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van de voorzitter

Werk in uitvoering
Op het moment dat dit nummer van Wijkwijs verschijnt ligt de officiële opening van de buurtfietsenstalling aan de Goudsbloemlaan achter ons. Deze
vond plaats op 18 juli.
Het initiatief tot deze stalling ontstond circa zes
jaar geleden vanuit bewoners in de Bloemenbuurt.
Wethouder Smit van Verkeer gaf in zijn openingsspeech te kennen dat onze buurt inderdaad heel
lang, te lang, op de buurtfietsenstalling heeft moeten wachten. Maar het resultaat mag er zeker zijn.
De buurtfietsenstalling is in beheer bij het wijkberaad. Het wijkberaad heeft onze wijkbewoner Cees
Pronk bereid gevonden om het beheer op zich te
nemen; hij gaat dit geheel vrijwillig en belangeloos doen. Dit soort bewoners zijn van onschatbare
waarde voor het wijkberaad en voor de wijk.
Overigens zijn nog niet alle plaatsen verhuurd. Het
is nog steeds mogelijk om een plaats voor uw fiets
e.d. in de buurtfietsenstalling te huren.
De bouw van deze buurtfietsenstalling past ook
binnen het beleid van de gemeente om het fietsen
in de stad te bevorderen. In het bijzonder op de
korte afstand. Daartoe worden niet alleen in meerdere wijken buurtfietsenstallingen gebouwd, maar
worden ook door de gemeente hoofdfietsroutes en
vrije fietspaden aangelegd.
Verder is de gemeente voornemens om de verkeersveiligheid op de Goudsbloemlaan bij de winkels en
ter hoogte van de Anemoonstraat te verbeteren.
Binnen afzienbare tijd zal de gemeente een inloopmiddag voor omwonenden organiseren waarin zij
het plan zal presenteren.
Tegelijkertijd heeft de wethouder van Financiën

budget beschikbaar gesteld voor alle Haagse wijken, ook voor het stadsdeel Bloemenbuurt. U heeft
dit kort geleden kunnen vernemen uit de media.
Voor de Bloemenbuurt is een bedrag van 200.000
euro beschikbaar voor het verbeteren van de uitstraling van de winkelstraten Goudenregenplein
en Goudsbloemlaan. Deze winkelstraten kunnen
zeker een oppepper gebruiken om het verblijf voor
consumenten te veraangenamen.
De komende tijd zal worden bezien in overleg met
de gemeente, winkeliersverenigingen en het wijkberaad op welke wijze deze middelen het beste
kunnen worden ingezet. Daarbij zullen de resultaten van de in 2012 gehouden wijkenquête van
project Bloemrijk worden betrokken.
Recentelijk heeft de gemeente u per brief geïnformeerd over de invoering van de Kraagregeling met
ingang van 1 oktober 2013 en op welke wijze u o.a.
een vergunning aan kunt vragen. De winkelstraatregeling die tijdelijk bij de winkels aan de Goudsbloemlaan is ingesteld komt dan te vervallen. De
komende maanden wordt in nauw overleg tussen
de gemeente en de ingestelde werkgroep Parkeren
van bewoners, bezien welke straten mogelijk in
aanmerking komen voor herinrichting teneinde
parkeerplaatsen legaal te maken en meer parkeerplaatsen te creëren. Uiteraard wordt u te zijner tijd
daarover nader geïnformeerd. Een bewonersvergadering daarover behoort tot de mogelijkheid.
Tenslotte heb ik in de persoonlijke sfeer nog heuglijk nieuws. Zomer 2013 is voor mij en mijn vrouw
goed begonnen. Op 13 juli is ons leven verrijkt met
een eerste kleinkind.
Ik wens u allen een fantastische zomer toe.

Uw voorzitter,
Arnold van der Heijden
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Kleinschalige

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

Bewegen en ontspannen met plezier bij:
Aguarellessen-adv zesde.indd 1

10-05-13 15:30

In een ontspannen en ongedwongen
sfeer worden er lessen Yoga en BO
(Beweging en Ontspanning) gegeven.
In september starten er weer lessen
aan de Muurbloemweg 41.
Ga voor meer informatie naar
www.puurboo.nl of 06 333 735 94
Ik hoop u snel te ontmoeten, Nanda

PuurBOO-adv (zesde).indd 1

23-07-13 13:01

RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00
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Van Maastricht naar Den Haag
Jaap de Hoop Scheffer is oprichter van de stichting ‘Local Heroes’. Een stichting die meisjes op een
school in de stad Keringuet (Kenya) kansen wil bieden – naast goed onderwijs en voorlichting over
zaken als aids - te presteren op topsportgebied.
Inmiddels zijn er al talentvolle atleten opgeleid. Ambassadeur van de stichting is Haile Gebreselassie, de
beroemd geworden atleet en gouden medaillewinnaar op Olympische Spelen. De Hoop Scheffer wist
dat er op het Segbroek college een TopSportPlan is.
Hij nam contact op met Martien Korsten, rector van
de school en vroeg of leerlingen en docenten hem
konden helpen het project te steunen. “Dat geef ik
door aan Ted Bruggeling, coördinator van het
TopSportPlan

Acht weken die hieraan vooraf gingen, hadden de
leerlingen iedere vrijdagmiddag getraind. Zo’n 80
à 90 km per keer.
Om half twee in de nacht werd gestart. Eerste stuk
dwars door Maastricht en jawel hoor, daar kreeg er
al een ‘n lekke band. Valt niet mee die te plakken in
het donker. Wat ook niet meeviel was de zuidwester.
180 km langs het Albertkanaal met een straffe wind
die recht op je afkwam. Er waren nog twee valpartijen, niet ernstig. Iedereen hield de moed erin.
Vanaf het pontje bij Spijkenisse, zo’n 60 km voor de
finish, kwam Jaap de Hoop Scheffer meefietsen. En
op 1 juni om 21.00 uur arriveerden ze bij school na
een tocht van maar liefst 325 km!! Betekent: 19,5
uur fietsen – afgezien van enkele (eet)pauzes - door

foto: Rowin Hofker

en gymdocent”, was het antwoord. En Ted was er
wel voor in. Bedacht dat een nachtelijke fietstocht
van Maastricht (Landgraaf ) naar de school een idee
was. Hij liet een oproep rondgaan en 15 scholieren,
vijf meisjes en tien jongens, stonden te trappelen
om vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vanwege het avontuurlijke karakter er tegen aan te
gaan. Vier meefietsende docenten en nog drie die
voor de spullen zouden zorgen, gaven zich ook op.
Maar, omdat het voor een goed doel was, moesten
zij wel zelf ten minste € 25,- inleggen en zoveel
mogelijk anderen vragen hen te sponsoren.
De 1e bespreking was op 5 april. De leerlingen en
4 docenten zouden op 31 mei met een luxe bus
naar Landgraaf worden gebracht. Daar was contact opgenomen met de directeur van ‘Snowworld’
die beloofde voor slaapplaatsen en eten te zorgen.
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Limburg, Zeeland, Brabant en het Westland op een
dun zadeltje. Ted voorop; hij kende de weg.
Op 18 juni was er een nabeschouwing en zou bekend worden gemaakt hoe hoog het opgehaalde
het bedrag zou zijn. Cordaid had beloofd dat bedrag te verdubbelen.
De meeste fietsers waren aanwezig. Allen kregen
een certificaat, ter plekke ondertekend door de
Hoop Scheffer die hen uitbundig bedankte. Ted
Bruggeling liet een kort filmpje zien waarin jongeren droomden een topsporter te zijn. En wie wil
dat niet? Het opgehaalde bedrag bedroeg € 4000,-.
Iedereen blij. Martien Korsten was zeer trots op zijn
sportieve mensen. Op de vraag van organisator Ted
of ze er volgend jaar weer voor zouden gaan, werd
enthousiast “ja” geroepen. Hulde!
Marja Vliegen
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Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607
• Brabantia afvalemmers en accessoires
• Histor, Sigma en De Vos verf (wij mengen ook elke gewenste kleur)

Al
meer dan
85 jaar het
vertrouwd
e
adres
in de wijk

• Sanitair en elektra
• Bugatti householdappliences
• Victorinox Zwitserse zakmessen

www.roosijzerhandel.nl

Pedicure Praktijk & Nagelstudio

Pedicure behandeling
Behandeling voor mycose (schimmel) nagels
Kunstnagels
Diverse manicures
Goudenregenstaat 258A
2565 GE Den Haag

Stressvrij Marij van Ewijk.indd 1

070-3647484
Mobiel: 06-42343479

New You Creations.indd 1
22-03-2010 adv
16:31:12

30-01-12 13:33

Margrietes Handen
praktijk voor massage

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).
Goudenregenstraat 82, Den Haag
www.margrieteshanden.nl
Bel vrijblijvend 06-22943014
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Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging
LaStone Therapy (originele hotstone)
NIEUW IPL ontharing
bel voor gratis intake gesprek

Goudenregenstraat 258a
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070–364 74 84

Buurtfietsenstalling geopend

Zo is het begonnen

Dat was een leuke happening! We hebben er bijna
5 jaar op gewacht, maar nu was het eindelijk zover.
Een prachtige fietsenstalling aan de Goudsbloemlaan, een enthousiaste bewoner die vrijwillig het
beheer op zich neemt bewoners blij met een plaats
voor hun fiets of scooter tegen een wel heel redelijke huurprijs per maand, kleurige ballonnen om de
deur van de stalling en wethouder Peter Smit die de
opening mocht verrichten. Natuurlijk noemde onze
voorzitter Arnold van der Heijden met waardering
de mensen die zich sterk hadden gemaakt voor
deze wijkvoorziening, de ambtenaren die, vooral
in de laatste maanden, hard hadden getrokken aan

AGENDA

zaterdag 21 september open dag Hofstad Jeugd
Orkest. Zie ook pag. 21

woensdagen 14 augustus, 11 september en
9 oktober om 19.30 uur openbare vergaderingen van het wijkberaad Bloemenbuurt.
zaterdag 24 augustus wordt vanaf 13.00 uur een
Mid Summer Lunch geserveerd. Zie ook pag.
15 (Wist u dat)
donderdag 5 september Music from the Forties
and Fifties. Zie ook pag. 7
zaterdag 21 september van 12.00 -18.00 uur
boekenmarkt in het wijkcentrum De Hyacinth
en in de tuin. Zie ook pag. 7

WIJKWIJS

de totstandkoming van de stalling en Cees Pronk
die het beheer op zich neemt.
Wethouder Smit prees het geduld van het wijkberaad en de vrijwilligers, in wie hij Cisca Schutte met
een bloemenhulde verraste. Hij opende de deur
en gaf zo Inger Clarenbeek gelegenheid als eerste
haar fiets in de stalling te plaatsen. Natuurlijk ging
iedereen met iedereen op de foto, werd het glas
met Pro Secco (van de Wijnmakelaar) geheven en
waren er ook nog lekkere hapjes (van Hans Kip &
meer). De foto’s spreken voor zich.
Een wel heel leuke doorbreking van crisis en bezuiniging.
Loukie Nak

Op 4, 5 en 6 oktober wordt het Slim Oud Verwenweekend gehouden. Het ROC Mondriaan
organiseert o.a. op 4 oktober een workshop over
voeding, bewegen en eetmaatjes. Zie voor meer
informatie op www.slimoud.nl
zaterdag 12 oktober wordt voor de vijfde keer
een Parelroute georganiseerd in de Flora- en
Faunawijken: de Vogelwijk, de Bomen-, Bloemen-,
Heester- en Vruchtenbuurt. Zie ook pag. 25
zaterdag 19 oktober De Bosjes van Pex
(be)leven! Zie ook pag. 21
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kom luisteren naar Guru loudspeakers ...

...just amazing!
Appelstraat 21, Den Haag

(ingang in de Tomatenstraat).

Afspraak maken? Bel: 06 24 61 34 02

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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Een goed boek voor weinig!
Zoals beloofd, organiseren wij dit jaar een boekenmarkt. Heeft dat nog zin met al die e-readers? We
dachten van wel. Gelukkig zijn er twee meningen: ik neem nooit een e-reader, ik wil een goed boek in
mijn handen. Of, ik wil wel een e-reader en wil wel een aantal boeken kwijt. Dus waarom zouden we
voor beide groepen niet een boekenmarkt organiseren?
Waar? In de prachtige binnentuin van wijkcentrum
De Hyacinth, Anemoonstraat 25.
Wanneer? Op zaterdag 21 september van 12.00 uur
tot 18.00 uur.

Wat denkt u van verkoop bij opbod van 1e en 2e
drukken van bekende titels en schrijvers? Antiquariaat dus? We proberen hier een echte vendumeester
voor aan te trekken.

Voor wie? Voor iedereen die wil kopen of verkopen.
Wilt u verkopen? Dan zorgen wij voor een kraam,
catering en levende muziek. U moet dan wel uw
boeken zelf meenemen. Wilt u uw boeken aanbieden ter donering, dan kunt u die inleveren in het
wijkcentrum op de dagen dat het wijkcentrum geopend is. In de hal staan daarvoor dozen klaar. Bent
u echt niet in staat uw boeken zelf te bezorgen, dan
kunt u ons bellen op nr. 070-3635895.

Ook denken we nog aan een workshop boekbinden,
waar u uw dierbare exemplaren van een nieuwe rug
kunt voorzien of nieuw materiaal kunt inbinden.
Als dit alles u niet uitnodigt zelf achter uw kraam
te gaan staan of onze boekenmarkt te bezoeken....
Bent u over de streep? Dan kunt u zich tot uiterlijk
1 september aanmelden bij Saskia de Swart, email:
wijkberaad.hyacint@planet.nl of Loukie Nak, tel.
070-3636604

Maar we zijn er nog niet. We geven de boekenmarkt
een extra tintje, een stimulans tot koop en verkoop.
50% van de opbrengst gaat naar een goed doel:
Vogelopvang de Wulp in Meer en Bosch. Wij hebben
hiervoor gekozen door de enthousiaste presentatie
van de Stichting Vogelbescherming op de bewonersavond van 24 april. Daarin werd duidelijk dat
donaties zeer welkom zijn. In deze Wijkwijs krijgt
u elders een indruk van De Wulp. De andere 50%
is voor u zelf.

Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om deze
boekenmarkt te helpen organiseren. Dat doet ons
deugd. Hieronder volgen hun gegevens, zij zijn altijd tot informatie bereid. Wij noemen ons dan ook
Werkgroep boekenmarkt 2013. DOEN!!!
Marianne Wijsman: tel. 3635895
Lydia Kerkhove: tel. 3603409
Inger Clarenbeek: tel. 3603587
Loukie Nak

Music from the Forties and Fifties op 5 september
Noteer ‘t vast in uw agenda, op donderdag 5 september om
15.00 uur verzorgt de Sgt. Wilsons Army show in Uitzicht een
fantastisch optreden. Evergreens in een complete spektakelshow uitgevoerd door 3 army ladies onder het commando van
Sgt. Wilson, met muziek van Glenn Miller, de Andrew Sisters,
Marylin Monroe, Frankie Lane, Doris Day, Vera Lynn enz., enz….
De entree bedraagt € 5,00 per persoon, dit is inclusief 1 consumptie.
Reserveren graag vóór 3 september bij het Wijkservicepunt van
Uitzicht, 070 – 754 55 66 of per email wspuitzicht@florence.nl
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Woonzorgcentrum Uitzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huurappartementen
Thuiszorg & alarmering
Restaurant en grand café
Servicepakketten
Activiteitenaanbod
Wijkservicepunt
Dagbehandeling
Verpleeghuiszorg
Informatie over
woonzorgcentrum Dekkersduin

Bel voor meer informatie 070 - 754 55 55
Zonnebloemstraat 383, 2565 RW Den Haag

Fysiotherapie
Osteopathie
Orthopedische manuele therapie
Dry needling
Sport fysiotherapie
Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging
Gezondheidsproducten

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

www.mulderenvanoostveen.nl
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En toen kwam Jan
Zij heeft het tien jaren gedaan. Zij nam het over
van Dick van Dijk, de vroegere penningmeester.
Vol enthousiasme ging zij aan de slag als beheerder van het wijkgebouw De Hyacinth. De speelplaats erachter nam ze mee want daarmee had
ze andere plannen: Margareth Korpel.
Het gebouw en wat daar omheen ligt, is eigendom van de gemeente. Het wijkberaad huurt het
gebouw. Een goed contact met die gemeente is
van groot belang. Een kapotte ruit, een lekkage,
deuren die niet meer sluiten enz. daarvoor bel je
de gemeente.
Toen Margareth het beheer als vrijwilliger (!!) overnam (zij had toen tijdelijk geen baan), was er nog
een speelplaats. Niet om aan te zien. Die moest opgeknapt worden. De gemeente gebeld en die ging
aan de slag. Daarna heeft Margareth er een prachtige tuin van gemaakt. Daar ligt ook haar hart ; zij
is bloemiste en de tuin zal zij blijven onderhouden.
Zij heeft de zaal helemaal onder handen genomen.
De muren waren bedekt met vloerbedekking: weg
ermee. Ze heeft ze vernieuwd met glasvezelbehang,
geverfd, het kantoor en keukenblok aangepakt en
er kwamen nieuwe gordijnen. En vergeet vooral het
steeds weer schoonmaken niet.
Het wijkberaad zelf heeft onderhuurders (zie: Vaste
activiteiten in Wijkwijs). Ook met de leiders van deze
clubs moeten contacten worden onderhouden. Zij
moeten de zaal netjes achterlaten. Daarnaast is er
de ‘losse verhuur’. Op vrije dagdelen kunnen wijkbewoners de zaal huren voor een feestje of anderszins.
Zij legt in de agenda de data vast. De sleutels worden bij haar afgehaald en moeten na afloop weer
teruggebracht worden. Je moet op die tijden dus
ook thuis zijn. Dan bellen ze nog een keer of twee:
gaat het nog door, welke spullen kan ik gebruiken,
wat moet ik zelf nog meenemen. En soms kwam
Margareth de volgende dag en was het niet netjes
achtergelaten. Etensresten buiten de vuilniszak, een
smerige aanrecht en gootsteen, tafels en stoelen
die er niet fris uitzagen en ja, wat dan? Ze ging het
zelf dan maar schoonmaken. Even boos, gauw weer
vergeten, want wrok kent Margareth niet.
Henk Spijkers was tot eind 2011 haar grote steun

WIJKWIJS

Overhandiging van de agenda

en toeverlaat. Hij versjouwde de tafels, deed boodschappen en veel klussen die nou eenmaal gedaan
moeten worden in de zaal, het toilet, de gang, het
kantoortje. Hij werd ouder, het ging niet meer en
daarna werd het wel erg zwaar voor Margareth
om alles alleen te doen. Tenslotte heeft zij ook een
baan, een gezin en twee kinderen.. Zij meldde in
2012 het wijkberaad dat het over een tijdje moest
uitzien naar een andere beheerder. Dat werd op 10
april - tijdens de bewonersvergadering - met het
overhandigen van de agenda bekrachtigd.
Jan van ’t Hart. Hij is van beroep elektricien installateur. Hij heeft een winkel (die zijn vrouw beheert)
in riet en rotan meubelen en verlichting. Hij heeft
gouden handjes: stukadoort, zet tegels, doet timmerwerk. Hij woont in de Sneeuwbalstraat en in
maart is hij 65 jaar geworden. Nu gaat ook hij vrijwilligerswerk doen voor het wijkberaad.
De financiële administratie wordt eenvoudiger: de
huurders betalen een borg + de verhuurkosten aan
de penningmeester. Het schoonmaken is uitbesteed
aan Inger Clarenbeek en Cajo, de dochter van Margareth. Jan heeft al twee nieuwe buitentafels (via
Marktplaats), banken(met korting), een beamer en
een scherm gekocht. Voor nieuwe plafondverlichting moet hij nog contact opnemen met de gemeente.
Enthousiasme genoeg!
N.B. De boodschappen doet Juup Nak.
Omdat zij de tuin zal blijven onderhouden, maakte
Margareth onlangs van overgebleven tegels nog
een bankje. Daarnaast staat nu een moestuintje
met tuinkruiden.
Marja Vliegen
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Service aan wijkbewoners

Wonen met zorg

• abonnement Zeker Thuis

• met een verblijfsindicatie

• begeleiding, persoonlijke zorg en
verpleging bij u thuis

• particulier wonen met mogelijkheid
inkopen zorgpakketten in Duinhage

• alarmering

• wonen met verpleeghuiszorg voor
dementerende ouderen

• wijkrestaurant

• de wens van de cliënt staat voorop

• koelverse maaltijd aan huis
(Wijndaelercentrum)

• privacy is gewaarborgd

• warme maaltijd aan huis
(Duinhage)

• belangstelling? Laat u informeren op
de maandelijkse kijkmiddagen

• kortdurend verblijf in
Wijndaelercentrum of Duinhage
• dagverzorging (Duinhage)
• activiteitencentrum
• persoonlijk advies over wonen,
zorg en welzijn

org?
in de z
Werken
e:
e websit
l
zie onz
zorgplus.n

swoon

manita
www.hu

Informatie over deze zorg en service bij de Wijkservicepunten van
Duinhage en Wijndaelercentrum
Duinhage

Wijndaelercentrum

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 325 46 40
servicepunt@duinhage.org

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 447 02 00
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat
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Over boeken- en vogelvlucht
Of ik een praatje wilde houden met Ruud van der
Waard, beheerder van het vogelasiel DE WULP in
Meer en Bos, vroeg de redactie. Waarom? Omdat
dus die leuke boekenmarkt op 21 september a.s.
eraan komt (informatie elders in dit blad). En omdat
de helft van de opbrengst van die boekenmarkt
naar genoemde vogelopvang zal gaan. Waarom?
Omdat daar geweldig mooi werk wordt verricht.
Waar je geen weet van hebt als je er nooit bent
geweest. Of als je niet op die bewonersvergadering
van 24 april j.l. aanwezig was. Want toen deed mevrouw Loes Jalink van de Haagse Vogelbescherming
een boekje open over vogels en over die vogelop-

door Eva Kuylman

niet genezen keelontsteking, als ik Ruud, de beheerder van DE WULP ontmoet.
'Vertel maar,' zeg ik dus, als we met de medewerkers
aan de koffie zitten in de tuin van het asiel, en dat
hoef je geen twee keer tegen Ruud te zeggen. Ik
krijg een bijna twee uur durend hartverwarmend
college over het asiel plus een rondleiding. Op het
dak zitten jonge vogels nieuwsgierig mee te luisteren. 'Die zitten daar altijd,' zegt Ruud, 'net hangjongeren.' De 3 'huisreigers,' die regelmatig komen
buurten in afwachting of er iets te bikken valt, zijn
even elders.
'Er zijn natuurlijk altijd mensen die zich het lot van

Ruud van der Waard met enkele beschermelingen

vang, die veilig verscholen ligt in het groen van
Meer en Bos, ingang Heliotrooplaan. Als je het niet
weet, fiets je er zo voorbij, op weg naar Kijkduin.
Mevrouw Loes Jalink zette het asiel op de kaart
voor de aanwezigen op de bewonersvergadering
met plaatjes en interessante informatie. Haar enthousiaste optreden werkte zo aanstekelijk, dat DE
WULP spontaan tot goed doel werd uitgeroepen,
waar de helft van de opbrengst van de boekmarkt
heen zal gaan.
Aldus.
Ik maak een afspraak. Ik fiets met enige schroom
over de Laan van Meerdervoort, richting Meer en
Bos. Over boeken kan ik aardig meepraten. Over
vogels niet! Kwestie van ouders, familie, vrienden,
altijd met honderd leuke dingen bezig, ik ook, maar
vogels – nee. Gat in mijn opvoeding dus. Zo gaat
dat. Bovendien heb ik weinig stem door een nog

WIJKWIJS

zieke of gewonde vogels aantrekken,' zegt Ruud.
'Zo' n dertig jaar geleden is men hier met de vogelopvang begonnen, en het werd al heel gauw
te klein. Ik werk hier sinds vier jaar fulltime. Op het
ogenblik zijn er twee fulltime vaste krachten en
twee parttimers. In het weekend alleen parttimers.
Stagiaires werken hier soms aan een werkstuk voor
een opleiding. Lizzy Looijestijn is net geslaagd voor
de Dierverzorging MBO 3 opleiding en gaat gaat nu
op zoek naar een baan als professioneel dierverzorger. Niet gemotiveerde helpers vallen snel uit. Wat
wil je? Het is intensief werk, het verzorgen van deze
zieke dieren. Het voeren van hele jonge vogeltjes
bijvoorbeeld moet vaak en afgepast gebeuren, de
hele dag door, ook als je even geen zin hebt of liever
naar het strand gaat of zo. We kennen dagen dat
er 50 vogels op een dag worden binnengebracht!
» vervolg op pagina 13
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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!

dag
aar
ater s 6 t/m 8 j 6.30 uur
z
e
r
-1
eisje
Elk
1 jaa

m
1
.30
t/m
ns en
f 14
ens 8
uur o
g
0
n
0
o
.
J
2
ur
ar &
0-1
ar
.30 u
11 ja
15ja
10.0
- 16
m
/
0
t
t/m
0
.
8
1
4
1
s
1
e
s
j
f
en
ro
Meis
Jong
0 uu
ur
12.0
uur
aar &
j
5
0
1
3
.00 u
7.00
9.
t/m
- 22
0-1
1
0
0
.
1
0
.
4
en
20
f1
jdag
Meid
uur o
r: vri
a
2.15
a
1
j
jaar
m 18
af 18
9.45
/
n
t
a
5
v
1
an
eren
en k
Jong
word
r
e
g
illi
Vrijw

Jonge

Kijk op www.mohicanen.nl

12

WIJKWIJS

nummer 3

augustus 2013
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Het voornaamste doel van het asiel is het opvangen
en verzorgen van uit het wild afkomstige inheemse
vogels, totdat het hoogste doel: terugkeer in de natuur, mogelijk is. Maar we krijgen ook andere dieren.
Alles wordt bijgehouden.'
Ik vraag om getallen. Ruud geeft me een lijst. Wat
binnenkwam in 2012: WILDE VOGELS: 3985.
In de meerderheid: zilvermeeuwen, wilde eenden,
kauwen, merels, meerkoeten, houtsnip.
DUIVEN: 1941.
PARK-, KOOI EN VOLIEREVOGELS: 81 (o.a. 23 muskuseenden, 10 tamme ganzen).
OVERIGE DIEREN: 109 (93 egels, 9 vleermuizen,
wilde konijnen, 1 tam konijn, 1 schildpad, 1 hond).
TOTAAL AANTAL BINNENGEBRACHTE SLACHTOFFERS IN 2012: 6116 !!
U ziet het goed ja: zesduizend en honderdzestien!
Ik had geen idee. Ik neem aan: u als lezer van dit
verhaal ook niet. Per seizoen kampen vogels met
verschillende gebreken. Ruud noemt ze op.
In de LENTE is het vogelasiel tot de nok toe gevuld
met jonge vogels, die allemaal met de hand gevoerd moeten worden. Iedere ZOMER zijn er honderden botulisme-slachtoffers. Ruim driekwart van
de soms doodzieke vogels kan na een paar weken
weer worden vrijgelaten. De HERFST kenmerkt zich
vooral als het seizoen van de uitvallers onder de
trekvogels. Zij vliegen o.a. tegen de ramen.
In de WINTER raken veel vogels onderkoeld. Deze
krijgen in de WULP tijdelijk een warm plekje om te
herstellen. Ook krijgt het asiel in deze periode vaak
zeevogels binnen die slachtoffer zijn van illegaal
geloosde olie. Vele vinden de dood op zee. Slechts
enkelen overleven na schoonmaak in het asiel.
De rondleiding: Bij de ingang in een vitrine liggen vogelnesten; kleine architecten zijn het, de
bouwers! Uitgestald ook de rotzooi van mensen,
gevonden in vogels. Je wordt er beroerd van. De
pijn, die de beesten moeten hebben geleden is
onvoorstelbaar.
We lopen langs de 'ziekenzalen,' de rijen hokken,
waarin de zieke dieren verzorgd worden, ingedeeld
in categorieën als: heel ziek, beetje beter, bijna beter, soort bij soort met soms lotgenoten erbij, als
ze elkaar verdragen. Een kraai kan bv. niet bij een
eendenpulletje, want dan zou het opgegeten worden. Bij elk hok staat uitgebreide informatie over
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de tijdelijke bewoners. Wat eenzaam in een hoek
staat een Jan van Gent met een kapot oog. Als-ie
genezen is, wordt-ie naar Middelburg gebracht,
gaat-ie met de kustwacht mee, en gaat-ie los op zee.
Kraaien, kauwen, eenden, gaan los in Madestein.
Meeuwen op het strand en duiven in De Uithof.
We lopen verder. Langs ruimtes met wanden vol
kooitjes met kleine slachtoffertjes, langs kasten,
diepvriezers, hoog opgestapelde dozen, zakken
met voer voor de patiënten. Elke ruimte wordt optimaal benut, maar het is duidelijk dat uitbreiding
hard nodig is.
Dat het sterk verouderd is, en niet meer voldoet aan
alle eisen die aan vogelasiels worden gesteld, zegt
Ruud, als de rondleiding voorbij is. Er is al een plan
om een nieuw en duurzaam vogelasiel te bouwen
dat ook een educatieve functie zal krijgen. Samen
met de gemeente Den Haag is er al gezocht naar
een geschikte bouwlocatie. Bouwtekeningen zijn
gemaakt, een vergunningstraject in gang gezet.
Maar er is steun nodig om dit te kunnen uitvoeren.
Als u vriend van het Haagse Vogelasiel wordt kunnen de plannen omgezet worden in daden.
Donaties zijn uiteraard zeer welkom.
Doe uzelf, uw familie, met of zonder kinderen, een
plezier en ga kijken.
Zomaar binnenlopen en rondkijken is niet mogelijk. De patiënten hebben hun rust nodig, want het
vogelasiel is eigenlijk een ziekenhuis. Dat begrijpt
u. Maar iedere eerste zondag van de maand is er
Open Dag. Dan is iedereen welkom van 13.00 uur
tot 16.00 uur. Er is dan een rondleiding en heel veel
informatie over vogels die op dat moment in het
asiel aanwezig zijn. Het winkeltje is dan ook geopend.
Wat mijzelf betreft, ik heb Ruud hartelijk bedankt
en ben na ons gesprek tevreden terug naar huis
gefietst. De 'harde schijf' in mijn hoofd zit nu vol
informatie over vogels. In één klap het gat in mijn
opvoeding hersteld!
Vogelasiel DE WULP is gevestigd aan de Heliotrooplaan 15, 2555 MA Den Haag en bereikbaar op
070-3231568 of vogelasieldewulp@gmail.com of
www.vogelasieldewulp.nl.
Het ING nr. voor donaties is: 5092675.
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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.
a

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.
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Haal en breng service
€ 1,50

Magnoliastraat 38
2565 BZ Den Haag
Tel. 070-363 45 74
E-Mail:
wassalonmagnolia@gmail.com
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Lakenpakket 8 stuks
Laken / hoeslaken
Kussensloop
Dekbed overtrek
Alleen wassen tot 6kg.
Wassen / drogen / tot 6 kg.
Service was: wassen / drogen / mangelen tot 6 kg.
Overhemden wassen / drogen / strijken
Dekbed / deken 1 pers.
Dekbed / deken 2 pers.
Dekbed / dons 1pers.
Dekbed / dons 2 pers.
Slaapzak
Vitrage (alleen wassen)
per was

per kilo extra € 1,30
per kilo extra € 1,50
per kilo extra € 2,00
stomen € 16,50
stomen € 18,50
stomen € 22,50
stomen € 25,00
stomen € 15,00

STOMEN
Kostuum
Pantalon
Colbert
Kostuumvest
Stropdas
Sjaal
Mantel
Regenjas
Jumper
Rok
Plooirok
Japon
Blouse
Windjack
vanaf
Skipantalon
Ski-overall
Gordijnen per baan
Vitrage per baan
(banen tot 140cm br. / 300cm lang
Overgordijnen per baan
(indien gevoerd dubbele prijs)
Overgordijnen per baan velours (indien gevoerd dubbele prijs)
Sprei
vanaf
Hoezen waterbed

WIJKWIJS

Magnolia Wasserij-adv (halve).indd 1

€ 10,60
€ 1,50
€ 1,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 9,70
€ 12,70
€ 2,20
€ 12,50
€ 15,00
€ 22,50
€ 25,00
€ 12,50
€ 8,00

€ 13,00
€ 6,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 3,75
€ 3,75
€ 11,50
€ 12,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 6,00
€ 12,50
€ 10,50
€ 13,50
€ 9,50
€ 7,00
€ 9,50
€ 11,50
€ 13,00
€ 21,50

Haal en breng service € 1,50
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Tel. 070-36310-05-13
45 74 16:07

Wist u dat . . .

• de bestuursleden Roos Kessels en Klaartje
de Vrueh op 24 augustus een Mid Summer
Lunch in het Wijkgebouw de Hyacint serveren? Kom gezellig van onze 4 gangenlunch
genieten. De prijs is €12,50 inclusief 2 glazen
wijn.
Aanmelden via wijkberaad.hyacinth@planet.nl. Het aantal plaatsten is beperkt en de
aanmelding gaat op basis van tijd/datum.
Vol is Vol! Aanvang 13.00, zaal open vanaf
12.30. Wilt u ook een handje helpen? U bent
welkom.
• het wijkberaad inmiddels ook op Twitter te
vinden is: @wbBloemenbuurt (https://twitter.
com/wbBloemenbuurt). Volg ons en blijf op
de hoogte van ontwikkelingen in uw Bloemenbuurt,

• er parkeermeters zijn gekomen op de
Goudsbloemlaan (en niet op het Goudenregenplein),

• tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen te
gebruiken niet moeilijk is? In de brochure
Tuinier wijzer van het Haags Milieucentrum
vinden hobbytuinders tal van tips. Voor allerlei plagen waarmee ze te maken kunnen
krijgen, worden milieuvriendelijke oplossingen geboden. Tuinier wijzer is gratis af te
halen bij de Haagse stadsboerderijen en bij
het Haags Milieucentrum, Riviervismarkt 5.
Ook is de brochure te downloaden van www.
haagsmilieucentrum.nl/z_files/TUINIER%20
WIJZERdef.pdf
• de gemeente 1 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de subsidie op dak- en vloerisolatie. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór
1985. Voor meer informatie www.denhaag.
nl/duurzaamheid,

WIJKWIJS

• als u vragen heeft over uw rechten en

plichten als eigenaar van een appartement,
u advies wilt over onderhoud of energiebesparing, u dan gratis terecht kunt bij de
nieuwe VvE-balie op het stadhuis. Geopend
van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur, telefoon 353 32 81,

• de gemeente Den Haag, BAM Woningbouw
en Van Wijnen gaan samenwerken aan het
verduurzamen van bestaande woningen.
De gemeente wil de komende jaren 20.000
woningen duurzaam renoveren en vraagt
bouwbedrijven, kennisinstellingen, banken,
energiebedrijven en het MKB om zich bij het
initiatief aan te sluiten. De eerste Haagse bewonersgroepen zijn al aan de slag. Er is een
straat in Mariahoeve waar de eigenaren gezamenlijk de gevels van hun woningen willen
isoleren. De gemeente begeleidt het proces
en stelt kennis beschikbaar,

• de internationale milieu-onderscheiding

‘de Blauwe Vlag’ op 17 mei is uitgereikt aan
het strand van Kijkduin. Zie ook Wijkwijs nr.
1 pag. 11,

• burgemeester Van Aartsen en wethouder

Baldewsingh maandag 6 mei ‘Duurzaam
Den Haag’ hebben geopend. Bij het duurzaamheidscentrum aan de Brouwersgracht 2
kunnen bewoners, bedrijven en instellingen
terecht met al hun vragen over duurzaam
wonen, werken en leven in Den Haag,

• in de Wingerdstraat een little free library

is geplaatst.
Mensen uit de buurt kunnen hier gratis een
boek halen of er zelf boeken in plaatsen. Voor
meer informatie zie www.littlefreelibrary.org
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Wilt u iets verkopen of kopen?
Zoekt u iemand die uw huis schoonmaakt
of wilt u gaan oppassen? In de Wijkwijs kunt
u gratis een oproep plaatsen in de rubriek
’BLOEMETJES’.
Maximaal 30 woorden. Stuur uw oproep naar
Wijkberaad de Hyacint, Anemoonstraat 25,
2565 DD Den Haag of e-mail uw bericht naar
wijkberaad.hyacinth@planet.nl

Bloemetjes...
Huishoudelijke hulp: Mijn hulp heeft nog tijd
beschikbaar voor andere schoonmaak adressen.
Zij is betrouwbaar, stipt en werkt netjes. U kunt
haar bellen op nr.: 06 39361189.
Voor referenties: 070 345 20 76.
***
Bent u op zoek naar hulp in huis? Ik ben punctueel, heel goed in mijn werk en ik heb nog plek
voor meer adressen. U kunt mij bereiken via 06
3603 9397. Voor referentie kunt u gerust bellen naar 06 2322 5089. Graag zie ik uw reactie
tegemoet.
Vriendelijke groet Devi.  R. Thakoerdien, Melis
Stokelaan 630 2533 ER Den Haag.

***
Te huur aangeboden (tot eind 2014): Tweekamerflat in de Campanulastraat. Huur
€ 341,09, Servicekosten € 211,54 (inclusief voorschot gas, verwarming & water). Neem voor
informatie contact op met het wijkservicepunt
Uitzicht/Dekkersduin:
070 754 55 66 of email naar
wspuitzicht@florence.nl
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Stichting Eykenburg
Zorg- en dienstverlening voor ouderen

HUIZE EYKENBURG Kruisbessenstraat 12, 2564 VD Den Haag
VAN LIMBURG STIRUM HUIS Van Limburg Stirumstraat 30, 2515 PG Den Haag
DE KRONKEL Westeinde 425, 2512 KD Den Haag
HET ZAMEN Esperantostraat 12, 2518 LH Den Haag

16

WIJKWIJS

nummer 3

augustus 2013

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 slachtoffer, zo ook in de Bloemenbuurt.
Wat is een babbeltruc?
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen 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
bijvoorbeeld 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
handlanger het huis binnenglipt. 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 slachtoffer
wordt van de babbeltruc.
Tips
U kunt voorkomen dat u het slachtoffer 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 kierstandhouder;
• Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen;

• Wilt u een onbekende toch ergens 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 schattige kinderen of moeders met kinderen zijn niet
per definitie 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 (mobiele) telefoon;
• Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers 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

Wie wil??????????
Het bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth is op zoek naar iemand die het leuk zou vinden
om – als vrijwilliger - het advertentiebeheer van wijkblad Wijkwijs op zich te nemen. De taken zijn:
- het onderhouden van contacten met de adverteerders
- de financiële afhandeling i.s.m. de penningmeester
- adverteerders werven
- eventueel contact via email met de vormgever.
Aan tijd kost het maar enkele uren per maand.
Het Wijkberaad

WIJKWIJS
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Segbroek College met een èchte kankervoorstelling
Anderhalf jaar geleden werd de dramadocent Joost Pluim benaderd door Linda Geers, de coördinator van
het ‘Inloophuis Haaglanden’ (Wateringseveld). Dit huis houdt zich bezig met de opvang en begeleiding van
kankerpatiënten en hun familie. Linda vroeg zich af of er een toneelstuk geschreven kon worden over jongeren met kanker. Een voorstelling die laat zien waar jongeren mee te maken krijgen wanneer ze zelf of een
dierbare kanker krijgen, maar ook om de plek die het Inloophuis hierbij vervult, meer zichtbaar te maken.

Kanker hebben en toch blij kunnen zijn

18

Kanker heeft grote impact op het leven van deze
jongeren. De wereld staat dan op zijn kop. Erover
praten is heel lastig. Ook heb je daar niet altijd zin
in. Op middelbare scholen verstoppen kinderen vaak
hun gevoelens als het gaat over kanker. Er is veel
onbegrip. Zij hebben dan het gevoel dat ze hun reacties op de situatie moeten verklaren tegenover hun
vrienden, familie of hun docenten. Mensen die de
situatie niet kennen zijn er vaak bang voor. Ze durven er niet over te praten of ze hebben er juist een
mening over. Dit geeft veel onbegrip over en weer.

Joost Pluim – die zelf zijn vader en twee dierbare
vriendinnen aan kanker verloor en in 2012 is afgestudeerd aan de opleiding Theatre & Education aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht - begon toen een projectplan te maken en diende een
subsidieaanvraag in bij het Fonds 1818. Hij kreeg
de Lenteprijs van AD en Fonds 1818 ter waarde van
€ 5000,- .
Hij ging professionele mensen verzamelen: een decorbouwer, een lichttechnicus (docent natuurkunde),
een muzikant, een choreograaf en een producent. En
hij vroeg zijn studiegenoot Martine Zeeman (regisseur en docent drama aan de Haagse Hogeschool)

Kanker, kanker en nog eens kanker

Spook: ik krijg jullie toch te pakken

WIJKWIJS

nummer 3

augustus 2013

Ik kijk naar wat ik wel kan

Is hij echt dood?

om samen met hem deze klus te klaren. Zij gingen
improviseren, scènes schrijven en een auditie houden. Veertig leerlingen van brugklas tot eindexamenklas van het Segbroek ‘Theaterplan’ schreven
daarop in. Veertien zijn er uitgekozen en drie van
‘Muziekplan’. Met z’n allen gingen zij kennismaken
met jongeren in het Inloophuis die zelf kanker hebben of hebben gehad of waarvan hun ouders ziek
zijn of aan kanker overleden. Zij spraken uitgebreid
met hen. Dat was heel indrukwekkend en hartverwarmend. Een leerling wil daar later gaan werken.
De verhalen van onder andere Sita, Annemarie,
Romy, Daan en Sander hebben de regisseurs Joost
Pluim en Martine Zeeman omgezet naar een theaterscript. Dit heeft geleid tot een voorstelling over twijfel, hoop, liefde, de kracht van humor en de enorme
waarde van een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn,
omdat er mensen zijn die je begrijpen.

Maar het duurde even voor het zover was: de leerlingen kregen opdrachten, zij interviewden patiënten, de docenten schreven, schaafden, lazen voor,
mailden, ze gingen weer naar het Inloophuis, lazen
daar voor, bespraken de tekst, de patiënten gaven
commentaar enzovoort. Het script bevat twee hoofdverhaallijnen. Een over een meisje met hodgkin en
een lijn over een jongen wiens vader ziek is en uiteindelijk overlijdt.
In januari was het script klaar en kon er flink gerepeteerd gaan worden. En dat heeft geleid tot het
wel heel bijzondere toneelstuk dat vanaf 4 april inmiddels al is opgevoerd in het theater Dakota, het
ministerie van OCW, het Segbroek College aan de
Goudsbloemlaan, op de kankerafdeling van MCH
Westeinde, het Rietveld Theater in Delft en op het
5Roe-festival in Noordwijkerhout. Momenteel wordt
gesproken over een herneming van de voorstelling
» vervolg op pagina 21
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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!!!

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).

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.bepals.nl
of bel Roger Gielisse
(070-4277083)
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Bevers
Babbelaars
Beverkolonies
Welpen
De speurdershorde
Welpen
Zonnestralen
Welpen
De Woudwachters
Scouts
De Bosgeuzen
Scouts
Phoenixvendel
Explorers
Dhaulagiri

WIJKWIJS
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Meisjes en jongens 5 tot 7 jaar
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30
elke zaterdag van 14:00 tot 16.30
Jongens 7 tot 11 jaar
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30
Meisjes 7 tot 11 jaar
elke zaterdag van 10:00 tot 12:30
Meisjes en Jongens 7 tot 11 jaar
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30
Jongens 11 tot 15 jaar
elke zaterdag van 14:00 tot 16:30
Meiden 11 tot 15 jaar
elke zaterdag van 14:00 tot 17:00
Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30

augustus 2013
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begin juli. Voor data kijk op www.inloophuishaaglanden.nl.
De voorstelling laat zien wat er gebeurt met jongeren in hun familie, hun vriendenkring, op school en
gewoon op straat. Zij willen het publiek een kijkje
geven in de hoofden van de jongeren. Waar lopen
zij tegen aan? Er wordt geen oordeel gegeven, je
ziet in de voorstelling ´echt´ hoe zij het beleven. Een
voorstelling die op momenten binnenkomt, maar
waarin je ook de ontlading van humor en de kracht
van liefde voelt.
Marja Vliegen, Joost Pluim en Martine Zeeman

De Bosjes van Pex (be)leven!
Op zaterdag 19 oktober bruist het in de Bosjes
van Pex van de activiteiten!
Alle (sport)verenigingen, horecagelegenheden
en andere organisaties in en om ‘De Bosjes’
organiseren die dag superleuke activiteiten
voor jong en oud.
Buurtbewoners kunnen die dag (nader) kennismaken met wat er in dit prachtige groene
stukje Den Haag allemaal te doen is.
Vanaf september krijgt u via diverse media
meer informatie over deze dag maar noteer
nu de datum alvast!

Hofstads
JeugdOrkest
Hofstads JeugdOrkest is in
1923 in Den Haag opgericht en daarmee het oudste
jeugd
orkest ter wereld! Dit
jaar viert de vereniging haar
90-jarig jubileum met diverse concerten en activiteiten,
waaronder concerten in Madurodam en bij het Vredespaleis, en op 17 november
a.s. een openbaar optreden
in de Dr. Anton Philipszaal.
De vereniging bestaat uit acht orkesten en ensembles en een opleidingsprogramma waarin meer dan
300 jonge musici van 6 tot 23 jaar samen muziek
maken.Veel kinderen uit de Bloemenbuurt zijn lid
(geweest) en hebben zo vrienden voor het leven
gemaakt. Het plezier in samenspelen en het behalen van een zo hoog mogelijk muzikaal niveau staan

Open Dag Hofstads JeugdOrkest
21 september 2013 tussen 14.30 en 19 uur
Locatie: Dalton Den Haag, Aronskelkweg 1
Programma: www.hofstadsjeugdorkest.nl
Alle geïnteresseerden, jong en oud,
zijn van harte welkom!

WIJKWIJS

voorop en gecombineerd met de sociale activiteiten
ontstaat een hele gezellige sfeer.
Heeft u altijd al willen zien hoe dat gaat bij een
orkestrepetitie? Kent u kinderen die al een instrument spelen of dat graag zouden willen in orkestverband of die gewoon nieuwsgierig zijn? Dan bent
u samen van harte welkom tijdens de Open Dag.
Vanaf september is de nieuwe repetitielocatie van
de vereniging het schoolgebouw van Dalton Den
Haag, Arondskelkweg 1. Op zaterdag 21 september
tussen 14.30 en 19.00 uur kunt u binnenlopen en
de magie van het Hofstads JeugdOrkest vrijblijvend
ervaren. Meer informatie over de Open Dag en de
aankomende optredens is te vinden op www.hofstadsjeugdorkest.nl. Wij hopen u snel muzikaal te
kunnen begroeten!
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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

“Al 20 jAAr: gewoon grAndioos schoon”
www.telescoopglasbewassing.nl
Smit Glazenwasserij.indd 1

30-01-12 12:05

Niet verkopen, wél
prettig blijven wonen?
Laat ons advies uitbrengen hoe u uw huis kan
aanpassen aan uw wensen.
Combineer het met een betere isolatie en/of
zonnepanelen.
Voor referenties zie: www.ottodas.nl.
Of bel ons voor een afspraak.
Het eerste gesprek is altijd gratis.
Nog tot 1 maart 2014 slechts 6% btw op de loonkosten.

OTTO DAS ARCHITEKTENBURO
info@ottodas.nl

www.ottodas.nl

Hyacinthweg 57

2565 RG

DEN HAAG

070 - 368 6300

PC LOOPT NIET LEKKER?
Tijd voor een PC Refresh!

Vanaf 49,- loopt uw PC of laptop weer als nieuw

 Volledige herinstallatie van Windows 7, 8, Vista of XP
 Windows updates en gratis antivirus software
 Uw persoonlijke bestanden netjes teruggeplaatst
Ook halen en brengen is mogelijk!

Een nieuwe PC kan nog even wachten..
Maar de ergernis over uw huidige PC kunt u NU beëindigen!
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Bel Sander: 06 330 36 596 of kijk op www.pcrefresh.NU
WIJKWIJS
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Hans Kip & Meer
een verrijking van de Goudsbloemlaan

in de etalage

Onze voorzitter had het al toegezegd, we besteden in de volgende Wijkwijs aandacht aan de nieuwe
‘kippenboer’ op de Goudsbloemlaan. Die belofte komt de redactie graag na. In de gloednieuwe winkel
op nr. 142 tref ik André en Hans Jillissen, Hans is nog bezig met zijn gerechten, maar André weet genoeg. Aan de gezellige zitjes in de nis van de winkel, waar men een product kan ‘uitproberen’, vertelt hij:

“Nu woon ik in Langeraar, mijn broer woont in Zoetermeer, maar we zijn allebei in Den Haag geboren. Ik doe de boekhouding voor Hans en verricht
hand- en spandiensten. Hans had een winkel in
Mariahoeve. Door een op handen zijnde verbouwing van dat winkelcentrum, koos hij voor een andere locatie.”
Zoals onze voorzitter al zei, bewondert hij middenstanders die zich nu in onze wijk vestigen
“Dat valt ook niet mee, we zitten in een crisistijd en
dat merk je wel. Je moet altijd een keuze maken.
Alle begin is moeilijk, maar we hebben vertrouwen
in een goede toekomst.”
Hans is nu bezig met de klanten maar kan zich in een
vrij moment bij ons voegen.
Hans: “Een nieuwe winkel in deze tijd is hard werken en veel energie erin steken. Ik merk wel dat de
klanten blij zijn met mijn product.”
André: “Er komen steeds meer klanten door de
mond-tot-mond reclame. Ze zijn allemaal welkom,

WIJKWIJS

of het nu gaat om een onsje bami of een heel barbecuepakket.”
Waarom is jouw product zo bijzonder Hans?
“Mijn kip is verantwoord gefokt zonder antibiotica
en zonder groeimiddelen. Ik betrek de kip van de
fa. Veldhoen die zijn product uit Bretagne haalt.
De kip die bij de groothandelaar snel slachtrijp
moet zijn is vatbaar voor ziekten en daarom wordt
hij volgestopt met antibiotica. Onze kip is dus zonder die middelen grootgebracht en is daardoor
iets duurder. Omdat ik zelf uitsnijd, houd ik de prijs
toch heel redelijk. Ik heb de koksopleiding gedaan
in het Leerlingwezen, werken en leren aan de St.
Jozefschool aan het Lamgroen. Heel veel ervaring
heb ik opgedaan bij ’t Goude Hooft, Le Coq d’Or
en restaurant Sauer. In Rijswijk begon ik een eigen
restaurant: Le bouquetin. Ook werkte ik in de partycatering bij Condor City, daar was ik de manager
van de keuken.
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André: “Je bent ook nog erkend leermeester.”
Wat betekent dat?
Hans: “Mijn winkel is een erkend leerbedrijf. Dat
betekent dat ik leermeester in de praktijk ben van
stagiaires van het ROC en het VMBO. Volgende
week heb ik daar weer een gesprek over. Ik vind
het belangrijk te investeren in de jeugd en hun
toekomst.”
Waarom heet je Hans Kip & Meer?
“Ik lever en bereid ook zelf veel bijgerechten.
Wanneer doe je dat dan?
“s Morgens vroeg, als het nog niet zo druk is, alles
volgens mijn eigen recept.”
André: “Hij werkt ook met eigen kruidenmengsels.”
Hans: “Ja, die maak ik zelf.“
O ja, bijna vergeten, a.s. donderdag wordt de
buurtfietsenstalling geopend. Kun jij wat hapjes leveren?
“Ja, natuurlijk, er gaan 30 hapjes op een schotel, ik
breng er wel twee, tegen vieren, en warm.”
Prima, want er moet natuurlijk op de ingebruikname worden getoost. Vertel nog eens iets over
jouw specialiteit.
“Ik gril – dus ik braad hem niet - de kip met een
eigen kruidenmengsel, dat nergens anders te krijgen is. Verder heb ik huisgemaakte soepen zonder
toegevoegde stoffen, zoals oma die bereidde.
Ook bereid ik maaltijdschotels, bijvoorbeeld vandaag een snijbonenschotel: puree met gesneden
snijbonen met peper, zout en nootmuskaat en jus
met een balletje gehakt van kip natuurlijk. “

Die neem ik zo meteen mee! Ben je lid van de
winkeliersvereniging?
“Ja, natuurlijk!”
Heb je het naar je zin hier, in de Bloemenbuurt?
“Leuke sfeer, gezellig, toegankelijke mensen!. Zie je
dat ik wel 20 soorten sambal heb staan, er zit zelfs
een aardbeiensambal bij!”
Die had ik ook nog niet gezien. Hans vertelt nog veel
meer, over het komend najaar wanneer hij ‘aan het
wild’ begint met hazenpepers en zo. En dat hij graag
met de seizoenen werkt, de aspergeschotel is nu
voorbij.
Thuis overval ik mijn echtgenoot met de snijbonen en
kipgehakt, maar om een uur of zes… ? Wat was dat
heerlijk! En wat leuk dat Hans (en zijn broer André)
op zo’n originele manier het winkelbestand op de
Goudsbloemlaan versterken…
Loukie Nak

Parelroute 2013: 12 oktober
Parels zijn mensen met een bijzondere hobby of (semi) professionele handwerkers, kunstenaars
of artiesten. U kunt denken aan
fotografen, zeefdrukkers, keramisten e.d. Maar ook mensen met een prachtige
hobby, zoals sieraden maken, klokken repareren
of kennis van geschiedenis en architectuur. Vermeldenswaard zijn ook nog verzamelaars van Tshirts, olifanten, naast reiki-masters, tenenlezers
en astrologen e.d.
Kortom een breed scala aan onderwerpen en invalshoeken is een kenmerk van Parels.
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Op deze dag openen de parels/bewoners hun woning voor iedereen die belangstelling heeft. Het
publiek kan lopend of fietsend door de wijk trekken
met een plattegrond van deelnemende bewoners
en locaties in de hand.
De programmaboekjes met informatie over alle
deelnemers en locaties zijn ongeveer drie weken
van tevoren te vinden in winkels en openbare gebouwen in de bovengenoemde wijken.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.parelsvandefloraenfaunawijken.nl of volg ons
via facebook: www.facebook.com/pages/
Parels-van-de-Flora-en-Faunawijken
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VOF De Gier - Groep
• Renoveren badkamers & keukens
e
rijsopgav

• Herstellen houtrot

nde p
Vrijblijve

• Stukadoren wanden en plafonds
• Schilderwerken, kleuradviezen
• Glas - Glas in lood
• Hout en marmerimitatie
• Moderne wandafwerking

WWW.VOFDEGIERGROEP.NL
070-3632169
06-54756540

De Gier-adv derde.indd 1

11-10-2010 12:28:12

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

Praktijk voor Holistische Levensloopbegeleiding
Coaching en Inca Sjamanisme
O.a. bij stress, burn-out, depressie, relatieproblemen, rouwverwerking,
eenzaamheid, minderwaardigheidsgevoel etc.
Voor iedereen die meer inzicht en energie wil, weer wil leven i.p.v. overleven.
Pauline Wiarda
Segbroeklaan 542, Den-Haag
Tel. 06-22561100
www.paulinewiarda.nl
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Wiarda-adv.indd 1
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Vergoed door
zorgverzekeraars
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Lid van de
NFG en RBNG
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Eetbare tuin heet nu

’t Gouden Klavertje

Tuin begin aanleg

adressen en telefoonnummers
gemeente Den Haag en
stadsdeel Segbroek

adverteren

in wijkwijs

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

is een lucratieve vorm van
sponsoring van uw wijk,
de Bloemenbuurt.
Meer informatie?
Stuur een bericht naar:

Gemeentelijk contactcentrum
14070
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
www.denhaag.nl
Stadsdeelwethouder
Boudewijn Revis
14070

wijkberaad.hyacinth@planet.nl

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

Advertentietarieven 2013
voor wijkgebonden activiteiten
en ondernemers

Formaat (b x h)

Grofvuil (gratis opgehaald op afspraak)
366 0808
070 389 2000
Taxibus			
Voor ouderen en gehandicapten
Alarmnummer		

112

Brandweer, geen spoed

070 424 4600

Politie, geen spoed

0900 8844
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prijs per
nummer

prijs
5 nummers

1/6 pag. 58 x 63 mm

€ 20,-

€ 90,-

1/3 pag. 136 x 63 mm

€ 32,50

€ 150,-

1/2 pag. 136 x 102 mm

€ 65,-

€ 295,-

1 pag.

€ 90,-

€ 405,-

136 x 212 mm
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Vrijwilligerswerk in Uitzicht
Wandelclub
Voor de wandelclubs zoeken wij vrijwilligers die
onze cliënten willen begeleiden. Er wordt gezamenlijk gewandeld op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag. Na afloop wordt nog wat
gedronken in het café van Uitzicht. Ben je minimaal
1 middag per week beschikbaar en hou je van wandelen? Laat het ons weten!

Roomservice!
Tussen 16.30 en 19.00 uur, help je de warme maaltijd
brengen bij de bewoners in hun appartement. Je
haalt de bladen weer op, schenkt nog een kopje
koffie en maakt een praatje met de bewoners.
Extra aandacht
Voor verschillende bewoners van het Kleinschalig
wonen (cliënten met een vorm van dementie) zijn
we op zoek naar vrijwilligers die op individueel niveau wat extra aandacht kunnen schenken. Daarbij
kun je denken aan het maken van een wandeling,
een kopje koffie drinken in het grand café, samen
geheugentraining doen op de ‘braintrainer’ of wellicht een puzzel oplossen.
Maar ook in de huiskamers, is ondersteuning door
vrijwilligers heel welkom. Daar kun je aan meerdere bewoners aandacht schenken, een spel met
hen doen, iets voorlezen of ondersteunen bij de
(warme) maaltijd.

‘Maatjes’ gezocht
Diverse bewoners hebben behoefte aan iemand
die bijvoorbeeld één keer in de week bij hen op
bezoek komt. Door het 1 op 1 contact bouw je als
vrijwilliger al snel een band op. De vragen en behoeften zijn heel divers, bijvoorbeeld de krant lezen,
voorlezen, wandelen of een gezellig praatje maken.
Kun je zingen …?
Ter ondersteuning bij de zangvereniging, zijn we
op zoek naar vrijwilligers met enige zangkwaliteiten die de deelnemers vooral enthousiast kunnen
‘meenemen’ in het zanggebeuren. De deelnemers
zijn veelal cliënten met een vorm van dementie.
Iedere maandagmiddag worden tal van oud Hollandse liedjes gezongen, onder begeleiding van
een pianiste.

Meer informatie
Heb je belangstelling voor één
van deze vacatures, neem dan
contact op met
de coördinator
vrijwilligerswerk,
Monique Koene.
Telefoon : maandag en donderdag 070 - 754 54 13
Email
: monique.koene-utz@florence.nl
Florence Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
2565 RW Den Haag

Veiligheid rond scholen Segbroek wordt verbeterd
Segbroek heeft een schoolveiligheidsconvenant.
In dit convenant staan afspraken tussen scholen,
winkeliers, politie en omwonenden. Deze gaan samenwerken op het gebied van veiligheid. Vanaf
begin september worden er door de deelnemende
partijen vervolgafspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de veiligheid in de wijken toeneemt.
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Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs):
,,Ik ben erg blij met het afsluiten van dit convenant.
In andere stadsdelen hebben we gemerkt dat door
het afsluiten de samenwerking in de wijk echt verbetert. Ik verwacht dat dit in Segbroek ook gaat
gebeuren."
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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)

2e DINSDAG van de maand

10.00 - 12.00 uur 		SPREEKUUR HUISVERPLEEGKUNDIGE

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)
19.30 - 22.15 uur 		BRIDGELES

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)

2e VRIJDAG van de maand

18.30 uur		ETEN VOOR JONG EN OUD (9)

4e VRIJDAG van de maand

18.30 uur		ETEN VOOR JONG EN OUD (7)

ZATERDAG

15.00 - 17.00 uur		HAPPY HOUR ! (7)

1) Arjen Brouwer
2) Marja Kappetein
4) Bridgeclub De Anemoon
5) Bridgeclub De Hyacinth
6) Loukie Nak
7) Marja Haring
9) Yvo Verheij
10) Roos Kessels

tel. 06 246 437 07
tel. 310 74 57
tel. 364 68 31
tel. 448 13 34
tel. 363 66 04
tel. 06 167 808 80
blok.verheij@planet.nl of tel. 362 18 17
tel. 362 89 55

Een vertrouwd beeld
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