een onderko-
men, maar ook om gezondheid, vrije tijd en de relatie met 
een buitenruimte.

De bewondering van Jan Wils voor het werk van Frank 
Lloyd Wright is onder architecten welbekend. Berlage was 
al eens naar Amerika gereisd en had uitvoerig over het werk 
van Wright geschreven. In het boek wordt aangehaald dat 
hij gekscherend ook wel ‘Frank Lloyd Wils’ werd genoemd. 
Wils was als een van de eersten in Nederland in het bezit 
van de kostbare en monumentale tekeningenmap van 
het werk van Wright, de in 1910 uitgegeven Ausgeführte 
Werke van de uitgeverij Wasmuth in Berlijn.

In zijn architectenpraktijk plaatste Wright een gebouw 
nooit willekeurig op een bouwlocatie. Hij zocht op een 
locatie eerst de mooiste plek om te verblijven en daarna 
ontwierp hij zorgvuldig een gebouw tegen die open plek 
aan. Zo ontstond altijd een relatie tussen het interieur en 
de buitenruimte, gebouw en aanliggende ruimte vormen 
één geheel. Uit de vele publicaties van Wils blijkt zijn grote 
kennis van het ontwerpen van woonhuizen. Met die kennis 

en met de beginselen van Wright is Wils bij de Papaverhof 
aan de gang gegaan. Het resultaat is een architectonische 
prestatie van topformaat. 
Daar had Jan Wils De Stijl niet bij nodig.

Saskia de Swart

 wijkberaad@dehyacint.nl 
       
       Anemoonstraat 25,
        2565 DD  Den Haag

Ж

Interieur van de woonkamer met uitzicht op het plantsoen en de huizenrij aan 
de overkant. Tafel, stoelen en lamp naar ontwerp van Wils.



• Voor unieke wijnen en 
 wijngeschenken

• Bestel nu uw eindejaarspakketten

Mme Bouquet, een neus voor wijn!

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

• Bestel nu uw eindejaarspakketten

www.triodus.nl

Kindercentrum Otje biedt opvang voor kinderen van 

nul tot vier jaar oud. Kinderen kunnen op avontuur 

in onze speel- en ontdektuin. Of kies uit de vele 

andere activieten. Kindercentrum Otje ligt vlakbij 

winkels en scholen in het stadsdeel Segbroek.

Komt u kennismaken? 

Wij geven u graag een rondleiding!

070 312 00 20

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
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KLEEDKAMER

NIEUWE KEUKENKANTOOR WIJKBERAAD

VERGADERRUIMTE

ENTREE

GROTE HAL

GANG BOVEN

TOILETTEN

DOORKIJKJE

DE HERINGERICHTE TUIN MET VERBETERDE AFWATERING

    E LLY AS SC H E MAN , SAS KIA D E SWART

Wijkcentrum de Hyacint, na de opknapbeurt



3130 WIJKWIJS  NO 4  2017WIJKWIJS  NO 4  201730

Al 35 jaar geeft Marja Kappetein yoga in wijkcentrum De Hyacint en nog steeds 
voelt het als thuiskomen. Telkens weer. De rust die de omgeving uitstraalt, de stilte, 
de gezellige cursisten, het plezier dat ze samen hebben. Allemaal onlosmakelijk 
verbonden met haar lessen. Zolang het goed voelt, gaat Marja door, ook al dienen 
zich wel eens kapers op de kust aan, azend op haar klantenbestand. Het verwondert 
me niet: zo’n hechte groep cursisten wil iedereen wel op een dienblaadje aangereikt 
krijgen.

INTERVIEW

Oosters inzicht met 
westers bewustzijn

Kentering
In 1975 ging Marja met haar twee zusjes op yoga en het 
was een verademing. Van badminton en tennis, waarin 
haar zusjes heel goed waren, bakte ze helemaal niets. ‘Het 
enige dat ik leuk vond aan de tennislessen op Berg en Dal, 
was als bakker Van der Ende uit de Appelstraat met vers 
appelgebak kwam!’ Maar yoga lag haar. De lerares raadde 
Marja na een jaar aan zelf yogalerares te worden en zette 
haar op het spoor van Saswitha, een vierjarige opleiding 
in de Antwerpsestraat, die tegenwoordig in Bilthoven 
zetelt. ‘Ze zag dat ik niet gelukkig was, dat ik veel meer 
in me had. Ik deed niets, ik verzorgde de kinderen, ik 
was een goede gastvrouw - we hadden veel buitenlandse 
gasten door het werk van mijn toenmalige man - maar ik 
was niet vrij. Ik kon die vrijheid wel een beetje bedenken 
maar niet uitvoeren.’ 

Ze volgde de raad van haar yogalerares op en gaandeweg 
de opleiding groeide haar zelfvertrouwen: ‘Ik zat in een 
heel moeilijk huwelijk, maar kreeg steeds meer vrijheid en 
vleugels, zodat ik kon waarmaken wat ik al die jaren zelf 
had gemist.’ Het werd de rode draad van haar lessen: ‘Ik 
weet hoe verdrietig het leven kan zijn, dat je hele leven op 
zijn kop staat, en dan kan yoga waardevol voor je zijn, het 
kan je helpen. Het is mijn passie om mensen te laten ervaren 
wat je kunt veranderen in je leven, om je nog prettiger te 
voelen, nog meer te genieten, om goed te zijn voor jezelf.’

Ademhalen
Haar eerste cursist was haar moeder die een veel te hoge 
bloeddruk had: ‘Ik zei: Mam, ga eens liggen, en trok haar 
haar corselet uit, een heel stijf ding. Na een paar weken, 
echt waar, toen was die bloeddruk gezakt, omdat ik haar 
leerde uitademen. Want inademen doen we toch wel,’ aldus 
Marja, ‘vanaf onze geboorte, het is het eerste wat je doet, 
actief; en ooit zal het laatste wat je doet uitademen zijn. 
Maar daar tussenin staan mensen bijna niet stil bij hun 
ademhaling.’ Terwijl goed ademen van levensbelang is. 
Ademhalingsoefeningen vormen dan ook naast stretch-, 
versterkende en ontspanningsoefeningen de kern van 
haar yogalessen. 

Toen haar moeder zag dat haar bloeddruk zo gedaald was, 
besefte ze dat het zo gek nog niet was wat haar dochter deed 
en ze zei: ‘Vind je het goed als ik een paar bridgevriendin-
nen uitnodig op jouw meisjeskamer? Daar kon je vanwege 
het lage dak nauwelijks staan, maar we schoven alles een 
beetje opzij en dan konden er net vier dames liggen.’ Het 
werd ‘zwaan kleef aan’. De dames vertelden het aan hun 
vriendinnen, die het op hun beurt weer aan hun vriendin-
nen vertelden en alras werd Marja’s zolderkamer te klein.

Drie maal is scheepsrecht
Haar omzwervingen brachten haar op twee bijzondere 
plekken, voordat ze veilig landde in De Hyacint. De Mara-
natha kerk in de Tweede Sweelinckstraat beschikte over 
een ruimte, het praathuis, en daar lag een lekker dik tapijt. 
Marja kende de dominee, zong er in het koor en besloot 
de ruimte te huren. Haar cursisten konden heerlijk op dat 
kleed liggen, dacht ze, want ze had nog geen yogamatjes. 
Zelfs de kosteres deed mee. Het was van korte duur: ‘De 
meeste deelnemers kregen al na de eerste les een soort al-
lergie, want het was er zo stoffig! Het was een goede, leuke 
kosteres, maar ze hield niet van stofzuigen. Dus toen ben ik 
op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.’ Ze kwam terecht 
in een villa aan de Laan van Poot met in zwierige letters: 
‘Ken U Zelven’, op de pui. Een geheimzinnig huis, dat haar 
sinds haar jeugd in de Vliegenvangerlaan intrigeerde. Ook 
dit werd een bijzondere ervaring. 

Iedereen kreeg het tijdens de les altijd heel koud en er hing 
een vreemde, onherkenbare lucht. Marja vroeg zich af 
wat er eigenlijk werd gedaan. Er lagen flyers voor allerlei 
sessies, ook om geesten op te roepen, en ze besloot op een 
zondagmorgen een keer mee te doen. Op het podium zat 
een bleke grijze vrouw, het harmonium begon te spelen, en 
één voor één gaf de vrouw boodschappen van overledenen 
door. Opeens zei de vrouw: ‘Er zit iemand in de zaal die 
verstoort alles, diegene staat nu op en gaat weg.’ Het was 
volgens Marja net wie van de drie: ‘Ik begon al op te staan, 
maar voor mij stond ook een man op en die ging weg. Dus 
ik ging weer zitten en heb de hele sessie meegemaakt.’ Ze 
begrijpt dat mensen troost putten uit contact met hun 
dierbaren uit het hiernamaals, maar het huis ademde niet 
de sfeer uit die ze zocht voor haar lessen. 

Een vriendin tipte haar eens te gaan praten met Sandra 
Vermeulen, die in het wijkberaad De Hyacint zat. En daar, 

  E L I SAB E TH VAN E L S E N          E LLY AS SC H E MAN



Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

Gespecialiseerd in:
• trappenhuisschoonmaak 

• telescoop glasbewassing vanaf de grond 
   tot 15 meter

• alle voorkomende schoonmaak-
   werkzaamheden

vrijblijvende o�erte/advies
gerenommeerde referenties

Fuchsiastraat 89, 2565 PM Den Haag
  •  telefoon  070-3237271  

•  mobiel  06-30 901 901

www.smitschoonmaak.nl 
e-mail:info@smitschoonmaak.nl

“KWALITEIT GEGARANDEERD, 
SERVICE VANZELFSPREKEND”

Bij de Be Pals Prinses Juliana Scouts besteed je je vrije tijd van Bever tot 
Roverscout op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier 
met elkaar en leren samenwerken en respect hebben voor de ander. 
Je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren.  

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

 Zaterdag van 10:00-12:30 uur: 
  Beverbabbelaars Bevers, meisjes en  jongens van 5 tot 7 jaar
  Speurdershorde Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar
  Zonnestralen Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar

 Zaterdag van 14:00-16:30 uur: 
  Woudwachters Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
  Bosgeuzen Scouts, jongens van 11-15 jaar
  Phoenixvendel Scouts, meiden van 11-15 jaar

 Vrijdag van 19:30-22:30 uur: 
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar
  Api-stam Roverscouts, meiden en jongens van 18 tot 21 jaar

SCOUTINGGROEP  
BE PALS PRINSES JULIANA

Ons groepshuis vind je aan de 
Laan van Poot 93 (tegenover de 
speeltuin in de Bosjes van Poot). 

Kijk voor meer informatie op 
onze website www.bepals.nl of 
neem telefonisch contact op met 
Roger Gielisse via 06-5066 5589.

ONTDEKKEN
DIE SCOUTING HEET?

WIL JIJ DE WERELD 
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in de tuinzaal van het wijkgebouw 
ging ze in 1982 lesgeven: ‘Vanaf het 
moment dat ik daar binnenkwam, 
was het goed, voelde het goed. Het was 
mijn thuis en wat er ook gebeurde in 
mijn leven, van allerlei narigheid, dát 
was mijn thuis.’ 

Verantwoordelijkheidsgevoel
In de opleiding heeft Marja geleerd 
dat ze goed voor haar cursisten - die 
ze liefdevol yoguiten noemt, zelf is 
ze yogybear - moet zorgen. Ze kreeg 
vakken als het menselijk lichaam 
en psychologie, en alle oefeningen 
werden eerst onder begeleiding met 
medestudenten gedaan. Het waren 
pittige, lange dagen, elke twee weken, 
vier jaar lang. ‘Van al die houdingen - en 
dat zijn er nogal wat - moet je weten 
waar het goed voor is, waar het werkt, 
waar je op moet letten; zodat mensen 
hun nek niet forceren of iets raars met 
hun rug doen. Dat krijg je mee. Door 
het zelf te ervaren, door bij jezelf te 
merken hoe het zit en wat voor effect 
het heeft, kun je daar bij anderen ook 
goed op letten.’

Marja beoefent de hatha yoga, wat juk 
(yoga) tussen zon (ha) en maan (tha) 
betekent. Bij deze vorm van yoga gaat 
het volgens haar om het zoeken van 
evenwicht; in de yogahoudingen, maar 
ook in jezelf, en daar rust in vinden. 
Bewustwording is een sleutelwoord:  
‘Bewust ademen, bewust voelen: waar 
zit mijn rechterarm en hand? Opnieuw 
leren voelen, goed voor jezelf zorgen, 
zodat je gezond blijft en sterk.’ Oosters 
inzicht met westers bewustzijn, zo 
noemt ze het zelf. Maar de mooiste 
definitie van de yoga die Marja geeft, 
gaf Dick, haar partner: ‘Yoga is gees-
telijke gymnastiek met lichamelijke 
oefeningen en die geven je de kracht 
en de souplesse om de pieken en dalen 
van het dagelijks leven beter aan te 
kunnen.’ 

Zelf ervaren hoe het is? Meld je aan 
voor een proefles. Ik deed het en het 
deed me goed.

YOGUIT VAN HET EERSTE UUR

Carina Rademaker zat in ok-
tober 1982 naast Marja op een 
verjaardag, toen die zei: ‘Je 
ademt helemaal verkeerd, je 
moet bij mij op yoga komen!’ 
De week erna ging ze voor het 
eerst en ze gaat nog steeds. 
Van Marja moest ik maar aan 
Carina vragen wat het verschil 
is tussen haar lessen toen, als 
prille yogadocent, en nu, als 

doorgewinterde crack. Zij hoeft er niet lang over na te denken: 
‘Toen Marja begon, gaf ze sec oefeningen door, en nu geeft 
ze les.’

Oorspronkelijk bestond de les uit een dynamische reeks be-
wegingen die elkaar in rap tempo opvolgden: ‘Ga op je knieën 
zitten en beweeg je rug. Ga staan, armen omhoog, adem zoveel 
mogelijk lucht in. Tegenwoordig bestaat de yogales uit een 
aaneenschakeling van oefeningen waarbij Marja doorgeeft waar 
het goed voor is, waar het toe leidt, waarom je het moet doen. 
Ze geeft ook heel goed aan hoé je de oefening moet doen en 
let erop dat de afwerking juist is, zodat je er optimaal baat bij 
hebt,’ legt Carina uit. Tussen de oefeningen door geeft ze le-
venslessen, in de vorm van gedichtjes, of alledaagse wijsheden. 
Zaken waar je in het dagelijks leven mee verder kunt.

Een ander verschil is dat 
Marja rekening houdt met de 
behoeften van haar yoguiten. 
‘Moeiteloos past ze de lessen 
aan als blijkt dat iemand last van 
zijn rug heeft of erg vermoeid 
is. Door gericht oefeningen 
voor dat lichaamsdeel te 
doen of aan te geven welke 

ademhalingstechnieken je dan het beste kan toepassen. Marja 
is heel goed geworden in aanvoelen wat nodig is in een les,’ 
benadrukt Carina. Na al die jaren is het verrassend hoe ze elke 
keer toch weer andere oefeningen inbrengt. Op een rustige, 
kalme manier maar tegelijk met veel humor. 

Dat rustige was wel eens anders: ‘Ik weet nog heel goed in 
het begin, we stonden nog niet of ze zei: “We gaan ons even 
opladen! Je moet je even opladen.” En dan dacht ik: Mens ik 
ben blij als ik eventjes kan ontladen. Daar heb ik het toen een 
keertje met haar over gehad. Ik kan me voorstellen dat je als je 
begint, denkt: heerlijke oefening, dan gaan ze straks allemaal 
vol energie de deur uit. Maar dat werkte niet zo en dat is 
verdwenen. We gaan er nu ontspannen uit.’

Ж

‘Ik heb heel veel 
aan haar lessen,
ze doet het echt 

fantastisch.’
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Ongewenste graffiti 

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 graffiti  

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti: 
meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

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

161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:53
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HONDENUITLATER BIEDT ZICH AAN

Geachte buurtbewoners, Ik heb jarenlang in Portugal 
gewoond en daar tot mijn vreugde dagelijks met een hond 
gewandeld. Ik zou dit hier in Den Haag graag voortzetten. 
Indien u hondenbezitter bent, woonachtig in de buurt van de 
Resedastraat en uw hond dagelijks een uitje gunt, neemt u dan 
contact met mij op via 

 wetselaar@casema.nl of 
070 – 887 33 22. 

Bij voorkeur dient de hond onder appel te staan. Ik wens geen 
betaling.

START REPETITIES ÉN 90-JARIG BESTAAN CHRISTELIJK 

RESIDENTIE MANNENKOOR (CRM)

De repetities van ons koor zijn weer gestart. Iedere man die 
graag zingt, is van harte welkom om naast het zingen gezellige 
avonden te beleven als vrienden onder elkaar. Wij repeteren 
elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de Bergkerk aan de 
Daal en Bergselaan 50a in Den Haag.
Het koor viert dit jaar ook het 90-jarig jubileum, onder andere 
door middel van concerten op diverse locaties. Het eerstvol-
gende concert is op 22 december in de Antonius Abtkerk in 
Scheveningen. Bezoekt u onze website voor meer informatie: 

  crmmannenkoor.nl. 
Voor informatie kunt u ook bellen met het secretariaat 

 070 – 322 82 82 of mailen naar 
 crmmannenkoor@hetnet.nl

Ditjes &  Datjes

NIEUWE CURSUS IN HET WIJKCENTRUM: 

MINDFULNESS

Mindfulness staat voor opmerkzaamheid en leven 
met aandacht. Je leert je bewust te zijn van je huidige 
ervaring in het hier en nu, zonder hierover te oordelen. 
Je komt dichter bij jezelf en leert beter omgaan met 
spanningen en stress. Waar je voorheen wellicht het 
gevoel had geleefd te worden, ervaren mensen na 
een mindfulnesstraining weer de regie van hun eigen 
leven in handen te kunnen nemen. 
Mindfulness is een wetenschappelijk bewezen methode 
die je jezelf kunt aanleren in een 8-weekse praktische 
training. Op 31 oktober start deze training, onder 
leiding van een erkend mindfulnesstrainer (tevens 
psycholoog NIP) mw. Leonie Raspe, bij wijkcentrum 
De Hyacint in Den Haag (max. 10 deelnemers). 
Start: dinsdag 31 oktober 2017 van 15.00 - 17.00 uur. 
Vervolgdata: 7 nov, 14 nov, 21 nov, 28 nov, 5 dec, 12 
dec, 19 dec. 
Kosten: € 65,- voor 8 lessen. Bij de training zit een 
gratis reader inbegrepen. Aanmelden via een mail aan 

 leoniedas@hotmail.com of telefonisch via 
06 – 437 580 53

PROJECT GOTONG ROYONG DEN HAAG

Gotong Royong wil graag vrijwilligers aan 
ouderen koppelen om bijvoorbeeld af en toe sa-
men koffie te drinken, samen te koken of recepten 
uit te wisselen. Het project wordt door vrijwilligers 
uitgevoerd en richt zich op ouderen die een band 
hebben met Nederlands-Indië en die graag meer 
sociale contacten of activiteiten wensen of kunnen 
gebruiken. Zorgen voor elkaar, dat is wat we willen 
bereiken met het project. We doen dit op een cul-
tuurspecifieke manier waardoor de oudere zich op 
zijn of haar gemak voelt. U kunt gebruik maken van de 
diensten van het project, maar mag ook zelf vrijwilliger 
binnen het project worden.
Voor meer informatie zie    pelita.nl
De contactpersoon voor Den Haag is 
Merel Leidelmeijer 

 06 132 461 81 of 
 gotongroyongdenhaag@pelita.nl

→

→

→

→



Computerprobleem?
PC Refresh repareert vlot & vakkundig!

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

Altijd een vrijblijvende diagnose.
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag

 070 - 360 37 25  (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
 wijkberaad@dehyacint.nl

    dehyacint.nl
      facebook.com/bloemenbuurt

   twitter.com/wbbloemenbuurt

   nextdoor.nl

BESTUUR

Voorzitter
Klaartje de Vrueh

 kdevrueh@gmail.com

Secretaris
Jurrie Vos

 jcvos@ziggo.nl

Penningmeester
Rien Haring

 mharing@kpnmail.nl

Overige leden
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

Marja Haring
 06 - 16 78 08 80

Jan 't Hart 
 06 - 48 04 65 56

Roos Kessels
 070 - 362 89 55

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

 lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

Jan 't Hart + Inger Klarenbeek
 hartveer@casema.nl
 06 - 48 04 65 56

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Els Bet
 06 - 24 80 54 06

Marcel van Guldener
 070 - 363 38 12 

Arnold van der Heijden
 arnoldvdh47@gmail.com

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)

    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 070 - 353 57 00 

STADSDEELWETHOUDER

Joris Wijsmuller

 joris.wijsmuller@denhaag.nl 

 

WIJKSERVICEPUNT SEGBROEK 

Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant  

 070 - 205 33 33 

(ook voor Ouderenwerk en Algemeen maatschappelijk werk) 

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 8844 

WIJKAGENT

Karin van Raamsdonk

 karin.van.raamsdonk@politie.nl 

SCHOOLWIJKAGENT

Kristian Harmelink

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 070 - 424 46 00 

 

WIJKBUS SEGBROEK 

Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur) 

 070 - 368 50 70 

TAXIBUS 

Regiotaxi Haaglanden

 088 966 6000 

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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OOK U KUNT ADVERTEREN 

IN DE WIJKWIJS!

MEER INFORMATIE:  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com 

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.
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UITGAVE 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 

Jaargang 39 - nummer 4 - oktober 2017 

OPLAGE EN FREQUENTIE 

3000 exemplaren

Verschijnt 5 x per jaar in de maanden 

februari, april, juli, oktober en december 

BEZORGING  

Marianne Wijsman  

 070 – 363 58 95 

REDACTIE  

Elisabeth van Elsen 

Michel van Schie

Shirley van der Steen    

Jurrie Vos  

REDACTIEADRES  

Anemoonstraat 25  

2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

FOTOGRAFIE 

Elly Asscheman

VORMGEVING 

Gertrude Lok 

 info@6500kelvin.nl 

DRUK 

Drukkerij Pasmans Den Haag 

ADVERTENTIES  

Marja van Zijderveld  

 advertentieswijkwijs@gmail.com 

SLUITINGSDATUM KOPIJ  

19 november 2017 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 5 

15 december 2017 

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 € 675,—

COPYRIGHT  

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

REACTIES EN INGEZONDEN BIJDRAGEN  

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

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 vergaderwerk-

plek 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.

Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen naar Saskia de Swart:

 lokaal7@dehyacint.nl

COLOFON
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WIJKWIJSRAADSELS 

1. Wie het luizenleventje zat is, kiest eieren voor zijn geld. 

2. Zij kwam aanwaaien en liet haar oog vallen op St. Maarten. 

3. Quizmaster die al smokkelend wat kilootjes is kwijtgeraakt. 

4.  Jonge politicus die bij de voordeur al niet goed uit de verf 
komt. 

5.  Jonge politicus die zichzelf dik in de verf probeerde te 
zetten bij de NPO. 

6. Slachtoffer van het glazen plafond bij Crystal Palace. 

7. Hij geeft zelden een rondje weg in Frankrijk en Spanje. 

8.  Hij raakt het noorden nog eens kwijt als hij weer een test 
laat schieten.

KOMT U ONS HELPEN? 

5x per jaar maken wij met veel plezier ‘ons’ wijkblad.
 
In onze vrije tijd bedenken we wat interessant is voor onze buurtgenoten, schrijven 
we artikelen, soms lang, soms kort. Maar eerlijk is eerlijk: we zijn met te weinig. Tot 
dusver lukt het steeds om Wijkwijs te vullen. Mede dankzij redactionele bijdragen 
van wijkbewoners. 

Om de continuïteit te verzekeren, is aanvulling dringend nodig. Het hoeft niet veel 
tijd te kosten. Het belangrijkste is dat het leuk is. Het is en blijft vrijwilligerswerk. Je 
kunt meedenken over leuke onderwerpen, verhalen schrijven of vertellen over din-
gen die je boeien. Waar nodig helpen we elkaar om het zo goed mogelijk te doen. 

Het belangrijkste is een warme belangstelling voor de buurt en de bewoners. Lees 
deze Wijkwijs en kijk of je jezelf in dit profiel herkent. Meld je aan en werk als proef 
mee aan het eindejaarsnummer. Wij denken dat het zal bevallen. Nogmaals: veel 
tijd hoeft het niet te kosten. Enthousiasme en een vlotte pen zijn het belangrijkste. 

KOM LANGS VOOR EEN NADERE KENNISMAKING! 

Meer weten? Mail de redactie op 
 redactiewijkwijs@gmail.com! 

We maken dan een afspraak om kennis te maken.

Elisabeth van Elsen   Michel van Schie   Shirley van der Steen

ANTWOORDEN PUZZEL WIJKWIJS 3 

1 Tom Dumoulin, net 
2 Theresa May, aardbeien 
3 Bob Dylan, ace 
4 Bill Cosby, service 
5 Dirk Kuyt, Londen 
6 Philip Freriks, gras 
7 Donald Trump, love 
8 Jesse Klaver, wit.

We zochten het woord 'WIMBLEDON'.

JFP

Hieronder vindt u acht omschrijvingen die betrekking hebben op namen en termen uit het nieuws van de afgelopen weken. 



   

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

GOEDE DIENSTVERLENING 
KENT GEEN EINDE.
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