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

WERKGROEP BEHEER 
WIJKCENTRUM
Jan van ’t Hart
hartveer@casema.nl 
T 06 48 04 65 56
Inger Clarenbeek

WERKGROEP VERKEER, 
RUIMTELIJKE ORDENING 
EN NW-HOOFDROUTE
Els Bet
T 362 08 22
T 392 24 91

FOTO’S
Peter de Looff
T 360 46 64
pdlfoto@hotmail.com

OUDERENWERK 
BOMEN-BLOEMENBUURT
Judith Hoogeveen
judith.hoogeveen@
voorwelzijn.nl 
T 070 30 83 954

BESTUUR
Arnold van der Heyden, 
voorzitter
 T 392 24 91

Juup Nak , secretaris
T 363 66 04

Klaartje de Vrueh, 
penningmeester 
Klaartje@casema.nl

Marcel van Guldener
T 363 38 12

Marja Haring
T 06 167 80 880

Roos Kessels 
T 362 89 55

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

REDACTIECOMMISSIE WIJKWIJS
redactiewijkwijs@gmail.com
Eva Kuylman 
Marja Vliegen

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

ADVERTENTIES WIJKWIJS 
wijkberaad.hyacint@planet.nl 

COÖRDINATIE BEZORGING 
Loukie Nak
T 363 66 04

VORMGEVING EN DRUK
Peter van Iperen  www.p08.nl
Pasmans Offsetdrukkerij b.v.
Forellendaal 400
2553 LP Den Haag
T 397 71 71
info@pasmans.net

OPLAGE
3.000 exemplaren

WIJKAGENT
Karin van Raamsdonk

SCHOOLWIJKAGENT
Henrieke Schoenmakers

Bureau Segbroek
T 0900 8844

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

Kopij inleveren voor het 
volgende nummer tot en 
met vrijdag 30 mei 2014. 
Het blad zal verschijnen 
op 20 juni 2014.
Teksten en artikelen, foto’s 
en illustraties ontvangen 
wij bij voorkeur via ons 
e-mail adres. 
Papieren kopij graag naar 
het postadres van het 
wijkberaad. 

Ingezonden brieven en bijdragen 
van lezers zijn van harte welkom. 
De redactie hoeft het niet eens te 
zijn met de inhoud van ingezonden 
brieven. De redactie behoudt zich 
het recht voor niet-inhoudelijke 
redactionele wijzigingen aan te 
brengen, teksten in te korten en 
in bepaalde gevallen teksten niet 
te plaatsen.

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

Aanmelding en informatie:
T 368 50 70
of het ouderenwerk
T 323 40 62
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Het wijkberaad is op zoek naar vervanging en 
uitbreiding van de redactie van Wijkwijs. Dit is 
noodzakelijk omdat twee redactieleden aan het 
einde van het jaar ermee zullen stoppen zodat 
de taken opnieuw verdeeld kunnen worden.

Wij weten dat het blad erg wordt gewaardeerd 
door veel bewoners in de wijk. 
Toch is deze herhaalde oproep noodzakelijk. 
Als er niet genoeg redacteuren zijn, zal het blad 
verdwijnen en dat wil toch niemand.

Herhaalde oproep  

Wijkwijs verschijnt 5 x per jaar en wij nodigen 
belangstellenden van harte uit om contact met 
ons op te nemen. 
De redactie bestaat momenteel uit: Marja Vlie-
gen en Eva Kuylman. 

Stuur uw email naar 
wijkberaad.hyacint@planet.nl  of bel naar  
Arnold van der Heijden, voorzitter van het 
wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint: 
392 24 91

De publieksbalies op de acht stadsdeelkantoren 
krijgen vanaf maandag 31 maart nieuwe openings-
tijden. Hagenaars kunnen het grootste deel van de 
dag op afspraak bij de balies terecht. Dat voorkomt 
lange wachttijden, want met een afspraak zijn be-
zoekers direct aan de beurt. 
De stadsdeelkantoren Laak, Escamp, Segbroek, 
Centrum en Loosduinen zijn één dag in de week 
geopend tussen 12.00 en 20.00 uur. Deze dag ver-
schilt per stadsdeelkantoor. Bezoekers kunnen die 

Nieuwe openingstijden publieksbalies 
dag alleen op afspraak terecht. Op de overige werk-
dagen kunnen klanten tussen 9.00 en 11.00 uur 
vrij inlopen. Van 11.00 tot 17.00 uur is een afspraak 
nodig. 
Voor een afspraak kan men zelf op denhaag.nl/loket 
een datum en tijd plannen in de digitale agenda. 
Voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijs 
hoeft geen afspraak te worden gemaakt.

Meer informatie: denhaag.nl/loket of bel 14070 . 

Bewoners, bedrijven, instellingen en VvE's kunnen 
van 5 maart tot en met 5 mei 2014 een aanvraag 
indienen voor de aanleg van zonnepanelen op hun 
dak. 
De subsidie wordt gegeven op basis van een open 
inschrijving. Aanvragers geven zelf aan hoeveel 
vermogen in Wattpiek zij willen plaatsen en welke 
fi nanciële bijdrage zij hiervoor van de gemeente 

willen ontvangen. Zo worden aanvragers van sub-
sidie uitgedaagd om een zo groot mogelijk deel 
van de investering voor eigen rekening te nemen 
waardoor het maximale rendement per geïnves-
teerde euro subsidie wordt behaald.   
 
Voor meer informatie: email naar 
www.subsidiezonnepanelen2014@denhaag.

Subsidieaanvraag zonnepanelen van start 
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BELANGRIJKE MEDEDELING
Het wijkcentrum krijgt een opknapbeurt  en zal daarom gesloten zijn tussen maan-

dag 28 april en  zaterdag 3 mei. Er vinden in die periode geen activiteiten plaats.
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B E W O N E R S V E R G A D E R I N G
A g e n d a 

Voor de bewonersvergadering van het Wijkberaad Bloemenbuurt de Hyacint

Datum:  woensdag 23 april 2014
Locatie:  Wijkcentrum de Hyacint, Anemoonstraat 25
Aanvang:  19:30 uur (zaal open 19.00 uur)

1. Opening en mededelingen
2. Terugblik op 2013, vooruitblik 2014
3. Verslag bewonersvergadering van 24 april 2013
4. Financieel verslag van de penningmeester over 2013
5. Goedkeuring jaarstukken
6. Herbenoeming bestuursleden. Het bestuur heeft onze beheerder Jan van 't Hart bereid 

gevonden zich beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur.

De onderstaande bestuursleden zijn verkiesbaar en stellen zich wederom beschikbaar voor het 
bestuur: 

• Marja Haring;
• Roos Kessels;
• Klaartje de Vrueh (penningmeester);
• Juup Nak (secretaris). 

Het bestuur stelt voor hen in hun functie te (her)benoemen. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes personen. Volgens de statuten dienen er tenminste 
zeven bestuursleden te zijn. 

7. Rondvraag
PAUZE

Lezing door de heer Marcel Teunissen over Haagse Architectuur. Hierin zal de Bloemenbuurt 
qua architectuur worden toegelicht. 
“De Nieuwe Haagse School, waarvan elementen te zien zijn in onze wijk, staat voor een 
plastische baksteenarchitectuur die tijdens het interbellum een belangrijk stempel op het 
Haagse stadsbeeld heeft gedrukt, zowel qua stedenbouwkundige opzet als in de bouwkundige 
detaillering. Door de middenpositie tussen de radicale en traditionele architectuurstromingen 
kreeg de Nieuwe Haagse School al snel een bescheiden plaats in de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis” aldus Marcel Teunissen. Zie ook http://denhaag.stadswandelkantoor.
nl/navigation/rondleidingen/beschrijvingen/NieuweHaagseSchool.html

Na de lezing is er ruimte voor een drankje, een hapje en een praatje.

Met vriendelijke groet,
Het Wijkberaad
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Stressvrij Marij van Ewijk.indd   1 22-03-2010   16:31:12

Pedicure behandeling
Behandeling voor mycose (schimmel) nagels

Kunstnagels
Diverse manicures

Pedicure Praktijk & Nagelstudio

Goudenregenstaat 258A
2565 GE Den Haag

070-3647484
Mobiel: 06-42343479

adv New You Creations.indd   1 30-01-12   13:33

Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607

• Brabantia afvalemmers en accessoires

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

• Sanitair en elektra

• Bugatti householdappliences

• Victorinox Zwitserse zakmessen

www.roosijzerhandel.nl

Al 
meer dan 

85 jaar het
vertrouwde 

adres 
in de wijk

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

Goudenregenstraat 258a 070–364 74 84

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

adv Diana.indd   1 07-04-14   11:06
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woensdag 23 april bewonersvergadering. Zie 
ook pag. 3

zaterdag 10 mei organiseert het Segbroek Col-
lege aan de Goudsbloemlaan een tuindag voor 
de buurt met rondleiding, zaden ruilen en ac-
tiviteiten voor kinderen. Posters en fl yers zullen 
t.z.t. worden opgehangen.

op de woensdagen 14 mei en 11 juni zijn er om 
19.30 uur openbare vergaderingen van het Wijk-
beraad Bloemenbuurt De Hyacint.

zaterdag 24 mei organiseren de winkeliersver-
enigingen van de Goudsbloemlaan en van het 

AGENDA
Goudenregenplein - in samenwerking met het 
wijkberaad van de Bloemenbuurt - een feest 
voor jong en oud ter gelegenheid van de ge-
renoveerde laan en het plein. Via fl yers zult u 
nader worden geïnformeerd.

zaterdag 24 en zondag 25 mei wordt het ‘Fête 
de la nature’ in Den Haag gevierd. Zie ook ‘Wist 
u dat’ pag. 11

vrijwilligers van het IVN gaan dit voorjaar hun 
opleiding afronden en doen begin juni een 
soort examen. Daarna zullen er ook rondleidin-
gen mogelijk zijn langs Haagse Beek en door 't 
Gouden Klavertje: de eetbare tuin aan de Gouds-
bloemlaan 131. Zie de fl yers die zullen worden 
verspreid.

zondag 21 september Wijkfeest. Zie ook pag. 23

Het gaat 
straks heel 
mooi worden.

Goudsbloemlaan
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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

Bezoek de website van 

onze Bloemenbuurt!

www.dehyacint.nl

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

EXTRA ENERGIE•ONTSPANNING•MEER IN BALANS

Op vertoon van deze bon 50 % korting
op een eerste Reiki behandeling!

Praktijk voor Reiki, Dofna en Coaching

"
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Hein loopt met zijn kat de kantine van de hemel 
binnen. Uit de speakers schalmt een engelachtig 
nummer, maar het liedje Calm after the Storm van 
(-1-) kan zelfs in de hemel maar weinig bekoren. 
Ze lopen naar een tafeltje waar twee gedaantes 
een mondiale variant van Monopoly spelen. “Hoe 
werkt dat spel?”, vraagt de kat aan zijn baasje. “Kijk 
maar mee, dan zie je het vanzelf.” De speler met als 
pion een zilver kruisje gooit met de dobbelstenen 
en komt op het vakje Nederland terecht. Hij pakt 
een kaart en begint hardop voor te lezen: “Tijdens 
de (-2-) is aangezet tot haat, betaal de bank twee 
goudstaven boete of pak nog een kanskaart.” 
Hij besluit nog een kaart te pakken: “Tijdens een 
demonstratie tegen (-3-) wordt de burgemeester 
uitgescholden en een aanstootgevende vlag 
getoond, betaal de bank drie goudstaven.”  
Vervolgens pakt zijn opponent de dobbelstenen 
en gooit. Met zijn zilveren zwaard komt hij op een 
gebouw van de ander uit. Kosten: drie goudstaven. 
De kat snapt er niks van. Hein legt uit: “Als je op 
een land terecht komt mag je er een gebouw 
neerzetten, bijvoorbeeld een huis, school of kerk. 
Staat er al een gebouw van de ander, dan betaal 
je hem. Hoe machtiger het land, hoe duurder het 
wordt. Bij iedere beurt wordt een kanskaart gepakt 
van dat land. Dat kan goed of slecht uitpakken. 
Zo’n kaart wordt door de spelers ook wel vrije-
wil-kaart genoemd. Kom je in zee terecht, moet 
je een Algemeen Belangkaart pakken.” Toevallig 
komt een speler op een zee terecht en leest voor: 
“Een bijeenkomst van wereldleiders tijdens de 
(-4-) heeft weinig opgeleverd. Toch ontvangt u 
vier goudstaven wegens goede bedoelingen.” 
Hein begint te lachen en zegt tegen de zwarte 
viervoeter: “Het gekke is dat er wapens in het 
spel zijn. Maar vervolgens gaan ze naar elkaar 

wijzen over de gevaren, productie en bezit 
ervan. Bovendien wordt de grootste bezitter 
van massavernietigingswapens kaalgeplukt en 
verwaarloosd. Volg je het nog Schrödinger?” Zo 
noemt Hein liefkozend zijn kat. Eén der spelers 
grijpt ondertussen weer naar de dobbelstenen 
en komt op Rusland. Aan de andere kant van de 
kantine schreeuwt iemand: “God dobbelt niet!”. 
Hein grijnst: “Dat is malle Albert.” De speler negeert 
de verstrooide professor en leest stoïcijns zijn 
kanskaart: “Wegens onrechtmatige annexatie van 
de (-5-) moet u vijf goudstaven betalen aan de 
bank.” De kat begint het langzaam te begrijpen 
en vraagt: “Hoeveel staat het eigenlijk?”  “Ze zijn 
nog steeds met het eerste potje bezig”, zegt Hein 
terwijl hij een zilver vliegtuigje van de grond pakt 
en het ongemerkt op zee legt. Dan wordt er weer 
een kaartje voorgelezen: “Gefeliciteerd! Er zijn 
bewijzen gevonden voor de (-6-), iedere speler 
ontvangt tien goudstaven”. De kat kijkt naar zijn 
baas en vraagt waarom ze niet blij kijken. “Ze weten 
nu dat ze gauw uitgespeeld zijn. Jammer, want ze 
nemen mij een hoop werk uit handen.” Terwijl ze 
weer naar de lift lopen vraagt Hein of de kat niet 
nieuwsgierig is wie de bank is, maar een grote kale 
gestalte eist de aandacht op:  “Ik ben hier nog maar 
net en (-7-) loopt alweer vrij rond. Schandalig! Ik ga 
hier de boel veranderen, ik wordt hier de baas. Let 
op mijn woorden!” “Criticasters”, zucht Hein terwijl 
ze de lift in stappen. “Waar wil je heen”, vraagt hij 
aan zijn kat. “Dat Nederland lijkt me wel wat”, zei 
het beestje. Hein drukt op een knop. In de lift ligt 
de Spits en Hein bladert er 's in. “(-8-) vestigt zich 
in Nederland tot grote woede van de concurrent”, 
leest Hein. “Daar lijkt me werk aan de winkel”. De 
deuren gaan weer open. Hein pakt zijn zeis en 
wandelt naar buiten. Schrödinger volgt hem op de 
voet.                                                                              (JFP)

 

De nieuwsquiz
In onderstaand satirische tekst zijn acht woorden weggelaten die de afgelopen weken in het nieuws 
waren. Op de plek van deze woorden staan haakjes. Kunt u raden wat we zoeken?

Antwoorden nieuwsquiz in  Wijkwijs 1: 
1. loktiener 2. Sotsji 3. Groningen 4. Vitesse 5. Mori 6. Utopia 7. Toronto 8. Weekers 9. JSF
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Fysiotherapie
Osteopathie

Orthopedische manuele therapie
Dry needling

Sport fysiotherapie
Orthomoleculaire voedingsadvies

Sportverzorging
Gezondheidsproducten

M&O | Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag
T 070 368 89 57 | E info@mulderenvanoostveen.nl

www.mulderenvanoostveen.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!

Florence Thuis

Thuis

Woonzorgcentrum Uitzicht biedt
• een sfeervol restaurant en grand café        
• FlorencePas met kortingen op           
 diverse diensten                                
•  gezellige activiteiten en wellness-

voorzieningen            
• ondersteuning en bemiddeling  
• comfortabele huurappartementen              
• dagbehandeling
• 24-uursopvang
• kleinschalige verpleeghuiszorg
 

Met Florence Thuis hebt u advies, ondersteuning en zorg altijd dichtbij.

Informatie over
•  nieuwbouw woonzorgcentrum

Dekkersduin
•  wat kan de huisverpleegkundige

voor mij betekenen?
• thuiszorg en alarmering
 
Vragen? Wij helpen u graag verder!                
Wijkservicepunt in Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
T 070 - 754 55 66
E wspuitzicht@fl orence.nl
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Uw kledingatelier voor:
● Stomen
● Wassen
● Het (opnieuw) op maat
maken en/of herstellen

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

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

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least
Voor een goed en eerlijk advies.

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

Mohicanen_Wijkwijs.indd   1 14-02-2013   23:14:23
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• het best meevalt met de criminaliteit in 
onze wijk. Kijk eens op de site: 'Hoe veilig is 
uw wijk Den Haag’ van de politie Haaglan-
den. Mocht u toch zelf een slachtoff er zijn, 
neem  dan contact op met onze wijkagent 
Karin van Raamsdonk, bureau Segbroek 
tel. 0900 8844,

• op 24 en 25 mei het Fête de la Nature 
wordt gevierd omdat we zulke mooie na-
tuur hebben. Dit wordt gedaan in navolging 
van het in Frankrijk en Zwitserland populaire 
Fête de la Nature. In Den Haag is een pro-
jectgroep gestart die het natuurfeest ook 
hier tot een groot succes wil maken. Neem 
voor meer informatie contact op met geert.
vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl, tel. 
3616969,

• de gemeente soms echt haar best doet: 
buurvrouw mailt op zondag over een lan-
taarnpaal voor haar deur die al een tijdje 
kapot is en ook dat de groenvoorziening 
rondom school hoek Geraniumstraat en 
Stokroosstraat erg verwaarloosd is. Wie 
schetst haar verbazing dat op maandagoch-
tend een gemeenteambtenaar op de stoep 
staat die zegt dat de lantaarnpaal in orde 
zal worden gemaakt en dat het verwaar-
loosde groen in overleg met de school zal 
worden opgeruimd. 
Diezelfde avond was 
de lantaarnpaal weer 
OK. Het groen is ken-
nelijk wat moeilijker. 
Kan misschien aan 
de vakantie hebben 
gelegen,

• als je tussen 12 en 
16 jaar oud bent, kun 
je wel eens bij gezin-
nen oppassen? Wil je 

Wist u dat ...
goed voorbereid naar je oppasadres gaan? 
Dan is de cursus Oppasdiploma echt iets 
voor jou! In vier bijeenkomsten krijg je infor-
matie en  zijn er leuke opdrachten. Je leert 
door te oefenen en wisselt ervaringen uit. 
CJG Segbroek start op 13 mei, Hanenbur-
glaan 339  van 19.00 – 20.30 uur. Schrijf 
je in via www.cjgdenhaag.nl. Maximaal 12 
deelnemers per locatie.  De cursus is gratis!

• in de Begoniastraat 45 op de plaats van 
de school 25 eengezinswoningen zullen 
worden gebouwd met erfafscheiding en 
daar een parkeerterrein met inrit zal wor-
den aangelegd,

• in voorbereiding op de ‘Nucleair Security 
Summit’ van 24 en 25 maart jl. de bewo-
ners van de fl atgebouwen die achter het 
World Forum gebied liggen bezoek kregen 
van veiligheidsinspecteurs. Zij waren al ge-
screend, nu werd hun woning  op elk vertrek 
gecontroleerd. Een van de bewoners be-
antwoordde de vraag of hij een hond had, 
bevestigend. Hem werd gezegd dat hij de 
hond op bepaalde tijden uit kon laten, maar 
dat dan een Nederlandse en Amerikaanse 
beveiligingsman hem zou vergezellen.
De man besloot in die periode met zijn hond 
elders zijn heil te zoeken.

afgezet gebied
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Voor persoonlijke verzorging,  

verpleegkundige zorg en begeleiding 

 
www.respectzorggroep.nl 

telefoon: (070) 306 91 70 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

 

 

Team Segbroek is u graag van dienst! 
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Dat was lekker! Na eerst een gezellig samenzijn met 
koffi  e, thee of een drankje tijdens een ingelaste 
’Happy Hour’ op zaterdag 15 maart  werden we 
erg verrast. Zo maar, tussen alle bedrijven door en 
de partijtjes ‘Eten voor jong en oud’ die er zijn op 
de vastgestelde data. Nieuwe stoelen rondom de 
ronde tafel moesten steeds worden aangesleept 
want het werd drukker en drukker.  Aan gespreks-
stof geen gebrek. Tweeëntwintig personen meen 
ik geteld te hebben. Enkelen moesten voortijdig 
het pand verlaten: thuis was er op hen gerekend.

Erwtensoep + bruine bonenssoep

Vanuit twee grote pannen rijk gevulde erwtensoep 
en één met bruine bonen werden grote kommen 
gevuld en konden de aanwezigen die vanaf de be-
dieningstafel  komen halen. Ook niet te vergeten 
(want zo hoort het toch) de stukken roggebrood 
met katenspek. Omdat het - na die heerlijke zo-
merse dagen in wat nog de winter was – fl ink koeler 
was geworden,  kon iedereen  van dit ‘opwarmertje’  
genieten. Hulde aan de kookploeg die alles weer 
picobello voor elkaar had. 
Volgend jaar nog een keer?

Marja Vliegen

Tennisclub Berg & Dal is een 65 jaar bestaande ten-
nisvereniging en tegenwoordig  spelen wij op Ten-
nispark Hanenburg. We spelen iedere zaterdagoch-
tend op all-weather banen . Er wordt op recreatieve 
basis gespeeld, dus naast het tennis is er aandacht 
voor ontspanning en gezelligheid. We spelen alleen 
(gemengde) dubbels.  De vereniging heeft 30 leden 
en bestaat uit 40/50/60 plussers. 
Van 1 april tot eind oktober kan iedere zaterdag 
van 09.00 tot 13.00 uur op 2 tot 3 banen worden 

Gezellig tennissen op Hanenburg
gespeeld. U wordt automatisch ingedeeld. 
Kom gerust een of twee zaterdagochtenden  mee-
spelen  om te kijken of de sfeer U aanspreekt. De 
huidige leden heten U van harte welkom bij hun 
tennisclub.

Voor meer informatie: kijk op de website www.ten-
nisclubbergendal.nl of bel het secretariaat tijdens 
de avonduren op  070-4271323 
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Hoe zat het ook alweer 
Vanuit de bewoners is vele malen ge-
vraagd of er niet eens wat anders met 
het plein moest gebeuren. De social 
sofa kwam en dat was best gezellig, 
maar vooral de ondernemers wilden 
meer. Het plein moest een duidelijker 
functie krijgen en toen de gemeente 
alle wijken een opknapbeurt ging ge-
ven, werd die gelegenheid  aangegre-
pen om het Goudenregenplein in de 
Bloemenbuurt aan te wijzen. Sander 
Klijnstra kwam op bezoek en plannen 
werden gesmeed.

Vroeger
Ooit reed er een tram over het Goudenregenplein. 
Dat was in de vorige eeuw.
Van 24 maart 1931 tot 30 oktober 1966 reed tram 
3 vanaf het Staatsspoor met een onderbreking van 
13 jaar (9 december 1942 - 1 december 1955) over 
het Goudenregenplein en via de Goudsbloemlaan 
naar de Kwartellaan. Op 30 oktober 1966 verloor 
het Goudenregenplein voorgoed tram 3.
Als gevolg van het plan Lehner werd op die datum 
tram 3 samen gevoegd met tram 7 en ontstond er 
een nieuwe tram 3 tussen het De Savornin Lohman-

Goudenregenplein
Iedere bewoner heeft het gezien: het Goudenregenplein was op de schop. Iedere bewoner had ook in-
spraak in het plan. Er is viermaal overleg geweest met Sander Klijnstra (de overlegpartner van de ge-
meente). Onze voorzitter Arnold van der Heijden, onze secretaris Juup Nak en de ondernemer Marco 
Roos. Op 26 september jl. was er een inloopmiddag en op 17 februari een ‘persmoment’. 

plein en het station Laan van Nieuw Oost Indië. Het 
Plan Lehner (een Verkeers- en vervoerskundige) 
resulteerde in het midden van de jaren '60 in een 
reorganisatie van het Haagse tram- en busnet. 

Nu
Op 17 februari dus kwamen naar de bouwplaats: 
Boudewijn Revis, stadsdeelwethouder, Hanneke 
Schippers, stadsdeeldirecteur, Sander Klijnstra, de 
voorzitter en secretaris van het wijkberaad de Hy-
acint, vertegenwoordigers van de ondernemers 
die hun zaak aan het plein hebben, mensen van 

de bouw, van de pers en enkele be-
woners.
Sander Klijnstra heette iedereen wel-
kom en benadrukte nog eens dat het 
plan een eigen idee was geweest van 
de bewoners (met Marco Roos in de 
hoofdrol) en niet vanuit de gemeente 
was gekomen. Hij had er wel vaart 
achter laten zetten: twee weken na-
dat het  raadsvoorstel erdoor was, is 
er begonnen.
De wethouder zei een fan te zijn van 
terrasjes en zag het helemaal zitten 
als ze er hier gaan komen. Hem werd 
gevraagd in de cabine van de rups-

Het begin

Het persmoment
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RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00

Bezoek onze Bloemenbuurt 
op Facebook!

www.facebook.com/bloemenbuurt

kraan te klimmen en 
als een symbolisch 
gebaar – met assis-
tentie van de machi-
nist - een groot blok 
te deponeren in wat 
een zitrand  zal gaan 
worden. Dat deed hij 
vlekkeloos. Voorzitter 
van der Heijden zei: 
“Wij geven het plein 
terug aan de bewo-
ners.” De social sofa 
gaat een plaatsje 
krijgen vóór de be-
planting met veel 
groen en zal beter 
tot haar recht komen 
dan voorheen. Voor 
kinderen  komen er speelelementen. Al met al zal 
het ook veiliger zijn voor voetgangers om over te 
steken.

Nu nog het groen

Tenslotte nodigde de eigenaresse van restaurant 
Vicini allen uit voor een kopje koffi  e en daar was 
het heel gezellig om nog na te kletsen.

Marja Vliegen
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• Renoveren badkamers & keukens

• Herstellen houtrot

• Stukadoren wanden en plafonds

• Schilderwerken, kleuradviezen

• Glas - Glas in lood

• Hout en marmerimitatie

• Moderne wandafwerking

WWW.VOFDEGIERGROEP.NL

070-3632169

06-54756540

VOF De Gier - Groep

Vrijblijvende prijsopgave

De Gier-adv derde.indd   1 11-10-2010   12:28:12

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   20:02BalansBeweging.indd   1 03-10-13   20:30
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Zelf jong belegen ge-
noemd te worden, was 
nieuw. Het overkomt me 
op vrijdag 21 maart. Het 
komt uit de mond van de 
rector van het Segbroek-
college de heer Martien 
Korsten. Hij opent in de 
aula van de school een 
groot tweedaags project 
met als thema: 'Jong bele-
gen.' Oftewel iets compli-
menteuzer: 'De jeugd van 
toen ontmoet de jeugd 
van nu.' 
Doel van het project is: We-
derzijds respect en begrip 
zal door gesprekken tussen 
jongeren en ouderen ertoe kunnen leiden dat jon-
geren makkelijker iets voor ouderen gaan doen. Alle 
honderdtachtig 3-mavo leerlingen van de school 
nemen op 20 en 21 maart deel aan dit project. 

De aula staat vol met tafeltjes. Om ieder tafeltje zit-
ten leerlingen van de school. Ze moesten allemaal 
een 55plusser er meenemen: een opa/oma, tante/
oom, buurman/buurvrouw of een andere oudere. 
We zien dat jongens overwegend een vader of opa 
meebrachten. Meisjes meer moeders, tante, oma of 
oudere vriendin. 

Het geheel is feestelijk versierd. Aan iedere stoel 
een ballon aan een touwtje. Wit en Oranje. Als de 
ballonnen zijn losgelaten en sierlijk tegen het pla-
fond geplakt zitten is de eerste dag van het project 
geopend. 
Er is koffie en gebak. Marja en ik worden uitgeno-
digd aan een tafeltje. Meisjesleerlingen uit 3 MAVO 
stellen zich voor. Ze vertellen over het project. Op 
het podium speelt een gitarist bekende liedjes als 
achtergrondmuziek. Onze fotograaf Peter kent hem 
goed. Tussen het plaatjes schieten door klimt hij op 

Jong Belegen
Mijn vader was er gek op. Hoe ouder hoe lekkerder. Maar ik heb er nooit aan kunnen wennen. Aan oude 
kaas. Alleen die lucht al als het papiertje eraf ging aan de ontbijttafel en mijn vader verlekkerd zijn 
mes erin zette! Enfin. Jong belegen kaas vind ik het lekkerst. Die is precies goed. Daar zit net wat meer 
smaak aan dan aan die hele jonge. 

het podium. Zingt spontaan wat liedjes mee. De 
sfeer zit er goed in. 

Lang  blijven zitten is er niet bij. Na de koffie moeten 
we aan het werk. Speeddaten geblazen. Jawel. Door 
lange gangen worden we begeleid naar een lokaal 
van klas 3M1. Mentor van die klas: Yoeri Overkleeft. 
Hij zal ons, jong belegen vlotterikken, de hele dag 
begeleiden. Een lokaal vol tafeltjes. Leerlingen er-
omheen die een oudere interviewen. Ze vroegen 
ons het hemd van het lijf. Meest gestelde vragen: 
Waren uw ouders streng? Bent u even streng voor 
uw kinderen? Bent u getrouwd? Heeft u weleens 
geldzorgen? Verder over: geloof, hobby’s, sport, 
uitgaan, eerste liefde. En zeer bedeesd: Mag ik vra-
gen hoe oud u bent? Tenslotte: wilt u zelf nog iets 
weten of vertellen?  
Youri geeft een seintje als er door de oudere van 
tafeltje moet worden gewisseld. Verraste uitroepen 
van beide kanten. Leuk.

Volgende programmapunt:. Naar de gymzaal voor 
'interactief theater.' Verzorgd door 'De Arrogantjes.' 

Start

» vervolg op pagina 19
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Gratis alarmering bij 
AWBZ thuiszorg
Stichting Eykenburg biedt nu gratis persoonsalarmering aan bij AWBZ 
thuiszorg van Stichting Eykenburg. U bent in dat geval thuis dag en nacht 
verzekerd van deskundige hulp in geval van nood. 

Persoonsalarmering
■ Gratis bij AWBZ thuiszorg
■ Inclusief pols- of halszender
■ Bij nood krijgt u direct hulp van Stichting Eykenburg
■ Bij geen gehoor, komt ook direct iemand polshoogte bij u nemen
■ Geen aansluitkosten

Met persoonsalarmering kunt u veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

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

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

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

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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Lijkt een beetje op wat de Lama' s op tv doen. Im-
proviseren op trefwoorden van ouderen en jonge-
ren uit het publiek. Ik geef het je te doen: binnen 
een paar minuten ter plekke te moeten improvise-
ren op: hoofdpijn, bouwvakker, gay zijn, jong en on-
gesteld en daarbij 'Noem 
een locatie.' In wat voor 
stijl?' 'Benoem een emotie.' 
Een groot compliment voor 
deze Arrogantjes met hun 
muzikale begeleider!

Dan een lunch in de aula. 
Keurig gedekte tafeltjes. 
Volop belegde broodjes, 
krentenbollen, mandarijn-
tjes, drankjes, koffie thee. 
Boeiende gesprekjes met 
Camemi, Bas, Marlieke, 
Rachelle en Lissa over hun 
leven en dromen. De een 
heeft strenge ouders, de 
ander mag best laat thuis-
komen. Hoe ze hun toekomst zien. Welke vakken 
ze volgend jaar kiezen. Over Haags en andere dia-
lecten: Marja dacht dat haar Brabantse accent goed 
te horen was, maar van oorsprong Scheveningse 
Bas hoorde dat tot zijn spijt niet. Deze leerlingen 
zijn gemotiveerd, de meesten willen naar de Havo 
en zijn daarnaast ook nog bijzonder aardig en zeer 
behulpzaam. 

‘s Middags is er een busrit gepland door Den Haag. 
Een heel gedoe voor de grote bussen om ons op te 
pikken en later weer af te zetten omdat de Gouds-
bloemlaan op de schop lag.  
Dat het de bedoeling was dat de leerlingen iets 
gingen zeggen over wat hen opviel in de straten, 

zegt begeleider Yoeri. We weten nu de exacte prij-
zen van de pizza' s van zekere pizzatent. Voor een 
extra sausje moet je helaas 50 eurocent bijbetalen. 
Hij vertelde over de architectuur van de straten en 
pleinen, gesteund door Rosalba, spraakwaterval 
uit Scheveningen, die de buurt kent als de beste. 
Het was stralend weer, en onze stad achter de dui-
nen zag er mooi uit!  

Hoe gingen de ma-
voklassen elders in 
de stad met ouderen 
aan de slag?
Jongeren  en oude-
ren deden samen 
een Aquarobics les of 
aquajogging. Ze pick-
nicken met elkaar en 
kookten samen hun 
favoriete gerecht of 
speelden hun favoriete 
spellen in het Linden-
kwadrant, in de Gagel-
hoeve en op de school 
in de Klaverstraat. In de 

Kennismaken

Speeddaten

» vervolg van pagina 17

» vervolg op pagina 21
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Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET LEKKER?

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

1e advies 

    g
ratis!

 REPARATIE

HULP OP LOCATIE

070 220 00 01 - www.pcrefresh.NU
Uw PC ook weer als nieuw?

VERVANGING

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

“Al 20 jAAr: gewoon grAndioos schoon”

www.telescoopglasbewassing.nl

Smit Glazenwasserij.indd   1 30-01-12   12:05

Denk je aan verbouwen of een dakopbouw? 

Of wil je je huis op een andere manier aanpassen? 
Betere isolatie en bijv. zonnepanelen kunnen extra voordeel 
opleveren (nog tot 5 mei 2014: subsidie zonnepanelen gemeente Den Haag)

Tegen een betaalbaar tarief krijg je deskundig advies en  
verzorgen wij de tekeningen en de bouwaanvraag. 
Een eerste gesprek is gratis.
voorbeelden: www.ottodas.nl.  /  telefoon: 06 - 2126 7149

ARCHITEKTENBUROOTTO DAS
Het lage BTW tarief van 6% is ook voor ons advies nog geldig tot 31 december 2014 

Hyacinthweg 57       2565 RG       DEN HAAG        070 - 368 6300info@ottodas.nl      www.ottodas.nl

aanbouw uitgebouwde keuken
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Bosjes van Pex werd een 
hondenrace gehouden. 
Jongeren en ouderen 
ontdekten elkaars talen-
ten tijdens de talentenruil 
en leerden hierdoor van 
elkaar. In ‘Expeditie Ro-
binson’ hielden de leer-
lingen met wijkbewoners 
met een verstandelijk be-
perking een speurtocht. 
Er was een rolstoelwan-
deling naar de Emmahof. 
Ook beschilderden leer-
lingen van het Segbroek 
College stoeptegels in 
de Vlierboomstraat van 
de Vruchtenbuurt om de 
wijk op te fleuren. Er was een hangplek jeugd en-
quête bij de Jumbo en het Kruidvat, op het Gouds-
bloemplein en in de Fahrenheitstraat, in de Appel-
straat bij de speeltuin.

 
Wie maakten dit project mogelijk?
Dit grootschalige ‘Segbroek Social Lab’ werd door 
welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn, PEP (Participatie 
Emancipatie Professionals) en het Segbroek College 
georganiseerd samen met verschillende partijen 
waaronder Middin, Florence, zwembad De Boet-

zelaer en Wijkberaad Vruchtenbuurt in het kader 
van de landelijke ‘NL doet’ dagen. Per dag vonden 
wel 12 verschillende activiteiten plaats waarbij  
leerlingen met ouderen aan een activiteit in de 

wijk deel namen. 
Daarnaast konden 
ouderen op beide 
dagen mee met de 
stadstour.

Hanneke Schippers,  
stadsdeeldirecteur 
van Segbroek, zei 
blij te zijn met dit 
initiatief. Het pro-
gramma was zeer 
goed voorbereid en 
georganiseerd o.l.v. 
Yvonne Verschra-
gen. Zij  startte het 
hele project als coör-
dinator maatschap-
pelijke stage van het 

Segbroek en heeft er volledig zorg voor gedragen.

We waren er niet bij op de tweede dag van het 
project. Toen regende het helaas maar hoe dan 
ook kun je zeggen dat het Segbroek College met 
al zijn activiteiten een heel bijzondere school is!

Eva Kuylman en Marja Vliegen

Spelletjes

» vervolg van pagina 19
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Eigenlijk moet u ons al kennen voordat u schade heeft, omdat.. 
 
Bij autoschade verzorgen wij voor u de volgende service*;  
 
• Gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie 
• Haal- en brengservice van de auto 
• Het standaard eigen risico vervalt bij reparatie 
• Goede snelle service 
• Reparatie tot aan de dagwaarde mogelijk 
• U kunt dezelfde dag uw auto brengen bij het schadebedrijf 
 
Waarom ver van huis zoeken als u in uw wijk alle verzekeringen kan regelen met een persoonlijk 
advies. 
 
Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon en melden u voor alle verzekeringen aan, bij de 
verzekeraar met de laagste premies en de meest uitgebreide voorwaarden. 
 
U kunt telefonisch contact opnemen met 070-3461751 voor een berekening voor één of meerdere 
verzekeringen, maar u kunt ook bij ons langskomen op kantoor om bijvoorbeeld uw huidige 
verzekeringen te vergelijken met onze producten, op ons op onderstaand adres. 
 
Verax Assurantiën Nederland B.V.  
Laan van Eik en Duinen 181  
2564GP Den Haag  
www.verax.nl 
 
Wij bestaan al ruim 35 jaar, waardoor u op onze ervaring met verzekeringsproducten en financiële 
dienstverlening kan vertrouwen. 
 
*  Dit schadeservicepakket is alleen bij reparatie van toepassing!!!  

 

U kunt dezelfde dag uw auto brengen bij het schadebedrijf

Waarom ver van huis zoeken als u in uw wijk alle verzekeringen kan regelen met een persoonlijk 

 

 
 
 
 
 
 
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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‘Dag beste, lieve. Zo lang geleden 
al. Vaker contact willen opnemen 
maar je weet hoe dat gaat. Via 
via eindelijk gelukt. Hoera. Veel 
vragen natuurlijk. Omtrent jouw 

wel en wee. (Hopelijk veel wel en 
weinig wee). En of ik misschien nog 

die ene foto van vroeger heb? Van klasgenote Mies, 
want daar is Irene een boekje over aan het schrijven. 
Ter herinnering.  Mag ze die foto – als ik die nog 
heb – laten kopiëren? Voor in dat boekje? 
Het toeval heeft al zijn best gedaan. In een acute 
aanval van ijver ben ik al dagen bezig om kasten op 
te ruimen. Om ruimte te maken. Voor foto albums. 
Mijn vader was een bevlogen amateurfotograaf. Een 
grote kast in het ouderlijk huis stond vol albums. 
Die staan nu bij mij. In mijn veel kleinere huis. Bij 
alle albums met foto’ s, die ik zelf heb gemaakt. 
Vanaf mijn elfde verjaardag, toen ik mijn eerste fo-
totoestel kreeg.  
Ach Ireentje. Een hoofd kleiner dan ik. Ze zat naast 
me in de klas. Op de Goudsbloemlaan. Ze bekeek 
het leven vanonder lange donkere wimpers, waar 
ik jaloers op was. Ze was verliefd op Jaap die voor 
ons in de schoolbanken zat. Irene en ik – we trokken 
een tijdje met elkaar op, kwamen bij elkaar thuis, 
verloren elkaar uit het oog. Zoals dat gaat. 
Ik heb hem teruggevonden. De foto waar Irene 
om vraagt. Een shot tijdens de kampeerweek met 
Marga en Mies, destijds mijn hartsvriendinnen. We 
waren giechelend dol op Juffrouw de B., invallend 

docente Frans. We vroegen of ze zin had om met 
ons mee te gaan kamperen ergens in Gelderland. 
Tot onze stomme verbazing zei ze Ja. Dat die week 
geen onverdeeld genoegen is geweest, bewijst de 
beschrijving ervan die ik terugvind in een dagboek-
je van toen. Een docente voor de klas is een andere 
juffrouw mee op kamperen. En hartsvriendinnen 
thuis zijn anders dan hartsvriendinnen een week 
lang op elkaars lip. 
Op de foto waar Irene om vraagt zijn we in de Be-
tuwe. We zitten in het gras, een kistje met kersen 
tussen ons in. Mies heeft zich er helemaal mee be-
hangen. Over haar oren, op haar hoofd, tussen haar 
lippen, trosjes in haar handen. Juffrouw de B., Marga 
en ik kijken lachend toe. 
Marga verhuisde naar een andere stad. Ik ging naar 
een andere school op Scheveningen. Nieuwe om-
geving. Nieuwe vriendinnen. Het contact met Irene 
verwaterde. Voor zover ik weet bleef Mies op school 
op de Goudsbloemlaan. En werd – weet ik nu – een 
dikke vriendin van Irene, die nu een boekje over 
haar aan het maken is.  
Als jongere oudere rondlopend op het Segbroek 
College, op de eerste dag van hun project, ben ik 
weer even zestien, moet ik weer hollen door die 
eindeloos lange gangen naar een volgend lokaal. Ik 
moet een goed cijfer voor dat ene proefwerk halen, 
anders... En zie ik daar Juffrouw de B. niet al in de 
deuropening staan? ‘Schiet op, Eva! Allons vite! Kan 
je nou niet een keertje gewoon op tijd zijn? Dat 
wordt nog wat, straks bij dat kamperen!’   

Eva Kuylman 

Weer even zestien  In de 
buurt
geblevenEr ligt een gele envelop op de mat. In de envelop een gele kaart met een foto. Van 

Irene H. Ze is geen spat veranderd. Handschrift met veel lussen. Moeilijk leesbaar. 
Net als toen: 

Wijkfeest  Wie heeft er nou geen zin in een wijkfeest!
 
Dit is een oproep, want het wijkberaad is op zoek naar wijkbewoners die een leuk idee hebben voor 
de invulling van dit feest dat op zondag 21 september a.s. gehouden zal worden. Ook ideeën van 
jongeren en kinderen zijn van harte welkom.
Het wijkberaad weet uit de enquête die gehouden is in de zomer van 2012 dat er best veel mensen 
in de Bloemenbuurt wonen die ideeën hebben om zo’n feest te organiseren en tot een groot succes 
te maken. Dus meldt u aan via: wijkberaad.hyacint@planet.nl. en we spreken elkaar nader.
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Stilstaan 
bij overgangsmomenten in het leven 
maakt ruimte voor een nieuwe fase  

Rituelen bij geboorte, huwelijk, afscheid

Marion Kuipéri 
www.ruimtevoorrituelen.nl  
06-30844424

Ruimte voor rituelen-adv (zesde).indd   1 27-02-13   15:40

adressen en telefoonnummers
gemeente Den Haag en 

stadsdeel Segbroek 

Stadsdeelkantoor Segbroek
Fahrenheitstraat 190,
2561 EH Den Haag, 070 353 5700

Gemeentelijk contactcentrum
14070 
contactcentrum@denhaag.nl
www.denhaag.nl

Stadsdeelwethouder
Boudewijn Revis
14070

Algemeen Maatschappelijk Werk
Vóór Welzijn
2de Braamstraat 9a, 2563 HJ Den Haag
070 365 68 18 (9 - 17 uur)
aanmelden.amw@voorwelzijn.nl
www.voorwelzijn.nl

Grofvuil (gratis opgehaald op afspraak) 
366 0808

Taxibus   070 389 2000
Voor ouderen en gehandicapten

Alarmnummer  112

Brandweer, geen spoed 070 424 4600

Politie, geen spoed 0900 8844

ADVERTEREN
IN WIJKWIJS

is een lucratieve vorm van 
sponsoring van uw wijk, 

de Bloemenbuurt.

Advertentietarieven 2014
voor wijkgebonden activiteiten

en ondernemers

Formaat  (b x h) prijs per prijs
 nummer 5 nummers

1/6 pag.  58 x 63 mm € 25,- € 110,-

1/3 pag. 136 x 63 mm € 35,- € 160,-

1/2 pag. 136 x 102 mm € 70,- € 300,-

1 pag. 136 x 212 mm € 95,- € 425,-

MEER INFORMATIE? 
Stuur een bericht naar:

wijkberaad.hyacint@planet.nl

W I J K W I J S  nummer 2 april 201424

Wijkwijs-april 2014 v2.indd   24 14-04-14   18:20



Stefan Wijers, geboren in Amsterdam, getrouwd en 
vader van een zoontje van zeven, woonde vanaf zijn 
derde tot en met zijn eindexamen in Denemarken, is 
voor zijn studie Rechten teruggekeerd naar Neder-
land,  vestigde zich in 1998 te Den Haag en woont 
momenteel tot tevredenheid op het Sneeuwbal-
plein.
Sinds 2008 is hij ZZP-er als gesprekslei-
der en dagvoorzitter. Dit op opdracht 
van bedrijven of overheden. 

Stefan heeft zichzelf opgegeven (na 
een tip van Loukie Nak) om te gaan 
koken bij Marja. Hij vindt het leuk te 
helpen als vrijwilliger. Praktisch bezig 
zijn zelfs heerlijk. Omdat hij nieuws-
gierig is naar andere mensen, kan hij 
tijdens groenten snijden, opruimen 
en afwassen hier en daar een praatje 
maken. Verstand op nul en doen! Het 
is fijn dat ‘Koken voor jong en oud’ zo 
goed loopt: per keer zo’n 40 eters. Hij 
zou graag zien dat de opkomst wat 
groter en gemêleerder is.

Inmiddels kookte hij twee keer met 
Hadewijn en vindt dat de rol van souschef op zijn lijf 
is geschreven. Van jongs af aan hielp hij in de keu-
ken en vanaf zijn 10e zelfstandig als kok. Regelmatig 
kookte hij als kind voor een man of tien of meer.
Zijn hobby’s zijn series kijken. Hij komt wekelijks in 
de bieb en is aangesloten bij een kring van Denen  
die allemaal een Deens boek kopen en dat in de 
loop van een jaar aan elkaar doorsturen.

Hadewijn van der Bilt is wel geboren in Den Haag 
en woont nu met zijn vrouw en twee kinderen in 
Loosduinen. 
Ook hij kookte al op jonge leeftijd. Begonnen met 
een appeltaart. Het werd serieuzer toen hij 20 jaar 
geleden in de horeca belandde. Toen wist hij: ik 

wil een eigen restaurant. Dat is gelukt. Hij heeft – 
samen met zijn compagnon Marcel Schuller - nu 
‘Kersvers Catering’. In het verleden werkten zij al 
samen, maar eigenlijk zijn zij al heel lang vrienden.
Wat de ervaring betreft: na de middelbare hotel-
school werkte Hadewijn achtereenvolgens bij de 
Keuken van Waarde in Wassenaar, Herman den 

Blijker in ‘De Engel’, hotel restaurant Duinoord, het 
Atlantic hotel en Des-Indes. Zijn meest aparte erva-
ring is wel dat hij meedeed aan het tv programma 
‘Topchef 2011’. Intussen volgde hij nog een com-
merciële MBO-opleiding en hij studeerde aan de 
Haagse Hoge School.
Via een advertentie meldde hij zich als vrijwilliger 
bij ‘Eten voor jong en oud’. Stefan kende hij niet, 
maar de samenwerking verloopt uitermate soepel.

Marja, haar man en de andere medewerksters zijn 
dan ook heel blij met deze twee enthousiastelingen. 
Kom als bewoner van de Bloemenbuurt eens langs 
en proef zelf.

Marja Vliegen

Marja en haar mannen
Ik heb hen ontmoet die mannen op 28 februari jl. Het zijn er twee! Zij zijn de nieuwe koks die Marja Ha-
ring assisteren bij het altijd zo gezellige ‘Eten voor jong en oud’ op de 4e vrijdag van elke maand. Hun 
namen: Stefan Wijers en Hadewijn van der Bilt.
Omdat het moeilijk was met  alle twee tegelijk een afspraak te maken, heb ik hen per email vragen 
gesteld en hier volgen hun verhalen.

Kok en hulp
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WASSEN    
Lakenpakket 8 stuks  € 10,60 Half pakket €   5,50 
Laken / hoeslaken €   1,50   
Kussensloop €   1,00   
Dekbed overtrek €   3,00   
Alleen wassen tot 6 kg. €   7,00 per kilo extra €   1,20 
Wassen / drogen tot 6 kg. €   8,50 per kilo extra €   1,45 
Wassen / drogen / vouwen tot 6 kg. €   9,70 per kilo extra €   1,65 
Service was tot 6 kg. € 12,70 per kilo extra €   2,15 
Overhemden wassen / drogen / strijken  €   2,20  5 voor € 10,50 
Dekbed / deken 1 pers. € 12,50 Dekbed / deken 2 pers. € 15,00 
Dekbed synthetisch lits-jumeaux € 17,50   
Dekbed / dons 1 pers. € 15,00 Dekbed / dons 2 pers. € 17,50 
Dekbed dons lits-jumeaux  € 20,00   
Slaapzak € 12,50 Slaapzak dons € 15,00 
Slaapkussen synthetisch €   8,50 Slaapkussen dons €   9,50 
Vitrage (alleen wassen)                                        per was €   8,00   
    
STOMEN    
Let op! Voor suède, bont en leer gelden hogere prijzen     
Kostuum 2-delig € 13,00 3-delig € 17,50 
Pantalon  €   6,00 2 voor  € 11,00 
Colbert €   7,50   
Kostuumvest / Gilet  €   5,00   
Stropdas, Sjaal €   3,75   
Mantel kort € 11,50 Mantel lang      € 15,50 
Regenjas  normaal                                                                                                                  € 12,50 Regenjas winter + voering    € 15,50 
Rok kort €   6,50 Rok lang €   7,50 
Plooirok kort (+25ct per plooi) €   6,50 Plooirok lang (+25ct per plooi) €   7,50 
Japon €   8,00 Japon lang €   9,50 
Blouse, Jumper €   6,00   
Windjack kort € 12,50 Windjack lang € 15,00 
Skipantalon € 10,50   
Ski-overall € 13,50   
Dekbed synthetisch / deken 1 pers. € 16,50 Dekbed synthetisch / deken 2 pers. € 18,50 
Dekbed synthetisch lits-jumeaux € 21,00   
Dekbed / dons 1 pers. € 22,50 Dekbed / dons 2 pers. € 25,00 
Dekbed dons lits-jumeaux € 27,50   
Slaapzak dun € 12,50 Slaapzak dik € 15,00 
Sprei 1 pers gewatteerd     € 12,50 Sprei 2 pers gewatteerd € 16,50 
Slaapkussen synthetisch €   9,50 Slaapkussen dons € 14,50 
Waterbedhoes 1 pers. € 21,50 Waterbedhoes 2 pers. € 26,50 
Waterbedhoes lits-jumeaux € 29,50   
Gordijnen per baan  (banen tot 140cm br. / 300cm lang) €   9,50   
Vitrage per baan      (banen tot 140cm br. / 300cm lang) €   7,00   
Overgordijnen per baan  (indien gevoerd dubbele prijs) €   9,50 Velours (indien gevoerd dubbele prijs) € 11,50 

 

Vaste klanten van Wassalon Magnolia profiteren van extra voordeel ! 
Met onze spaarkaart spaart u al snel en eenvoudig voor korting. 

 
Bij besteding van minimaal € 5,00 ontvangt u 1 stempel op uw spaarkaart. 

U heeft al een volle spaarkaart bij 10 stempels. 
Bij een volle kaart krijgt u bij inlevering van de kaart € 5,00 korting. 

 
Haal en breng service   € 1,50 

 
Magnoliastraat 38 - 2565 BZ  Den Haag  - Tel. 070- 363 45 74 - E-mail:wassalonmagnolia@gmail.com 

 
Prijzen geldig t/m 31 Maart 2014 
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Als u dit leest, is er hopelijk een nieuw college 
gevormd met een voor u al dan niet prettige uit-
komst. In Segbroek werden in de periode daaraan 
voorafgaand een tweetal debatavonden georgani-
seerd; één in De Kruin en één in Eltheto. Onder de 
vlaggen van de wijkverenigingen en wijkberaden 
Bomenbuurt, Bloemenbuurt en Vogelwijk traden in 
De Kruin de volgende debaters voor het voetlicht:
Jos de Jong (PvdA), Martin Wörsdörfer (VVD), Da-
niëlle Koster (CDA), Dennis Groenewold (D’66), 
Gerwin van Vulpen (HSP), Inge van Vianen (Groen 
Links), Bart van Kent (SP), Pieter Grinwis  (Cu/SGP), 
Anita v.d. Zwan (Gr. De Mos) en Daniëlle de Winter 
(PVV). Er werd fel gedebatteerd onder de deskun-
dige en humoristische leiding van Hans Nijenhuis. 
Enige highlights in het debat waren o.a. Buurthuis 
de Kruin moet blijven,  bestemming Norfolkter-
rein, de Noordwestelijke Hoofdroute en de bestem-
ming of sloop van de kerk aan de Sportlaan. Aan het 

einde van het debat konden ook toehoorders vra-
gen stellen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. 
Niet onvermeld mag blijven dat onze voorzitter op 
streng doch rechtvaardige wijze de gong hanteerde.  
Het bleef nog lang onrustig in De Kruin, zoals dat 
hoort bij een verkiezingsavond. 
Als men de smaak van het politieke debat echt te 
pakken had, kon men op 10 maart al weer terecht in 
Eltheto.  Hier werd de avond georganiseerd door de 
Bomenbuurt, de Vruchtenbuurt en Heesterbuurt en 
podium 627 met Jacobine Geel als uithangbord en 
moderator. De opkomst was zo overweldigend dat 
moest worden uitgeweken naar de kerkzaal van de 
Betlehemkerk.  Het tableau de la troupe bestond uit 
Ingrid van Engelshoven (D’66), Inge van Vianen (GL), 
Karsten Klein (CDA), Wimar Bolhuis (PvdA),  Leon de 
Jong (PVV), Joris Wijsmuller (HSP), Richard de Mos 
(gr. De Mos), Pieter Grinwis (Cu/SGP), en Catharina 

Politiek in Segbroek

» vervolg op pagina 29
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4

m
a
a
r
t

W I J K W I J S  nummer 2 april 2014 27

Wijkwijs-april 2014 v2.indd   27 14-04-14   18:20



BELASTING-AANGIFTE ?
€ 45,- bij u thuis !!!

MG Financieel Consult
Marcel van Guldener 

070-3611795 070-3465822 email: mginvest1623@cs.com

MG financial consult-adv.indd   1 09-02-14   21:31

aquarellessen
Ruimte voor nieuwe leerlingen!
Groepen van maximaal 3 personen
Enige tekenervaring een pré
Lessen dinsdag en woensdag; blokken van 8 weken
De prijs is € 12,00 per les; blok van 8 weken € 96,00
Materiaalgebruik in prijs inbegrepen

Inlichtingen/aanmelden bij:
Edzard de Jong
Zonnebloemstraat 54
edzard.jan@ziggo.nl
Mobiel: +316.27.11.36.21

Kleinschalige

Aguarellessen-adv zesde.indd   1 10-05-13   15:30

 

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 

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

Kort sprookje
Toch kon Assepoester naar het bal gaan,
waar de prins haar vol vreugde zag staan.
Eén muiltje verloor zij
hij sprak toen heel blij:
Wie de schoen past die trekke hem aan.

                                                     L.I.M. Erick
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van de wijkagent

Pas op voor babbeltrucs!

Regelmatig verschijnen er berichten in de krant 
over oplichting aan de deur. Via een babbeltruc 
weten oplichters iedere keer weer hun slag te slaan. 
Vaak zijn senioren het slachtoff er, zo ook weer in de 
Bloemenbuurt.

Wat is een babbeltruc?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters pro-
beren mensen te beroven van uw geld, waardevolle 
spullen, sieraden, handtas of bankpas. De oplichters 
ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur, 
bellen op of spreken u aan op straat. Ze zeggen bij-
voorbeeld dat ze van de bank zijn, van de thuiszorg, 
dat ze de meterstand komen opnemen of vragen u 
of hun kind bij u naar het toilet mag. Soms vragen 
ze om een glas water of een pen, terwijl een hand-
langer het huis binnenglipt. Ook doen dieven zich 
soms voor als pakjesbezorger of reparateur. Deze 
zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen 
op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de 
deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet 
overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met 
hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van 
diefstal. Belangrijker nog is dat u kunt voorkomen 
dat u slachtoff er wordt van de babbeltruc.

Tips
U kunt voorkomen dat u het slachtoff er wordt van 
een babbeltruc door de volgende tips op te volgen:
• Laat nooit onbekenden binnen.
• Laat de deur dicht en kijk (als dat kan) door de 

deurspion of raam of maak gebruik van een kier-
standhouder.

• Vraag wie de persoon is en wat 
deze komt doen.

• Wilt u een onbekende toch er-
gens mee helpen, laat ze dan 
buiten staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt 
wat u wilt geven.

• Oplichters en dieven komen in alle vormen en 
maten en dragen vaak keurige pakken. Ook schat-
tige kinderen of moeders met kinderen zijn niet 
per defi nitie te vertrouwen.

• Oplichters komen niet alleen aan de deur. Ook via 
de telefoon wordt de babbeltruc door oplichters 
toegepast.

• Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun 
legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct 
als u het niet vertrouwt, dat u met het bedrijf of 
de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk 
in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de 
deur terwijl u belt.

• Laat mensen geen gebruik maken van uw (mo-
biele) telefoon.

• Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankme-
dewerkers komen nooit aan de deur of nemen 
nooit telefonisch contact op om uw pincode te 
vragen. 

• Betaal aan de deur geen kosten voor pakjes die 
u niet heeft besteld.

• Als u de situatie niet vertrouwt, bel dan de politie 
via telefoonnummer 112.

Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?
• Als de dader nog in de buurt is, belt u 112.
• Is de dader al verdwenen? Bel dan 0900-8844 

(lokaal tarief ).

Uw wijkagent, Karin van Raamsdonk

Abels (VVD). Na een welkomstwoord van de do-
minee van dienst ging het debat van start. Helaas 
gingen de eerste drie kwartier goeddeels verloren 
door een haperende geluidsinstallatie, zodat het 
optreden iets van een ongewilde pantomime kreeg.  
Toen dit euvel verholpen was, kon men pas goed 
vernemen wat de lijsttrekkers met onze stad van 
plan zijn. Met geloei of applaus werd afkeuring of 

instemming betuigd. De bomenkap op de Laan 
van Meerdervoort vormde een belangrijk twist-
punt. Omstreeks 22.00 uur hield Jacobine het voor 
gezien. Na de mededeling dat er gratis bier was, 
spoedden de aanwezigen zich met een snelheid 
die bij brand nauwelijks groter zou zijn, naar de 
bar. Hier werden de debatten nog eens dunne-
tjes over gedaan. Politieke debatten, moesten ze 
meer doen.
 Juup Nak, foto's: Saskia de Swart en Peter de Looff 

» vervolg van pagina 27
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identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Service aan wijkbewoners
• abonnement Zeker Thuis

• begeleiding, persoonlijke zorg en 
verpleging bij u thuis

• alarmering

• wijkrestaurant

• koelverse maaltijd aan huis 
(Wijndaelercentrum)

• warme maaltijd aan huis 
(Duinhage)

• kortdurend verblijf

• dagverzorging (Duinhage)

• activiteitencentrum

• persoonlijk advies over wonen, 
zorg en welzijn

• respijtzorg

Informatie over deze zorg en service bij de servicelijn:
070 - 447 02 22

Werken in de  zorg? 

zie onze website: 

www.hum
anitaswoo

nzorgplus.
nl

Wonen met zorg
• met een verblijfsindicatie

• particulier wonen met zorg

• wonen met verpleeghuiszorg voor
dementerende ouderen

• de wens van de cliënt staat voorop

• privacy is gewaarborgd

• belangstelling? Laat u informeren op 
de maandelijkse kijkmiddagen

Zorg en diensten 

met de hoogste 

kwaliteit binnen 

handbereik !

Wijndaelercentrum 
Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM  Den Haag
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Duinhage
 De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW  Den Haag
wijkservicepunt@duinhage.org

Duinhage-WDC adv kleur(2014).indd   1 30-11-13   11:51
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Ria woont in de Begoniastraat, hoek Rozenstraat en 
is geboren in de Asterstraat. Zij schreef al verhaal-
tjes. Toen ze merkte dat die verhaaltjes uitgroeiden 
tot een boek, begon ze aan een blog waar zij co-
lumnachtige berichten op schrijft over haar ontdek-
kingsreis door de literaire wereld en het proces om 
haar boek gepubliceerd te krijgen. Daar kwamen 
allerlei onderwerpen aan bod zoals worstelingen 
met deadlines, het beruchte schrijversblok, de haat-
liefdeverhouding met de social media en het moe-
ten schrappen van haar lievelingsteksten. 
Tijdens de inloop wordt er sfeervolle pianomuziek 
gespeeld door een ander talent uit de Bloemen-
buurt, de 19-jarige Marnix Schut. 

Ria begroet de aanwezigen zegt: “Er zijn twee con-
stante onderwerpen in het leven: de liefde en de 
dood. Je moet een van beiden hebben meegemaakt 
om geïnspireerd te raken en aan een boek te kun-
nen beginnen.” 
Na meerdere zeer verdrietige ervaringen en diep 
in de put, zag ze een afbeelding van een Japans  
schaaltje. Het was gelijmd. Dat zag je heel goed. 
Dat was ook de bedoeling want het was gelijmd 
met goudkleurige lijm. Toen dacht zij: ik moet de 
scherven van mijn leven gaan lijmen met vergulde 
woorden.

Zij ging naar Hawaï en zwom daar met wilde dol-
fijnen. Het was daar mooi, heel rustig en terwijl 
ideeën in haar opkwamen, ging zij op zoek naar 
een eiland waar haar verhaal zich zou gaan afspelen. 
Zij vond het ten noorden van Schotland: Hoy, een 
van de Orkney Islands. Er heerst daar een wat zij 
‘ondoorbreekbare stilte’ noemt.

Intussen is haar vriendin Welmoed Admiraal naast 
Ria op het podium gaan staan en stelt haar vragen. 
Het aardige van deze presentatie is dat er bij elk 
uitgebreid antwoord via PowerPoint beelden te 
zien zijn uit haar leven. Tegelijk worden deze door 
de band ThisCover muzikaal begeleid met liederen 
waarvan de teksten op die verhalen slaan.

Ria Schopman, bewoonster van de bloemenbuurt, schrijfster
Een volle aula in het Segbroek College op zondag 16 maart jl. Daar werd geluisterd naar het verhaal 
van de ‘mensen-mens’ Ria Schopman.  Want dat zegt zij van zichzelf: “Ik ben een mensen-mens”. 

Ria vertelt: “34 jaar geleden zat ik hier op het gym-
nasium (toen Scholengemeenschap Hugo de Groot) 
en leerde Latijn. Ineens herinnerde ik mij het ‘Alea 
iacta est’: ‘De dobbelsteen is geworpen’. Er was plots 
iets onherroepelijks in gang gezet. Ik moest dóór, 
ik moest schrijven. Was ze tot voor kort alleen nog 
maar voor mij zichtbaar, vandaag krijgt Alea – het 
meisje op de omslag - een gezicht.”
De roman gaat over een vrouw die na meerdere 
confrontaties met de dood probeert haar angst 
te overwinnen en haar verdriet te verwerken. Alea 
is de titel van het boek en is de bijnaam van de 
godin Athene
Haar uitgever overhandigt Ria vervolgens het 1e 
exemplaar en ook een  heel mooi notitieboekje 
dat ze altijd bij zich moet hebben om haar invallen 
te noteren. Heel toepasselijk en bruikbaar want 
zij schrijft alles eerst met de hand en werkt het 
daarna uit op de computer. Daarna gaf Ria dat 1e 
exemplaar door aan haar ontroerde zusje Joke. Een 
boektrailer werd vertoond, lieve mensen die haar 
hadden geholpen bedankt en alle aanwezigen wer-
den uitgenodigd een drankje en hapje te nuttigen 
en het gekochte boek te laten signeren. 
Zo eindigde een geslaagde boekpresentatie van 
een medebewoonster van de Bloemenbuurt. 

Marja Vliegen
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“Jawel,” zegt docent en schaatstrainer/organisator 
Jan Pieter Tensen, “de brugklassers zullen ongeveer 
10.000 euro hebben opgehaald. Het juiste bedrag 
wordt binnenkort bekend gemaakt. Dit geld gaat 
naar de sponsoring van weeskinderen in Kenia en 
de verbetering van onderwijsfaciliteiten aldaar. Vrij-
dag 28 maart sloten we het schaatsseizoen af met 
alternatieve wed-
strijden zoals ach-
teruitrijden, kop-
pelwedstrijden, 
afvalmarathon, 
hindernis, links 
omrijden, op één 
been schaatsen, 
leukste rondje, 
buik schuiven en 
treintje rijden. Ie-
dereen was ver-
kleed.”
En hij gaat door: 
”De Segbroek-
schaatsploeg heeft 
1500 euro opgehaald. Hun brugklasleden leverden 
het geld in voor Kenia. De 1500 euro gaat naar Lo-
cal Heroes. Die zet zich in voor sportieve talenten 
in Ethiopië. Met deze bijdrage worden zij in staat 
gesteld om sport en studie optimaal te kunnen 
combineren. 
Helaas behoort schaatsen niet tot een (Sport)Plan, 
maar het heeft wel de allure van een Plan. Het is 
de grootste en belangrijkste buitenschoolse acti-
viteit. We hebben de afgelopen 12 jaar 30 NK titels 

gehaald bij het schoolschaatsen en zijn een paar 
jaar de meest succesvolle school bij het NK school-
schaatsen geweest. Naast het hardrijden doen we 
veel aan goede doelen. In het schaatsseizoen or-
ganiseren we ook een echt trainingskamp en van 
half mei tot 1 juli en de maand september doen 
we aan zomertrainingen zoals wielrennen, loop-

training en schaatspassen. Eind mei doen we met 
de 5 kilometer van de Royal Ten mee. Op 25 april 
is de sluitingsavond met bowlen en gaan we de 
schaatsfi lm van het afgelopen seizoen bekijken . 
Er worden fotocollages van het afgelopen seizoen 
uitgedeeld en ontvangt een aantal mensen een 
prijs. Eind september sluiten we het zomerseizoen 
af met een run/bike/run en na de prijsuitreiking 
genieten we van het eten en wordt er wederom een 
schaatsfi lm bekeken.”  Ook andere projecten van het 

Segbroek College worden 
door de school gesponsord 
voor ontwikkelingshulp in 
Kenia. Zie hiervoor eerder 
verschenen uitgaven van 
Wijkwijs.
Tensen vindt sport heel be-
langrijk voor kinderen. Het 
in beweging zijn verhoogt 
het zelfvertrouwen,  bevor-
dert het leerproces en - niet 
te vergeten - de omgang 
met elkaar is een sociaal 
gebeuren.

Marja Vliegen

Nee zeg, ook nog schaatsen met Segbroek?

Zij gingen ervoor.

Treintje rijden.
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Vaste activiteiten 
WIJKCENTRUM Anemoonstraat 25 
(zij-ingang) schoolgebouw, tel. 360 37 25

MAANDAG 09.45 - 13.00 uur   SCHAKEN (1)
  18.30 - 19.45 uur   YOGA (2)
  19.45 - 21.00 uur   YOGA (2)
  21.00 - 22.15 uur   YOGA (2)

4e MAANDAG van de maand 14.00 - 16.00 uur   LEESCLUB 1 (6) 

DINSDAG 19.30 - 22.30 uur   BRIDGE (4)

WOENSDAG 09.15 - 10.30 uur  YOGA (2)
  10.30 - 11.45 uur  YOGA (2)

2e WOENSDAG van de maand 19.30 - 21.30 uur   OPENBARE BESTUURSVERGADERING

3e WOENSDAG van de maand 17.30 - 21.30 uur   KOOK-/EETCLUB (10)

4e WOENSDAG van de maand 20.00 - 22.00 uur   LEESCLUB 2 (6)

DONDERDAG 09.30 - 12.30 uur   BRIDGE (5)
  13.30 - 14.45 uur   YOGA (2)
  15.00 - 16.15 uur   YOGA (2)

VRIJDAG 09.15 - 10.30 uur  YOGA (2)
  10.30 - 11.45 uur   YOGA (2)
  13.30 - 16.30 uur   BRIDGE (5)

1e VRIJDAG van de maand 20.00 - 22.00 uur  SCRABBLE (6) 

4e VRIJDAG van de maand 18.30 uur  ETEN VOOR JONG EN OUD (7)

1e EN 3e ZATERDAG van de maand 15.00 - 17.00 uur  HAPPY HOUR ! (7) 

2e ZATERDAG om de 2 maanden 18.30 uur  ETEN VOOR JONG EN OUD (9) 

1)  Arjen Brouwer  tel. 06 246 437 07
2)  Marja Kappetein  tel. 310 74 57
4)  Bridgeclub De Anemoon  tel. 364 68 31
5)  Bridgeclub De Hyacint  tel. 448 13 34
6)  Loukie Nak  tel. 363 66 04 
7)  Marja Haring  tel. 06 167 808 80 
9) Yvo Verheij blok.verheij@planet.nl of tel. 362 18 17
10) Roos Kessels tel. 362 89 55
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Laan van Meerdervoort 708a  |  Postbus 64733  |  2506 CC Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96  |  Fax: (070) 325 40 70

Internet: www.belderbos.nl  |  E-mail: info@belderbos.nl

Uw nieuwe woning moet 
passen als een maatpak
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