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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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Kopij inleveren voor
het volgende nummer
tot en met vrijdag 31
januari 2014. Het blad
zal verschijnen op 21
februari 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.

WIJKAGENT
Karin van Raamsdonk
SCHOOLWIJKAGENT
Henrieke Schoenmakers
Bureau Segbroek
T 0900 8844
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van de voorzitter

Terugblik
Op vrijdag 22 november jl. was het precies 50 jaar
geleden dat president J.F. Kennedy van de Verenigde Staten tijdens een bezoek aan de Amerikaanse
stad Dallas werd doodgeschoten. Op die vroege
vrijdagavond in 1963, het was ongeveer 19.30 uur
Nederlandse tijd, stond de wereld even stil, zo immens was de schok van die koelbloedige moord. Ik
was toen 16 jaar en zat aan het acht uur journaal
gekluisterd met veel verbijstering, ongeloof en
verdriet. In de week van 22 november waren mijn
gedachten opnieuw bij die tragische dag, 50 jaar
geleden. Alsof de tijd even stil stond.
Slechts in de duizend dagen dat deze president
regeerde heeft Kennedy een onuitwisbare indruk
achter gelaten. Hij was de President van een nieuwe
generatie, van een nieuwe tijd en hij had visie op
de wereldpolitiek. Hij was een inspirerend, charismatisch, democratisch en krachtig leider, niet alleen
van de VS, maar ook van het Westen. In de Cubacrisis (oktober 1962) wist hij het begin van een derde
wereldoorlog te voorkomen. Zo heb ik J.F. Kennedy
in mijn jeugd ervaren.
In die periode zaten wij midden in de Koude Oorlog
met een duidelijke vijand, de toenmalige Communistische Sovjet-Unie die binnen het voormalige
Oostblok de scepter zwaaide en democratische
bewegingen in de regel met geweld beëindigde.
En toch was er sprake van overwegend positief denken, zeker in het vrije Westen. Ondanks demonstraties zoals de studentenprotesten in meerdere
Europese landen in het midden van de zestiger
jaren, had men in het algemeen vertrouwen in het
leiderschap, in het politieke klimaat en de toekomst.
Er was sprake van sociale en economische vooruitgang en van een toenemende welvaart.
Momenteel leven wij vooralsnog in een instabiele
tijd. De economische crisis, die in 2008 begon, ligt
nog niet achter ons. Bedrijven slanken af of gaan
failliet, met name het MKB heeft het moeilijk, er
raken nog steeds werknemers werkeloos en de
woningmarkt is nog niet uit het slob geraakt. Deze
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berichten kan je dagelijks uit de media vernemen.
Maar wat in mijn beleving nog erger is, is dat een
groot aantal burgers in het algemeen weinig vertrouwen heeft in de aanpak van de problemen door
de politiek en bestuurders. Leg je oor maar eens te
luisteren. Kabinetten hebben de afgelopen decennia een levensduur van circa 2 jaar. Sommige critici
spreken van een politieke crisis. De tijd zal het leren
op welke termijn het vertrouwen terug komt.
Gezien de schandalen van de afgelopen jaren in
het publiek-private domein (zorg, onderwijs, woningbouwcorporaties e.d.) is grootschaligheid niet
langer een ideëel streven ofwel vanzelfsprekend
voor beleidsmakers en bestuurders. Er is weer oog
ontstaan voor kleinschalige aanpak; deze komt geleidelijk aan opnieuw in zicht.
Dat kleinschalige aanpak vruchten af kan werpen,
daar zijn voorbeelden van op wijkniveau. Zo is in
2013 in onze Bloemenbuurt een buurtfietsenstalling gerealiseerd en is de voorbereiding tot vergroening van het Goudenregenplein en herinrichting
van de Goudsbloemlaan ter hoogte van de winkels
in volle gang. Ook is de parkeerdruk in de wijk door
de invoering van de Kraagregeling dit jaar afgenomen. Een groot aantal bewoners kan hun auto weer
in hun woonstraat parkeren.
Voor het jaar 2014 heeft het wijkberaad onder
meer festiviteiten in petto op Koningsdag. Het is
de bedoeling om in onze wijk van Koningsdag een
feestelijke dag te maken. In samenwerking met
vrijwilligers, winkeliers en eventueel andere belangstellenden wil het wijkberaad een succesvolle
invulling geven aan deze feestdag. Daarover meer
in de volgende Wijkwijs.
Eerst gaan wij Kerstmis vieren en op het oude jaar
de champagnekurken laten knallen.
Ik wens u allen hele fijne feestdagen toe.
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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

2
Wijkwijs-dec 2013.indd 2

WIJKWIJS

nummer 5

december 2013

09-12-13 13:47

De Burcht
Wij waren met z’n tweeën deze keer, Eva Kuylman en ik om het verhaal te horen van de drie eigenaren
van het Café-restaurant ‘De Burcht’ op het Lijsterbesplein/hoek Laan van Meerdervoort. Een enthousiast trio: Ilja de Weerd, Bas Hoogeveen en Tamara Bakker.
Een jaar geleden, om precies te zijn op 1 november 2012, namen zij het bedrijf over en een maand later
op 1 december openden zij hun eigen eet- en drinkgelegenheid.
Ilja, Bas en Tamara zijn
vrienden, ze kennen elkaar
al 12 jaar. Zij komen alle drie
uit de horecawereld, maar
alle drie dachten na een
poos – afzonderlijk van elkaar – “Is het dat nou echt?
Laat ik eens wat heel anders
gaan doen.”
Ilja is toen zes jaar werkzaam geweest bij de facilitaire dienstverlening van
de Universiteit van Amsterdam, Bas ging 5 jaar aan
de slag in het bankwezen
en Tamara was zeven jaar
accountant. Toch bleef de
horeca trekken en ofschoon ze nooit concreet over
samenwerken hadden gesproken, werd dat plotseling anders. Voor de drie vrienden was dit het
moment de koppen bij elkaar te steken en plannen
te smeden. Nou, dat is gelukt. Zij hebben er een
smaakvol en gezellige gelegenheid van gemaakt.
In de Burcht is het aangenaam toeven. Ook buiten
op hun ruime terras waar tot in de nazomer van de
zon kan worden genoten.

Haagse Mysterie-reeks geheten. Ieder boek werd in
een specifieke wijk van Den Haag gesitueerd en erg
gedetailleerd beschreven met tal van topografische
en historische bijzonderheden. Een van zijn titels:
Spionnen in Segbroek. Aan de muur hangt een ingelijst verhaal over de Burcht in die jaren zestig. En
over commissaris Aremberg, het hoofdpersonage
van Hofdorp, die de ontknoping van ieder boek in
de Burcht schreef.

Het pand is rond 1922 gebouwd en deed dienst
als artsenpraktijk. Rond 1935 werd het een horeca
gelegenheid annex hotel. Boven waren drie slaapkamers. In de oorlog is het in beslag genomen door
de Duitsers. Na de bevrijding was het weer in Nederlandse handen en werd het een biljart café. Eind
jaren 80 kwamen sportverenigingen, zoals Quick, er
na hun wedstrijden wat eten en drinken. Het werd
het eerste eetcafé (buiten de Indische restaurants)
waar een fatsoenlijke saté werd geserveerd.
Leuk detail: De Nederlandse detective schrijver Pim
Hofdorp (1912-1984) schreef politieromans die zich
in Den Haag afspelen. De boeken werden gebundeld tot een serie, Haagse Mysterie-reeks/Nieuwe

Het restaurant is nogal eens van eigenaar veranderd. Nu zwaaien Ilja, Bas en duizendpoot (zoals
zij door de jongens wordt genoemd) Tamara de
scepter. Zij is onmisbaar zowel in de bediening als
in de keuken - waar zij samen met chefkok Pieter
Monteban – veel heerlijke gerechten bedenkt en
maakt. Bas en Ilja zijn gastheer pur sang en zorgen
dat een ieder volop geniet van een avond in de
Burcht. Bas decoreert zo nodig de voorgerechten
en desserts.
Eén van de drie is altijd aanwezig tijdens de openingstijden. Die zijn dagelijks van 16.00 tot 00.30
uur. Alle drie zijn zij er op vrijdag, hun drukste dag.
» vervolg op pagina 5
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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

4
Advertentie Wijkwijs.indd 1
Wijkwijs-dec 2013.indd 4

WIJKWIJS

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging
LaStone Therapy (originele hotstone)
NIEUW IPL ontharing
bel voor gratis intake gesprek

Goudenregenstraat 258a
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Elke acht weken is er een nieuwe kaart.
In de 1e week vanaf december komt
wild op het menu.
Boven is een zaal, een bijzonder smaakvol ingerichte ruimte met een intieme
bar, zeer geschikt voor partijtjes, viering
van verjaardagen, houden van vergaderingen, ruimte voor een staande receptie van 70 personen, een diner voor 40
personen.
2e Kerstdag is er een ‘leuk 5 gangen
menu’ en op 1 januari geven zij een
nieuwjaarsreceptie. Het zal tevens de
viering van hun 1-jarig bestaan zijn.
Zij hebben meer plannen. Zo was er in september op een zondagmiddag een kinderpopconcert.

Bovenzaal

Groot succes. In de toekomst willen ze verschillende
activiteiten programmeren. De Burcht was de locatie bij de voorbereidingen van De Parelroute van
13 oktober en ook de evaluatie is daar
besproken. Volgend jaar wil de organisatie de Burcht in de Parelroute opnemen
en een kunstenaar uitnodigen zijn of haar
werk te exposeren.
Als we afscheid van deze sympathieke
mensen nemen attendeert Ilja ons nog op
het feit dat er dit jaar iedere maandag een
daghap in de aanbieding is voor € 10,50.
Vandaag zuurkoolstamppot. Hmmm....
Jammer dat we al eten in huis hebben.
Volgend jaar komt het trio weer met
nieuwe acties en ideeën dus houdt de
website en facebook goed in de gaten,
www.restaurantdeburcht.nl.
Marja Vliegen en Eva Kuylman

Ilja, Tamara en Bas

AGENDA

De woensdagen 15 januari en 12 februari om
19.30 uur openbare vergaderingen van het Wijkberaad Bloemenbuurt

Woensdag 18 december vanaf 19.30 uur geven
de leerlingen van het Segbroek College weer
hun jaarlijkse muziekuitvoering in het gebouw
aan de Klaverstraat. Dit keer getiteld:
Segbroek Klassiek & Unplugged.
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Zaterdag 4 januari 2014 Nieuwjaarsborrel van
16.00 tot 18.00 uur in het wijkgebouw de Hyacinth, Anemoonstraat 25. Zie ook pag. 7
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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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Goede wensen
Ook dit jaar wenst het Wijkberaad de redactie, de bezorgers van Wijkwijs en alle
vrijwilligers die ons werk voor de Bloemenbuurt helpen realiseren,

Goede Kerstdagen en een heel voorspoedig 2014
Wederom dank voor jullie niet aflatende inzet voor de Hyacinth.
Ook de bewoners en alle lezers van onze Wijkwijs wensen wij een feestelijke
decembermaand en alle goeds voor het nieuwe jaar en wij nodigen u tevens
graag uit voor de

Nieuwjaarsborrel
op zaterdag 4 januari 2014 van 16.00 tot 18.00 uur
in het in het wijkgebouw Anemoonstraat 25.
Wij kijken terug op 2013 en heffen het glas op de activiteiten in het nieuwe jaar.

Wist u dat . . .

• de fietsenstalling aan de Goudsbloemlaan
volledig is verhuurd en er zelfs een wachtlijst
bestaat. Aanmelden kan via:
fietsenstallingbloemenbuurt@yahoo.nl,

• de Burenhulpcentrale 70 mensen in de

Laan van Meerdervoort 427 gratis een fietspomp ter beschikking heeft gesteld aan de
huurders van de fietsenstalling,

Bloemenbuurt heeft die zich vrijblijvend hebben opgegeven om iets te doen voor iemand
in hun buurt. Zoals Daan Kuiper, 12 jaar. Er
zijn ook mensen die zich hebben opgegeven
om hulp te vragen. Ons wijkberaad bijvoorbeeld kan dan eenmalige hulp bij activiteiten
vragen zoals ‘Eten voor jong en oud’.
Voor informatie bel 070 262 99,

• de Scrabble-club van het Wijkcentrum be-

• Dak kindercentra voor ouders die hun baan

• Fietsenhandel Rijwiel Quick Services aan de

woners in de wijk van harte uitnodigt deel
te nemen aan te Scrabble-avonden? Elke 1e
vrijdag van de maand worden er meestal 2
rondes gespeeld. De kosten bedragen: € 2,50,
kopje koffie/thee, hapje en 1e drankje inbegrepen. Men kan zich aanmelden bij Loukie
Nak of Roos Kessels (telefoonnummers staan
in de Wijkwijs),

WIJKWIJS
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hebben verloren gedurende maximaal zes
maanden een actietarief introduceert wat
neerkomt op 50% van het reguliere uurtarief.
Wilt u meer weten over deze regeling, neem
dan contact op met het team Klantadvies via
klantadvies@dakkindercentra.nl of
070 750 21 10.
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Florence Thuis

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

Informatie over

• een sfeervol restaurant en grand café
• FlorencePas met kortingen op
diverse diensten
• gezellige activiteiten en wellnessvoorzieningen
• ondersteuning en bemiddeling
• comfortabele huurappartementen
• dagbehandeling
• 24-uursopvang
• kleinschalige verpleeghuiszorg

• 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@ﬂorence.nl

Thuis

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

8
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Goudsbloemlaan
Onder heel wat belangstelling van
winkeliers en bewoners was er op
donderdag 14 november in het wijkgebouw de Hyacinth een inloop om de
tekeningen en ontwerpen te bekijken
in verband met een nieuwe inrichting
van de Goudsbloemlaan.

De heren Johan Zorgman, Ed Lemckert,
Sander Leijs en Ron
Siliakus van de gemeente gaven uitleg.

Ideeënbus - Food for thought?
Afgelopen zomer hebben Klaartje en ik – twee leden van het wijkberaad - het initiatief genomen om
subsidie aan te vragen bij de gemeente voor activiteiten met het doel bewoners in de wijk met elkaar in
contact te laten komen. Voor een gezellig praatje, netwerken of anderszins.
Wij hadden bedacht om een Mid summer lunch te
organiseren in augustus voor een hele vriendelijke
prijs en een High Tea in november, ook voor een
lage prijs, dankzij de toegekende subsidie.
Het was onze bedoeling om juist buurtgenoten
naar het Wijkcentrum te lokken die we (nog) niet
kennen of personen die juist andere buurtbewoners
willen ontmoeten. Dat kan voor netwerk zijn of
gewoon voor de gezelligheid.
En wat gaat er beter samen dan eten en gezellig
met elkaar van gedachten wisselen?
Helaas hebben Klaartje en ik besloten om beide
activiteiten af te blazen wegens gebrek aan belangstelling.
Dit betekent dat we nog een poging gaan ondernemen om de subsidie volgend jaar te gebruiken voor
een maaltijd of lunch met een maximum aantal
deelnemers van rond de 25.

WIJKWIJS
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Daarnaast zijn we nieuwsgierig geworden naar de
wensen, ideeën, suggesties van u als bewoner.
Wat zou u graag georganiseerd willen zien in de
wijk? Of heeft u geen tijd of behoefte om aan iets
deel te nemen? Dat kan natuurlijk ook.
Voor de workshop Thaise keuken, die ik in mijn vrije
tijd in het wijkcentrum heb georganiseerd, was namelijk wel voldoende interesse. Daarom vroegen we
ons af waarom we nu geen tafel vol krijgen.
We zouden het op prijs stellen als u ons dat laat
weten.
Dit kan naar:
Roos Kessels, Stokroosstraat 169, 2565 BM Den Haag
of naar mijn emailadres roos.kessels@planet.nl
Wij zullen na verloop van tijd de reacties bundelen
en vermelden in een volgend nummer.
Met dank voor de te nemen moeite en wellicht tot
ziens aan tafel.
Roos Kessels
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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 zorg

• alarmering

• wonen met verpleeghuiszorg voor
dementerende ouderen

• wijkrestaurant

• de wens van de cliënt staat voorop

• koelverse maaltijd aan huis
(Wijndaelercentrum)

• privacy is gewaarborgd
• belangstelling? Laat u informeren op
de maandelijkse kijkmiddagen

• warme maaltijd aan huis
(Duinhage)
• kortdurend verblijf

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

• dagverzorging (Duinhage)
• activiteitencentrum

oon
manitasw

• persoonlijk advies over wonen,
zorg en welzijn

www.hu

• respijtzorg

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

Duinhage

Wijndaelercentrum

De Savornin Lohmanlaan 202
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Het Wijkgevoel van de
Bloemenbuurt
Bovenstaande titel is een variant van het t.v. Programma ‘Het eilandgevoel van Schiermonnikoog’.
In dit programma gaat KRO-reporter Leo Fijen in
gesprek met mensen die hij tegenkomt op dit kleinste van onze Waddeneilanden. Ik kom er zelf ook
graag maar ben Leo er nog nooit tegen gekomen.
Ik verdenk hem er ook eigenlijk van dat hij dit programma bedacht heeft om ‘op kosten van de zaak’
lekker lang en vaak de tocht via Lauwersoog naar
Schier te kunnen maken.
Met de hele crew je intrek nemen in Hotel ‘Van der
Werff” ‘s ochtends lekker koffie met een krantje en
dan naar het strand om wat mensen te interviewen.
Wie zou dat niet willen.....
Maar ik gun hem graag zijn uitstapjes naar dit Waddenpareltje want de gesprekken zijn soms best aardig. Zo was er deze week een man met de vreselijke
spierziekte ALS. Bij deze ziekte wordt de aansturing
van je spieren langzaam verstoord en worden ze
steeds minder bruikbaar totdat ook de ademhaling
en het hart er mee stoppen. De patiënt in kwestie
woonde ergens in een stad en de prognose was dat
hij nog maar een paar maanden te leven had. Om
die paar laatste maanden zo goed mogelijk door
te brengen verhuisde hij naar Schiermonnikoog
en werd een geaccepteerde mede-eilandbewoner.
Het eilandleven deed hem zo goed dat hij niet drie
maanden maar nog drie jaar bleef leven. Het liefst
ging hij in zijn elektrische rolstoel naar de Waddendijk om daar te genieten van het uitzicht op het
Wad: zeilboten die voorbij kwamen, een viskotter
op weg naar de haven, de veerboot die in een wijde
boog door de vaargeul aan kwam tuffen.... Eigenlijk
helemaal niets bijzonders en tegelijk fascinerend.
Dichter bij de natuur, bij de Schepping in een pure
vorm kon hij niet komen. Hij kon dit wellicht niet
rationeel beredeneren maar instinctmatig voelde
hij zich hier helemaal op zijn plaats. En zijn nieuwe
dorpsgenoten waren helemaal aan hem gewend
en werden ongerust als hij een keer niet op die dijk
was verschenen. Ze belden dan aan met de vraag
of het nog wel met hem ging. Het verhaal zou te
mooi zijn als er een wonder zou geschieden en
de ALS-patiënt gewoon bleef leven. In 2012 is hij
tijdens een tocht op zijn geliefde eiland overleden.

In schril contrast hiermee is het verhaal
van de vrouw die tien
jaar lang dood lag in
haar etage in een
Rotterdamse wijk.
Niemand had haar
gemist en met haar dochter had ze geen contact
meer. Is dat niet het dieptepunt van treurigheid...
Ook zij was ooit een jong meisje geweest met verwachtingen van het leven, had zich beschermd
gevoeld door haar omgeving en was later in de
grote stad terecht gekomen. Wat er allemaal in haar
leven is voorgevallen weten we niet maar niemand
verdient het om alleen en eenzaam te sterven. Ze
zeggen wel eens dat iemand pas dood is als er niemand meer is die over je praat, die zich je herinnert
en soms nog met een glimlach aan je denkt. In het
geval van die oude mevrouw leek haar bestaan al
te zijn uitgevlakt nog voor zij overleed.
De decembermaand is traditioneel de maand van
familiefeesten en elkaar bezoeken. Er zijn ook
mensen die vinden juist om die reden deze maand
een gruwel en zien uit naar de kille januarimaand
(wanneer er eigenlijk helemaal niets te beleven valt
behalve slecht weer en korte dagen).
Ik vind dat wel jammer. Ook al woon je alleen, heb
je geen kinderen of zie je die nooit; dan nog ben
je nooit alleen. Je moet alleen die stap durven en
kunnen zetten om er eens op uit te gaan. Zo was
er op dinsdagochtend altijd een soort van “social
hour” in het wijkgebouw met gratis koffie en het
oplossen van cryptogrammen (voor wie daar van
hield). Maar bij gebrek aan belangstelling is men
daarmee gestopt. Ook is een heel leuk initiatief
voor een “High Tea” in ons sfeervolle wijkgebouw
niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen
voor waren ! En dan te bedenken dat ons wijkgebouw door huidig staatssecretaris Sander Dekker
(u weet wel, die man met twee armen tegelijk in
het verband als een soort pinguïn) is uitgeroepen
tot fraaiste wijkgebouw plus tuin van Segbroek !!
En op het menu van die high tea stonden exquise
hapjes zoals sandwiches met zalm, scones met clot-

» 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!
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» vervolg van pagina 11
ted cream, muffins en een chocolade festijn !!
Voor degenen die zich in de decembermaand alleen
voelen zou ik zeggen: er zijn genoeg plekken om
mensen te ontmoeten. Loop eens binnen in het
‘Grand Café’ van zorgcentrum ‘Uitzicht’. Het ziet er zo
netjes uit dat ik zelf de neiging zou krijgen om daar
een krant te gaan lezen. Je hoeft heus niet totaal
oud en gebrekkig te zijn om daar binnen te mogen.
De leden van de ‘Kookclub’ van ons wijkberaad hebben daar vorig jaar zelfs een keer gegeten en wij zijn
toch lang nog niet allemaal 65 plus ! Meld je eens
aan voor ‘Eten voor jong en oud’ via het telefoonnummer in uw favoriete wijkblad ‘Wijkwijs’. Loop
desnoods binnen bij de Jumbo voor een enkele

boodschap, neem een gratis koffie en maak een
praatje met iemand.
‘People who need people, are the luckiest people in
the World’ zong Barbara Streisand al (en nog steeds
in een uitverkochte Ziggo Dome). Niemand hoeft
zich alleen te voelen met deze feestdagen.
We herdenken op Kerstavond dat er tweeduizend
jaar geleden iemand werd geboren die de basis
legde voor een menswaardiger samenleving. Heel
praktisch vertaald betekent dit dat je oog hebt voor
de situatie van de ander en daar ook naar handelt.
Dus kent u iemand waarvan u vermoedt dat die wel
wat aanspraak zou kunnen gebruiken: er op af , al
is het maar voor een beetje aandacht.
Ik wens u fijne feestdagen !!

Evenementen en activiteiten voor wijkbewoners
in Florence Uitzicht in de Zonnebloemstraat
Kennismaken met bridge?!
Donderdagavond 16 januari start een kennismakingscursus bridge in het café. De lessen zijn week
op week af op donderdagavond en duren 2,5 uur.
De lessen worden gegeven door een ervaren NBB
bridgedocent. Het lesgeld voor deze cursus van
tien lessen bedraagt € 80,00 exclusief het lesboek.
Wat is zo leuk aan bridge? Het is vooral het spel zelf
dat blijft boeien. Daarnaast leert u op een gezellige
manier nieuwe kennissen kennen. Doet u mee?
De Bitterballenbuurtborrel
Donderdag 23 januari vanaf 16.00 uur is het borreluur voor (wijk)bewoners in het café !
Tai Chi
Iedere maandag van 10.30 tot 11.30 uur wordt Tai
Chi gegeven, een bewegingsvorm voor mensen
van alle leeftijden.

Schoonheids- en welzijnsbehandelingen
U kunt in Uitzicht terecht voor een bezoek aan:
schoonheidsspecialiste, manicure/pedicure, masseuse, kapsalon en audicien.

Restaurant
In het gezellige restaurant kunt u dagelijks van
17.00 tot 19.00 uur de warme maaltijd gebruiken.
Vervoer van/naar Uitzicht
Uitzicht beschikt over een (rolstoel)bus die regelmatig voor wijkbewoners kan worden ingezet. Informeer gerust naar de mogelijkheden van ophalen
en thuisbrengen.

Bloed prikken door Hagaziekenhuis
Bloed laten prikken voor onderzoek? Wist u dat u
hiervoor in Uitzicht terecht
kunt? Iedere woensdag van
9.30 tot 10.00 uur is er een
laborant(e) van het Haga
Ziekenhuis aanwezig op de
eerste verdieping.
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Informatie
Neem voor meer informatie, prijzen of aanmeldingen contact op met het Wijkservicepunt Uitzicht/Dekkersduin
Zonnebloemstraat 383
Telefoon: 070 – 754 55 66
E-mail: wspuitzicht@florence.nl
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WANDEL-JOG MEE!

Strandlopers
www.strandlopers.nl
sam@strandlopers.nl

FRISSE BLIK, FRISSE KIJK
OP JEZELF
OP BEWEGEN
OP JE OMGEVING
VIA MOOIE PLEKKEN
MINDFUL, DUS SOEPEL
PROF. RUNNINGTHERAPEUT
(sommige verzekeraars vergoeden)

GA MEE, IN DEN HAAG!

KLANT: ‘MINDFULNESS
FYSIEK! EYE-OPENER!’

11 x PRIVÉ VOOR € 369
PROBEERSESSIE = DONATIE
VOOR WWW.RUNNINGBLIND.NL!
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meldpunt Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit. De

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 070 3534605.

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

gemeente biedt nu gratis de graffitischoonmaakregeling aan. Snel
schoonmaken voorkomt vaak meer graffiti.
Dus maak gebruik van de regeling!

www.denhaag.nl/graffiti
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Jachtschotel
In de

buurt

gebleven

Ik zit in de wachtkamer van de Akelei Huisartsenzorg. Links van mij een oude
dame, verdiept in de Libelle. Rechts een jongeman, roerend in zijn koffie.
Tegenover me twee jonge vrouwen naast elkaar. Allebei mobieltje in de hand,
druk ermee in de weer.

’Doe jij met de Kerst?’ vraagt de ene vrouw aan de
andere.
’Krijg ze alle vier bij mij thuis, zijn pa en moe en de
mijne.’ zegt linkervrouw. Haar vingers dansen op
de toetsen.
’Jullie zouden toch een huisje huren?’ vraagt rechtervrouw, starend op het schermpje in haar hand.
’Te duur met die verbouwing erbij.’ zegt linkervrouw.
’Ze duwt haar mobieltje onder de neus van haar
buurvrouw. ’Kijk! De rotzooi, waar we de hele zomer
in hebben gezeten!’
’Joh!’ zegt rechtervrouw. ’En is het nou klaar?’
’Nou nee,’ zegt linkervrouw, driftig op haar mobieltje trommelend, ’makelaar failliet, en al ons geld
foetsie.’
’Maar jouw vader is toch timmerman?’
’Ja, met hand in ’t gips, even iets te nonchalant
met de zaagmachine,’ zegt de vrouw links, ’kannieooknie rije, dus dat wordt ophalen in Oldenzaal,
want moeders heeft geen rijbewijs’.
’Blijven ze slapen?’
’Ja, in ons bed, omdat die verbouwing niet af is. En
wij op een matrasje in de woonkamer.’
’En zijn ouders?’
’Allebei geen rijbewijs. Pikken we op in Assen, als
we de mijne weer in Oldenzaal hebben afgeleverd.’
’Heftig hoor!’ zegt rechtervrouw. Haar mobieltje
gaat. Het geluid van een kraaiende haan knalt door
de ruimte. Ze lacht. Kijkt op het schermpje. Zet de
telefoon aan haar oor. ’Hoi! Nee nog niet aan de
beurt. Doei!’ Kijkt weer op het schermpje. ’En wat

WIJKWIJS
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doe je met het eten?’
’Geen idee,’ zegt linkervrouw.
’Simpel. Want ze houden eigenlijk
alle vier niet van heel ander eten
dan ze gewend zijn.’ Ze haalt oordopjes uit haar tas, duwt ze in haar oren. Drukt op een
paar toetsen van haar mobiel. Leunt achterover,
sluit haar ogen.
’Als ik me ermee mag bemoeien,’ zegt de oude
dame met de Libelle, ’de nieuwe kippenboer op
de Goudsbloemlaan, Hans van Hans en Meer, die
heeft hele lekkere jachtschotel en hazenpeper, toch
een beetje anders. En feestelijk. Hoef je alleen maar
op te warmen. Beetje aardappelpuree en groente
erbij. Of rijst. Klaar! ’
’Hoor je dat?’ roept rechtervrouw. Ze stoot haar
buurvrouw aan. Die schrikt overeind, plukt een
dopje uit haar oor, opent haar ogen.
’Ik weet het toetje,’ zegt de jongeman rechts van
mij. ’Dame Blanche. Dat maak ik altijd met de Kerst
bij mijn vriendin. Bak ijs van de Jumbo halen, paar
repen chocola smelten, slagroom bovenop. Ook
zo klaar. Feestje.’
De dames zijn aan de beurt. Een van de artsen komt
ze halen. Linkervrouw draait zich nog even om:
’Bedankt hoor! En jullie ook prettige Kerstdagen!’
Wat je kunt meemaken in een wachtkamer! Twee
minuten later ben ik ook aan de beurt.
Straks op weg naar huis toch maar even langs Hans
van Hans en Meer gaan.
Die jachtschotel proberen.
Eva Kuylman
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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.
Goudenregenstraat 254 ● 2565GE Den Haag
E-mail bove_nuevo@live.nl ●Tel 070-3602665
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Overhandiging cheque aan De Wulp
Op woensdag 16 oktober heeft een delegatie van
wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth een bezoek
gebracht aan Vogelasiel De Wulp. De reden hiervoor was het overhandigen van de opbrengst van
de Boekenmarkt die het Wijkberaad organiseerde
op 21 september. De verkoop van boeken en een
boekenveiling met bijzondere exemplaren heeft
het bedrag van € 700,- opgeleverd.
Arnold van der Heijden, voorzitter van het Wijkberaad overhandigde het bedrag aan Frederik Hoogerhoud, de voorzitter van Vogelasiel De Wulp, door
middel van een symbolische cheque.
Frederik Hoogerhoud is heel blij met deze donatie.
Hij vertelt dat Vogelasiel De Wulp een organisatie is
die geen subsidie ontvangt maar afhankelijk is van
donaties, giften en de contributie van haar leden.

Arnold van der Heijden is tevreden dat Wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacinth met deze donatie een
kleine bijdrage kan leveren aan de opvang van vogels in nood.
Saskia de Swart

Segbroek Klassiek & Unplugged

Praktijk voor Reiki, Dofna en Coaching

"

Woensdag 18 december van af 19.30 uur is het weer
zover: Segbroek Klassiek & Unplugged, dé avond
in kerstsfeer waar leerlingen en docenten zich van
hun muzikale kant kunnen laten horen. Tijdens deze
avond is er ruimte voor klassieke muziek én akoestisch uitgevoerde popsongs.

EXTRA ENERGIE•ONTSPANNING•MEER IN BALANS

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

Oplossing Wijkwijscryptogram 9

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

1. breinbrekers
2. gedachtegang (dit komt in de uitleg als extra
aanwijzing ter sprake)
3. pijngrens (is al prijsgegeven)
4. hersenspoelen
5. geheugenverlies
6. gewetensvraag
7. hersenkraker
8. ezelsbruggetje (is al prijsgegeven)
9. hersenhelft
10. tot de verbeelding spreken

Bezoek de geheel vernieuwde en

Mevrouw J.A. Uijtenhout, Akeleistraat 33-E heeft
de puzzel opgelost met 0 fouten. Zij krijgt van de
penningmeester Klaartje de Vrueh een cadeaubon
ter waarde van € 15,- te besteden in een van de
buurtwinkels.
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onze Bloemenbuurt!
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Naailes voor
beginners en
gevorderden
overdag of ‘s avonds les
in kleine groepjes onder
deskundige begeleiding

KIPSPECIALITEITEN

SOEPEN

MAALTIJDEN

Annelies Koeleman

WILD

Goudsbloemlaan 37
Tel: 06 24772791
www.annelieskoeleman.nl

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08:30 tot 18:30
08:00 tot 17:30

en we zijn open zolang onze borden buiten staan

Goudsbloemlaan 142
070 3470506
www.hanskipenmeer.nl
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www.eykenburg.nl

GRILLPRODUCTEN
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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
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Van de vrijdag naar de zaterdag
Beste eetgasten,
Helaas geen menuutje voor vrijdagavond. Vanaf volgende week ga ik op de vrijdag
weer de schoolbanken in en een opleiding volgen. Hierdoor kan ik niet op tijd in
Den Haag zijn om het eten voor jong en oud te verzorgen.
Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan en misschien kan ik het incidenteel
nog wel eens een keer doen (schoolvakanties heb ik vrij). Dus misschien in de
herfst of rond kerst.
Groeten Yvo
Dit was het bericht dat Yvo Verheij op 17 september jl. per email stuurde naar zijn vaste eetklantjes.
Dat was schrikken. Iemand die vijf jaren lang zo
enthousiast zijn kookkunst had laten zien. Die zou
gemist worden. Het bestuur van het wijkberaad
vond dat toch wel erg jammer. Hoe kon het op heel
korte termijn aan een vervanger komen? Of was
er nog iets anders te bedenken? Voorzitter Arnold
van der Heyden is naar Yvo toe gegaan. “Dat kun
je de bewoners en ons niet aandoen,” vond hij. En
Yvo had een oplossing: “Ik kan eenmaal in de twee
maanden wel koken, maar dan op zaterdagavond.
Te beginnen in november.“ Wat een pracht oplos-

sing! Yvo, Dieneke, Inger, Bep, Teuntje en Ciska gaan
er weer voor.
Omdat het ook fijn zou zijn als er eens in de twee
maanden op vrijdag de traditie voortgezet zou kunnen worden, hebben na een oproep twee andere
wijkbewoners zich gemeld om op die weggevallen
avonden hun kookkunsten te tonen.
Maar laten we ook niet vergeten dat Marja Haring
en haar ‘Eten voor jong en oud’ helpers gewoon
elke 4e vrijdag van de maand blijven koken voor
haar gasten.
Marja Vliegen

Bloemetjes...
AANGEBODEN: OPPAS
Ik ben een oppas oma, ik pas graag op uw baby, kleuter
of peuter.
Ook ’s avonds, in het weekend en tijdens vakanties.
Meer informatie: 06-45680190 of paulavanderpas@
hotmail.com

GEZOCHT
Toneelgroep Spelegast is op zoek
naar enthousiaste mensen die bij
ons gezellige clubje toneel willen
spelen. Leeftijd speelt geen rol.
Wij repeteren in de
Annemoonstraat 25 naast Jumbo
iedere maandag van de week.
Bent u geïnteresseerd, neem dan
contact op met onze voorzitter
Nel van Someren,
tel. nr. 070 387 15 21

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
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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	
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  een	
  PC	
  Refresh!	
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  49,-‐	
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  uw	
  PC	
  of	
  laptop	
  weer	
  als	
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  en	
  brengservice	
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  PC	
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  nog	
  even	
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  de	
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  over	
  uw	
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  PC	
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  u	
  NU	
  beëindigen!	
  

20

Bel	
  Sander:	
  06	
  330	
  36	
  596	
  of	
  kijk	
  op	
  www.pcrefresh.NU	
  

Wijkwijs-dec 2013.indd 20

WIJKWIJS

nummer 5

december 2013

09-12-13 13:47

in de etalage
Pascal van Calendula:
“Bloemen bezorgen? Als ik daarmee kan helpen,
neem ik meteen de appeltaart in de aanbieding van mijn buurman mee!”
Je kunt er letterlijk en figuurlijk niet om heen: de hoek van de Goudsbloemlaan en de Anemoonstraat
staat vol met ‘boeketten van de week” en andere aanlokkelijke bloemenpracht. Onbescheiden als ik
ben, vind ik mezelf een nogal vaste klant, maar waarom eigenlijk? Het wordt tijd om eens uit te zoeken
welke vrolijke meneer er eigenlijk ’s morgens, als Calendula weer open gaat, in zijn deuropening staat.

Hoe lang is het geleden Pascal, dat je de zaak
van de vorige eigenaar overnam?
“Dat was in november 2008, dus ik zit hier nu vijf
jaar.”
En tot je tevredenheid?
“Absoluut, ik ben heel tevreden.”
Waarom ben je dan zo tevreden?
“In deze crisistijd kunnen we toch gewoon doordraaien. Dat heeft te maken met de gezellige
buurt, maar ook omdat we nogal aan de weg timmeren met bijvoorbeeld ons abonnement. Dat
weet niet iedereen.”
Vertel daar eens wat van.
“Een abonnement kun je samenstellen: wat je wilt

WIJKWIJS
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uitgeven, aan welk boeket met of zonder vaas,
voor wie dat bestemd is en met welke regelmaat.
Het staat op onze website, het was eerst voor de
zgn. zakelijke markt, maar die loopt wat terug, en
nu geldt dit ook voor particulieren, bijvoorbeeld
voor kinderen aan ouders. Je sluit het abonnement
af voor een jaar.”
Je kerstversiering en je kerstaanbod zien er
heel erg leuk uit.
“ Ja, ik wil laten zien dat je niet zo veel geld hoeft
uit te geven en met een klein kerststuk je huis ook
warm kunt maken. Het is ieder jaar ook wat anders.
Ik bedenk het zelf, maar ik heb een zeer creatieve
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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

nummer 5

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
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» vervolg van pagina 21
schoonfamilie, dat zijn mijn vrijwilligers, die mijn
ideeën uitwerkt, daar ben ik heel blij mee!”
Hoe zit het met de concurrentie?
”Ik heb geen concurrentie, ik heb collega’s. Ik verwijs ook klanten, als ik iets niet kan leveren, naar
collega’s. Hoewel, ik kan altijd alles leveren. Om
kwart over 4 gaat de wekker, dan ben ik om 5 uur
op de veiling, iedere dag, want ik wil precies weten
wat die dag het aanbod is. Er gaat dan veel door
mijn handen. Vaak kan ik die dag dan ook een bestelling van de vorige dag uitvoeren.”
Heb je ‘in de bloemen’ een opleiding gehad?
“Ja, ik heb op het voormalige Groene Delta College
in Madestein de opleiding Beginnend Beroepsbeoefenaar gedaan, en natuurlijk her en der ervaring
op gedaan, totdat je je eigen creatie ontdekt.”
Wat is dan jouw eigen creatie?
“Iets aparts samenstellen, niet één boeket is het
zelfde, vaak afhankelijk van de seizoenen. Het is
een sport om voor het seizoen de eerste bloemen
al te hebben. Wel duur natuurlijk, maar als ze niet
verkocht worden, neem ik ze mee naar huis, omdat
ik het zo leuk vind dat die nieuwe seizoenbloem er
al is. Verder vind ik het een sport om goede kwaliteit te bieden voor een leuke prijs. Weet je wat
de mooiste rode roos is? Red Naomi, de mooiste
witte roos heet Avalanche. Als 20 kwekers die roos
kweken, koop ik ze toch maar van één kweker die
echt de mooiste heeft en niet mee gaat in het veel
verkopen voor een lage prijs.”

Hoe lang doen we met een bos bloemen?
“Een werkweek, dus vijf dagen, maar dan wel na
3 dagen het water verschonen. Je moet altijd aandacht geven aan je bos bloemen, niet bij een verwarming plaatsen of op de tocht, dat speelt allemaal mee. In een ”droog” huis moeten geen rozen
staan. Bij klachten van klanten komen we er altijd
wel achter hoe het mis is gegaan.”
Volgens mij vind je het adviseren wel erg leuk.
“Ja, bij geboorte, bruidswerk of rouw. Tafelversiering bij feestjes vind ik ook leuk.”
Eigenlijk raak je alle aspecten van het leven .
Heeft dat wat te maken met de boeddha’s die je
hier en daar hebt opgesteld?”
“Ja, eigenlijk wel. Boeddha draagt licht, liefde en leven uit, dat slaat ook op ons product. We proberen
dat een beetje door te geven. Zo maak ik graag
een extra praatje met de mensen, vooral ouderen,
ik vraag naar de uitslag van een dokter bijv. Laatst
nam ik nog bij de bezorging aan twee oudere zusters op hun verzoek een appeltaart in de aanbieding bij mijn buurman voor ze mee, dat zit dan ook
in de bezorgkosten!”
Hoort dat ook niet echt bij een buurtwinkel?
“Helemaal waar, het kost allemaal zo weinig moeite…..”
Intussen zijn er nogal wat klanten binnengelopen
en wat vrijwilligers uit de schoonfamilie, die graag
komen helpen. Pascal vraagt nog zijn website met
webshop te vermelden.
Geen probleem: www.bloembinderijcalendula.nl En
ook nog: in 2014 wordt het boeket van de week op
zaterdag gratis bezorgd!
Loukie Nak

Bezoek onze Bloemenbuurt
op Facebook!
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Vergeten groenten

(Bron: internet)

Met de term ‘vergeten groenten’ worden groenten aangeduid die ‘vroeger’ heel normaal waren
in het Nederlandse menu maar tegenwoordig vrijwel niet meer voorkomen en zelfs onbekend zijn
bij een groot publiek. Het aanbod van groenten
in de supermarkt en bij de groenteboer is steeds
schaarser geworden. Er zijn wel het hele jaar door
sperziebonen, tomaten en bloemkool maar steeds
minder groenten die van oudsher in Nederland
geteeld werden.
Er zijn soorten die we nu nog gewoon kennen maar
waarvan de oude rassen vervangen zijn door nieuwere die een hogere opbrengst hebben. Dit is het
geval bij vrijwel al onze tegenwoordige groenten,
zoals kolen, wortels, bieten, bonen en tomaten. Van

veel van deze producten zijn de sterke smaken, zoals bitter en zuur, weg gekweekt. Dit is onder andere
gebeurd bij witlof en spruitjes, deze groenten smaken tegenwoordig veel minder bitter dan vroeger.
Een andere soort vergeten groenten bestaat uit
groenten die we bijna helemaal niet meer kennen
of kunnen kopen. Zoals pastinaak en schorseneren.
Deze zijn niet alleen uit de handel vanwege de te
lage opbrengst maar vaak ook vanwege een te uitgesproken smaak. Vaak zijn ze ietsje bitter.
Er zijn nog enkele telers en zaadhandelaren die zich
bezighouden met het in stand houden van deze
groenten. Hier of bij een natuurvoedingswinkel
kun je zaad bestellen om zelf groenten te kweken.

Wijkdiner in Florence Uitzicht 10 januari 2014 Thema ‘Vergeten groenten’
Vanaf 17.00 uur ontvangen wij u met een welkomstdrankje waarna
een heerlijk driegangen ‘vergeten groente’ menu wordt geserveerd.
De kosten bedragen €14,25 incl. 1 welkomstdrankje.
Reserveren s.v.p. voor woensdag 8 januari, telefoon: 070 754 54 06
of in het restaurant van Florence Uitzicht, Zonnebloemstraat 383

Wijkbus
Al meer dan 30 jaar rijdt de wijkbus “Uit en Thuis” rond de REVA, Heesterbuurt en Oostbroek om u naar
uw afspraak te brengen en weer op te halen.
De wijkbus is voor iedereen die niet gemakkelijk van
het openbaar vervoer gebruik kan maken.
Wij zoeken voor de wijkbus een penningmeester en

een secretaris die – als vrijwilligers - met de voorzitter mede leiding kunnen geven aan een goede
toekomst van de bus.
Als penningmeester zorgt u voor de inkomsten en
uitgaven van de bus, zoals contributie, lease bus,
administratiekosten en personeelsuitjes.
Als secretaris zorgt u voor de verslaglegging van
vergaderingen en de organisatie van personeelsuitjes.
Informatie:
Wijkbus ’Uit en Thuis’
Weimarstraat 69
2562 GR Den Haag
Tel. 070 – 3469543
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T. 070 - 3252685
M. 06 - 81050737
E. wijkbus.uitenthuis@live.nl
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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

BalansBeweging.indd
1
03-10-13
20:02

Lochtenberg-adv (zesde).indd 1

VOF De Gier - Groep

03-10-13 20:30

• Renoveren badkamers & keukens
• Herstellen houtrot

gave

e prijsop

nd
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
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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

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@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
Taxibus			
070 389 2000
Voor ouderen en gehandicapten
Alarmnummer		

112

Brandweer, geen spoed

070 424 4600

Politie, geen spoed

0900 8844

WIJKWIJS
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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

december 2013
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  Wassalon	
  &	
  Stomerij	
  
WASSEN
Lakenpakket 8 stuks
Laken / hoeslaken
Kussensloop
Dekbed overtrek
Alleen wassen tot 6 kg.
Wassen / drogen tot 6 kg.
Wassen / drogen / vouwen tot 6 kg.
Service was tot 6 kg.
Overhemden wassen / drogen / strijken
Dekbed / deken 1 pers.
Dekbed synthetisch lits-jumeaux
Dekbed / dons 1 pers.
Dekbed dons lits-jumeaux
Slaapzak
Slaapkussen synthetisch
Vitrage (alleen wassen)

per was

STOMEN
Let op! Voor suède, bont en leer gelden hogere prijzen
Kostuum 2-delig
Pantalon
Colbert
Kostuumvest / Gilet
Stropdas, Sjaal
Mantel kort
Regenjas normaal
Rok kort
Plooirok kort (+25ct per plooi)
Japon
Blouse, Jumper
Windjack kort
Skipantalon
Ski-overall
Dekbed synthetisch / deken 1 pers.
Dekbed synthetisch lits-jumeaux
Dekbed / dons 1 pers.
Dekbed dons lits-jumeaux
Slaapzak dun
Sprei 1 pers gewatteerd
Slaapkussen synthetisch
Waterbedhoes 1 pers.
Waterbedhoes lits-jumeaux
Gordijnen per baan (banen tot 140cm br. / 300cm lang)
Vitrage per baan
(banen tot 140cm br. / 300cm lang)
Overgordijnen per baan (indien gevoerd dubbele prijs)

€ 10,60
€ 1,50
€ 1,00
€ 3,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 9,70
€ 12,70
€ 2,20
€ 12,50
€ 17,50
€ 15,00
€ 20,00
€ 12,50
€ 8,50
€ 8,00

Half pakket

€ 5,50

per kilo extra
per kilo extra
per kilo extra
per kilo extra
5 voor
Dekbed / deken 2 pers.

€ 1,20
€ 1,45
€ 1,65
€ 2,15
€ 10,50
€ 15,00

Dekbed / dons 2 pers.

€ 17,50

Slaapzak dons
Slaapkussen dons

€ 15,00
€ 9,50

€ 13,00
€ 6,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 3,75
€ 11,50
€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 6,00
€ 12,50
€ 10,50
€ 13,50
€ 16,50
€ 21,00
€ 22,50
€ 27,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 9,50
€ 21,50
€ 29,50
€ 9,50
€ 7,00
€ 9,50

3-delig
2 voor

€ 17,50
€ 11,00

Mantel lang
Regenjas winter + voering
Rok lang
Plooirok lang (+25ct per plooi)
Japon lang

€ 15,50
€ 15,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,50

Windjack lang

€ 15,00

Dekbed synthetisch / deken 2 pers.

€ 18,50

Dekbed / dons 2 pers.

€ 25,00

Slaapzak dik
Sprei 2 pers gewatteerd
Slaapkussen dons
Waterbedhoes 2 pers.

€ 15,00
€ 16,50
€ 14,50
€ 26,50

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

28
Wijkwijs-dec 2013.indd 28

WIJKWIJS

nummer 5

december 2013

09-12-13 13:47

Wijkwijscryptogram 10
Tv-programma’s
1

1

3
2

2
3

4

5

4

3

5

6

2

7

5

5
5
5

1

2
2

1
3

5

4

8
9

3

5

5

jfp

1

5

5

5

10

3

4

1.

Met een goedgevulde koffer vaar je wel. (14)

2.

The Dog Whisperer zet er elke aflevering zijn tanden in. (3,3,4)

3.

Is zo’n groei in de wetenschap verantwoord? De tijd zal het leren. (3,7,5)

4.

Als dit programma niet klopt kan dat een dooddoener voor onze samenleving zijn. (4,3,9)

5.

Doet uitspraak op bestuurlijk niveau. (2,7,7)

6.

Uitzending gemist? Ga naar GoogleStreetview.nl (4,2,2,3)

7.

Praatprogramma over wie er met Wesley Sneijder moet spelen. (6,4)

8.

Na het voorlezen van fantastisch nieuws wordt een uiltje geknapt. (2,14)

9.

Gaat alleen met de kippen op stok als zij de speld in een hooiberg is. (4,5,5)

1

10. Door een sterk staaltje geslepenheid afgebluft? Joost mag ‘t weten. (3,3,3,2,5)

Opnieuw zijn er drie cadeaubonnen van € 15,- te verloten onder de goede oplossingen.
Stuur ze op vóór 31 januari 2014 naar wijkberaadhyacinth@planet.nl of in de brievenbus van
het wijkcentrum De Hyacinth, Anemoonstraat 25, 2565 DD Den Haag. De cadeaubonnen zijn
te besteden bij buurtwinkels.
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Voor de vijfde maal
is de Parelroute georganiseerd in de Flora- en Faunawijken. Tegenwoordig is de organisatie in handen
van René Sijnja uit de Vruchtenbuurt. In de Bloemenbuurt hebben we dit jaar twee nieuwe Parels. Zij
zetten een dag lang hun deuren open voor iedereen die maar wil komen kijken naar wat hen met hart
en ziel bezighoudt.
Ofschoon, twee is niet
helemaal juist, want in
totaal zag ik tien nieuwe
Parels. Jolly Valstar (sopraan), André Nolden
(bas), Ernst Molenaar
(dwarsfluit), Marije Beckers (cello) en Jaap de
Wit (piano) gaven op
13 oktober tussen 13.00
en 16.00 uur in Eltheto
(Azaleastraat 2) een inloopconcert. In diverse
samenstellingen traden zij op. Het trio fluit,
cello en piano begon
met de sonate in F van
Telemann en daarna van
Haydn het ‘Trio no. 29 in
G’. André Nolden vervolgde met de Dichterliebe van
Robert Schumann. Het zijn 16 liederen op tekst van
Heinrich Heine. De sopraan Jolly Valstar zong liede-

ren van Felix en Fanny Mendelsohn, Clara en Robert
Schumann en ‘Mondnacht’ van Johannes Brahms.
Pianist Jaap de Wit was steeds hun begeleider.
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de spelers

Samen zongen ze vier duetten en als bariton zong
André Nolden ‘Mein Mädel hat eine Rosenmund’
van Brahms.
Na een pauze werden
de zangers
door het trio, de sopraan en de bas tot
16.00 uur ongetwijfeld
weer mooie muziek ten
gehore gebracht, maar
daar kon ik niet bij zijn,
want het was inmiddels
half drie en ik moest
ook nog naar de Lijsterbesstraat 69.
Daar bevindt zich het
‘Mee in Zee-atelier’ van
Adrie Huissoon. Hij stelt
zijn atelier beschikbaar
voor schilders, fotografen en tekenaars. Zij mogen ongeveer 3 maanden
exposeren en hun expositie zo veel als mogelijk zelf
inrichten. Daarnaast zijn er nagenoeg iedere twee
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kleinkunstgroep Kluister

weken (buiten de vakantieperiodes) muziek- en
kleinkunstoptredens, filmvoorstellingen en verhalenvertellers/dichtperformers.
Als er geen optredens zijn, dan is het atelier te huur
voor cursussen, workshops en
vergaderingen (met of zonder
catering). Adrie is dus vooral
initiator en gastheer.
Zelf gebruikt hij zijn atelier
als oefenruimte voor de band
Kookaburra, waarin hij zanger
en gitarist is. Verder is hij, samen met anderen, bezig met
de voorbereiding van een
voorstelling (vertel en zang)
over het leven van Victor Jara,
een Chileense theaterregisseur
en zanger, die in 1973 tijdens
de staatsgreep die in zijn land
plaatsvond, is vermoord. Over
hem schrijft hij ook een boek,
waarvan het de bedoeling is
dat dit in de herfst van 2014
uitkomt.
Die zondag trad de kleinkunstgroep ‘Kluister van huiskamer tot theaterpodium’
daar op. Zij waren de andere vijf Parels. Een verhaal,
diverse liederen, alles eigen tekst en muziek werden
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ten gehore gebracht door Cathy, Jeroen, Annick,
Michiel en Geert. Met een piano en gitaar begeleidden zij zichzelf. Het was een vrolijk en ontroerend
halfuur durend programma.

de organisatoren

Al met al is het best bijzonder zulke Parels in onze
Bloemenbuurt.
Marja Vliegen.

nummer 5

december 2013

31
09-12-13 13:47

Waar we op terug zullen komen:
• Koningsdag
• Parelroute
• Scrabble

Belasting -advies, Woekerpolis- advies, Hypotheek-advies....
U kunt mij alles vragen over uw financiële zaken !!

MG Financieel Consult
070-3611795

AdHaagSchoonheidWW.pdf

1

07-10-13

070-3465822

email: mginvest1623@cs.com

20:19

MG financial consult-adv.indd 1

04-12-13 10:10

Nieuw
Yoga/loungewear van Asquith London bij

Deze kledinglijn is vervaardigd van
biologische katoen met bamboo
Nathalie Goossens
06 338 50 356
Irisplein 42

www.haagscheschoonheid.nl
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Vaste activiteiten

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

MAANDAG

09.45 - 13.00 uur
18.30 - 19.45 uur
19.45 - 21.00 uur
21.00 - 22.15 uur

SCHAKEN (1)
YOGA (2)
YOGA (2)
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

11.00 - 12.00 uur

SPREEKUUR HUISVERPLEEGKUNDIGE

WOENSDAG

09.15 - 10.30 uur
10.30 - 11.45 uur

YOGA (2)
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
13.30 - 14.45 uur
15.00 - 16.15 uur

BRIDGE (5)
YOGA (2)
YOGA (2)

VRIJDAG

09.15 - 10.30 uur
10.30 - 11.45 uur
13.30 - 16.30 uur

YOGA (2)
YOGA (2)
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)

ZATERDAG

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
2) Marja Kappetein
4) Bridgeclub De Anemoon
5) Bridgeclub De Hyacinth
6) Loukie Nak
7) Marja Haring
9) Yvo Verheij
10) Roos Kessels
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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
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Staan ook komend jaar
altijd voor u klaar

2014
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