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 van de voorzitter

Donkere tijden
Op het moment dat dit nummer van Wijkwijs op 
uw deurmat valt, heeft de kerstsfeer zich van onze 
samenleving en huiskamers meester gemaakt. In de 
kerstboodschappen zal, zoals te doen gebruikelijk 
is, stil worden gestaan bij de situatie in de wereld en 
zullen wensen tot vrede en meer verdraagzaamheid 
en solidariteit tot ons komen. Ongetwijfeld en zeker 
terecht zullen wij tijdens de kerstdagen terugden-
ken aan die afschuwelijke terroristische aanslagen in 
Parijs op die vrijdagavond van 13 november waarbij 
129 mensen om het leven kwamen. Gelet op het 
grote aantal zwaargewonden zal het vermoedelijk 
niet bij dit aantal gebleven zijn. 

Onze wereld wordt geteisterd door oorlogsgeweld, 
terrorisme en onmenselijke wreedheden met als ge-
volg dat circa 60 miljoen mensen op de vlucht zijn. 
Talloze oorlogsslachtoffers, onder wie veel moeders 
en kinderen, zijn tijdens vluchtpogingen in gam-
mele bootjes op de onstuimige zee om het leven 
gekomen. De noodzaak het oorlogsgeweld te ont-
vluchten en het verlangen naar de vrijheid en men-
selijke waardigheid waren vele malen groter dan 
het risico van de onvoorspelbare zee. Het einde van 

de vluchtelingenstroom naar het 
Europese vasteland is nog niet 
in zicht. De oorlog in Syrië komt 
met deze stroom vluchtelingen 
dichterbij. De crisis duurt voort. 

De problemen die ons in onze wijk bezighouden, 
staan in geen verhouding tot de crisis waar een 
groot deel van de wereld zich in bevindt. Wij kun-
nen iets vinden van de verkeersonveiligheid op een 
aantal locaties, van de reconstructie van de Laan 
van Meerdervoort, van de invoering van betaald 
parkeren en van de bouwplannen op de Daal en 
Bergselaan. Echter, deze problemen zijn marginaal 
vergeleken met de oorlogs- en crisissituatie in de 
wereld. Er is voor ons alle reden om in de kersttijd 
te relativeren, van Kerstmis en de huiselijke sfeer te 
genieten en ons leven in vrijheid en vrede te koes-
teren. Bovenal leent de kerstsfeer zich er bijzonder 
goed voor om bij de zin van het leven stil te staan.  

Ik wens u allen een gelukkige en fijne kersttijd toe. 

Uw voorzitter, 
Arnold van der Heijden 

Zondag 20 december 2015 (in de grote zaal in het wijkcentrum) van 16.00 – 18.00 uur kerstborrel 
& kerstmeezingconcert. Toegang vrij.  Of u wilt meezingen uit volle borst of luisteren en genieten 
in stilte, u bent van harte welkom. (Meer informatie: zie pagina 29 van deze Wijkwijs).

Zondag 10 januari 2016 (in de grote zaal in het wijkcentrum) van 15.00 – 17.00 uur Nieuwjaarsborrel.

Woensdag 13 januari en woensdag 10 februari (in de grote zaal in het wijkcentrum) om 19.30 uur 
openbare vergaderingen van het wijkberaad De Hyacint.

Elke eerste dinsdag van de maand van 09.00 – 11.00 uur Open Coffee. Bezoek voor meer informatie 
de website van het wijkberaad: www.dehyacint.nl.

AGENDA
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Veranderd imago 
Een aantal decennia geleden had bridge, net als 
tennis, hockey en niet te vergeten golf nog een 
tamelijk elitair imago. De naam moet je dan ook 
keurig, bijna geaffecteerd uitspreken: geen brits 
maar bridge met een mooie lang aangehouden 
i-klank. Klaverjassen was destijds en ook nu nog 
vooral het kaartspel van de gewone man, terwijl 
bridge meer iets was voor de upper ten. Die tijd is 
wel voorbij.  

Wèl is het zo dat deze vorm van denksport - want 
dat is het - door vooral ouderen wordt beoefend 
en er aanzienlijk méér vrouwen dan mannen aan 
deelnemen. De vrijdagmiddaggroep (er was tot 
voor kort ook een inmiddels opgeheven donder-
dagochtendgroep) telt veertig bridgers onder wie 
slechts zes mannen! 

Toch bestaat het Nederlandse bridgelegioen van 
naar schatting ruim 100.000 mensen niet uitslui-
tend uit ouderen. Er zijn wel degelijk ook heel wat 
jeugdige enthousiastelingen die naast in clubs ook 
veelvuldig - typerend voor onze huidige tijd - op 
het internet spelen. 

De Hyacint is een zogeheten ‘vrije’ bridgeclub wat 
betekent dat zij niet is aangesloten bij de officiële 
Nederlandse Bridge Bond, waar zo’n 1000 clubs lid 
van zijn. In deze club is gezelligheid boven presta-
tie verheven en daarom neemt men ook niet deel 
aan de landelijke competities. Om toch zo nu en 
dan wat gezonde onderlinge strijd aan te wakkeren 
houdt men jaarlijks een kerst- en een paasdrive. 

Met de toevoeging: ‘Mannen spelen doorgaans fa-
natieker dan vrouwen, méér met het mes op tafel,’ 

Bange bridgers scoren niet 
Dit keer zetten we Ank Ruiterman van bridgeclub De Hyacint in de spotlights. Als vrijwilliger zorgt zij er 
(nu samen met Joop Bankras) al bijna vijfentwintig jaar voor dat de voor het merendeel oudere buurt-
bewoners iedere week kunnen komen bridgen in het wijkgebouw. Dit portret is dan ook een eerbetoon 
aan deze nog vitale 84-jarige dame. 
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karakteriseert Ank het verschil in speelstijl tussen de 
seksen. Met de gevleugelde woorden van haar zes 
jaar geleden overleden man Leo, zelf een fanatiek 
speler, dat ‘bange bridgers niet scoren’, benadrukt ze 
de gewenste mentaliteit, waarbij vooral het ‘bieden’ 
een cruciaal onderdeel vormt van een volwaardige 
bridgepartij. Het hoogste bod is namelijk bepalend 
voor (weer zo’n term uit het bloemrijke bridge-
idioom) het ‘contract’ waarmee de twee spelduo’s 
proberen zoveel mogelijk ‘slagen’ binnen te halen. 

Om het spel voldoende te leren beheersen zijn con-
centratie, geheugen, logisch denken en het goed 
kunnen samenwerken belangrijke voorwaarden. 
Niet voor niets propageren de ‘smaakmakers’ bin-
nen de ouderenzorg het bridgen als middel om 
geestelijke aftakeling en zeker ook gevoelens van 
eenzaamheid te helpen voorkomen dan wel te ver-
minderen. 

Hoe het zo gekomen is 
Ank, geboren en getogen Voorburgse, vestigde zich 
in 1953, na haar huwelijk met Leo Ruiterman, in de 
Lijsterbesstraat waar ze jarenlang een kruideniers-
zaak (De Spar) dreven. Toen vanaf de beginjaren 
’50 van de vorige eeuw steeds meer giganten in 
toenemende mate met hun zelfbedieningszaken 
(uitgegroeid tot wat wij nu als supermarkten ken-
nen) op het toneel verschenen, besloten zij uitein-
delijk met hun zaak te stoppen. ‘We werden gewoon 
weggeconcurreerd,’  verzucht ze. 
Daarna waren zij tot aan hun pensioengerechtigde 
leeftijd achter de toonbank van het filiaal van de 
toenmalig bekende kaasspecialist Waaijer aan de 
Paul Krugerlaan (Transvaal) te vinden; Leo als fili-
aalchef, Ank als verkoopster. ‘Een heel ander soort 
mensen dan in de Lijsterbesstraat, recht voor z’n 
raap, maar leuk om mee om te gaan,’  herinnert Ank 
zich de clientèle.  

Leo ging zijn vrouw voor door na zijn pensioen lid 
van De Hyacint te worden. Toen ook Ank op zestig-
jarige leeftijd kon stoppen met werken, verleidde 
Leo haar om ook bij de club te komen. Hij had haar 
met zijn jarenlange ervaring niet alleen de fijne 
kneepjes van het spel geleerd (hij kon heel duidelijk 
instrueren), zij was ook heel enthousiast geraakt. 
Dat enthousiasme is nooit verdwenen en ook nu 
nog speelt ze zeker drie maal per week bridge; bij 
‘haar’ Hyacint en bij nog twee andere clubs. 

Bij De Hyacint kwam ze niet uitsluitend om gezellig 
te bridgen, nee ze zag al gauw dat meneer Spijkers, 
de oprichter van de club, wel wat assistentie kon 
gebruiken bij het organiseren van de wekelijkse 
bridgegroepen. Toen hij op hoge leeftijd te veel 
last kreeg van een oogkwaal gaf hij het stokje aan 
Ank over. 
Ze zet de benodigde spullen klaar, int de bijdrage 
van de deelnemers (ja, ja € 0,50 per keer), berekent 
na iedere bijeenkomst handmatig de scores van alle 
spelers die op lijsten komen te staan. Met wat com-
puterdeskundigheid van de jongere garde uit haar 
familie, kunnen de deelnemers hun scores thuis op 
de computer zien en anders op lijsten die zij iedere 
week in de bridgeruimte ophangt. 

Toekomst 
Ook al doet zij al ongeveer vijfentwintig jaar in alle 
bescheidenheid en met onverminderd plezier dit 
zinvolle vrijwilligerswerk, ze is ook wel voldoende 
realist om te beseffen dat ze het op een zeker mo-
ment niet meer zal kunnen opbrengen. Daarom zou 
het prettig zijn als er iemand uit de eigen gelederen 
opstaat om haar taken over te nemen. 
Ere wie ere toekomt. Ank Ruiterman komt die zeker 
toe. Ze is met haar staat van dienst als vrijwilliger 
een voorbeeld van wat de maatschappelijke bete-
kenis van dit soort mensen in onze tijd is. Ze zijn 
onbetaalbaar juist ook omdat ze alles Pro Deo doen! 

Leen Nauta 

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

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

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

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

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

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

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

Leen Nauta

Kom vrijblijvend kennismaken met

Healing TAI CHI
gezond bewegen voor jong en oud

Elke maandagmorgen om 10 uur
in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Elke dinsdagavond om 18 uur
in de Zonnebloemschool,

ingang gymzaal Zonnebloemstraat.

Voor informatie:
Benjamin Lochtenbergh

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

website: healingtaichi.nl

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

Maandagmorgen 08.00 - De Hyacint
Maandagmorgen 11.00 - Uitzicht
Dinsdagavond 17.30 - Uitzicht
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VRAGEN? WIJ HELPEN
U GRAAG VERDER!

Heerlijk wonen in uw eigen vertrouwde wijk. Dat is genieten. Maar wellicht kunt 

u wel wat hulp gebruiken. Een steuntje in de rug. Met Florence Thuis heeft u 

ADVIES, ONDERSTEUNING EN ZORG altijd dichtbij. Wij helpen u graag verder.

Wij bieden:
•  Sfeervolle restaurants en grand café`s
•  Servicepakketten met kortingen op  

diverse diensten
•  Gezellige activiteiten en welness
•  Thuiszorg en alarmering
•  Spreekuren huisverpleegkundigen
•  Ondersteuning en bemiddeling
•  Comfortabele huurappartementen,  

wonen met en zonder indicatie
•  Dagopvang
•  24-uursopvang
•  Kleinschalige verpleeghuiszorg

Woonzorgcentrum Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
T  070 - 754 55 66
 
Woonzorgcentrum Duinhage
De Savorin Lohmanlaan 202
T  070 - 754 16 66
 
Woonzorgcentrum Dekkersduin
Campanulastraat 6
T  070 - 754 55 66

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner 

de kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

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

Buitengewoon schoon!

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

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

W I J K W I J S  nummer 3 juli 201510 W I J K W I J S  nummer 5 december 20154



Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

De gemeente laat het gratis verwijderen. 

U hoeft het alleen maar te melden.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner 

de kans dat er meer graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

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

Buitengewoon schoon!

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

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

W I J K W I J S  nummer 3 juli 201510

Welkom 
Sinterklaas!

Dit bezoek van Sinterklaas werd mogelijk gemaakt door de winkeliersvereniging van de Goudsbloemlaan.
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Een oorlogskind 
Het zal je maar gebeuren: pas getrouwd,  je eerste 
kind op komst en dan niet alleen je huis maar ook 
je zaak moeten verlaten. Zijn ouders hadden een 
kruidenierswinkel aan het Distelvinkenplein (Vo-
gelwijk). Naar eigen zeggen werd hij daar verwekt, 
maar hij werd geboren in de Jasmijnstraat.  
Zoals zoveel Hagenaars moesten ook zijn ouders 
in 1943 evacueren vanwege de aanleg van de be-
ruchte Atlantikwall, een verdedigingswerk dat door 
de Duitse bezetter langs de hele Noordzeekust werd 
aangelegd. 
Na de bevrijding keerde het gezin Roos terug naar 
hun vertrouwde huis en de winkel. Het normale le-
ven moest weer op gang komen. Cor groeide er op 
en ging er naar de protestants christelijke Heldring-
school aan het IJsvogelplein waar zijn moeder als 
leerkracht werkte. 
Hij was, terugkijkend, niet een uitgesproken ijve-
rige en brave leerling. Hij hield wel van een beetje 
kattenkwaad uithalen. Thuis was daar door de no-
nonsense opvoeding weinig gelegenheid voor.  

Aanpakken 
Als kind al moest hij na schooltijd vaak helpen in 
de winkel van zijn vader. Die zorgde er ook hoogst-
persoonlijk voor dat, toen Cor een jaar of zestien 
was en herfstvakantie  had (hij zat op de mts), zijn 
eerste bijbaantje kreeg. Pa vond dat zijn zoon te 
veel luierde. Eenmaal terug van het doen van een 
paar boodschappen, sprak hij de, je kunt wel zeg-
gen, historische woorden: ‘Kom uit je bed want je 
moet zo meteen aan het werk bij Van Eyk aan het 
Goudenregenplein.’ Hij was er nog nooit geweest! 
Door deze dwingende actie van zijn ouweheer werd 
in feite de kiem gelegd voor zijn verdere toekomst 
nadat hij in 1959 een baantje bij Van Eyk had aan-
vaard. 

De oorsprong van deze zaak lag overigens in de 
Klimophof waar rond 1920 ene meneer  Vlaanderen 
een ijzerwarenzaak begon. Naast het gebruikelijke 
aanbod verkocht hij er ook een voor die tijd type-
rend assortiment van kachels, emmers, teilen (om 
je bij gebrek aan een douche in te wassen) en niet 

Hij komt er nooit helemaal van los 
En dat wil hij ook eigenlijk helemaal niet! We hebben het in dit portret over een, je kunt wel zeggen, 
markante ondernemer die naar de naam Cor Roos luistert. Ongetwijfeld zullen de meeste lezers de  
ijzerhandel aan het Goudenregenplein kennen, waar nu zijn beide zoons (Marco en Steven) al weer 
heel wat jaren de scepter zwaaien. 
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te vergeten van die prachtige Friese schaatsen. Na 
een paar jaar verhuisde zijn zaak naar het pas opge-
leverde nieuwbouwpand aan het Goudenregenplein. 
Het waren eigenlijk twee zaken naast elkaar. In de 
ene werden ijzerwaren en gereedschappen verkocht. 
In de andere, die Vlaanderen aan zijn dochter schonk, 
bestond het aanbod uit huishoudelijke artikelen. 
Weer later (1954) werd meneer Van Eyk de nieuwe 
eigenaar en was de naam Vlaanderen verleden tijd. 

Een eigen zaak lonkte 
Cor had nooit kunnen dromen dat hij zo bevlogen 
zou raken van deze zaak waar hij in het begin niet 
meer dan een hulpje was. Zodra hij uit school kwam 
(hij zat op de mts waar hij het diploma werktuigbouw 
behaalde) of vakantie had, was hij in de zaak te vin-
den. Nadat meneer Van Eyk, die ook wel zag hoe 
gedreven Cor was, had laten doorschemeren dat hij 
in hem wel een geschikte opvolger zag, kwam de 
motivatiemachine nog sterker op gang. 

Mocht hij dit echt willen, dan moest er eerst heel wat 
gebeuren: zijn mts-opleiding voltooien maar ook zijn 
middenstandsdiploma halen en verschillende vakdi-
ploma’s voor de ijzerwaren- en gereedschapshandel. 
Met die papieren op zak kon je je bij de Kamer van 

Koophandel laten inschrijven en kreeg je een vergun-
ning om een dergelijke zaak te mogen beginnen. 

Doordat hij een soort jeugddroom had, namelijk het 
starten van een eigen garagebedrijf, was hij in de-
zelfde periode ook met een opleiding autotechniek 
begonnen. Er doemde een lastig dilemma op, maar 
de weegschaal sloeg uiteindelijk toch door naar de 
geliefde ijzerwarenzaak. Die keuze leverde hem zelfs 
een jaar ontheffing van de dienstplicht op omdat Van 
Eyk geen personeel had.  

Er lonkte nog meer 
Nadat hij zijn zinnen op het overnemen van de zaak 
van Van Eyk had gezet, was het hard werken gebla-
zen. Niet alleen de benodigde diploma’s halen, het 
vervullen van de militaire dienstplicht en keihard 
werken in de zaak. Voor hobby’s en sporten was geen 
tijd en uitgaan met vrienden en vriendinnen deed 
hij alleen op zaterdagavond. Vaak naar De Pier in 
Scheveningen waar je destijds in De Piraat in een 
gezellige en beschaafde ambiance ook kon dansen. 
Daar leerde hij in 1968 zijn vrouw Marianne kennen, 
die als verpleegster in het Bronovoziekenhuis werkte. 
Al was het niet direct liefde op het eerste gezicht, er 
kwam toch een mooie en ijzersterke relatie uit voort. 

vervolg op pag. 8
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Inmiddels zijn ze zesenveertig jaar getrouwd en zo 
lang wonen ze ook bijna vlak naast de zaak in de 
Lijsterbesstraat. Cor heeft nooit anders gewild en zijn 
vrouw heeft er nooit moeite mee gehad. Hij voegt 
als doorleefde wijsheid nog toe: ’Je kunt geen zaak 
hebben als het thuis niet rustig is.’ 

Zijn lust en zijn leven 
Na zesenveertig jaar, waarin hun woonomgeving 
weinig veranderde en wat er wel veranderde - het 
Goudenregenplein bijvoorbeeld - wordt door  Cor 
als verbetering gezien en daarom voelen ze zich 
hier nog altijd op hun plek en hadden ook nooit 
verhuisplannen. 
Feitelijk wonen ze in het voormalige magazijn dat tot 
een ruime en smaakvolle woning werd omgetoverd. 
Tussen de zaak en de woning verrees het nieuwe 
magazijn. 

Ook al is hij gepensioneerd en heeft hij de zaak of-
ficieel aan zijn zoons overgedaan, hij is er emotio-
neel echt nog altijd bij betrokken. ’s Avonds na het 
eten gaat hij zo goed als altijd even achterom om 
‘zijn momentje’ in de zaak te hebben. Hij zorgt dat 
het alarm er ’s avonds wordt opgezet, doet nog wat 

boekhoudkundig werk en als de nood aan de man is, 
staat hij gewoon weer achter de toonbank. Zeker de 
gesprekjes met de oudere buurtbewoners bezorgen 
hem dan veel voldoening. 

Hij komt er nooit helemaal van los, maar wil dat ook 
eigenlijk niet. Hij koestert nog altijd zijn levenswerk 
ook al laat hij de zakelijke beslissingen over aan zijn 
zoons. 
Of het familiebedrijf ooit opnieuw door een nieuwe 
Roos zal worden voorgezet is de grote vraag. De 
beide zoons zijn niet het type vader dat hun kin-
deren stuurt zoals Cor ooit door zijn eigen vader 
werd gestuurd. Zij hebben zo hun eigen visie op 
opvoeden en hebben er alle vertrouwen in dat hun 
kinderen zelf heel goed in staat zullen zijn hun ei-
gen beslissingen te nemen en mogen daarbij hun 
eigen dromen najagen. Trouwens als het om een 
toekomstige opvolger gaat, stelt hij nuchter en  
realistisch vast: ‘Dat is iets voor ver na mijn tijd.’ 

Het was bijzonder om dit verhaal over een bevlogen 
ondernemer te kunnen optekenen.

Leen Nauta 

vervolg van pag. 7
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Vele handen maken licht werk 
Drie jaar geleden is op initiatief van biologiedocent 
Joris Koot van het Segbroek College een buurttuin 
ingericht op het braakliggende terrein in de hoek 
van het schoolgebouw aan het Blauwe Druifjespad. 
De school wilde een plek voor buitenlessen creëren 
en tegelijk iets terugdoen voor de wijk. Sindsdien 
steken vrijwilligers met veel plezier elke vrijdag-
middag tussen 13.30 en 17.00 uur de handen uit 
de mouwen: schoffelen, wieden, snoeien, zaaien 
en oogsten, en onderwijl gezellig kletsen, als het 
meezit in het zonnetje. Geen zwaar werk, maar er 
is altijd wel iets te doen. Vandaar dat ze graag in 
contact komen met wijkbewoners die het lekker 
vinden om in de frisse buitenlucht een handje mee 
te helpen. 
 
Groeien en bloeien 
In het midden van de tuin ligt een geurige krui-
denspiraal, een soort heuvel trapsgewijs beplant 
met kruiden. De zonaanbidders onder de kruiden, 
zoals rozemarijn, oregano, tijm en salie staan bo-

ven in de spiraal; vochtliefhebbers zoals bieslook, 
peterselie, citroenmelisse en munt meer in de scha-
duw en onderin. Om de kruidenspiraal heen staan 
frambozenstruiken, aardbeienplanten en diverse 
andere eetbare gewassen, zoals tomaten, knof-
look en asperges; en verschillende fruitbomen. Als 
ik halverwege oktober een bezoek breng aan de 
tuin, is vrijwel alles al geoogst, ook de appels en 
pruimen zijn geplukt, alleen de stoofperen hangen 
er nog. Die gaan het weekend de pan in bij Joost 
Lommelaars, de vrijwilliger die deze middag in de 
tuin aan de slag is. Een primeur, want hij heeft nog 
nooit van zijn leven een peertje gestoofd. In het 
voorjaar kan er opnieuw worden geoogst want voor 
de winterperiode is onlangs op het veldje tarwe en 
rogge gezaaid. Om deze ‘eetbare’ cirkel in de tuin 
heen groeit een keur aan inheemse planten. Vooral 
bij de vijver staan prachtige bloemen en planten.  

Bouwsels en beestjes 
Samen met kinderen is van organische materialen 
een groot insectenhotel gebouwd waarin voorals-

Niet vies van vuile vingers? 
Buurttuin ‘t Gouden Klavertje zoekt vrijwilligers voor de vrijdagmiddag.  

vervolg op pag. 11
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DANSERESSEN STARTEN DANSSCHOOL IN DE BLOEMENBUURT VAN DEN HAAG

Hou jij ook zo van dansen? Kom dan naar We Love 2 Dance! 
Er worden  professionele lessen  gegeven aan kinderen vanaf 3 jaar tot  aan volwassenen. 

We Love 2 Dance biedt lessen in Klassiek ballet, Hiphop, 
Modern-jazz, Streetdance, Peuter- en Kleuterballet, Kidsdance en Zumba.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.welove2dance.nl

Schrijf je snel in voor 
een gratis proefles!



besteed aan de verkeersveilig-
heid bij en rondom basisscholen 
in het stadsdeel Segbroek. Hierbij 
zullen de gemeente, politie, ba-
sisscholen en andere organisaties 
gelijktijdig optrekken met diverse 
projecten. 

Vanuit de politie en het gemeentelijke handha-
vingsteam kunt u verwachten dat wij diverse acties 
zullen houden gericht op het stoppen van verkeers-
overtredingen en overtredingen welke nadelige in-
vloeden hebben op de openbare rust en veiligheid.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderzoek van 
VVN, zie: https://vvn.nl/nieuws/2015/basisscholen-
kampen-met-gevaarlijke-verkeerssituaties-op-de-
school-thuisroute 

Uw wijkagent,
Karin van Raamsdonk

vervolg van pag. 9

nog vooral solitaire bijen hun eieren leggen. Met 
wilgentenen zijn een prieel en een bank gevlochten 
en met takkenbossen plekken ingericht waar vogels 
veilig kunnen nestelen. Met hout van een lariks uit 
de tuin van paleis ’t Loo is een mooie kist getim-
merd voor het tuingereedschap. Een pronkstuk. Er 
scharrelt een egel rond en in de vijver zie je hele 
scholen vissen zwemmen. Achteraf bekeken zijn 
die te vroeg uitgezet, dus de vijver moet regelma-
tig schoon worden gemaakt vanwege algengroei 
veroorzaakt door de uitwerpselen van de vissen. 
Eigenlijk hadden de planten eerst de kans moeten 
krijgen in te groeien. Het doet gelukkig niets af van 
de fraaie aanblik van deze groene oase tussen de 
bakstenen.  

Met of zonder handschoenen  
Heeft u groene vingers of bent u graag bezig in de 
natuur, meldt u dan aan als vrijwilliger. U kunt zelf 
bepalen hoe vaak u wilt komen, maar ze zijn bij 
voorkeur elke vrijdagmiddag met een clubje van 
vier personen aan het werk, dus schroom niet. Als 

u actief wilt zijn op uw eigen lapje grond, dan kunt 
u een stukje tuin adopteren. In dat geval krijgt u de 
sleutel van de poort en de gereedschapskist en kunt 
u op elk gewenst moment terecht. U mag planten 
wat u wilt, mits u zich aan de thema’s van de tuin 
houdt: eetbaar en inheems. 

Activiteiten in het groen 
‘t Gouden Klavertje is ook een uitgelezen plek voor 
andere activiteiten. Samen met de slijter van het 
Goudenregenplein is al eens een wijnproeverij ge-
houden. Momenteel denken ze na over een cur-
sus rietvlechten, of zingen in de tuin of misschien 
wel natuurgedichten maken. Mocht u een leuke 
suggestie hebben voor een activiteit, laat het de 
tuinclub weten.  

Voor meer informatie over de werkzaamheden of 
om u aan te melden kunt u mailen naar: 
joostlommelaars@gmail.com. U kunt ook bellen: 
06 52 38 45 96. 

Elisabeth van Elsen

Op 14 september 2015 presenteerde Veilig Verkeer 
Nederland de onderzoeksresultaten van het onder-
zoek van TNS NIPO naar de verkeersveiligheid bij 
2.311 basisscholen in Nederland. 
Maar liefst 83% van deze basisscholen heeft te ma-
ken met zaken die de verkeersveiligheid in de om-
geving van de school negatief kunnen beïnvloeden. 
Bij 58% van de scholen ontstaan er gevaarlijke situ-
aties door drukte tijdens het brengen en halen van 
leerlingen, bij 41% spelen er parkeerproblemen en 
bij 32% van de scholen zijn er gevaarlijke oversteek-
plaatsen op de school-thuisroute. Van de scholen 
waar nu nog geen verkeersbrigade is, geeft 10% aan 
dat er wel behoefte is aan een verkeersbrigade die 
helpt om kinderen veilig te laten oversteken op weg 
naar school, vooral vanwege het vele autoverkeer 
en vanwege het feit dat er weinig rekening wordt 
gehouden met voetgangers.
Naar aanleiding van dit onderzoek zal in de ko-
mende tijd op diverse manieren aandacht worden 

van de wijkagent

Veilig naar de basisschool in stadsdeel Segbroek
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Toevalstreffer 
Anneke is bij toeval bij zijdeschilderen terecht  
gekomen toen een demonstratie kettingen maken 
waar ze heen wilde, niet door bleek te gaan. Ze was 
er ogenblikkelijk door gegrepen en dacht: ‘Dat kan 
ik ook!’ Ze kocht de benodigde spullen, ging thuis 
met een vriendin zitten oefenen en bekwaamde 
ze zich via cursussen en boeken in de kunst van 
het beschilderen van dit ragfijne materiaal. Sinds-
dien verzorgt ze zelf workshops en cursussen voor 
mensen van alle leeftijden: ‘Iedereen kan het leren.  
Je hebt alleen een goed humeur nodig en hoeft niet 
te kunnen tekenen. Het is net als met een pianist. 
Die speelt ook werken van allerlei componisten, 
terwijl hij zelf niet hoeft te kunnen componeren. 
Iedereen kan zijn eigen kracht ontdekken. De een 

gaat heel figuratief te werk, de ander tekent din-
gen na of is heel spontaan met kleuren bezig. Het 
resultaat is altijd goed en de mensen hebben er 
altijd plezier in.’  

Procedé 
Zijdeschilderen is een bijzondere verftechniek die 
veel verschillende toepassingsmogelijkheden kent, 
vertelt Anneke. ‘Het begint met een raam waarop 
een lap zijde wordt gespannen. De grootte van de 
lap varieert: het kan een lap zijn van bescheiden 
omvang, maar grote oppervlakten zijn ook heel 
goed mogelijk. Het formaat wordt eigenlijk gedic-
teerd door het spanraam en verder uiteraard door 
de wensen van de maker. Vervolgens wordt met 
witte, gouden of zwarte zogeheten ‘gutta’ een pa-

Creatief dubbelportret 
Kleurrijk en klankrijk, zo kunnen we de kunst typeren van de dames met wie ik op zaterdag 10 oktober 
tijdens de Parelroute kennis maak. Anneke Gelderman schildert met verf en penseel prachtige taferelen 
op zijde. Hannah Smeets roept met woorden en klanken sprankelende beelden op in haar verhalen en 
gedichten. Kijken met woorden, noemt ze het zelf. Ik spreek beide dames in het wijkgebouw.
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troon getekend. Dit kan geometrisch of abstract 
zijn, maar ook vrij of figuratief. Alles is mogelijk, 
afhankelijk van het beeld dat degene die gaat schil-
deren in zijn hoofd heeft.’  

Terwijl ze me uitlegt wat gutta is - een stopmiddel 
dat voorkómt dat de verf waarmee het patroon 
later wordt opgevuld buiten de lijnen vloeit -, doet 
ze voor wat ze bedoelt. Ook laat ze zien dat er geen 
man over boord is, mocht de kleur toch uitlopen, 
want met een stukje vloeipapier en wat alcohol 
verdwijnt de vlek als sneeuw voor de zon. ‘Het is 
natuurlijk ambachtelijk werk, dus kleine oneffenhe-
den horen erbij, maar het moet geen soepzooitje 
worden!’ De gutta zit trouwens in buretten, kleine 
flesjes, en wordt met een normograaf, een zilver 
tekenpennetje, op de zijde aangebracht, om nog 
een paar vaktermen te noemen.  

Als de schildering af is, wordt hij door Anneke on-
der hoge druk in een snelkookpan gefixeerd. De 
verf dringt dan diep in de vezels van de stof, die 
een prachtige glans krijgt en heel soepel wordt. De 
lap zijde is daarna ook goed wasbaar.  

Producten 
Met zijdeschilderen kun je van alles maken: sjaals, 
herendassen, kerstkaarten, kussentjes, schilderij-
tjes… Voor haar oudere cursisten, wier handen 
wat trillen, gebruikt ze wel voorgetekende sjaals; 
voor jongere strijkverf, die je in tegenstelling tot 
stoomverf niet hoeft te fixeren. ‘De kleuren zijn dan 
wat fletser en de stof iets minder soepel, maar het 
resultaat kan meteen mee naar huis. Dat is plezierig 
voor jonge cursisten,’ aldus Anneke.  

Woordkunst 
Nauwkeurig waarnemen, daarin wortelt de schrijf- 
en dichtkunst van Hannah, en verder in een groot 
taalgevoel. ‘Ik was als kind al talig. Rond mijn vijfde 
had ik in no time het Duits onder de knie toen er in 
het dorp Duitssprekende Hongaarse kinderen kwa-
men wonen,’ herinnert ze zich. ‘En met mijn broer 
en zusjes maakte ik een soort strips. We maakten 
samen tekeningen en ik bedacht daar dan een 
verhaaltje bij. Zo reisden heel wat kinderen de  
wereld rond op zoek naar avontuur en belaagd 
door de grote boze wolf, want die lag altijd op de 
loer.’ 

Parelroute 2015 
Voor de zevende keer op rij werd in de Bloemen-
buurt de Parelroute gehouden. Wijkbewoners met 
creatieve talenten en bijzondere hobby’s of passies 
nodigden op zaterdag 10 oktober buurtgenoten en 
andere belangstellenden uit om te komen 'proe-
ven' van hun werk – soms zelfs in letterlijke zin. Wie 
van een goed glas wijn houdt, kon dit jaar zijn hart 
ophalen aan de biologische kwaliteitswijnen van 
Mdm Bouquet in de Cyclaamstraat. Een andere 
nieuwe deelnemer was Annelies Koeleman, een 
creatief multitalent, die naast tekenen en beeld-
houwen, textiel bewerkt en zijde beschildert. Zij 
was te bewonderen op de Goudsbloemlaan samen 
met viltkunstenares Mira Payens die haar viltwer-
ken altijd een persoonlijke betekenis meegeeft. 

Ook enkele bekende parels waren weer van de par-
tij. Duo Blanchesse verzorgde in buurthuis Eltheto 
maar liefst drie concerten: twee met liederen van 
Schumann, Haydn en Mozart, en één met popu-
laire Amerikaanse songs. Tegelijkertijd vermaakte 
kleinkunstgezelschap Kluister het publiek in de 
Burcht met zijn grappige en ontroerende teksten 
en Nederlandstalige liedjes. Auteur Ria Schopman 
sprak over de blije schrijver, want volgens haar 
is het schrijverschap een vreugd en geen triest 
geploeter zoals vaak wordt beweerd. Evelien de 
Vreugd toonde haar mixed media collages in de 
stijl van de jaren ’50, en beeldend kunstenaar Evert 
de Vreugd zijn doeken met auto’s: gedeukt en ge-
butst, maar ook puntgaaf en glanzend. 

Evenals de afgelopen twee jaar werd het program-
ma met zorg samengesteld door de werkgroep 
Parelroute flora- en faunawijken. De feestelijke 
opening had plaats met koffie en gebak in het 
wijkcentrum De Hyacint. Het was een aangename 
tijdsbesteding op deze mooie zaterdag in oktober. 

Mocht u de route hebben gemist of meer infor-
matie willen, kijkt u dan op Facebook of op www. 
parelsvandefloraenfaunawijken.nl.

vervolg op pag. 15
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Met een Zeker Thuis abonnement kunt u met een organisatie achter de hand veilig thuis blijven wonen.  
U bent hiermee verzekerd van:

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

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

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

Zeker Thuis abonnement
Met een veilig gevoel thuis blijven wonen

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

 

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

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

 Bevers
 Babbelaars

Beverkolonies 
 

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

elke zaterdag van 14:00 tot 16.30  
Welpen 
De speurdershorde 

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

Welpen  
Zonnestralen 

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

Welpen 
De Woudwachters 

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

Scouts 
De Bosgeuzen 

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

Scouts 
Phoenixvendel 

Meiden 11 tot 15 jaar 
elke zaterdag van 14:00 tot 17:00  

Explorers 
Dhaulagiri 

Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar 
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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Muzikaliteit 
Toch waren tekenen en schrijven niet de grootste 
familietalenten, dat was muziek. Ook Hannah was 
voorbestemd voor de muziek, sinds ze op haar vijfde 
achter de piano werd gezet, maar plankenkoorts 
belette haar er daadwerkelijk haar carrière van te 
maken. Vandaar dat ze het best spannend vond om 
tijdens de parelroute voor te lezen uit eigen werk. 
‘Tot mijn verwondering vonden de mensen het mooi,’ 
merkt ze op. ‘Het feit dat je iets deelt met anderen, 
dat je respons krijgt, voegt wel iets toe.’ De muzikali-
teit vinden we terug in het ritme en de klankkleur van 
haar gedichten, zoals duidelijk blijkt uit onderstaand 
citaat. Het is afkomstig uit het gedicht Concert voor 
grondwerken, alarmdiensten en gevelreinigers in E mi-
neur, dat ze op 10 oktober voordroeg: 

Tandartsboren in kwadraat 
die in staccato rails blootleggen. 
Reuzetanden vreten steen 
en asfalt; 
woedende fortissimi.  
Drakenmuilen 
braken brokken in containers. 
Oranjemannen tikken baksteen. 

Inspiratie 
Behalve aandachtig kijken, is een open oor belang-
rijk. Hannah wordt getriggerd door dingen die ze 
opvangt, zoals het woord ‘kerstballengelul’ uitge-
sproken door een zwerver op straat. Het ritme van 
het woord sprak haar aan: ‘Het had voor mijn gevoel 

iets springerigs, en ook iets stekeligs.’ Het verleidde 
haar tot het schrijven van een kort verhaal waarin 
de man zegt: ‘Goede voornemens, mevrouw, de mens-
heid zit vol goede voornemens op 1 januari en ik zeg 
u, het is allemaal bedotterij en prietpraat. Kerstbal-
lengelul, dat is het!’. Met haar korte verhalen mag ze 
de lezer graag iets mee geven en aan het denken 
zetten. Daarin gaat het meer om de filosofische blik. 
Toch blijft ook hier de melodie belangrijk.  

Herschrijven 
De ene keer kost het schrijven haar nauwelijks 
moeite, de andere keer schaaft ze net zo lang tot 
het niet meer schuurt, maar altijd doet ze het met 
plezier. Haar laatste werk bestaat uit een reeks korte 
gedichten over de zee met de titel Zeegezichten. Ze 
schreef ze de afgelopen zomer. 

Traag is de zee vandaag.  
Ze neemt 't ervan,  
baadt in de zon. 
Loom slaat ze haar golven om en om, 
laat ze uitrollen op het zand.  
Ze sist niet vandaag,  
het is een langzaam ruisen.  

Elisabeth van Elsen 

               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

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

of knutselmiddag voor kinderen etc.

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

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

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

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

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

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl
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Voor meer informatie over cursussen en workshops 
zijdeschilderen kunt u contact opnemen met Anneke 
Gelderman via: 06 22 43 27 19. 

vervolg van pag. 13
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Goudsbloemlaan - Den Haag
Tel. 070-345.87.77

Naailes voor 
beginners en 
gevorderden

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

Annelies Koeleman

Goudsbloemlaan 37
Tel: 06 24772791
www.annelieskoeleman.nl

 

KIPSPECIALITEITEN    SOEPEN 

MAALTIJDEN   

WILD     GRILLPRODUCTEN 
 

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

Goudsbloemlaan 142  070 3470506 
www.hanskipenmeer.nl 

Goudenregenplein 50-53, Den Haag
telefoon 070 - 3603607
www.roosijzerhandel.nl

• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf 
 (wij mengen ook elke gewenste kleur)

• Sanitair en elektra
• Victorinox Zwitserse zakmessen

Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk !

 ROOS  IJZERHANDEL

a

ef
f

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

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

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

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least
Voor een goed en eerlijk advies.

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

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

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

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

Zelfs verhuur van: 
• vloerbedekkingsreinigers 
  en toebehoren

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

VOOR EEN 
GOED EN EERLIJK 

ADVIES

Balanspunt

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

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

*Op een Reiki behandeling

EXTRA ENERGIE•ONTSPANNING•MEER IN BALANS

✂
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Ooit woonde ik naast een bak-
ker. Zijn specialiteit was dat 

ene gebakje. Begin december 
het portret van de Sint bovenop. 

En eind december het portret van de Kerstman.   
Een overbekend gebakje. Maar hoe schrijf je die 
naam eigenlijk? In het Nederlands of in het Frans? 
Ik snuffelde wat in oude en nieuwere (woorden)
boeken. Altijd leuk om te zien hoe een woord in de 
loop van tijd verandert. Een kleine selectie:    

- C.J. Wannée (kookboek 1910) plakt Nederlands en 
Frans aan elkaar en noemt het gebak: ‘Tompousses;’

- Koenen (woordenboek 1923) zegt: ‘Tom pou’ce;’ 
- Koenen (woordenboek 1974) zegt: ‘Tompoes:’ soort 

gebakje van bladerdeeg met room ertussen.

Hoe dan ook, wie kent dat gebakje niet? Helaas niet 
meer met de beeltenis van Klaas of Santa, maar 
soms nog wel met een slinger slagroom op het 
knalroze of camelbeige geglazuurde dak. Altijd 
goed op de gebaksbordjes. Kunnen die ook weer 
eens uit de kast.  
Volgens Wannée moet-ie 12x5 cm zijn, een Tom-
poes. Bij de meeste bakkers lijkt het er op. Geloof 
het of niet, ik heb ze hier en daar nagemeten, vlak 
na openingstijd, als ze nét in de vitrines lagen, zij 
aan zij, de glazuurruggetjes glanzend in het neon-
licht. Over dat nameten moesten de dames ach-
ter de toonbank hartelijk lachen. Zo krijg je een  
gesprek.  
Of ze zelf nog weleens een Tompoes aten, met de 
hele dag al dat gebak om zich heen, vroeg ik dan. 
De meeste dames knikten enthousiast. 
Op een dag kwam er na mij een klant de zaak in, 
een dame. Ze zag de Tompoezen. Zei dat ze er héér-
lijk uitzagen. Ze kocht er vier. Ik vroeg of ik haar 
mocht vragen hoe zij een Tompoes at. Dat mocht. 
In haar familie aten ze hun Tompoes allemaal op 
een andere manier. 

 Tompoes  In de 
buurt
gebleven

‘Bij ons ook,’ zei een tweede 
klant die binnenkwam, een 
heer. Hij kocht er drie. Toen was 
de vitrine leeg. Er ontstond een 
levendige discussie over de ma-
nieren waarop je een Tompoes 
kunt ‘handelen’. Het gesprek hield niet op. Misschien 
werden zij vrienden, die dame en heer.  
Ik nam afscheid. Ik ging op weg. Ik vroeg aan ie-
dereen die ik tegenkwam of ik het mocht vragen. 
Niemand zei van niet. Ik vroeg het aan een vrouw 
op straat naast d’r hond op zijn hurken. Ik vroeg het 
aan een man in zijn invalidenwagentje, hond op 
schoot, vrouw achterop. Ik vroeg het aan Loukie op 
de Thomsonlaan en Marianne in de tram: ‘Hoe eten 
jullie een Tompoes?’ Aan de andere tramgangers 
hoefde ik het niet eens meer te vragen. Iedereen 
bemoeide zich ermee. Ook hier weer een leven-
dige discussie, bleken ze allemaal in hun familie de 
Tompoes op een andere manier te eten! Zelfs in de 
familie van de controleur.  
Al die manieren voor u beschrijven, is onmogelijk. 
Ik heb maar één pagina. De redactie is streng. De 
meest genoemde heb ik op een rijtje gezet. Doe er 
uw voordeel mee. Probeer eens een andere manier 
dan die ene, waarop u al zo lang dit populaire ge-
bakje verorbert:    
1. Bovenkant eraf pakken. Room aflepelen. Onder-

kant opeten. Bovenkant opeten. 
2. Bovenkant eraf pakken. Opeten. Room aflepelen. 

Onderkant opeten. 
3. Bovenkant eraf pakken. Onderkant met room 

erop naar en in de mond. Hapsgewijs opeten. 
Bovenkant weggooien (hangt van de kleur af ) 
of opeten.

4. (Voor de langzame genieters): Snij het geheel 
voorzichtig doormidden.  Pas dan 1, en/of 2, en/
of 3 toe op beide aparte helften.  

Ik wens u een gezellige decembermaand toe en alle 
goeds voor 2016! 

Eva Kuylman

Antwoorden Puzzel Wijkwijs 4-2015
1. Statler & Waldorf, 2. Klaas Vaak, 3. Donald Duck, 4. Guust Flater, 5. Willy Wortel, 6. Pinokkio, 7. de Kerstman, 
8. de Hulk, 9. Tita Tovenaar. 
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Luchtkwaliteit 
Naast de hoeveelheid roetdeeltjes is het gehalte aan 
stikstofdioxide in de lucht een goede maatstaf voor 
de ernst van de luchtvervuiling. Ter bescherming 
van mens en natuur is de maximaal toelaatbare 
concentratie stikstofdioxide door de Wereldgezond-
heidsorganisatie vastgesteld op 20 µg/m³. De Eu-
ropese Unie heeft deze waarde op eigen instigatie 
verhoogd tot 40 µg/m³. Maandelijkse metingen van 
de actiegroep ‘Adem Graag in Den Haag’ in samen-
werking met Milieudefensie wijzen uit dat zelfs deze 
verdubbelde norm op verschillende plekken in onze 
stad flink wordt overschreden. En dan zijn de maan-
den oktober tot en met december, die vanwege de 
weersgesteldheden de meest vervuilende zijn, nog 
niet eens meegeteld! Hoog tijd voor dwingende 
maatregelen. Als blijkt dat die in de Haagse politiek 
achterwege blijven, is het tijd voor actie.  

Rochelroute 
En daar gingen we. Met mondkapjes voor en gewa-

pend met toeters en ratels, fietsen we op zaterdag 
7 november de ‘rochelroute’, een 7 kilometer lange 
tocht door een aantal van de smerigste straten van 
Den Haag. Straten waar de luchtkwaliteit dermate 
slecht is dat die een bedreiging vormt voor de volks-
gezondheid. We starten op het Vaillantplein (40 µg/
m³), doen onderweg de Hoefkade (46 µg/m³) en de 
Javastraat (48 µg/m³) aan en eindigen op het Spui. 
Daar worden we ontvangen met vrolijke muziek van 
‘Eigen hulp’, een kleurrijk straatorkest bestaande uit 
fervente fietsers. Hun fietsplezier wordt de laatste 
jaren echter regelmatig vergald door rochelende 
hoestbuien.  

Nadat via de megafoon aan omstanders is uitgelegd 
wat het doel is van deze ludieke actie, begeven 
we ons naar de Centrale Bibliotheek. Ter plekke 
krijgt wethouder De Bruijn van verkeer het onder-
zoeksrapport met alle door vrijwilligers verzamel-
de meetresultaten aangereikt door Nol Witte van 
‘Adem Graag in Den Haag’.  

Doet u mij maar een snuifje frisse lucht 
Gezonde lucht is van levensbelang en zou hoog op de politieke agenda moeten staan. Het tegendeel 
is waar. In het ‘Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018’ van wethouder De Bruijn uit het Haags college is  
vrijblijvendheid troef. Als dat zo doorgaat kunnen we binnenkort naar lucht happen in plaats van 
ademhalen. 

Foto: Michiel Wijnberg

W I J K W I J S  nummer 5 december 201518



Gebrek aan daadkracht 
Politiek Den Haag lijkt doorgeschoten in de partici-
patiegedachte. Het ‘Actieplan Luchtkwaliteit 2015-
2018’ laat het graag aan de burger zelf over om 
zijn oude auto de deur uit te doen of wat vaker de 
fiets te pakken. Volgens Fred Vorstman, een van de 
initiatiefnemers van de fietstocht door Den Haag, 
moet het plan van wethouder De Bruijn van verkeer 
‘tanden krijgen’. Nu komt het neer op een vriendelijk 
verzoek aan bewoners wat minder te barbecueën 
en vervuilende auto’s in te ruilen. Maar de noodza-
kelijke zware maatregelen ontbreken! Aan milieu-
zones wordt niet getornd, er komt geen uitbreiding 
van het verbod voor vervuilende dieselvoertuigen 
in de binnenstad. Ook komt er geen ontmoedigend 
parkeerbeleid en het openbaar vervoer wordt even-
min verbeterd. Met alle kwalijke gevolgen voor de 
volksgezondheid. 

Zuurstofgebrek 
We weten allemaal dat fietsen gezond is, maar als 
je bij de huidige luchtkwaliteit de fiets pakt, word 
je dermate blootgesteld aan schadelijke stoffen, 

Foto: Michiel Wijnberg

dat je subiet zes maanden kunt aftrekken van het 
jaar winst dat regelmatig fietsen oplevert. Het zal 
toch niet zover komen dat we binnenkort voor een 
beetje gezonde lucht de zuurstofcabine moeten 
opzoeken!? 

Elisabeth van Elsen 

‘Adem Graag in Den Haag’ is een actiegroep van ver-
ontruste burgers en leden van milieu- en natuurorga-
nisaties. Zie voor meer informatie over de meetgege-
vens: www.facebook/ademgraagindenhaag. 

Geef het door!
Samen met je kind op de bank knus een boekje 
lezen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn 
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 
Mensen die daardoor hun kinderen niet durven 
voorlezen of niet durven helpen op school.

Voor die mensen, die wel een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken bij het oppakken van de taal, is er nu 
het project ’Geef het door!’ Dit project koppelt de 
‘Voorleesexpress’ en ‘Taal voor Thuis’ aan elkaar en 
heeft als doel de taalontwikkeling van zowel ouders 
als kinderen te vergroten. 

Bij de ‘Voorleesexpress’ worden kinderen 20 weken 
door vrijwilligers voorgelezen en wordt de ouders 
verteld hoe ze het interactief voorlezen kunnen 
overnemen.

‘Taal voor Thuis’ behandelt stap voor stap onder-
werpen die voor ouders belangrijk zijn in relatie tot 
hun kind(eren). Voor ouders met kinderen op de 
voorschool gaat het over gezondheid, rijmpjes, die-

ren en dergelijke. Voor ouders met kinderen op de 
basisschool gaat het over het te voeren 10-minuten-
gesprekje, helpen bij een spreekbeurt, mee naar de 
open dag enzovoorts.

‘Geef het door!’ werkt als een sneeuwbal. Door kennis 
te delen en door te geven groeit de sneeuwbal. Deze 
wordt groter naarmate ouders meer zelfvertrouwen 
krijgen op het gebied van taal. Hun enthousiasme 
en betrokkenheid geven ze door aan hun kinderen 
en hopelijk geven die kinderen hun enthousiasme 
ook weer door!

‘Geef het door!’ is nog op zoek naar vrijwilligers. 
Spreekt het bovenstaande u aan? Neem dan eens 
contact op. Met een tijdsinvestering van 3 uur per 
week helpt u een gezin een stap vooruit.

Meer informatie: Iris de Ruiter, 06 – 282 227 94 / 
i.deruiter@zebrawelzijn.nl
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Loodgieter, centrale verwarming, gas-, water-, sanitaire en elektrische installaties én

zonnepanelen.

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

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

het juiste adres!

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

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

E-mail: wvdaa@hetnet.nl, website: www.wvdaa.nl
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Na de uitzending van een talkshow staan Arie Slob, Frits 
Barend, Ali B en Robbert Dijkgraaf aan de bar nog even 
na te praten: ‘Ik heb wel eens gelezen over quantumme-
chanica,’ vertelt de voormalig fractieleider van de (-1-) 
tegen de directeur van (-2-) University, ‘maar ik snap er 
niks van.’ Robbert citeert lachend een beroemde quote: 
‘Wie QM begrijpt, heeft er niks van begrepen,’ om vervol-
gens toch een poging te wagen: ‘QM houdt zich bezig 
met het allerkleinste; deeltjes waaruit u en ik, en al het 
zichtbare uit ons heelal is opgebouwd. Zo zoeken ze in 
Zwitserland bij (-3-) naar deze puzzelstukjes - denk aan 
het lang vooraf voorspelde (-4-)deeltje - om antwoord te 
krijgen op grote vragen waarom alles is zoals het is. Het 
bizarre zit in het gedrag van de deeltjes zelf. Zo tonen 
simpele proeven aan dat wanneer een enkel deeltje niet 
wordt gemeten, het niet bestaat, maar dat het als een 
waarschijnlijkheidsgolf overal tegelijk is. Pas na waarne-
ming of meting krijgt onze vertrouwde realiteit vorm.’ Bij 
Frits, die tijdens de uitzending al moeite had de bestuur-
lijke beslommeringen binnen (-5-) te verklaren, staan de 
zweetdruppels op het voorhoofd. Dijkgraaf stelt hem 
gerust: ‘Niemand snapt het, toch kan onze hedendaagse 
technologie niet zonder. De grootste uitdaging is echter 
om QM te verenigen met de (-6-) tot een ‘theorie van 
alles’.’ Arie en Ali fronsen de wenkbrauwen. ‘Het blijven 
theorieën,’ zegt Arie. De snaartheoreticus lijkt onbewust 
een gevoelige snaar te hebben geraakt en geeft toelich-
ting: ‘Een theorie in de wetenschap is wat anders dan in 
de volksmond. Wanneer allerlei verhalen rondgaan over 
wie mogelijk gevoelige informatie gelekt heeft naar 
een krant, zijn dat theorieën. Als harde bewijzen zich 
keer op keer opstapelen gaat men in de wetenschap 
pas van een theorie spreken.’ De eerste zweetdruppels 
worden nu ook bij Arie zichtbaar. ‘De Commissie (-7-) 
is ingesteld, maar in de wetenschap mag iedereen zich 
met een theorie bezighouden,’ vervolgt Robbert. ‘Als je 
een theorie kunt weerleggen en je weerlegging wordt 
wereldwijd experimenteel bevestigd, dan wordt een 
theorie weer net zo makkelijk van tafel geveegd. Mede 
hierdoor twijfelt niemand binnen de wetenschap nog 
aan de relativiteits-, oerknal- of evolutietheorie,’ zegt 
Robbert. ‘Toch zijn er veel mensen die een andere op-
vatting hebben,’ houdt Arie hem voor. De hoogleraar 
giet de verklaring in een analogie: ‘Als men wil weten 
of ergens in een afgelegen gebied gevaarlijke beren 
leven, stuurt men onderzoekers. Stel dat overal voetaf-
drukken, haren, en andere sporen worden gevonden 

die van een gevaarlijke beer blijken te zijn. Ik ga daar 
niet kamperen ook al is de beer zelf niet gespot. Stel 
nu dat dezelfde onderzoekers helemaal geen sporen 
vinden en toch beweren dat er beren zijn. Als ze dat 
lang genoeg benadrukken, nemen de mensen geen 
risico en raken ze gaandeweg overtuigd.’ ‘Dat is mij te 
makkelijk,’ zegt Ali. ‘Er zit verschil tussen iets klakkeloos 
aannemen en iets ervaren of voelen.’ Robbert benadrukt 
dat hij dit niet wil bagatelliseren en er alle respect voor 
heeft. Toch wil hij ook een andere optie open houden: 
‘Vroeger had je in de dagelijkse soap GTST de gemene 
blonde dame (-8-). Zo gemeen dat deze actrice op straat 
werd uitgescholden. Andere acteurs hadden dan weer 
te maken met stalkers die zielsveel van het personage 
waren gaan houden. Realiteit en fantasie zijn bij deze 
mensen door elkaar geraakt door zich dag in dag uit 
van fictie te bedienen. De gevoelens ervaren zij als echt.’ 
Frits bedient zich gauw van een grap: ‘Ik hou nog steeds 
van (-9-) ook al speelt hij de hoofdrol in een grote soap 
over slecht voetbalbeleid.’ Snel hervat hij: ‘Waar staat 
de wetenschap tegenwoordig?’ Robbert kan het niet 
laten: ‘Als door de geschiedenis heen wetenschap niet 
was verboden ten koste van andere opvattingen, dan 
hadden we nu allang schone energie en een medicijn 
voor alles. Maar onderzoek kost geld en is afhankelijk 
van subsidies, waardoor het een politieke kwestie wordt.’ 
Arie ziet het belang van schone energie en medisch on-
derzoek in, maar is terughoudender wat betreft andere 
vakgebieden: ‘Hoeveel geld je er ook in stopt, het kan 
nooit verklaren waarom zoveel factoren precies zijn 
zoals ze zijn. Dat is namelijk geen toeval.’ Hij noemt als 
voorbeeld de afstand van de aarde tot de zon. ‘Het is 
maar hoe je het bekijkt,’ zegt Dijkgraaf. ‘Als een dakloze 
een huis mag uitkiezen in een oneindig grote straat, 
waar de meeste huizen onder water staan, afgebrand 
zijn of geen dak hebben, dan kiest hij dat ene huis dat 
wel bewoonbaar is.’ Doelend op miljarden planeten met 
een zonnestelsel. ‘Maar zich dan afvragen waarom hij 
een dak heeft, heeft natuurlijk geen enkele betekenis. 
Net zo min als vragen waarom de afstand aarde - zon 
precies goed is.’ Arie haast zich om te zeggen dat dit huis 
dan wel gebouwd moet zijn door iemand. ‘Maar dan is 
dit aannemersbedrijf wel erg inefficiënt en ontbreekt de 
kennis om het in één keer goed te doen,’ antwoordt Rob-
bert. Het is duidelijk, het gezelschap zal het niet eens 
worden maar ze kunnen het prima met elkaar vinden. 
Ze schudden elkaar welgemeend de hand. Als Robbert 
naar huis rijdt, voelt hij zich toch een beetje schuldig. Na 
(-10-) hoopt hij desalniettemin dat de wetenschap zo 
snel mogelijk aan alle twijfels een einde maakt. 

(JFP)  
De antwoorden vindt u in Wijkwijs Nr. 1/2016.

Kennisquiz  ? ? 
?
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Het winkeltje op de Goudsbloemlaan 
Al weer bijna twee jaar later zitten we samen aan een 
versgezet glas thee en doet Linda haar verhaal over 
de ondergang en de wederopstanding van hun zaak 
aan de Goudsbloemlaan, die ingeklemd ligt tussen 
bakkerij ’Victor Driessen’ (sinds kort meesterbakker 
’Roodenrijs’) en de nu in een winterslaap verkerende 
ijswinkel ’Donna’. Vóór de doorstart in afgeslankte 
vorm hoorde de winkelruimte van ’Donna’ ook bij 
‘Keep in Touch’. 

De bijzonder smaakvol ingerichte etalage lokt me-
nige passerende vrouw - mannen hebben hier weinig 
te zoeken of ze moeten een aardigheidje voor hun 
partner zoeken - naar binnen om zich aan een keur 
aan exclusieve kleding, mode- en woonaccessoires 
en bijous te verlekkeren. 
Zelf noemt ze het een kleding- annex cadeauwinkel 

voor vrouwen, ongeveer tussen de 25 en de 55 jaar. 
Die komen regelmatig even binnenwippen om te 
kijken wat er nu weer voor hen aan leuks is vergaard, 
want iedere week gaan Linda en Patrick (op zondag 
en donderdag) bij verschillende grossiers langs om 
in te kopen. Daarbij is het ‘boter bij de vis’ waardoor 
ongeveer alle artikelen die ze te koop aanbieden al 
zijn betaald. Zo komen ze nooit met grote, nog te 
verkopen voorraden te zitten en wisselt het toch al 
gevarieerde aanbod heel vaak. 
Deze manier van inkopen bevalt hun erg goed. ‘Het 
geeft een enorme rust’. Vroeger, toen ze met haar 
man Patrick nog drie zaken runde (‘Keep in Touch’ 
stond voor een keten van damesmodezaken: één in 
Heemstede (de oudste) en twee in Den Haag, in de 
Hoytemastraat en aan de Goudsbloemlaan), kochten 
ze op modebeurzen en in de showrooms van grote 
damesmodemerken per seizoen in. Het overzicht 

Wat anders dan doorknokken en hopen
 
Het verhaal van Linda Schoemacher (geboren in Zeist in 1970) doet sterk denken aan dat van een  
feniks, een vogel uit de Griekse mythologie die in staat was steeds opnieuw uit zijn eigen as te herrijzen. 
In januari 2014 slaat het noodlot toe en wordt de zaak ’Keep in Touch’ die zij samen met haar man Patrick 
runt, failliet verklaard. Amper drie maanden later maken ze met ‘In Touch’ een comeback. ‘Keep’ moest er 
van de curator af, omdat een failliet verklaarde zaak niet onder dezelfde naam mag doorstarten.  
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over de nog openstaande rekeningen van hun cre-
diteuren werd een steeds lastiger boekhoudkundig 
probleem. 

De ICT-er ging de mode in 
Het was de liefde die Linda, nu 45 jaar, in de dames-
mode deed belanden. Ze was voor die tijd een van 
de weinige vrouwen die in de ICT-sector - een echt 
mannenbolwerk - haar boterham verdiende. In haar 
vrije tijd tenniste ze graag en toen ze weer eens een 
balletje sloeg, nu zestien jaar geleden, kwam ze haar 
toekomstige man, zelf ook een fervent tennisser, 
tegen en er bloeide een mooie relatie op.  
Hij zat in de damesmode en toen Linda door om-
standigheden zonder werk kwam te zitten en zich na 
een jaartje freewheelen stierlijk begon te vervelen, 
kwam ze in 2004 in de zaak en zo bleef het tot op de 
dag van vandaag. Niet alleen zakelijk vormen ze een 
hecht koppel; ze vullen elkaar prima aan: zij (stier) is 
de meest zakelijke en Patrick (kreeft) is de man van 
de visie op ondernemen. 
Ook privé ging het hun jarenlang voor de wind en ze 
schonken het leven aan twee zoons, die ze de namen 
van twee beroemde Zweedse tennissers gaven: Mats 
(Wilander) en Björn (Borg). Hun jongens zijn nu acht 
en elf jaar oud. Zo hebben ze toch maar een mooie 
‘herendubbel’ op de wereld weten te zetten. 

De wet van Murphy 
Aanvankelijk liepen hun drie zaken prima, maar daar 
kwam gaandeweg de recessie danig de klad in. Dat 
een ongeluk meestal niet alleen komt, ondervonden 
ze aan den lijve toen de zakelijke zorgen zich opsta-
pelden. Leveranciers moesten steeds langer op hun 
centen wachten, er ontstonden huurschulden en of 
dat al niet genoeg was, de (keiharde) belastingdienst 
wilde heel veel geld zien en gaf hun eind 2013 niet 
langer respijt om de gigantische belastingschuld 

af te lossen. Vóór in januari 2014 het doek viel, za-
gen Linda en Patrick dat zich een drama aan het 
voltrekken was en ze voelden zich steeds verder in 
het moeras wegzakken. 
Een faillissement bleek onafwendbaar. Hun spullen 
werden geveild, ze raakten in de bijstand gevolgd 
door de bijzondere bijstand. ‘Zo goed is het voor 
zelfstandige ondernemers in Nederland echt niet 
geregeld!’ merkt ze kritisch op.  
Of er al niet genoeg ellende over hen heen was geko-
men, moest Linda in die periode een flinke operatie 
ondergaan, waarna ze rustig aan moest doen, maar 
daar kwam bitter weinig van terecht. Ook de gezond-
heid van Patrick baarde grote zorgen. 

Toen ze, na het tekenen van het nieuwe huurcon-
tract, de sleutel hadden, konden ze na een week 
keihard werken hun afgeslankte winkeltje ‘In Touch’ 
openen. De muur die nog tussen de twee winkel-
panden moest worden opgetrokken, kwam pas na 
een maand gereed, maar ze wilden koste wat kost 
open en weer wat verdienen. Van  bloemenbuurman  
Pascal - een ‘topper’ vindt Linda - leenden ze een 
soort schot waarmee ze in het gapende gat naast 
de feitelijke winkel iets van een pasruimte creëerden. 

Nog steeds, ook nu weer, komen de tranen als Linda 
over die vreselijke periode vertelt. De impact daarvan 
is nauwelijks te beschrijven. Met een: ‘Dat gun je je 
ergste vijand niet!’, schetst zij die bijna traumatische 
ervaring waarbij ze echt alles kwijt waren. 
Gevraagd naar de manier waarop ze die ellendige 
periode zijn doorgekomen, is haar reactie even be-
grijpelijk als aandoenlijk: ‘De kinderen! Die moesten 
er zo weinig mogelijk van te lijden hebben.’ Dat was 
hun sterkste drijfveer om door te knokken en een 
mogelijkheid te vinden om naar een doorstart toe 
te werken.
Gesteund door familie, vrienden (‘een vriendin heeft 
ons financieel geholpen’) maar ook door verschillen-
de collega-ondernemers van de Goudsbloemlaan en 
niet te vergeten door de schare van trouwe klanten 
worstelden zij zich uit hun benarde situatie.  
Ook hulde aan de verhuurder die con amore mee-
werkte om in een afgeslankte vorm verder te kunnen 
gaan. Linda is de sociaal voelende verhuurder nog 
steeds heel dankbaar omdat die in plaats van uitslui-
tend de huurpenningen te innen, met hen meedacht 
om een acceptabele oplossing te vinden. 
Ondanks dat het nu bijna twee jaar geleden is dat 

vervolg op pag. 25
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               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

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

of knutselmiddag voor kinderen etc.

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

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

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

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

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

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl

W I J K W I J S  nummer 3 juli 201518 W I J K W I J S  nummer 5 december 201524



               Magnolia Center    
Magnolia Center biedt u de ruimte om 

zelf iets te organiseren
Denk bijvoorbeeld aan:

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

of knutselmiddag voor kinderen etc.

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

Magnolia Center                       0628 304 134

Magnoliastraat 38
2565 BZ  Den Haag

Email: 
magnoliacenter38@gmail.com

www.magnoliacenter.nl                               

Flexibele 
Ruimte Verhuur

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

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

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

Leontine Lenferink, tel: 06 28912550 www.nu-n-nu.nl
Daal en Bergselaan 56R, Den Haag info@nu-n-nu.nl

W I J K W I J S  nummer 3 juli 201518

P E R S B E R I C H T

De stichting  Oorlog in mijn Buurt  organiseert 
educatieve projecten voor basisscholen, waarin 
leerlingen uit de hoogste klassen de kans krijgen 
ouderen te interviewen die tijdens de oorlog in de 
wijk woonden waar de leerlingen nu opgroeien. 

De kinderen bezoeken in drietallen (oud-)bewoners 
van hun wijk. Ze worden hierbij begeleid door de 
stichting Oorlog in mijn Buurt. Voorafgaand aan de 
interviews worden verschillende gastlessen gegeven 
in de klas, over de lokale oorlogsgeschiedenis en over 
hoe zij moeten interviewen. Ondertussen werken de 
leerlingen in speciale werkboekjes aan hun eigen his-
torisch onderzoek. Dit maakt van de leerlingen ‘echte’ 
historici en journalisten en bereidt hen voor op de 
interviews met ooggetuigen van oorlog in hun buurt. 
Door verhalen uit de eerste hand te horen, wordt het 
historisch besef over hun eigen buurt versterkt. De 
leerlingen voelen zich daardoor verantwoordelijk 
deze verhalen zo goed mogelijk over te dragen aan 
anderen. Zij worden hiermee ‘Erfgoeddragers’. 

Oorlog in mijn Buurt wordt al een aantal jaren in 
Amsterdam uitgevoerd en heeft tot veel bijzondere 
ervaringen geleid. Meer informatie hierover is te 
vinden op www.oorloginmijnbuurt.nl

In de eerste helft van 2016 zal het project worden 
uitgevoerd in drie Haagse wijken: de Vogelwijk, 
het Bezuidenhout & Mariahoeve en het Centrum. 
Thema’s die in deze wijken centraal staan zijn de 
Jodenvervolging, de Hongerwinter, de Atlantikwall 
en het bombardement van 3 maart 1945. 

(Oud-)buurtgenoten die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de Den Haag woonden 
De stichting Oorlog in mijn Buurt is op zoek naar 
(oud-)bewoners van deze wijken, of uit omlig-
gende wijken, die mee willen werken met het pro-
ject en ervoor openstaan te worden geïnterviewd 
door leergierige jonge leerlingen uit de wijk.
Het project leidt tot buurtcohesie en verbindt 
verschillende generaties met elkaar. Het zal voor 
veel buurtbewoners interessant om over dit pro-
ject te lezen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de zakelijk lei-
der van Oorlog in mijn Buurt- Den Haag, Inge Brouwer  
(inge@oorloginmijnbuurt.nl - 06-222.69.555).

GEZOCHT

het drama zich voltrok, het emotioneert haar nog 
steeds om er opnieuw over te moeten praten. Is het 
de angst voor herhaling? Eerder onzekerheid: ‘We 
zijn nu eenmaal te afhankelijk van ons winkeltje. 
We hebben geen inkomen uit een andere bron, we 
leven van dit winkeltje en dat is best een kwetsbare 
positie, een wankel evenwicht.’  

Crisis als kans 
Een ellendige periode doorkomen en er lessen uit 
trekken. Dat ervaart Linda terugkijkend ook. Zo ko-
pen ze tegenwoordig veel overzichtelijker in. Van 
twee, hooguit drie vaste merken kopen ze een be-
perkte hoeveelheden artikelen in, maar voor het me-
rendeel kopen ze, zoals eerder verteld, zelf in bij gros-
siers. Met een volgeladen auto met handel komen 
ze dan terug om hun assortiment te verrijken met 

de meest leuke kleding en gadgets die bovendien 
al zijn betaald. ‘Heel leuk om te doen maar ook wel 
intensief,’ vult ze aan. Het geeft vooral een enorme 
rust: ’geen achter je aan jagende schuld eisers.’ Haar 
man Patrick is hierdoor, zoals ze het zelf noemt, heel 
erg ‘yin-yang’ geworden. 

Mocht ze een beginnende ondernemer moeten 
adviseren, dan is haar belangrijkste raad: ‘wil niet 
te veel tegelijk!’ Tot slot wil ze dit interview als gele-
genheid aangrijpen om de vele  buurtbewoners te 
bedanken die twee jaar geleden zo met hen hebben 
meegeleefd en nu opnieuw bij hen komen kopen. 
‘Ze kwamen spontaan met bloemen, flesjes wijn en 
steunende woorden.’ 
Dat is ook de Bloemenbuurt! Mooi toch?

Leen Nauta 

vervolg van pag. 23
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Festiviteiten
Net als afgelopen jaar is er een centrale vuurwerk-
show op de Hofvijver. Op het strand van Schevenin-
gen worden de traditionele vreugdevuren ontstoken. 
Ook in andere stadsdelen zijn er diverse kleinschalige 
activiteiten en feesten.

Vuurwerk
Koop alleen vuurwerk bij de gecertificeerde vuur-
werkhandel. Afsteken mag van 31 december 18.00 
uur tot 1 januari 2.00 uur. De omgeving rond zie-
kenhuizen, kinderboerderijen en dierenasiels zijn 
vuurwerkvrije zones. De zones worden met borden 
aangeduid. Steek hier geen vuurwerk af en beperk 
de overlast.
De verkoop van babypijltjes en romeinse kaarsen is 
landelijk verboden, omdat daar relatief veel ongeluk-
ken mee gebeuren. Wensballonnen zijn niet verbo-
den, maar ze zijn wel gevaarlijk, zeker in de buurt van 
bomen, hoge gebouwen en als er veel wind staat. 
Gebruik alleen door de Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) goedgekeurde wensballonnen en lees vooraf 
de gebruiksaanwijzing.
Kinderen of ouders die meer willen weten over het 
veilig afsteken van vuurwerk kunnen hier navraag 
naar doen op school. Op uitnodiging van veel scho-
len geven medewerkers van Halt en welzijnsorgani-
saties voorlichting aan kinderen en jongeren over 
het veilig afsteken van vuurwerk. Ze delen ook vuur-
werkbrillen uit.

Illegaal vuurwerk
Een speciaal team van de politie pakt mensen die 
illegaal vuurwerk inkopen, vervoeren, verhandelen, 
kopen, opslaan of afsteken aan. Omwonenden kun-
nen hier ook bij helpen. Zij kunnen de politie bellen 
via 0900 - 8844 0900 - 8844 om tips over illegaal 
vuurwerk door te geven. Bij gevaarlijke en verdachte 
situaties kunnen zij direct 112 bellen. Anoniem bellen 
kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 
0800 – 7000 FREE.  Tips van oplettende inwoners 
zorgen er ieder jaar weer voor dat levensgevaarlijke 
situaties worden voorkomen en dat het aantal slacht-
offers beperkt blijft.

Brand en schade voorkomen
Om brand en schade te voorkomen is het verstandig 
brandbaar materiaal zoveel mogelijk op te bergen. 
Denk aan afval, kerstbomen, bouwmaterialen, afval-
containers en fietsen. Mocht er toch brand ontstaan, 
dan kunnen mensen direct 112 bellen of - als het om 
een klein brandje gaat - zelf blussen. Denk daarbij 
aan een brandende kerstboom die niet direct naast 
een gebouw of auto ligt. Met de campagne ‘Bellen 
met Beleid' vraagt de brandweer hier extra aandacht 
voor, om zo het aantal onnodige meldingen te ver-
minderen (www.brandweer.nl/haaglanden)

Parkeren
Tijdens de jaarwisseling kunt u uw auto gratis of 
tegen een gereduceerd tarief veilig stallen in vier 
parkeergarages:
1. P1 garage Leyweg 1
2. Parking Scheveningse Bad (Zwolsestraat)
3. Q-Park Haagse Markt
4. Q-Park Laakhaven

Na het parkeren ontvangt u twee gratis HTM ver-
voerskaartjes bij de loge van de garage. Kijk op www.
denhaag.nl/jaarwisseling voor de voorwaarden en 
de momenten waarop u uw auto kunt stallen en 
weer ophalen.

Den Haag bereidt zich voor op een 
feestelijke jaarwisseling
De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn weer in volle gang. Hieronder staat in grote lijnen wat 
er allemaal wordt gedaan en wat bewoners kunnen doen om 2016 in Den Haag feestelijk in te luiden.
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Afval
Wie na de feestdagen van zijn kerstboom af wil, kan 
het beste kijken op de gemeentelijke afvalkalender 
(www.denhaag.nl/afval). Daarop staat wanneer de 
gemeente de bomen ophaalt. Rond de jaarwisseling 
worden diverse afvalcontainers preventief afgeslo-
ten. Houd hier rekening mee. Voor het laten weg-
halen van grof vuil kan met 14070 worden gebeld 
voor een afspraak.

Opruimen
Op 1 januari gaan de gemeentelijke diensten al vroeg 
de straat op om alles weer op te ruimen. Veel be-
woners pakken ook een bezem en helpen mee. Zo 
maken bewoners en gemeente samen de straten 
weer schoon. De gemeente deelt ook op verschil-
lende plekken vuurwerkzakken uit, waar mensen 
vuurwerkafval veilig in kunnen stoppen.
In een aantal wijken zijn kleinschalige initiatieven 
waarbij kinderen Crownies kunnen sparen bij het 

inleveren van kerstbomen. Voor meer informa-
tie over deze acties, kunnen bewoners terecht bij 
hun welzijnsorganisatie, of ze kunnen kijk op www. 
crownies.nl.

Meedenken
Mensen met ideeën die kunnen bijdragen aan een 
feestelijke en gezellige jaarwisseling (denk aan ac-
tiviteiten voor jongeren)kunnen hierover contact 
opnemen met hun stadsdeel.

Waarschuwing
Wie de jaarwisseling verstoort, wordt hard aange-
pakt. Schade aan gemeentelijke eigendommen 
wordt verhaald op de dader.

Meer informatie
Alle gemeentelijke informatie over de jaarwisseling 
staat op: www.denhaag.nl/jaarwisseling.

Initiatiefgroep gehoord
Op 24 november vond op het Stadhuis de hoor-
zitting plaats over het bezwaarschrift ingediend 
door Initiatiefgroep De Hyacint. Zoals we u in 
eerdere edities van Wijkwijs berichtten, is het 
bezwaarschrift opgesteld naar aanleiding van 
het besluit van het Haags college om een om-
gevingsvergunning te verlenen voor uitbreiding 
van de bestaande bebouwing van het voormalige 
schoolgebouw aan de Anemoonstraat ten dien-
ste van de herhuisvesting van wijkvereniging De 
Kruin. In de pleitnota die tijdens de zitting werd 
voorgelezen, waren de kernpunten van het be-
zwaar nog eens kort maar krachtig geformuleerd. 
 
Bezwaarschrift nummer 2
Tussentijds is een tweede bezwaarschrift inge-
diend naar aanleiding van de weigering van de 
gemeente om de inhoud van de vaststellings-
overeenkomst tussen de gemeente en De Kruin 
openbaar te maken. Dit betekent dat de Initi-
atiefgroep nog steeds geen inzicht heeft in de 
redenen waarom de keuze op ons binnenterrein 

is gevallen en waarom diverse alternatieven zijn 
afgevallen. 

Gezien de uitlatingen op televisie van mevrouw 
Marti de Neef, voorzitter van De Kruin, lijkt ons 
dit een onhoudbare positie. In een uitzending 
van 21 oktober van tv-west sprak zij haar on-
genoegen uit over de verhuizing van haar wijk-
vereniging naar de Anemoonstraat 25. Het is 
een dure aangelegenheid en de locatie ligt te 
ver weg van het oude wijkgebouw in de Acaci-
astraat, met als risico dat een deel van de leden 
gaat afhaken. 

Uitsluitsel
In de eerste Wijkwijs van het nieuwe jaar hopen 
wij u te kunnen berichten of beide bezwaar-
schriften zijn gehonoreerd. Wij doen er alles aan 
om de aantasting van het leef- en woongenot 
van de omwonenden van het binnenterrein te 
voorkomen

Elisabeth van Elsen
Mede namens de Intitiatiefgroep De Hyacint

Continuing Story 
Leden van de Initiatiefgroep De Hyacint lichten bezwaren toe tegen de realisatie van een aanbouw 
op het binnenterrein van het wijkgebouw bij Commissie Bezwaarschriften.
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Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

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

• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

vrijblijvende offerte/advies     gerenommeerde referenties

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

“KWALITEIT GEGARANDEERD, SERVICE VANZELFSPREKEND”

www.smitschoonmaak.nl          e-mail: info@smitschoonmaak.nl
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Ditjes &Datjes

• InternetCafé65+ 
Even voorstellen: ik ben Kees Bosch en sinds half okto-
ber verzorg ik het InternetCafé65+ in de Hyacint. Het 
doel dat ik nastreef, is mensen die problemen onder-
vinden met het gebruik van het internet, op rustige en 
adequate wijze, te helpen.  Ik beantwoord bijvoorbeeld 
vragen zoals: ‘Waar zijn al die foto’s opgeslagen?’, ‘Hoe 
maak en verstuur ik een e-mail?’ of ‘Hoe veilig is het in-
ternet?’. Bent u in het bezit van een laptop, tablet of een 
smartphone en kunt u wel wat hulp gebruiken? Kom 
dan gerust langs op de woensdagmiddag vanaf 13.00 
tot 15.00 uur. Voor meer informatie: 06 – 108 491 88.

• Gezocht: chauffeurs die senioren rijden en be-
geleiden. VOOR Welzijn Segbroek is voor de nieuwe 
dienst Begeleiden en Rijden op zoek naar wijkbewo-
ners die met hun eigen auto senioren willen rijden 
naar afspraken binnen Segbroek of daarbuiten. U 
kunt daarbij denken aan doktersbezoek, ziekenhuis-
bezoek, vervoer naar de buurtmaaltijd, ritje naar de 
supermarkt, stad, opticiën of bezoek aan vrienden/
familie. Het gaat om senioren die niet meer zelfstan-
dig kunnen reizen en begeleiding nodig hebben van 
deur tot deur. Soms is zelfs een ondersteunende arm 
nodig, iemand die de inklapbare rolstoel voortduwt of 
gewoon even een oogje in het zeil houdt. Het betreft 
vrijwilligerswerk, maar u krijgt rechtstreeks van de 
klant een vergoeding per rit voor de  bezinekosten 
en gemaakte parkeerkosten.
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem contact 
op met Mw. Sandra Menken van VOOR Welzijn. 
Tel. 06 – 510 534 41 /  s.menken@voorwelzijn.nl.

      Lezend in ons onvolprezen Wijkblad     (okt. ’15), dat ons goed op de hoogte 
    (okt. ’15), dat ons goed op de hoogte     houdt van het reilen en zeilen in de 
    houdt van het reilen en zeilen in de     Bloemenbuurt, zag ik ook de foto-reportage 
    Bloemenbuurt, zag ik ook de foto-reportage     van de nieuwbouw aan de Begoniastraat,
    van de nieuwbouw aan de Begoniastraat,    een verfraaiing van de woningvoorraad van 
    een verfraaiing van de woningvoorraad van     onze buurt.    onze buurt.
    Maar wat een schrik! Wat staat er onder foto 
    Maar wat een schrik! Wat staat er onder foto     nr. 6?     nr. 6? Plaatsen van de bewapening! Wie zal     er hier zijn bed willen zetten?
    er hier zijn bed willen zetten?
    Gelukkig weet ik dat deze vermakelijke vergis-
    Gelukkig weet ik dat deze vermakelijke vergis-   sing vaker voorkomt, ook tijdens rondleidingen 
   sing vaker voorkomt, ook tijdens rondleidingen    op de Papaverhof op Monumentendag.
   op de Papaverhof op Monumentendag.
   Beton wordt versterkt met ijzer, dat heet dan een    ’wapening’; is het geheel klaar, dan spreekt   men van ’gewapend beton’.

Alleen ons leger is bewapend en soms ook particulieren, maar die willen we niet ontmoeten.
                                   H.C. Alkema-Mallee
                                   H.C. Alkema-Mallee
                                   H.C. Alkema-Mallee

• Vriendin gezocht! Wie wil met mij eens een keer-
tje naar de markt gaan of naar de Fahrenheitstraat?  
Hennie Bekker, tel. 070 – 360 71 77.

• Gezocht: Dames en heren die kunnen schaken. Zij 
zijn van harte welkom bij onze gezellige schaakclub 
‘De Hyacint’. Ook mensen die zo nu en dan eens willen 
schaken zijn welkom. We komen elke maandagoch-
tend om 10.00 uur bijeen in wijkcentrum De Hyacint. 
De koffie staat klaar vanaf 09.30 uur! Informatie bij 
Arjen Brouwer, tel. 06 – 246 437 07.

• Bewapende woningen in de Begoniastraat! De 
redactie heeft genoten van de geweldige brief die wij 
ontvingen van Mw. H.C. Alkema-Mallee. Zij wees ons 
op humorvolle wijze op een taalfout in WW-4. Lees 
& lach mee! Dank voor uw bericht, Mw. Alkema! We 
zullen voortaan nog beter opletten.

• Voces del Mundo zoekt leden. Het gezellige koor 
Voces del Mundo, oftewel stemmen van de wereld, 
zoekt enthousiaste zangers en zangeressen. Het is 
echt een wereldkoor, dat muziek uit alle windstre-
ken zingt. Houd je van zingen en heb je affiniteit met 
‘wereldmuziek’, kom dan kennismaken. We repeteren 
elke dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur in wijk-
gebouw Eltheto, Azaleastraat 2 (naast de Bethlehem-
kerk). Bezoek onze website www.vocesdelmundo.nl  
voor meer informatie. Wil je een keer de sfeer komen 
proeven? stuur dan een mail naar vocesdelmundo1@
gmail.com of bel  naar 06 – 281 434 35.

•  Kerstmeezingconcert in wijkcentrum De  
Hyacint. De kersttijd komt eraan. Voor velen van ons 
de periode bij uitstek voor gezelligheid en saamhorig-
heid. Stemmige kerstmuziek is daarbij een onmisbaar 
ingrediënt. Het wijkberaad, het gloednieuwe Bloe-
menkoor en het koor SarahBande, onder leiding van 
dirigente Sarah Mareels, nodigen u uit om mee te 
zingen met het kerstmeezingconcert op 20 december 
2015. Onder het genot van een kerstborrel kunt u van 
16.00 – 18.00 uur luisteren naar en gezellig meezingen 
met bekende en minder bekende kerstliederen. De 
koren brengen kerstklassiekers in het Nederlands, 
Frans en Engels en enkele onbekende parels ten ge-
hore. Het meezingconcert is vrij toegankelijk. Of u wilt 
meezingen uit volle borst of luisteren en genieten in 
stilte, u bent van harte welkom. Meer informatie: www.
dehyacint.nl en www.bloeiendestem.nl.

W I J K W I J S  nummer 5 december 2015 29



Hoe groot zal de opkomst zijn op deze tweede 
inloopavond over het ‘Gebiedsprogramma Seg-
broek’? De eerste op 7 september werd helaas 
door slechts een handjevol belangstellenden 
bezocht. Aangezien het conceptprogramma eind 
dit jaar de gemeenteraad moet passeren, is het 
kort dag. Misschien dat aan de oproep via de ei-
gen nieuwsbrief van het ‘Actiecomité Bloem en 
Daal Nee’ (zie Wijkwijs juli 2015) om naar deze 
avond te komen, massaal gehoor wordt gegeven. 

Bottom-up strategie 
Het regende en waaide flink die donderdagavond 
de 19e november. Desondanks kwamen enkele 
tientallen buurtbewoners naar de tweede door het 
stadsdeel Segbroek georganiseerde inloopavond 
in de grote zaal van ‘Uitzicht’ om mee te kunnen 
praten over het ‘Gebiedsprogramma Segbroek 
2016-2019’, maar vooral over het daaruit afgeleide 
wijkprogramma voor de Bomen- en Bloemenbuurt 
met hun ongeveer 13.900 inwoners. 
De namens het stadsdeel aanwezige ambtenaren 
spraken consequent over een ‘spreekuur’ wat im-
pliceert dat het om de dialoog zou moeten gaan, 
bedoeld om het nieuwste concept verder aan te 
scherpen. De continue dialoog tussen de gemeente 
en de buurtbewoners is immers de belangrijkste 
pijler van de bottom-up strategie die het stadsbe-
stuur sinds haar aantreden in 2014 heeft omarmd.  
(Nog) geen presentatie van een concreet uitvoe-
ringsplan dus, maar een tweede, verder uitgewerkt 
concept boordevol intenties dat eind dit jaar door 
de gemeenteraad moet worden geaccordeerd. Er is 
met andere woorden nog niets besloten! 

Inloopavond werd actiepodium 
De naar schatting veertig aanwezigen kwamen, zo 
bleek al snel, niet allemaal om dezelfde redenen 
naar deze bijeenkomst. Bij binnenkomst kreeg ie-
dereen het tweede concept uitgereikt en kon men 
daarover in enkele themagroepjes samen met een 
ter zake kundige ambtenaar van gedachten wis-
selen. Dat leverde enkele kleine groepen op die 
geanimeerd met elkaar aan de praat gingen.  
De grootste groep van ongeveer 30 personen had 
gehoor gegeven aan de oproep van het ‘Actieco-
mité Bloem en Daal Nee’ en schaarden zich rond 

Gekaapte inloopavond 
de tafeltjes waar de heren Han Reekers en Arnie  
Caprino (beiden namens de Dienst Stedelijke Ont-
wikkeling van de gemeente) met hen in gesprek 
gingen. Niet over het conceptwijkprogramma maar 
over een nieuwbouwproject dat misschien in hun 
buurt gerealiseerd gaat worden. De actievoerders 
uitten klip en klaar dat ze niet zo zeer waren ge-
komen om over het voorgenomen bouwproject 
zelf te praten, nee: ze willen het project niet! Zo 
simpel is het!  

Draagvlak 
Wat hen vooral steekt is dat de gemeente het in eer-
ste instantie aan de projectontwikkelaar (Kieboom & 
Van Wezel) heeft overgelaten om voldoende draag-
vlak in de buurt te creëren. ‘Dat had de gemeente 
zelf moeten doen om elke schijn van partijdigheid 
te vermijden,’ merkte een aantal op.  
Verder vinden zij het onverteerbaar dat het actieco-
mité geen inzage heeft mogen krijgen in de zogehe-
ten ‘Intentieovereenkomst’ tussen de projectontwik-
kelaar en de gemeente. Dit zou niet mogen omdat 
het een privaatrechtelijke overeenkomst tussen 
partijen betreft. 
Han Reekers benadrukte in rustige bewoordingen 
dat er nog helemaal niets is besloten over het al dan 
niet doorgaan van het project op de hoek van de 
Daal en Bergselaan en de Ranonkelstraat. Voor daar-
over een raadsbesluit kan worden genomen zullen 
eerst de uitkomsten van het gemeentebrede onder-
zoeksproject ‘Ruimte voor de stad’ moeten worden 
afgewacht. Dit heeft alles te maken met het doel dat 
de gemeente zich heeft gesteld om in de komende 
tijd per jaar bovenop de al geplande aantallen, 1500 
extra woningen te realiseren.  

Daartoe onderzoekt ze allerlei mogelijkheden om 
deze doelstelling te realiseren. Naast het inventarise-
ren van mogelijk te verbouwen van leegstaande kan-
toor- en bedrijfsruimten ook het in kaart brengen van 
plekken waar nieuwbouw kan en mag plaatsvinden. 
Pas nadat deze inventarisatie (zomer 2016) is afge-
rond, zal het stadsbestuur besluiten waar er concreet 
gebouwd kan gaan worden. Aan het door wethouder 
Joris Wijsmuller als ‘kansrijk’ aangemerkte project ‘Re-
sidentie Bloem & Daal’ zal ook pas dan op zijn vroegst 
al dan niet groen licht worden gegeven. Een van de 
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belangrijkste criteria daarvoor zal het draagvlak in 
de buurt zijn. Nu al kan worden gezegd dat het aan 
voldoende draagvlak ontbreekt. 

Met de gemeente rond de tafel 
Duidelijk werd dat de actievoerders een inhaalslag 
willen maken door aan te dringen op een overleg 
met de gemeente dat naar hun idee al veel eerder 
had moeten plaatsvinden. Han Reekers zegde toe 
deze uitdrukkelijke wens voor te zullen leggen aan 
de verantwoordelijke wethouder, aan Joris Wijsmul-
ler dus. 
Inmiddels heeft het actiecommittee van de wet-
houder de toezegging gekregen dat er in januari 

Spiegel voor de Nederlandse samenleving 
Wat brengt een Georgische psychiater met een eigen stichting naar Nederland? Naar onze eigen  
Bloemenbuurt! U raadt het vast: de liefde. Het betekende een breuk met haar eigen vaderland, maar 
helaas ook met haar actieve werkzame bestaan. Nederland blijkt heel wat hobbels te hebben voor 
hoogopgeleide buitenlandse vrouwen die dolgraag binnen hun eigen werkterrein aan de slag willen.  

2016 een aparte inloopavond zal worden gehouden 
waar de gemeente een wijkbrede uitnodiging voor 
zal laten uitgaan.
Je vraagt je nu en dan wel af of de gemeente Den 
Haag in haar participatiestreven en haar bottom-
up aanpak niet wat doorslaat. De tijd zal het leren! 

Geïnteresseerde bewoners kunnen het concept-
wijkprogramma downloaden: 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stads-
delen-en-wijken/to/Gebiedsprogramma-Seg-
broek-20162019.htm

Leen Nauta 

Integratie met hindernissen 
Nederland is een heerlijk land, ook al schijnt de zon 
niet zo overvloedig als in je eigen land, en Den Haag 
een heerlijke, rustige stad. De mensen zijn open en 
vriendelijk en de Nederlandse taal is in vergelijking 
met je eigen taal niet moeilijk – als je de woordvolg-
orde, een bekend struikelblok voor buitenlanders, en 
tweeklanken en lange klinkers even buiten beschou-
wing laat. Maar de verhalen dat je in Nederland zo 
aan de slag kunt als buitenlander, bleken een illusie. 
Het is vrijwel onmogelijk om je diploma’s erkend te 
krijgen als je van buiten de Europese Unie (EU) komt. 
Ook moet je het Nederlands goed beheersen, wil je je 
oude beroep hier uitoefenen. En als je besluit weer te 
gaan studeren om je mogelijkheden op werk binnen 
je eigen vakgebied te vergroten, dan is beheersing 
van de Nederlandse taal op een hoger niveau vereist 
dan van het examen Nederlands dat je zojuist met 
succes hebt gehaald. Zo val je van de ene verrassing 
in de andere, en niet allemaal even aangenaam…  

Succesvolle carrière 
Natalia Khonelidze – van Waas is in eigen land als psy-
chiater werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. 
Uit onvrede over de behandeling van haar patiënten, 
richt ze in 2001 een eigen stichting op, waarbinnen 
ze ex-psychiatrische patiënten begeleidt om hun 

leven buiten de muren van de instelling goed op de 
rails te krijgen. Haar project wordt financieel onder-
steund met Nederlands ontwikkelingsgeld omdat 
het iets geheel nieuw is in Georgië. Haar stichting 
blijkt zo succesvol dat het werk enige jaren later met 
geld van de Georgische overheid wordt voortgezet.  

Natalia doet haar werk met veel plezier. Ze reist rond 
in Europa, staat in contact met allerlei internationale 

vervolg op pag. 33
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organisaties en leert in 2007 tijdens een congres in 
Tbilisi haar toekomstige man kennen: een Neder-
lander actief in de ontwikkelingssamenwerking. Als 
hij enige tijd later opnieuw een bezoek brengt aan 
Georgië, een prachtig land met een eeuwenoude, 
rijke cultuur, wordt haar al gauw duidelijk dat hij 
vooral voor haar komt. Maar dan breekt in 2008 een 
vreselijke periode aan: Rusland valt het land binnen 
en zo goed als alle buitenlanders vertrekken. Haar 
man is zo’n beetje de enige die niet vertrekt, hij blijft 
haar ondersteunen in die zware omstandigheden. 
Voor haar is dat een turning point, ze trouwen en 
zij wil graag in haar eigen land blijven. Maar vooral 
ook omdat haar man daar geen werk kan vinden, 
besluiten ze naar Nederland te verhuizen. 

Weg der geleidelijkheid 
Tsja… en dan?... Je gaat Nederlands leren, krijgt een 
zoon, leert om te beginnen via de kinderopvang 
‘Samenspel’ buitenlandse vrouwen in vergelijkbare 
omstandigheden kennen, en komt later via de school 
van je kind in contact met Nederlandse vrouwen. 
Langzaamaan maak je je de gebruiken en gewoon-
ten van je nieuwe vaderland eigen. Je leert zelfs 
fietsen! Totdat je op een dag merkt dat je inmiddels 
zoveel kennis en ook kracht hebt verzameld, dat 
de tijd rijp is om die eigen ervaringen in te zetten 
bij de integratie van andere buitenlandse vrouwen 
in Nederland. Dat is wat Natalia nu als vrijwilliger 
doet bij de stichting Jasmijn, een organisatie die ze 
met behulp van haar schoonmoeder op het spoor 
is gekomen.  

Het vrijwilligerswerk moet de opmaat worden naar 
een nieuwe eigen stichting, waarbinnen ze hoog-
opgeleide buitenlandse partners van Nederlanders 
wegwijs wil maken in onze samenleving, zodat deze 
vrouwen de belemmeringen die zij de afgelopen 
jaren op haar pad is tegengekomen, gemakkelijker 
kunnen omzeilen. Ze wil de stichting oprichten sa-
men met haar Kameroense buurvrouw, een sterke 
vrouw met een internationale opleiding aan wie zij 
zelf veel heeft gehad toen ze pas in Nederland was.  

Thuis in twee landen 
Mijn interesse gaat uit naar de tweetaligheid van 
haar zoon. Mij lijkt het goed om twee zo uiteenlo-
pende talen met de paplepel ingegoten te krijgen. 
Ze vertelt me dat toen hij begon met praten, hij dat 
in het Nederlands deed, ook al sprak zij Georgisch 

met hem. Omdat zij de enige was van wie hij het Ge-
orgisch hoorde en ze het belangrijk vond dat hij de 
Nederlandse taal goed leerde beheersen voordat hij 
naar de peuterspeelzaal ging, besloot ze Nederlands 
met hem te praten. Ook voor haarzelf was het goed 
om de taal meer te oefenen naast de privélessen die 
ze al jaren krijgt van een buurvrouw die hiervoor 
is opgeleid. Ik kan zelf constateren dat die lessen 
hun vrucht meer dan hebben afgeworpen. Natalia 
spreekt werkelijk uitstekend Nederlands.   

Afgelopen zomer was Natalia met man en kind een 
maand in Georgië waar ze nog steeds haar eigen 
appartement heeft. Het was heerlijk om alle familie 
en vrienden weer te zien en door de bergen te reizen 
en in de warme zee te zwemmen. Haar zoon die nu 
vijf jaar oud is en vlot Nederlands spreekt, bleek het 
Georgisch nog goed te begrijpen. Vanaf nu is ze dus 
van plan ook weer Georgisch met hem te praten. Ze 
beschouwt het als een verrijking dat hij twee vader-
landen heeft.  

Elisabeth van Elsen

Zwerffietsen/fietswrakken
(niet te verwarren met weesfietsen!)

Tot voor kort moesten zwerffietsen, om door 
de gemeente te worden weggehaald, minstens 
drie gebreken hebben. Tegenwoordig nog maar 
één.  Dus staat er ergens een fiets zonder stuur 
of zadel, zonder voor- of achterwiel? Met een 
laag stof of vuil erop? Meld het bij de gemeente 
en de fiets wordt op korte termijn weggehaald.

vervolg van pag. 31
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Margrietes Handen
praktijk voor massage

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

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

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

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

Goudsbloemlaan 87 070–364 74 84

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

info@schoonheidssalondiana.eu
www.schoonheidssalondiana.eu
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Verlangen  
Komt vrienden, hoort mijn vrome wens.
het zal u licht vermaken.
Een diep verlangen brandt in mij,
dat breng ik thans ter sprake.
Ik had het eerder moeten doen,
doch tijd en lust ontbraken.
Thans knaagt het in mijn binnenste,
ik mag niet meer verzaken.
Want ziet, ik ben ten einde raad,
dit is het uur der wrake.
Wat is het dat mijn hart verscheurt?
Welaan, ik kom ter zake:
ik wou – dat is mijn diepste wens – 
ik wou dat ik kon schaken. 

Uit: Caïssa Poëtica, schaakgedichten van Jos Timmer

De redactie van 
Wijkwijs …
… wenst iedereen 

   een fijn kerstfeest 
en een vrolijk, veilig en 
       gezond 2016!
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Beste lezer, 

Met veel plezier kondigen we in het laatste num-
mer van dit jaar aan dat Wijkwijs vanaf 2016 in 
een nieuwe jas zal worden gestoken. Het blad 
krijgt een groter formaat en zal in kleur verschij-
nen. Door een duidelijker lettertype zal het beter 
leesbaar zijn. Ook de foto’s worden groter.

Daarnaast streven we naar een inhoudelijke 
vernieuwing. Hoewel onze plannen nog niet in 
beton zijn gegoten en we veel details moeten 
uitwerken, kunt u denken aan:  
- nieuwe rubrieken;
- themanummers; 
- meer interactie met de wijk, waarbij u kunt den-

ken aan: uw verhaal, uw mooiste buurtfoto, uw 
gedicht, tekening, strip, mop, raadsel, oneliner, 
et cetera;  

- ruimere en betere mogelijkheden om te adver-
teren. 

We hopen dat van alles mogelijk is! We gaan 
onze uiterste best doen om alle mogelijkheden 
de komende tijd uit te proberen. 

De redactie en haar opdrachtgever, het wijk-
beraad De Hyacint, menen dat het tijd is voor 
een nieuwe ‘look’, een frisse start. Wijkwijs zal vijf 
maal per jaar blijven verschijnen en u van allerlei 
wijkaangelegenheden op de hoogte houden. 
We kijken er enorm naar uit u te verrassen met 
een moderner, aantrekkelijker wijkblad. Een blad 
dat u informeert, amuseert en uitdaagt tot uw 
inbreng.   

Bent u nu al enthousiast en heeft u een goed 
idee voor een nieuwe rubriek, een goed verhaal 
of een prachtige foto? Aarzel niet en stuur ons 
een bericht. U kunt ons bereiken via: redac-
tiewijkwijs@gmail.com. Per post kan ook: p/a 
wijkberaad De Hyacint, t.a.v. Redactie Wijkwijs, 
Anemoonstraat 25, 2566 DD  Den Haag.  

De redactie 

WIJKWIJS in het nieuwe 
jaar nog mooier!
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Scouting de Mohicanen

Daal en Bergselaan 9

www.mohicanen.nl

secretariaat@demohicanen.nl

Laat je zien op
zaterdag!

Voor kinderen die graag 

hutten bouwen in het bos. Jongens en meiden 

die op een eigen vuurtje brood willen 

bakken, op kamp naar Engeland willen! 

Kom langs en kijk zelf

wat er te doen is!

Elke zaterdag 

Jongens en meisjes 6 t/m 8 jaar

10.00 - 12.00 uur of  14.30 - 16.30 uur

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

9.30 - 12.00 uur of 14.00 - 16.30 uur

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

9.45 - 12.15 uur of 14.00 - 17.00 uur

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

Vrijwilliger worden kan vanaf 18 jaar

Kijk op www.mohicanen.nl

Scouting de Mohicanen

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

MAANDAG
08.00 u. - 09.00 u. HEALING TAI CHI Ben Lochtenbergh tel. 06 247 525 57
09.45 u. - 13.00 u. SCHAKEN Arjen Brouwer tel. 06 246 437 07
18.30 u. - 19.45 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
19.45 u. - 21.00 u. YOGA idem              
20.30 u. - 22.00 u. BLOEMENKOOR (in Lokaal 7) Sarah Mareels info@bloeiendestem.nl
21.00 u. - 22.15 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
4e maandag van de maand:
14.00 u. - 16.00 u. LEESCLUB Loukie Nak tel. 363 66 04

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

WOENSDAG
09.15 u. - 10.30 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
10.30 u. - 11.45 u. YOGA idem
13.00 u. - 15.00 u. INTERNETCAFÉ 65+ (v.a. 14-10) Kees Bosch tel. 06 108 491  88
20.00 u. - 22.00 u. SARAHBANDE (in Lokaal 7) Sarah Mareels info@bloeiendestem.nl
2e woensdag van de maand:
19.30 u. - 21.30 u. OPENBARE BESTUURSVERGADERING
3e woensdag van de maand:
18.00 u. - 21.30 u. KOOK-/EETCLUB Roos Kessels  tel. 362 89 55
4e woensdag van de maand:
20.00 u. - 22.00 u. LEESCLUB Loukie Nak tel. 363 66 04

DONDERDAG
13.30 u. - 14.45 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
15.00 u. - 16.15 u. YOGA idem
1e donderdag van de maand:
19.30 u. - 22.30 u. FILOSOFISCH CAFÉ Johan ter Heegde info@filosofievoorhetleven.nl
VRIJDAG
09.15 u. - 10.30 u. YOGA Marja Kappetein tel. 310 74 57
10.30 u. - 11.45 u. YOGA idem
13.30 u. - 16.30 u. BRIDGE Bridgeclub De Hyacint tel. 448 13 34
20.00 u. - 21.30 u. BIODANZA (in Lokaal 7) Sarah Mareels info@bloeiendestem.nl
1e vrijdag van de maand:
20.00 u. - 22.00 u. SCRABBLE Loukie Nak tel. 363 66 04
4e vrijdag van de maand:
18.30 u. ETEN VOOR JONG EN OUD Marja Haring tel. 06 167 808 80

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

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

Werken en vergaderen in je eigen wijk! 

WIJKCENTRUM Anemoonstraat 25 
(zij-ingang) schoolgebouw, tel. 360 37 25
LOKAAL 7 Anemoonstraat 25
(hoofdingang) schoolgebouw
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