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

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

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

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

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

BESTUUR
Arnold van der Heyden, 
voorzitter
 T 392 24 91

Juup Nak , secretaris
T 363 66 04

Klaartje de Vrueh, 
penningmeester 
Klaartje@casema.nl

Marcel van Guldener
T 363 38 12

Marja Haring
T 06 167 80 880

Roos Kessels 
T 362 89 55

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

REDACTIECOMMISSIE WIJKWIJS
redactiewijkwijs@gmail.com
Irma Hoogelander
Roos Kessels  (namens het

 wijkberaad)
Eva Kuylman 
Marja Vliegen

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

ADVERTENTIES WIJKWIJS 
wijkberaad.hyacinth@planet.nl 

COÖRDINATIE BEZORGING 
Loukie Nak
T 363 66 04

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

OPLAGE
3.000 exemplaren

WIJKAGENT
Karin van Raamsdonk

SCHOOLWIJKAGENT
Henrieke Schoenmakers

Bureau Segbroek
T 0900 8844

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth
website www.dehyacint.nl e-mail wijkberaad.hyacinth@planet.nl

Kopij inleveren voor 
het volgende nummer 
tot en met vrijdag 28 
maart 2014. Het blad zal 
verschijnen op 18 april 
2014.
Teksten en artikelen, foto’s 
en illustraties ontvangen 
wij bij voorkeur via ons 
e-mail adres. 
Papieren kopij graag naar 
het postadres van het 
wijkberaad. 

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

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

Aanmelding en informatie:
T 368 50 70
of het ouderenwerk
T 323 40 62
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Op het moment dat dit nummer van Wijkwijs bij u 
in de bus valt is dit jaar reeds zo’n acht weken oud.  
De nieuwjaarsbijeenkomsten liggen achter ons en 
dit jaar voelt inmiddels als gewend.
U heeft kunnen constateren dat de gemeente 
reeds is begonnen met de werkzaamheden aan 
het Goudenregenplein. Deze zullen resulteren in 
de vergroening van het middengedeelte van dit 
plein. Aan de kant van de Goudsbloemlaan komt 
ruimte voor het plaatsen van een terras. Doel van 
deze vergroening is de leefbaarheid van dit plein 
te bevorderen. Het moet een plek worden waar 
bewoners graag verblijven en tijdens mooie dagen 
een kop koffi  e e.d. kunnen nuttigen.

Ook is er enige voortgang te melden over het be-
taald parkeren in onze buurt. Eind januari zijn de 
werkgroep Parkeren en gemeenteambtenaren bij-
een geweest om de stand van zaken te bespreken. 
Onderwerp van overleg was het concept Plan van 
Aanpak P2500 voor wat betreft de Bloemenbuurt. 
Dit plan voorziet in de herinrichting van een aantal 
straten en toevoeging van parkeerplaatsen. Zodra 
het Plan van Aanpak gereed is en door het college 
is vastgesteld, zal dit in een inloopbijeenkomst 
worden gepresenteerd aan de bewoners van deze 
wijk. De gemeente verwacht deze bijeenkomst 
voor aanvang van het aanstaande zomerreces te 
organiseren. In 2016 verwacht de gemeente met 
de werkzaamheden te beginnen. In het kader van 
‘werk met werk maken’ zullen gelijktijdig meerdere 
werkzaamheden in de wijk, waaronder ook vernieu-
wing van riolering, worden uitgevoerd. Voordeel 
daarvan is dat de straten maar één keer open ge-
broken hoeven te worden.

Verder zal dit voorjaar worden begonnen met de 
herinrichting van de Goudsbloemlaan ter hoogte 

van de winkels. Het parkeerterrein wordt anders 
ingericht en het asfalt van deze laan tussen de 
Anemoonstraat en de Irisstraat wordt vervangen 
door bestrating. Doel van deze herinrichting is de 
verkeersveiligheid te vergroten en de uitstraling van 
het winkelgebied te verbeteren. Het is de bedoeling 
dat na de oplevering de heringerichte Goudsbloem-
laan feestelijk wordt geopend. Deze opening zou 
samen moeten vallen met Koningsdag die dit jaar 
op zaterdag 26 april wordt gevierd.
Het wijkberaad heeft het plan opgevat om op 
deze dag samen met de winkeliers e.a. een vrij-
markt en braderie te organiseren. Daarbij zal ook 
aan festiviteiten voor kinderen worden gedacht. 
Het wijkberaad is nog op zoek naar vrijwilligers 
die daaraan hun medewerking willen verlenen dan 
wel hun talenten daarvoor in willen zetten. U kunt 
zich daarvoor opgeven via het e-mailadres van het 
wijkberaad: wijkberaad.hyacinth@planet.nl
Voorwaarde is dat de herinrichting vóór 26 april 
gereed komt. Mocht dit niet het geval zijn dan zul-
len de festiviteiten worden verdaagd naar een latere 
datum.
Onverlet het enthousiasme over de herinrichting 
van de Goudsbloemlaan, blijft het wijkberaad zich 
zorgen maken over de verkeersveiligheid van de 
Anemoonstraat en heeft deze zorgen daarover re-
centelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente. 

Wij mogen dit jaar weer eens gebruik maken van 
ons stemrecht. Op 19 maart voor de gemeente-
raadsverkiezingen en op 22 mei voor de Europese 
verkiezingen. In politiek opzicht wordt 2014 een 
interessant jaar. Dat stemrecht lijkt vanzelfsprekend, 
echter er zijn nogal wat landen op deze planeet 
waar op dit burgerrecht geen prijs wordt gesteld. 

Ik maak graag gebruik van mijn stemrecht. U ook?
      
 Uw voorzitter,
 Arnold van der Heijden

van de voorzitter

Lopende zaken
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• ouderen met een inkomen niet hoger dan 
110% van de bijstandsnorm en recht heb-
ben op AOW, kunnen t/m 30 juni 2014 een 
eenmalige extra bijdrage van € 125,- aan-
vragen bij de gemeente. 

Wist u dat ...
Voor meer informatie: www.denhaag.nl/
werkengeld of bij de informatiebalie op 
het stadsdeelkantoor Segbroek, Fahren-
heitstraat 190.
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Raadscommissie Leefomgeving, 29 januari 2014
Wij publiceren hierbij integraal de inspreektekst van Arnold van der Heijden 

Vicevoorzitter Bestuur ROVER Den Haag e.o., tevens Voorzitter Wijkberaad  Bloemenbuurt de Hyacinth

Mede namens de besturen van de wijkberaden,
Heesterbuurt, Bomenbuurt, Bloemenbuurt, ReVa, Vogelwijk en Vruchtenbuurt

Geachte raadsleden, wethouder en overige aanwezigen,
Ik richt mij mede namens de wijkberaden Heesterbuurt, Bomen- en Bloemenbuurt, de Vogelwijk 
en de Vruchtenbuurt tot u.
In onze brief van 8 januari zijn wij al ingegaan op de consequenties voor het tramverkeer.  
De vervanging van de Valkenbosbrug heeft vergaande consequenties.
Positief is dat: 
•  in het zomerseizoen met de vervangingswerkzaamheden wordt aangevangen waardoor de 

stremming van het tramverkeer tot twaalf weken kan worden beperkt;
•  dat er voor RR3 bij de halte Fahrenheitstraat een wissel wordt aangebracht waardoor vanaf 

die halte de verbinding met het centrum, Centraal Station, Beatrixkwartier e.v. in stand blijft. 
Rover is minder enthousiast over de knip die op het traject van RR3 wordt aangebracht.
Daardoor ontstaan twee trajecten:
(1) Loosduinen – Lijsterbesstraat v.v. 
(2) En Fahrenheitstraat – Zoetermeer Centrum West v.v.
Consequentie van die knip is dat doorgaande reizigers van RR3 hun reis tussen de Lijsterbesstraat 
en Fahrenheitstraat moeten onderbreken en de afstand tussen die twee halten lopend moeten 
overbruggen. Je moet dan maar hopen dat de gereedstaande tram  op de doorgaande reizigers 
wacht en niet voortijdig vertrekt. 

Dat er dus sprake is van aansluiting. Rover denkt dat, dat heel moeilijk wordt. Dat de loopafstand 
in deze knip 500 meter bedraagt en daarmee aan de norm van de loopafstand naar een halte van 
het OV voldoet is hier niet relevant. De doorgaande reizigers van RR3 zullen dat niet zo ervaren. 
Rover denkt dat de RR-trams van lijn 3 tussen Loosduinen en de Lijsterbesstraat erg leeg worden 
en blijven.
Een slecht voorstel is dat het wegvallen van tram 12 niet wordt gecompenseerd met  een pendelbus 
tussen Duindorp en het Hobbemaplein. In het voorstel van de wethouder wordt volstaan met een 
pendelbus tussen Duindorp en de Kamperfoeliestraat en hebben de dicht bevolkte wijken Heester-
buurt, Valkenbos en het Regentessekwartier het nakijken. Deze wijken zullen volgens het voorstel 
van de wethouder het twaalf weken zonder OV moeten doen terwijl tram 12 in deze wijken praktisch 
vol loopt. En dan heb ik het onder meer over de halten Copernicusplein, Weimarstraat en Cartesius-
straat. De reizigers die uit deze wijken op deze halten opstappen worden volledig in de kou gezet 
en zullen een grotere loopafstand af moeten leggen naar bijv. de LvM of Loosduinseweg waar resp. 
de RR-lijnen 3, 2 en 4 rijden in de richting van het Centraal Station. Maar, je hebt dan nog steeds 
geen tram naar station Hollands Spoor en/of de Markt. Bovendien is het Regentessekwartier, in het 
bijzonder de Weimarstraat en omgeving, toch al gedupeerd door de langdurige omleiding van tram 
11 naar station Hollands Spoor. 
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De rails op de Valkenbosbrug liggen uit elkaar en niet naast elkaar zoals in de situatie van de Noord-
wal. De beste oplossing zou zijn als eerst het ene spoor en daarna het andere spoor vervangen 
zou worden. Daardoor blijft het tramverkeer dan wel over één spoor mogelijk. De trams zullen met 
aangepaste snelheid de bouwwerkzaamheden moeten passeren en via overloopwissels op de eigen 
rijrichting terecht moeten komen, maar het is technisch zeker mogelijk. In het recente verleden 
was dit meer de norm dan een uitzondering. Waarom zal dat nu niet meer mogelijk zijn? En de 
trampassagiers kunnen gewoon in de tram blijven zitten. 
Mocht dat financieel niet haalbaar zijn, en daar lijkt het meer op, dan moet je de halten waar RR3 
wordt geknipt zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. Het moet dan mogelijk worden gemaakt dat 
RR3 op de halte Goudenregenstraat de passagiers af kan zetten zodat de loopafstand naar de halte 
Fahrenheitstraat via de loopbrug zo kort mogelijk wordt. 

Rover vindt dat het voorstel van de wethouder met betrekking tot pendelbus 12 te kort schiet. Tram 
12 zal die periode moeten worden vervangen door een volwaardige pendelbus tussen Duindorp en 
het Hobbemaplein v.v. via de Heesterbuurt, Valkenbos en het Regentessekwartier.  Waarom wordt 
er wel tijdens de sneeuwperiode een volwaardige pendelbus op tram 12 ingezet en kan dat niet 
die twaalf weken?
Daarnaast zou tram 12 moeten worden gehandhaafd tussen station Hollands Spoor en het Paul 
Krugerplein. Vanaf dit plein zou tram 12 het traject van tram 6 naar Leyenburg af moeten leggen 
om daar te keren. 

Op het Hobbemaplein hebben reizigers van pendelbus 12 de mogelijkheid om voor de richting Hol-
lands Spoor over te stappen op tram 11 en het korte traject van tram 12.
In het voorstel van Rover volgt pendelbus 12 grotendeels de route van tram 12. Vanaf Duindorp 
rijdt de pendelbus via de Goudenregenstraat, Kamperfoeliestraat, Mient, kleine Weimarstraat, Val-
kenboslaan, Edisonstraat, Beeklaan (terug Regentesselaan, Teylerstraat), Paul Krugerlaan en de 
Heemstraat naar het Hobbemaplein. 
 
De oplossingsrichtingen die Rover voorstelt zullen hoogstwaarschijnlijk duurder zijn dan het plan 
van de wethouder. Publiek geld is gegeven de economische crisis schaars. Rover realiseert zich 
dat. Mochten de middelen van het stadsgewest Haaglanden in het kader van Netwerk RandstadRail 
niet toereikend zijn dan zal volgens Rover ruimte binnen de gemeentebegroting moeten worden 
gevonden. Het immers niet alleen rails, maar ook een hele brug die vervangen wordt. 

Ik dank u voor uw aandacht.
Rover Den Haag

Mede namens de besturen van de wijkberaden,
Heesterbuurt
Bomenbuurt
Bloemenbuurt
Vogelwijk
Vruchtenbuurt
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Bijlage:

Route pendelbus 12: Duindorp – Hobbemaplein v.v. volgens voorstel Rover Den Haag

Help mensen met epilepsie. 
Help Marte.

De collecteweek is begin juni. Meld u aan via www.ikgacollecteren.nl 
of bel met 030 634 40 63.

Collecteer ook mee!
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Wij werden geboren vóór televisie, penicilline, po-
lioprikken, diepvriesvoedsel, kopieerapparaten, 
plastic, contactlenzen en de pil.
Vóór radar, creditcards, atoomsplitsing, elektrische 
dekens, airconditioning en voordat de mens op de 
maan liep.

Wij trouwden eerst en woonden dan samen.
Wat, ouderwets?
Wij werden geboren vóór er huismannen waren, 
computerspelletjes, computerhuwelijken en twee-
lingbanen. Vóór kinderdagverblijven, groepsthera-
pie en verpleeghuizen.
In onze jeugd waren kevers insecten en geen volks-
wagens. En een ontsteking had nog niets te maken 
met elektronica. Wij hadden nooit gehoord van 
TL, TV, CD, FM radio, video, tapedecks, magnetron, 
draadloze telefoons, biogarde, booreilanden en 
jongens met oorringen, hippies, yuppies, drinks 
en Bom-vrouwen.

Wij waren er vóór de A27, de E9, de B747, de TGV en 
de oecumene. Vóór de AOW, WW of de VUT. Toen 
betekende ‘Made in Japan´ rommel. Wij hadden 

Voor iedereen die geboren is vóór 1945

nooit gehoord van pizza’s, McDonalds en instant 
koffi  e. 

In onze tijd betekende HEMA: Hollands Eenheids-
prijzen Magazijn en een zakhorloge kostte daar een 
gulden. In die tijd was het roken van een sigaret 
´chique´ en ´interessant´. Pot was om in te koken. 
Gras betekende gras. 

´Aids´ was het engelse woord voor ´helpers´. Een 
relatie had met zakendoen te maken en niet met 
een bed. LAT- en LAST-relaties kenden wij niet. De 
kleur roze had met een meisjes baby te maken en 
´homo´ betekende ´mens´.

Wij waren er niet voordat het onderscheid tussen 
de seksen werd ontdekt, maar wel voor het kunnen 
veranderen van seksen.
Wij moesten het doen met wat we hadden of waren. 
Wij zijn de laatste generatie die nog dacht dat je een 
man moest hebben om een baby te krijgen. Geen 
wonder dat wij soms zo in de war zijn en dat er een 
generatiekloof is. 
Maar wij hebben het overleefd!

Lien Viveen-van Dijk
Bron: Internet, Senior Plaza

Wij zijn de overlevers!  Kijk eens naar de veranderingen die wij hebben meegemaakt:

Activiteiten in Florence Uitzicht

Leesclub
Lijkt het u leuk met een kleine groep een vooraf gekozen en gelezen boek te bespreken? 
Als er voldoende animo is, starten wij een leesclub! Bel voor meer informatie met het 
wijkservicepunt.

Kennismakingsworkshop schilderen
Tijdens deze workshop schilderen worden verschillende materialen gebruikt en u krijgt 
hierover ook uitleg. Bij voldoende animo wordt de workshop spoedig gepland en volgt 
mogelijk een cursus van vier lessen. 
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Er was eens een oude man, die een boon bezat. Hij 
wilde die opeten, maar de boon smeekte hem dat 
niet te doen. Hij wilde liever in de aarde geplant 
worden. Dus plantte de man hem in een pot en 
zette hem in het venster van zijn huisje. Op een dag 
ging hij kijken hoe hoog hij wel gegroeid zou zijn. 
Hij reikte tot aan het plafond. De volgende dag keek 
hij weer naar de boon, toen kwam hij al tot het dak 
en op de derde dag reikte hij tot de hemel. 

Toen klom de man langs de boonrank naar de he-
mel en zag daar, hoe de engelen geld maakten. Hij 
vroeg, of ze hem de geldmolen wilden geven en 
hij kreeg hem ook; maar de engelen zeiden hem, 
dat hij de molen slechts éénmaal daags mocht ge-
bruiken. Dan zou hij geld krijgen. Als hij hem vaker 
draaide, zou er niets dan stof uitkomen. Nu, de oude 
man draaide er dan ook maar éénmaal per dag aan 
en kreeg op die manier veel geld. 

De buren bemerkten, dat de oude man zoveel geld 
had en werden afgunstig. En op een dag werd de 
molen hem ontnomen. Hij had echter een haan, die 
zong, dat de molen gestolen was en dat een zekere 
rijke boer dat had gedaan. 

Deze boer bad vernomen, dat er ergens een land-
goed te koop stond; hij wilde het kopen en had 
daarvoor veel geld nodig. Daarom maalde hij dage-
lijks vele keren en stortte alles in de kelder. Tenslotte 
dacht hij, dat de kelder nu wel vol met goud zou 
zijn, maar toen hij ging kijken, lag er niets dan stof. 
Toen vloog de haan naar het dak van de boerderij 
en kraaide: "Kleine heren, bedelheren, Geef de arme 
man zijn molen terug!" 

De geldmolen
De boer werd rood van schaamte en sloot de haan 
in de koeienstal op. ’s Nachts opende de haan de 
deur, de wolf sprong naar binnen en vrat alle koeien 
op. ’s Morgens zong de haan weer zijn oude lied en 
beval opnieuw, dat de boer de geldmolen moest 
teruggeven. 

Toen sloot de boer de haan in de paardenstal op. De 
haan echter opende in de nacht weer de poort, de 
wolf sprong naar binnen en verscheurde alle paar-
den. En ’s morgens zong de haan weer hetzelfde 
oude lied: "Kleine heren, bedelheren, Geef de arme 
man zijn molen terug!" 

Toen wierp de boer hem in de bron, maar de haan 
dronk de bron leeg en zong steeds weer zijn lied. 
De boer stopte de haan in de kachel, opdat hij zou 
verbranden, maar de haan bluste met het water het 
vuur en zong steeds weer zijn lied. 

Nu nam de boer de haan, doodde hem en at hem 
op, doch het dier begon zelfs in de buik van de 
boer zijn lied te zingen, kwam toen uit de buik te 
voorschijn en zong nog steeds: "Kleine heren, be-
delheren, Geef de arme man zijn molen terug!" 

Toen ging de boer heen en eindelijk gaf hij de oude 
man zowel de molen als de haan terug. En zo maalt 
de oude man geld, tot op de huidige dag.

Bron:  www.beleven.org/verhaal/de_geldmolen

W I J K W I J S  nummer 1 februari 2014 7

Wijkwijs-feb 2014.indd   7 18-02-14   18:34



Stressvrij Marij van Ewijk.indd   1 22-03-2010   16:31:12

Pedicure behandeling
Behandeling voor mycose (schimmel) nagels

Kunstnagels
Diverse manicures

Pedicure Praktijk & Nagelstudio

Goudenregenstaat 258A
2565 GE Den Haag

070-3647484
Mobiel: 06-42343479

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

Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607

• Brabantia afvalemmers en accessoires

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

• Sanitair en elektra

• Bugatti householdappliences

• Victorinox Zwitserse zakmessen

www.roosijzerhandel.nl

Al 
meer dan 

85 jaar het
vertrouwde 

adres 
in de wijk

Margrietes Handen
praktijk voor massage

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

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

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

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

Goudenregenstraat 258a 070–364 74 84

Gezichtsverzorging

Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)

IPL ontharing
bel voor gratis intake gesprek
NIEUW

adv Diana.indd   1 15-02-2011   08:53:50
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Dinsdag 4 maart van 20.00-22.00 uur is er een 
lijsttrekkersdebat in het Wijkcentrum ‘De Kruin’, 
Acaciastraat 178A voor bewoners van de Vogel-
wijk, Bomen- en Bloemenbuurt. Inloop vanaf 
19.30 uur.

De woensdagen 12 maart en 9 april om 19.30 
uur openbare vergaderingen van de Wijkbe-
raad Bloemenbuurt.

AGENDA zaterdag 15 maart Open Dag in Uitzicht. 
Zie ook pag. 11.

zaterdag 12 april is in het wijkgebouw het Repair 
Café aanwezig. Zie ook pag. 31

woensdag 23 april bewonersvergadering. 
Uitnodiging en agenda ziet u in Wijkwijs 2

zaterdag 26 april Koningsdag. Zie ook pag. 1

04-01
En in dat glas zat om te beginnen prosecco, van 
onze wijnmakelaar. Heerlijk.
De voorzitter Arnold van der Heyden heette ieder-
een van harte welkom en vertelde over de plannen 
die op stapel staan zoals de verkeerssituaties in 

de wijk, presentatie van social media, wellicht een 
tweede Battle of the Generations.….
Het was behoorlijk druk.  Natuurlijk door trouwe 
bezoekers van ons centrum en deelnemers aan 
onze activiteiten maar ook vertegenwoordigers  
- VVD, CDA, Groen Links, HSP - van onze gemeen-

teraad  (hoe zo verkiezingen…) en de besturen van 
de wijkverenigingen Vruchtenbuurt, Heesterbuurt 
en Vogelwijk. Verder zag ik Hanneke Schippers, 
directeur dienst OCW  van het stadsdeelkantoor  
en nieuwe gezichten uit onze wijk. Er werd volop 

gediscussieerd; de stem-
ming zat er goed in. Onze 
fotograaf Peter de Looff  
maakte niet alleen foto’s, 
hij had nu ook zijn gitaar 
bij zich. Niet alleen om de 
gezelligheid nog te verho-
gen, maar hij had zojuist 
gehoord dat een van de 
Everly Brothers, Phil, was 
overleden.  Peter speelt 
en zingt tijdens zijn op-
tredens heel veel uit het 
repertoire van de broers. 
Nu was het een soort eer-
betoon. Hij zong o.a. ‘Bye, 
bye love’, ‘Till I kissed you’, 
‘All I have to do, is dream’ 

en Wake-up little Suzy’. 
De warme en koude hapjes van Hans Kip & Meer 
en Martin Wassenaar, onze visspecialist waren weer 
heerlijk.
En wij, wij gaan er weer tegenaan!

Marja Vliegen

Toen was er de Nieuwjaarsborrel waarvoor het Wijkberaad ons in het wijkgebouw 
de Hyacinth had uitgenodigd om het glas te heff en op de activiteiten van 2014.
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Loodgieter, centrale verwarming, gas-, water-, sanitaire en elektrische installaties én

zonnepanelen.

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

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

het juiste adres!

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

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

E-mail: wvdaa@hetnet.nl, website: www.wvdaa.nl

Bezoek de website van 

onze Bloemenbuurt!

www.dehyacint.nl

Bel vrijblijvend voor meer informatie
of voor een afspraak

06 373 44 113
Lippe Biesterfeldweg 22

2552 EC Loosduinen
info@balanspunt.nl • www.balanspunt.nl

EXTRA ENERGIE•ONTSPANNING•MEER IN BALANS

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

Praktijk voor Reiki, Dofna en Coaching

"
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Bridgeclub De Hyacinth
Ank Ruiterman is voorzitter 
van de bridgeclub ‘De Hya-
cinth’. Zij heeft het voorzit-
terschap overgenomen van 
de – na een kort ziekbed – in 
de herfst van 2012 overleden 
Henk Spijkers. 
Er wordt in het wijkgebouw op 
twee dagen gespeeld: donder-
dagmorgen van 0.9.30 -12.30 

uur. En op vrijdagmiddag van 13.30 -16.30 uur. De 
vrijdagmiddag is vol, maar voor de donderdagoch-

tend wil zij nog graag enkele nieuwe leden erbij 
hebben. Heb je geen partner heeft, dat is geen punt: 
je wordt gekoppeld aan een andere speler.  Ank 
wil tenminste drie tafels, maar liever nog vier. Dat 
betekent 16 spelers. Anders overweegt zij te stop-
pen op de donderdagmorgen en daar moeten de 
nu aanwezige leden niet aan denken. Er zijn beslist 
nog bewoners, of kennissen van bewoners (men 
hoeft ook niet in de Bloemenbuurt te wonen) die 
van bridge houden en in clubverband willen spelen. 
Kosten: € 0.50 per keer, per persoon.
Bel voor meer informatie: 070 448 13 34.

Twee keer per maand komen enkele peuters van 
kindercentrum Lisa Dak op bezoek bij bewoners 
in Uitzicht.
Deze bezoekjes verlopen altijd heel plezierig voor 
zowel de peuters als de bewoners.

In december was er een expositie van schilderijen, 
door de peuters gemaakt, op een etage waar be-
woners met dementie verblijven.
De ouders kwamen hun kinderen daar ophalen en 
konden het kunstwerk van hun eigen kind kopen. 
Zij konden zo meteen de sfeer proeven van waar 
hun kind af en toe naar toe gaat.

Van de opbrengst van de verkoop worden materi-
alen gekocht zoals knutselspullen, voorleesboekjes 
en kinder-cd’s die worden gebruikt bij het bezoek 
van de peuters aan de bewoners.

Expositie peuterschilderijen in Florence Uitzicht

De kleine kunstenaars

Voor meer informatie: Wijkservicepunt Uitzicht
Zonnebloemstraat 383, 2565 RW Den Haag,  Telefoon: 070 – 754 55 66, email: wspuitzicht@fl orence.nl

Tijdens de landelijke week van zorg en welzijn is er 
op zaterdag 15 maart van 11.00 tot 16.00 uur weer 
Open dag in Uitzicht!
Buurtbewoners, mantelzorgers, belangstellenden 
voor de dagbehandeling, geïnteresseerden in het 
nieuwe wooncentrum Dekkersduin, potentiële vrij-
willigers en iedereen is van harte welkom! 

Open dag in Uitzicht op  zaterdag 15 maart
Er zijn informatiestands, er worden rondleidingen 
verzorgd, er zijn muziek optredens en nog veel 
meer. Ook voor koffi  e, een drankje of hapje in ons 
gezellige café-restaurant bent u van harte welkom. 

Kortom het wordt een gezellige dag en wij hopen u 
te mogen begroeten in Uitzicht op 15 maart!
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Fysiotherapie
Osteopathie

Orthopedische manuele therapie
Dry needling

Sport fysiotherapie
Orthomoleculaire voedingsadvies

Sportverzorging
Gezondheidsproducten

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

www.mulderenvanoostveen.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!

Florence Thuis

Thuis

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

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

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

Informatie over
•  nieuwbouw woonzorgcentrum

Dekkersduin
•  wat kan de huisverpleegkundige

voor mij betekenen?
• thuiszorg en alarmering
 
Vragen? Wij helpen u graag verder!                
Wijkservicepunt in Uitzicht
Zonnebloemstraat 383
T 070 - 754 55 66
E wspuitzicht@fl orence.nl
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In Afghanistan werd een meisje van acht jaar aan-
gehouden met een bomvest om. Gedwongen 
door haar eigen broer moest ze haar leven opof-
feren. Maar met een politiepost als doelwit kreeg 
ze de kans zichzelf aan te geven. In café Stairway 
to Heaven blikt Henk Westbroek op geheel eigen 
wijze terug op de gebeurtenis: “Zij is gewoon een 
(1. ………), maar op die leeftijd mag je helemaal 
niet aan het werk gezet worden.”  Onder de aan-
wezige gasten voelde Mark Rutte zich het meest 
aangesproken. Hij reageerde dan ook furieus op 
de uitlatingen van Westbroek:  “Ons alcoholbeleid is 
Het Goede Doel niet, het is ook succesvol in andere 
landen. Ik zou dus maar wat gas terugnemen.”  Henk 
kaatst de bal meteen terug:  “Waarom laat jij Poetin 
niet wat gas terugnemen?”  doelend op de mensen-
rechten en de zware delegatie van Nederland naar 
(2. ……). Mark vatte deze vraag echter iets te let-
terlijk op en zei: “Ga jij dat maar eens in (3. ………) 
uitleggen.” Minister Kamp van Economische Zaken 
voelde de bui alweer hangen en mengde zich in 
het gesprek:  “Soms moet je principes laten varen 
en handelsbelangen koesteren, denk maar aan (4. 
…….).”  “Memento (5. ….)” bromde Westbroek cy-
nisch. Om zich vervolgens  hardop af te vragen of 
de VVD überhaupt nog wel principes heeft. “Jullie 
halen de kaas van het brood bij minima, de mid-
denklasse hangen jullie steevast een ongrijpbare 
worst voor, en topinkomens krijgen een appeltje 
voor de dorst. Als dat geen voer tot discussie is”, 
vatte de kroegbaas simplistisch zijn mening samen. 
“Dat is praat van een dronken aardbei”, sneerde 
Rutte richting Henk verwijzend naar diens liefde 
voor de fles. Minister Kamp deed nog een extra 
duit in het zakje: “Jij zou weer van nul af aan een 

nieuwe partij moeten beginnen Henk. Voor men-
sen die net als jij wanhopig de publiciteit zoeken 
maar zichzelf schromelijk overschatten.” “Leefbaar 
(6. ……)” schaterde Rutte het uit. “En anders kan je 
altijd nog aan de bak in Canada als burgemeester 
van (7. …….)”, gaf Kamp nog droogjes een trap 
na. Ervan uitgaand dat deze verbale krachtmeting 
definitief beslist was, leegden de parlementariërs 
triomfantelijk hun glaasjes. Maar dat was buiten 
de waard gerekend. Henk vroeg of de heren nog 
wat wilden bestellen. Rutte, tot dan toe nippend 
aan een Spaatje blauw:  “Ik zit te denken aan wat 
sterkers.” “Want teveel (8. …….) is ook geen succes”,  
wilde de Utrechtenaar zeggen. Maar de voormalig 
staatssecretaris had zichzelf al genoeg belachelijk 
gemaakt vond Henk. Waarna hij de glazen vulde en 
prompt de rekening presenteerde. “Vijftig Euro?” 
verslikte de premier zich bijna. “We hebben vier 
drankjes op”, stamelde Kamp misnoegd. “Eerst be-
talen en dan zien we wel of je er nog iets voor te-
rugkrijgt”, zei Henk met voorbedachte rade:  “Want 
zo gaat dat toch ook met de aanschaf van de (9. 
…)?” “Daar gaan we weer”, zuchtte minister Kamp. 
Hij deed nog één verwoede poging om zijn visie 
te verdedigen: “Handelsbelangen Henk! We moe-
ten óók de Amerikanen te vriend houden en daar 
hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.” Omdat een 
link naar het oudste beroep ter wereld te makke-
lijk gelegd is, putte Westbroek dan maar uit eigen 
repertoire:  “Vriendschap is een illusie, een droom, 
en dat allemaal om een pakketje schroot met een 
dun laagje chroom.”  De bewindslieden moesten 
daar stiekem wel om lachen en de sfeer werd plots 
een stuk losser. “Laten we de strijdbijl maar begra-
ven en het niet meer over politiek hebben”, stelde 
Rutte diplomatiek voor. Westbroek was het daarmee 
eens en besloot dat de drankjes van het huis waren. 
Daarmee was de vrede die avond weer getekend in 
de Domstad. In Afghanistan is inmiddels een meisje 
van acht voor het leven getekend. Zij zal hemel en 
aarde moeten bewegen voor een menswaardig 
bestaan. In Stairway to Heaven zijn ze haar dan 
allang vergeten.         (JFP) 

Oplossing Wijkwijscryptogram 10
1. Miljoenenjacht - 2. Man bijt hond - 
3. Per seconde wijzer - 4. Hart van Nederland  
5. De rijdende rechter - 6. Blik op de weg  
7. Rondom tien - 8. De fabeltjeskrant  
9. Boer zoekt vrouw - 10. Met het mes op tafel.

Om de lezers iets anders voor te schotelen, bedacht onze puzzelmaker het volgende:

Dit was de nieuwsquiz 1
In onderstaand satirische tekst zijn negen woorden weggelaten die de afgelopen weken in het nieuws 
waren. Op de plek van deze woorden staan haakjes. Kunt u raden welke woorden ontbreken?
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identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Service aan wijkbewoners
• abonnement Zeker Thuis

• begeleiding, persoonlijke zorg en 
verpleging bij u thuis

• alarmering

• wijkrestaurant

• koelverse maaltijd aan huis 
(Wijndaelercentrum)

• warme maaltijd aan huis 
(Duinhage)

• kortdurend verblijf

• dagverzorging (Duinhage)

• activiteitencentrum

• persoonlijk advies over wonen, 
zorg en welzijn

• respijtzorg

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

Werken in de  zorg? 

zie onze website: 

www.hum
anitaswoo

nzorgplus.
nl

Wonen met zorg
• met een verblijfsindicatie

• particulier wonen met zorg

• wonen met verpleeghuiszorg voor
dementerende ouderen

• de wens van de cliënt staat voorop

• privacy is gewaarborgd

• belangstelling? Laat u informeren op 
de maandelijkse kijkmiddagen

Zorg en diensten 

met de hoogste 

kwaliteit binnen 

handbereik !

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

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

Duinhage-WDC adv kleur(2014).indd   1 30-11-13   11:51
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Begin januari organiseerde het Wijkberaad weer zijn 
traditionele nieuwjaarsreceptie in het onvolprezen 
wijkgebouw aan de Anemoonstraat.  De opkomst 
was zeer goed te noemen en opvallend was het 
acte de préséance geven van veel afgevaardigden 
uit de wereld van de lokale politiek. Niet zo ver-
wonderlijk; in maart staan de gemeenteraadsver-
kiezingen voor de deur en opeens weten de dames 
en heren politici de weg naar de burger weer te 
vinden. Enkele uitzonderingen daar gelaten want 
er zijn voorbeelden van raadsleden die gedurende 
hun hele termijn goed bereikbaar zijn en ook gere-
geld hun gezicht laten zien.
Maar feit blijft dat politici altijd aanzienlijk meer 
oog hebben voor de wensen van de burger als 
de verkiezingen in zicht komen. Zo worden er in 
de maanden voordat de verkiezingen plaats vin-
den altijd ‘cadeautjes’ uitgedeeld.  Een werkgroep 
‘fietsenstalling’ is acht jaar bezig geweest om dit 
bouwwerk te realiseren; keer op keer verdween het 
concept ergens in een ambtelijke lade en opeens 
staat het ding er...... Ook de bomen langs de Laan 
van Meerdervoort zullen vermoedelijk tot na de 
verkiezingen blijven staan. Er loopt nog steeds een 
procedure maar als de gemeente op DIT moment 
zou beginnen met kappen kan dat straks flink wat 
stemmen kosten..... Duidelijk is dat een groot deel 
van de direct omwonenden geen enkele noodzaak 
ziet de bomen sowieso te gaan kappen, maar de 
plannen zijn er dus de molen moet doordraaien.... 
Ook op dat geldverslindende Spuitheater zit de 
gewone Hagenaar/Hagenees niet te wachten. Dit 
wordt een tweede ‘Walrus-affaire’ waarbij de kosten 
vermoedelijk te laag zijn gecalculeerd. Als er één-
maal begonnen wordt met de bouw en de budget-
ten overschreden gaan worden is het te laat om 
nog terug te gaan...
 Wat wil ik hiermee nu beweren? Dat de stad slecht 
bestuurd wordt? Dat niet, maar wel dat er weinig 
naar de wensen van de bewoners wordt geluisterd.  
En dat komt mede doordat politici en wethouders 
zich onaantastbaar voelen.  Zij kunnen tijdens hun 
termijn alleen door de gemeenteraad op de vin-
gers getikt worden maar aangezien de oppositie 
altijd in de minderheid is, heeft dit verder geen 
consequenties. Ik durf er nu al veel op in te zetten 

Politici
dat we na de verkie-
zingen een college 
van B&W krijgen be-
staande uit dezelfde 
partijen. Ik heb een 
raadslid eens letter-
lijk horen beweren 
dat  “..zij door de burger waren ingehuurd om de 
stad te besturen, en dat ze dat zouden doen ook....”. 
Ik kende die man niet, had niet op hem gestemd en 
zou dat ook niet gauw doen. Toch sprak hij mede 
namens mij. 
Maar wie zijn die raadsleden ? Niemand kent ze; ze 
zijn via niet-transparante machinaties op een lijst 
gekomen en als die lijst flink wat stemmen trekt, 
komen zij in de raad en wellicht op het pluche van 
een wethouderszetel. En de landelijke politiek zal er 
alles aan doen om de lokale lijsttrekkers te steunen. 
Zo was het destijds mogelijk dat door de (tijdelijke) 
populariteit van Wouter Bos de PvdA een mega-
winst boekte die totaal los stond van de prestaties 
van de Haagse raadsleden gedurende de daaraan 
voorafgaande termijn. Het gevolg was een toevloed 
van totaal onervaren raadsleden en wethouders die 
namens die partij het volk zouden gaan vertegen-
woordigen. Je hoeft je maar eens te verdiepen in 
wat er in de deelgemeenten Amsterdam Zuidoost 
of Rotterdam Charlois plaatsvond om tot de con-
clusie te komen dat dit wel heel veel afweek van 
de bedoelingen van Thorbecke c.s. 
Het wordt weer eens tijd dat politici zelf de boer 
op gaan in plaats van zich achter een lijsttrekker te 
verschuilen. Laat een ieder maar in het openbaar 
knokken voor zijn of haar raadszetel. Je wordt volks-
vertegenwoordiger, de meest belangrijke functie 
binnen een democratie, en daar mag je dan wel wat 
voor doen ook.  Onze stad verdient het om goede 
mensen in de Raad te krijgen die hart hebben voor 
de stad en voeling met de bewoners. En die dit niet 
als een opstapje zien naar het echte grote-mensen 
werk van de politiek aan het Binnenhof. 
Daarom beste mensen, lees alle programma’s van 
de partijen of uittreksels daarvan aandachtig door. 
Kijk hoe de partij waarop u overweegt te stemmen 
het de afgelopen jaren heeft gedaan. Welke kandi-

» vervolg op pagina 13
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Uw kledingatelier voor:
● Stomen
● Wassen
● Het (opnieuw) op maat
maken en/of herstellen

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

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

En zelfs verhuur van:
● Vloerbedekkingsreinigers
en toebehoren

Last but not least
Voor een goed en eerlijk advies.

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

W I J K W I J S  nummer 1 februari 201416

Wijkwijs-feb 2014.indd   16 18-02-14   18:34



Joline Koch speelde enkele jaren geleden met en-
kele vriendinnen – maar ook met Juup Nak, Ineke 
en Piet Rest - enthousiast jeu de boules op de baan 
in de tuin van het wijkberaad de Hyacinth in de 
Anemoonstraat. Het was een leuk clubje. Op een 
gegeven moment is er toch de klad in gekomen 
en kwam er niemand meer. 
Maar nu wil zij graag een herstart.
Als de baan weer schoon is gemaakt en zich ook 
nieuwe mensen bij haar of het secretariaat (360 37 
25 of wijkberaad.hyacinth@planet.nl) hebben opge-
geven, kan er toch weer fi jn gespeeld gaan worden. 
Zij heeft zelf al enthousiastelingen op het oog die 
er eveneens zin in hebben. De spelers hoeven niet 
perse in de Bloemenbuurt te wonen. Iedereen is 
van harte welkom.

Gaan we weer jeu de boules spelen?

Het is toch doodzonde om zo’n mooie baan in zo’n 
mooie tuin doelloos te laten liggen. De lente komt 
eraan, daarna de zomer. Ook in de herfst is het heer-
lijk  spelen. 
Wat ook aangenaam is: er hoeft niet voor te worden 
betaald. Alleen voor een kopje koffi  e of thee als dat 
uit de keuken komt. Daar moet zelf voor gezorgd 
worden  of zelf worden meegenomen.
De baan zal open zijn op dinsdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur.

Neem contact op met Joline: 070 325 16 29 of via 
haar emailadres: jolinekoch@casema.nl. en zet ‘m 
op!!

Marja Vliegen

» vervolg van pagina 11
daat spreekt u aan en laat u niet afl eiden door de 
gladpraterij vanuit het Binnenhof waar u ‘gouden 
bergen’ worden beloofd. Vul een ‘stemwijzer’ in 
en bezoek eens een politieke bijeenkomst. Maar 
vooral ook: ga naar het ‘verkiezingsdebat’ dat ge-
organiseerd zal worden op 4 maart door een aantal 

gezamenlijke wijkberaden in wijkgebouw ‘De Kruin’ 
in de Bomenbuurt.  Op 10 maart is er mogelijk ook 
nog een debat in centrum Elthetho (van de Betle-
hemkerk).
Uw stem is echt te kostbaar om deze zonder na te 
denken  weg te geven. 

Marcel van Guldener
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Scouting de Mohicanen

Daal en Bergselaan 9

www.mohicanen.nl

secretariaat@demohicanen.nl

Laat je zien op
zaterdag!

Voor kinderen die graag 

hutten bouwen in het bos. Jongens en meiden 

die op een eigen vuurtje brood willen 

bakken, op kamp naar Engeland willen! 

Kom langs en kijk zelf

wat er te doen is!

Elke zaterdag 

Jongens en meisjes 6 t/m 8 jaar

10.00 - 12.00 uur of  14.30 - 16.30 uur

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

9.30 - 12.00 uur of 14.00 - 16.30 uur

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

9.45 - 12.15 uur of 14.00 - 17.00 uur

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

Vrijwilliger worden kan vanaf 18 jaar

Kijk op www.mohicanen.nl

Scouting de Mohicanen

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

Mohicanen_Wijkwijs.indd   1 14-02-2013   23:14:23
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Waarover gaat het project en hoe begon het? 
Rowin, Julia, en Pien zijn aan het woord: 

’In 1997 kwamen docenten van onze school in 
aanraking met Jan en Ans Verkaart. Zij verzorgen 
ondernemende ontwikkelingshulp in Kenia, in het 
gebied rond Mombassa in Afrika.  
Na deze ontmoeting besloot het Segbroekcol-
lege, enthousiast 
geraakt, tot het in-
zamelen van geld 
voor de bouw van 
een basisschool. 
Dat werd de Luko-
reschool. In vijf jaar 
zijn er verschillende 
lokalen gebouwd, 
is er een watertank 
geplaatst en kwam 
er lesmateriaal. 
Bovendien ging elk 
jaar een kleine de-
legatie van docen-
ten en leerlingen 
op bezoek om de 
voortgang te be-
kijken.

In 2002 viel de keus op een nieuw project: de spon-
soring van individuele leerlingen. Het VDT
’Verkaart Development Team’ (Jan en Ans Verkaart)  
had inmiddels besloten ook middelbare scholen te 
bouwen. Weesmeisjes werden aldus in de gelegen-
heid gesteld hun schoolloopbaan voort te zetten 
op de ’Secondary School.’ 
Leerlingen op zo’ n middelbare school hebben 
beide ouders verloren, vaak aan aids. Het leek ons 
als middelbare school een goed idee om per brug-
klas een leerling te laten sponsoren. Zo krijgen 16 
meisjes de kans om hun middelbare schooldiplo-
ma te behalen. De kosten (400 euro per meisje per 
jaar) worden opgehaald door brugklassers bij het 
sponsorschaatsen. Dat betekent zoveel mogelijk 

rondjes meerijden met de Segbroek schaatsploeg 
(10 januari jl. op de Uithof waar ruim €10.000,- werd 
opgehaald) om op die manier geld op te halen. 
Aan het begin van het jaar hebben de brugklassers 
informatie gekregen over het project. En rond de 
kerstvakantie doet een aantal vakken mee aan een 
’lesproject Kenia.’ Tijdens het vak Engels worden er 
bijvoorbeeld brieven geschreven aan de sponsor 

leerling in Afrika. Sinds 2007 heeft de school ook 
sponsorkinderen op de Kingwede en de Mamba 
(ook scholen van het VDT).   
Tot nu toe heeft het Segbroek College ruim 190.000 
euro gesponsord en zijn de volgende projecten op 
de scholen gerealiseerd:

– Wasvoorziening op de Mamba – Renovatie dak 
van de eetzaal op de Kwale (ook een school van 
het VDT). 
– Meefi nancieren van de eetzaal op de Kingwede – 
Waterreservoir op de Mamba – Waterrreservoir op 
de gehandicaptenschool in Kwale Town.

Keniaproject
Onlangs had ik een gesprek met docent Rowin Hofker, studiecoördinator Topsport-Talent-brugklassen 
van het Segbroekcollege en met de leerlingen Julia Toorens en Pien Meerder.  Zij waren van 13-28 ok-
tober 2013 voor het project in Kenia.

» vervolg van pagina 16

14-02-2013   23:14:23

Bezoek basisschool
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Voor het vijftiende jaar op rij zijn vertegenwoor-
digers nu naar Kenia geweest om hun projecten 
te bekijken. In 2013 waren het 5 docenten en 25 
leerlingen (ieder jaar andere).   
Julia en Pien (4HAVO) vonden het overweldigend. 
Tijdens ons gesprek zijn ze vaak nog ontroerd en 
vol mededogen over de Afrikaanse meisjes en de 
omstandigheden waarin ze moeten leven. 
Maar ze moesten er wel wat voor doen om mee te 
kunnen. Zoals zich motiveren in een brief, en tijdens 
een strandwandeling met een docent werden hun 
motivatie en kennis getoetst. Ook was er een bij-
eenkomst op de school samen met de ouders en 
de docenten. 

Waar zijn jullie  geweest?
Bij een tandartsenpost waar Nederlandse tandart-
sen de bevolking behandelen. En naar een lagere 
school midden op het platteland waar cadeautjes 
werden uitgedeeld, speeltjes voor de lagere klassen 
en schrijfmateriaal voor de hogere. Ook bij een fa-
milie die daar woont. Een van die familieleden, een 
albino, Christine, was met een opleiding tot onder-
wijzeres bezig en gaf ook al les. Heel bijzonder, want 
gehandicapten en albino’ s worden vaak verstoten 
omdat ze niet in hun cultuur worden getolereerd.    
In het kader van ’Albino Awareness Day’ liep ie-

dereen mee in de indrukwekkende optocht door 
Lukore en in de school voor blinden en slechtzien-
den werd door iedereen gezongen. In de King Wede 
School, waaraan al eerder een TV en een videorecor-
der geschonken waren,  overhandigden de spon-

sormeisjes nu brieven van de brugpiepers en een 
tas met cadeautjes. Ook Mamba, een van de eerder 
genoemde scholen van het VDT, werd bezocht. 
Er werd gegeten in de door het Segbroek College 
gefinancierde, gerenoveerde eetzaal, die twee jaar 
eerder door een 
storm was ver-
woest. Er werd 
gesport. Bij het 
volleyballen heb-
ben de Keniaan-
se meiden het 
Segbroekteam 
alle hoeken van 
het veld laten 
zien.  
Gesport is er 
ook op de Kwale 
Girls School met 
de Segbroekers. 
Ingezamelde tas-
sen met hockey-
sticks en voetbal-
len werden dankbaar in gebruik genomen. Hier 
verloren de Keniaanse leerlingen met volleybal, 
maar werd met voetballen gewonnen. 
Bij het afscheid kregen de Nederlanders een hoop 
brieven mee, ook voor leerlingen uit eerdere Ke-
niareizen. 

Om te ervaren hoe een Keniaans 
schoolleven eruit ziet, slaapt de Ne-
derlandse groep elk jaar in een van de 
scholen. Daartoe staat een hele klas 
Keniaanse leerlingen hun bedden af 
(ze bleken elders bij elkaar in bed te 
slapen). Als dank kregen ze bedden-
goed, handdoeken en toiletspulletjes 
van de Segbroekers als cadeau. En 
verder werd met groot succes een 
’meisjesdag’ georganiseerd door de 
Nederlandse leerlingen, een sportdag 
waar 300 meisjes en 25 jongens van 
de jongensweessschool aan meede-
den. Met prijsuitreiking en een bingo 

onder leiding van Pien en Irene. 
(Even terzijde dit: contact met het Nederlandse 
thuisfront was moeilijk. Iedere avond in het ho-
tel was er een run naar Wi-Fi, die het al snel liet 
afweten).

» vervolg van pagina 15

Pien en Julia bij twee gehandicapten

Christine
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We praten verder over het programma: snorkelen 
was er ook bij. In de bijbehorende boot was een 
glazen bodem, zodat prachtige vissen zichtbaar 
waren. Zeespinnen en -sterren werden naar boven 
gehaald. 

Als hoogtepunt echter werd genoemd: het be-
zoek aan de school voor gehandicapten. Honder-
den ballonnen gingen bij aankomst de lucht in. 
De honderddertig leerlingen zongen, speelden, 
en dansten; iedereen deed mee. Tijdens de lunch 
voor de kinderen heeft de Nederlandse groep de 
speeltoestellen geschuurd en geverfd. Dat werd zo 
gewaardeerd dat de staf van de school meedeed. 
Drie leerlingen hadden op eigen initiatief  € 830  
opgehaald en die werden aan de school overhan-
digd. Groot applaus! Er is voedsel voor gekocht: 
rijst, bonen, en voor elke leerling een flesje frisdrank 
en koeken.

Helaas werd op diezelfde dag bekend dat docent 
Paul Bloemers plotseling was overleden. Op initia-
tief van Pien kwam er een groepshug en zijn ze met 
z’n allen op het strand een drankje gaan drinken 
met de gedachte dat Paul dat vast een goed idee 
zou hebben gevonden. 

In het park Tsavo East zijn ze nog op safari gegaan. 
Op de laatste dag was er tijd voor het kopen van 

souvenirs en voor een kamelenrit. Daarna ging het 
terug naar Mombasa en naar huis waar het stormde 
en regende. 

Als antwoord op mijn vraag wat de meeste indruk 
had gemaakt op Pien en Julia zeiden zij: meemaken 
hoe het leven is een derdewereldland, het weeshuis 
met de school, de dagboekjes, meegegeven door 
de kinderen, Henriette een gehandicapte, die der-
tien jaar in een hok had moeten leven, Christine 
de Albino, die hen had rondgeleid in haar dorp, 
waar ze zagen hoe mais onder gezang tot meel 
werd gestampt. 

Op het speelplein in Nederland praten de vijfen-
twintig leerlingen die in Kenia waren nog altijd veel 
met elkaar na over alle ervaringen. 
Er zijn vriendschappen ontstaan. Julia heeft op de 
ochtend van ons gesprek nog een brief per post 
van vriendin Petronelle uit Kenia ontvangen en Pien 
correspondeert met haar Laureen, Irene en Rosie. 
De brieven staan vol met tekeningen. Digitaal com-
municeren is haast niet mogelijk, telefonisch is veel 
te duur. Maar schrijven kan altijd en dat zullen ze 
blijven doen!  

Marja Vliegen en Eva Kuylman, met dank aan Rowin 
Hofker die gedurende de reis een dagboek heeft 

bijgehouden en de foto’s heeft gemaakt. 

Tijdens de safari
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Den Haag zoekt meer leden voor het Stadspanel
De gemeente vraagt het Stadspanel regelmati g om haar mening over allerlei onderwerpen die in 

de stad spelen. De gemeente wil graag dat er nog meer bewoners lid worden van het stadspanel. 

We zijn dan met genoeg mensen in contact om ook met het stadspanel over uw leefomgeving en 

de buurt te kunnen nadenken. Wat gaat goed, wat gaat niet goed in de stad en in uw buurt? Uw 

meningen helpen bij het bepalen wat er gedaan of verbeterd moet worden in de stad. Daarom 

is meedoen belangrijk. Een korte vragenlijst wordt zes tot acht keer per jaar voorgelegd aan het 

stadspanel. Als u internet heeft  kunt u meedoen.

Aanmelden als lid van het Stadspanel? 

Ga naar www.stadspaneldenhaag.nl

RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00

Bezoek onze Bloemenbuurt 
op Facebook!

www.facebook.com/bloemenbuurt
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Zo’n nieuwe agenda. Daar word ik 
blij van. Alles kan nog gebeuren. 
Alle bladzijden zijn nog maag-
delijk wit. Sommige pagina’s 
plakken nog een beetje aan el-

kaar van de nieuwigheid. 
Ik blader graag zo’ n blanco, nieuwe 

agenda door.  
Ongelooflijk hoeveel informatie er op de beginpa-
gina’ s te vinden is waar je eigenlijk nooit naar kijkt. 
Ik kan me tenminste niet herinneren dat ik ooit in 
2013 naar die informatie heb gekeken. 2013 begon 
dan ook druk en chaotisch, weet ik weer; veel zieken 
in de familie, dus  afspraken om taken te verdelen, 
en de inroostering voor het vrijwilligerswerk en zo; 
dus maar gelijk in de agenda gezet en geen tijd 
voor al die informatie voorin.     
Wanneer ben ik jarig in 2014 en 2015? Midden in 
de week. Dan weet ik dat. Ik lees wanneer Chris-
telijke, Katholieke, Islamitische, Israëlisch, Boed-
dhistische, Chinese en Hindoestaanse feestdagen 
plaatsvinden. 
Onder de VERJAARDAGEN VAN HET KONINKLIJK 
HUIS staat een eindeloze reeks datums. Veertig om 
precies te zijn, waarop onze prinsen, prinsessen, 
graven, gravinnen en het nageslacht hun geboorte-
dagen vieren. Ooit hield ik dat bij. Maar de tel ben ik 
kwijt. Geen idee – bij veel namen – wiens kinderen 
het zijn. Knap hoor, als u het weet! 
TOEKOMSTIGE FEESTDAGEN. (2015-2022). Ik kan 
geen reden verzinnen, waarom ik van 2015 tot en 
met 2022 zou willen weten op welke dagen Pasen, 
Pinksteren en Hemelvaart vallen. Maar als je in deze 
financiële duistere tijden na zeven jaar intensief 
sparen in 2022 van een dure vakantie wil gaan ge-
nieten – stel: je hebt dan nog je baan – dan  weet 
je gelukkig nu al, hoe je die feestdagen handig bij 
je vakantiedagen kunt inplannen. 
de AFSLUITDATA VAN DE 4-WEEKSE PERIODEN’ en 
van de ’AFSLUITDATA VAN DE 13-WEEKSE PERIODEN’ 

staan op dezelfde pagina. Laat ik met mijn eenvou-
dige huishouden tegenwoordig nou al heel blij zijn 
als ik op de afsluitdag na een 4-weekse periode niet 
rood sta of – nou ja – niet zo heel veel!  
Volgende bladzij dan. In grote letters: DE SCHIJN-
GESTALTEN VAN DE MAAN VOOR 2014. Mooi woord: 
Schijngestalten! Daaronder de data met: Nieuwe 
maan, Eerste kwart, Volle maan, en Laatste kwart. 
Alom bekend ezelsbruggetje: Premier en Dernier. 
Kan je pas slapen als je het precies weet? Zet dan 
een denkbeeldige streep langs het sikkeltje aan de 
hemel en je weet welk kwart -ie op dat moment is.     
Dan de TITULATUUR. Maxima moet toch echt aan-
gesproken worden met Hare majesteit, maar in je 
briefaanhef mag je haar Mevrouw noemen. Ver-
der zijn mensen van adel: Hoog Geboren, en in ’de 
Burgerij’ komt veel Wel en Edel en Gestreng voor. 
Weten we ook weer.  
Verder gebladerd: Twee volle pagina’ s  ’AFKORTIN-
GEN. ’ Altijd handig. En wie weet minder puzzelen 
op de redactievergaderingen bij onbegrijpelijke 
kreten in een tekst.
Ik weet genoeg. Ik ben zo vrij de TIJDSTIPPEN 
VAN HOOG WATER TE ROTTERDAM in 2014, de 
AFSTANDSTABEL NEDERLAND, de AFSTANDEN IN 
KILOMETERS EN VLIEGREISTIJDEN, de INTERNATI-
ONALE INFORMATIE, de WERELDTIJDZONES en de 
SCHOOLVAKANTIES 2014 IN NEDERLAND over te 
slaan. Ik weet waar het staat als ik het nodig heb. 
Ik vul mijn persoonlijke gegevens in. Wie gewaar-
schuwd moet bij een ongeval. Mijn telefoonnum-
mer, e-mailadres. Ik scheur de eerste hoekjes af. 
Stop hem in mijn tas.
Dat was begin januari 2014. Februari is alweer een 
eind op weg. De nieuwigheid van mijn kleine agen-
da is er alweer af. Genoeg alweer meegesjouwd in 
mijn tas, tevoorschijn gehaald, snel terug gepropt 
tussen teveel spullen, en alweer behoorlijk volge-
schreven. De uwe ook? 

Eva Kuylman

Nieuwe agenda

 In de 
buurt
gebleven

Een nieuw jaar. Een nieuwe agenda. Voor me op tafel. In november al gekocht. Dan had ik  ’m tenminste 
al. Want als je te lang wacht zijn ze er niet meer. Althans niet die leuke, kleine, die ik ieder jaar weer van 
hot naar haar meesleep in mijn handtas. 

W I J K W I J S  nummer 1 februari 2014 23

Wijkwijs-feb 2014.indd   23 18-02-14   18:34



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

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

Met persoonsalarmering kunt u veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

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

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

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

Buitengewoon schoon!

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

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij
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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...
OPPAS AANGEBODEN
Ik ben een sportieve, open, positieve vrouw van begin 60. 
Pas al jarenlang op  2 jongens van 8 en 10 jaar, op de dinsdag 
en donderdagmiddag.
Ik heb de  maandagochtend en middag  nog vrij  om op uw 
kinderen te passen. Ik ben in het bezit van een auto.
Liesbeth Stok. Mijn telefoonnummer is: 0614575750

AANGEBODEN: OPPAS
Gezellige en energieke oppas-oma (i.b.v.auto) biedt zich 
aan -tegen vergoeding - uw kind(eren) uit school te halen 
en op te  passen enkele dagen in de week. Veel ervaring. 
Referenties op te vragen. 
Agnes van der Spek, 06-30075004 - 070-3245418

Ons volleybalclubje kan 
nog enkele nieuwe leden 
50+ M/V gebruiken. 

Wij spelen op maandagavond 
van 20.00 tot 22. 00 uur in de 
gymzaal van het Segbroek 
College aan de Klaverstraat.
 
inlichtingen:
tel. 070-3522625 en 3250536. 

In de vorige Wijkwijs hebben we aangekondigd dat 
bewoners van harte welkom zijn op de Scrabble-
avonden.
Een aantal bewoners heeft daar gehoor 
aan gegeven en de ledenlijst heeft 
nu 15 deelnemers. 
Dit betekent dat er soms wordt 
gespeeld met tafels van 3 en 
4 deelnemers. 
De score van de tafels van 
3 wordt dan " omgerekend" 
(uitkomst / 4 * 3) en elke maand 
wordt de lijst door ons bijgewerkt. 
Het gemiddelde van twee speelrondes 
geldt dan als puntentelling van die avond. 
Na elk seizoen krijgen twee Scrabbelaars met het 
hoogste gemiddelde een prijs. In oktober beginnen 
we de scores opnieuw te tellen. 

Ook bewoners die zich niet willen vastleggen, maar 
gewoon een keertje mee willen doen, zijn van harte 
welkom elke 1e vrijdag van de maand.

Er worden binnen de Scrabble-club ook 
Wordfeud kontakten gelegd ;-)

Bestaat er verschil van me-
ning over een woord, dan 
wordt met veel interesse 
gebruik gemaakt van het 

speciaal daarvoor aange-
schafte Scrabblewoorden-

boek, want we spelen voor onze 
lol en niet met het mes op tafel (ten-

zij het dient om de leverworst in plakjes te 
snijden). 

Roos Kessels en Loukie Nak

Scrabble
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Tijd voor PC Refresh!
Wij hebben voor elke PC of laptop een oplossing

PC LOOPT NIET LEKKER?

Voor particulier, ZZP en MKB

(HER)INSTALLATIE

1e advies 

    g
ratis!

 REPARATIE

HULP OP LOCATIE

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

VERVANGING

Smit
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf

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

• alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden

vrijblijvende offerte/advies     gerenommeerde referenties

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

“Al 20 jAAr: gewoon grAndioos schoon”

www.telescoopglasbewassing.nl

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

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.

ARCHITEKTENBUROOTTO DAS

Niet verkopen, wél

Nog tot 1 maart 2014 slechts 6% btw op de loonkosten.

Hyacinthweg 57       2565 RG       DEN HAAG        070 - 368 6300info@ottodas.nl      www.ottodas.nl
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Waar kom je nu precies vandaan? 
“Uit Noorwegen. Ik ben geboren op het eiland 
Godøya in het midden van Noorwegen, daar 
wonen ongeveer 1200 mensen. De naam betekent 
‘eiland van God, omdat daar bekende Vikingen 
begraven zijn. Het was hun thuishaven, ze leefden  
daar met hun mystiek en ze hadden ook mythische 
kracht. 
Zelfs off erden later katholieken aan de Viking 
goden. Het verhaal gaat dat daar een prinses uit 
Schotland geoff erd is; zij heette Synnøwa, dat 
betekent ‘dochter van de zon’.  Zo is ook mijn 
tweede naam. Veel Vikingnamen zijn door de 
bewoners overgenomen. “
Hoe en wanneer ben je dan in Nederland 
terecht gekomen? 
“Ik ontmoette in 1965 mijn man Herman, een 
Nederlander die als musicus door Noorwegen 
trok, in een ziekenhuis in de stad Älesund op het 
vasteland, waar ik werkte als verpleegkundige. Bij 
gebrek aan een werkvergunning besloot hij naar 
Nederland terug te gaan, waar hij wel werk vond. 
Ik kwam ook naar Nederland maar wist nog niet of 
ik er wilde blijven, totdat ik op een dag in lijn 12 
voorbij het Rode Kruis ziekenhuis kwam. Ik stapte 
daar naar binnen en vroeg of ik daar kon werken. 
Dat kon, maar ik moest als verzorgster beginnen 
omdat ik mijn diploma als verpleegkundige  
opnieuw moest halen. Toen dat gelukt was heb ik 
met een collega het UVV opgericht, 50 vrijwilligers, 
gastvrouwen in het ziekenhuis. Daarna kwam ik op 
de afdeling Intern. Ik ben daar gebleven tot de VUT 
in 2002. Ik was in 1970 daar trouwens de eerste 
buitenlandse verpleegkundige.”
Hoe ging het met de taal? Nederlands is moeilijk 
en soms wat onlogisch.
(schaterlachend) “Nou, luister maar. In mijn eerste 
rapportages schreef ik: ‘Patiënt kwam lopend van 
de o.k’  of  ’s avonds wenste ik de mensen ‘smakelijk 
slapen’. Bij mijn sollicitatie werd gevraagd naar 
mijn c.v. en toen zei ik  ‘ik heb alleen een gaskachel.’  

 Inger Clarenbeek: 
“Iedereen moet het toch een beetje leuk hebben!”“Iedereen moet het toch een beetje leuk hebben!”

in de etalage

Zo lang ik hier woon, kom ik Inger zeker eenmaal per dag tegen: bij de Jumbo, in het wijkcentrum of in 
de Irisstraat. Ze hoort bij onze wijk op haar mooie fi ets met tassen vol boodschappen, voor haarzelf en 
vaak voor een ander. Toch is ze niet van hier. We spreken af bij mij thuis en nog met haar jas aan opent 
ze een prachtig fotoboek over de vier eilanden in het hoge Noorden…..

Ik weet nog dat ik heel trots was toen ik tegen een 
collega zei: ‘Ik ga even boodschappen doen.’ Dat 
is voor jullie heel gewoon, maar die uitdrukking 
is in het Noors, maar ook in andere talen niet te 
begrijpen en ook haast niet uit te spreken.”
Wanneer kwam je in onze buurt?
“In 1974.”
Hoe kreeg je met het werk voor de wijk te 
maken?
“Margareth Korpel vroeg of ik wilde helpen bij Eten 
voor Jong & Oud, met Marion, die helaas overleden 
is. We hebben toen ook een open kindermiddag 
op woensdag georganiseerd, maar dat liep 
niet zo goed. Verder hielp ik Margareth met het 
onderhoud van de tuin. Nu heb ik ook een deel van 
het schoonmaken overgenomen. 
Je vergeet iets, je hebt ook fl ink geholpen bij de 
boekenmarkt in september.
“Ik bemoei me gewoon met alles.”

» vervolg op pagina 25
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Eigenlijk moet u ons al kennen voordat u schade heeft, omdat.. 
 
Bij autoschade verzorgen wij voor u de volgende service*;  
 
• Gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie 
• Haal- en brengservice van de auto 
• Het standaard eigen risico vervalt bij reparatie 
• Goede snelle service 
• Reparatie tot aan de dagwaarde mogelijk 
• U kunt dezelfde dag uw auto brengen bij het schadebedrijf 
 
Waarom ver van huis zoeken als u in uw wijk alle verzekeringen kan regelen met een persoonlijk 
advies. 
 
Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon en melden u voor alle verzekeringen aan, bij de 
verzekeraar met de laagste premies en de meest uitgebreide voorwaarden. 
 
U kunt telefonisch contact opnemen met 070-3461751 voor een berekening voor één of meerdere 
verzekeringen, maar u kunt ook bij ons langskomen op kantoor om bijvoorbeeld uw huidige 
verzekeringen te vergelijken met onze producten, op ons op onderstaand adres. 
 
Verax Assurantiën Nederland B.V.  
Laan van Eik en Duinen 181  
2564GP Den Haag  
www.verax.nl 
 
Wij bestaan al ruim 35 jaar, waardoor u op onze ervaring met verzekeringsproducten en financiële 
dienstverlening kan vertrouwen. 
 
*  Dit schadeservicepakket is alleen bij reparatie van toepassing!!!  

 

U kunt dezelfde dag uw auto brengen bij het schadebedrijf

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

 

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

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

 Bevers
 Babbelaars

Beverkolonies 
 

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

elke zaterdag van 14:00 tot 16.30  
Welpen 
De speurdershorde 

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

Welpen  
Zonnestralen 

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

Welpen 
De Woudwachters 

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

Scouts 
De Bosgeuzen 

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

Scouts 
Phoenixvendel 

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

Explorers 
Dhaulagiri 

Meiden en Jongens 15 tot 18 jaar 
elke vrijdagavond 19:00 tot 21:30  
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Waarom?
“Iedereen moet het toch een beetje leuk hebben.  
Dat zie je ook op Happy Hour op zaterdag, daar 
help ik ook. Veel alleenstaanden vinden daar 
contact, een gesprek.”
Vind je onze buurt wel leuk?
“Wat? Als ik in Delft ben, wil ik al weer naar huis!”
Toch ga je nog tweemaal per jaar naar je eiland 
in Noorwegen.
“Eerst voor mijn moeder, die is nu overleden, maar 
ik ga voor mijn familie, het licht, de geur en de rust, 
dat heb ik nodig , het is een stuk van mij. Mijn zoon 
Henrik vindt het daar ook heerlijk! ”
Zijn de Noren anders dan de Nederlanders?
“Ze lijken op elkaar door de zee, de nuchterheid, het 
schaatsen, de humor. Noren hebben wel iets met 
Nederlanders, die worden daar gewaardeerd. Waar 
ik aan moest wennen was het commentaar van jullie 
op alles. In de tram hoorde ik binnen twee haltes 

al het wel en wee van iemands buurvrouw, jullie 
willen alles weten en vinden meteen ergens iets 
van. Ook op de tv. Er zijn overal regels voor. Noren 
zijn bescheiden en kijken meer de kat uit de boom. 
O ja, nog iets, in het begin dacht ik dat iedereen 
arm was: één koekje bij de thee, één gehaktbal 
enz. Ook bij mijn schoonouders, ik had altijd nog 
trek als ik er geweest was. Verder noemen jullie 
altijd de groenten als menu: wat eten we? Witlof! 
Alleen witlof? Alles is hier trouwens geregeld. Ik 
heb een boek naar Noorwegen gestuurd waarin je 
ziet hoe  strak Nederland is ingedeeld. Maar ja, heel 
Nederland past in onze eilandengroep, wij laten de 
natuur maar over ons komen… “ 
En zo werd het steeds gezelliger en wat leuk om over 
de plussen en minnen van je eigen land te horen.   
Zelfs ‘De rijdende rechter’  kwam nog om de hoek 
kijken. We hadden allebei al weer wat anders te doen, 
maar nog geen kwartier later zwaaide ik alweer naar 
Inger, op de fiets, de dochter van de zon…”

Loukie Nak

» vervolg van pagina 23

Onze spil in de totstandkoming van dit blad 
Wijkwijs, Marja Vliegen, heeft aangegeven dat 
ze de uitgave van de nummers voor 2014 nog 
zal coördineren, maar daarna stopt ze  er helaas 
mee. 

Marja zorgt inmiddels met veel enthousiasme 
en gedrevenheid er al vijf  jaren voor dat Wijk-
wijs – in overleg met de andere redactieleden 
– voldoende kopij heeft en op tijd verschijnt.

Wij zijn op zoek naar vervanging en uitbreiding 
van de redactie, zodat we de taken opnieuw 
kunnen verdelen. 

Wat wij als redactie vooral belangrijk vinden is 
dat iemand bereid is enthousiast mee te werken 
aan elk nieuw te publiceren nummer.
Goede kennis van de Nederlandse taal is daarbij 
onontbeerlijk en – vanzelfsprekend - interesse 
in onze wijk. 

O P R O E P   vrijwilligers voor redactie Wijkwijs

Een enquête onder de bewoners enige tijd 
geleden, vallende onder het project Bloemrijk, 
heeft ons geleerd dat het blad heel erg wordt 
gewaardeerd door veel bewoners in de wijk.  

Wijkwijs verschijnt 5 x per jaar en wij nodigen 
belangstellenden van harte uit om contact met 
ons op te nemen. 

Wilt u ons erbij helpen? 

Namens de Redactie Wijkwijs,
Roos Kessels

De redactie bestaat momenteel uit: 
Marja Vliegen, Irma Hoogelander, Eva Kuylman, 
en Roos Kessels.

Reageren: 
mail naar wijkberaad.hyacinth@planet.nl
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• Renoveren badkamers & keukens

• Herstellen houtrot

• Stukadoren wanden en plafonds

• Schilderwerken, kleuradviezen

• Glas - Glas in lood

• Hout en marmerimitatie

• Moderne wandafwerking

WWW.VOFDEGIERGROEP.NL

070-3632169

06-54756540

VOF De Gier - Groep

Vrijblijvende prijsopgave

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

Kom vrijblijvend kennismaken met

Healing TAI CHI
gezond bewegen voor jong en oud

Elke maandagmorgen om 10 uur
in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Elke dinsdagavond om 18 uur
in de Zonnebloemschool,

ingang gymzaal Zonnebloemstraat.

Voor informatie:
Benjamin Lochtenbergh

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

website: healingtaichi.nl

Lochtenberg-adv (zesde).indd   1 03-10-13   20:02BalansBeweging.indd   1 03-10-13   20:30
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Het wijkberaad De Hyacinth telt 60 vrijwilligers. 
Zij waren uitgenodigd op zondag 14 december 
voor het Vrijwilligersdiner. 30 personen hebben 
helaas moeten afzeggen; de andere 30 werden ver-
welkomd door voorzitter Arnold van der Heyden. 

Terwijl iedereen zich aan de sfeervol gedekte tafel 
zette met een drankje en knabbelde aan de kroe-
poek die in bakjes erop stonden, nam de voorzitter 
het woord. 

Hij memoreerde de dood van Nelson Mandela. 
Hij vond hem niet alleen een wijs, inspirerend en 
vredelievend leider van zijn land en van de hele 
wereld, maar ook een mooi en integer mens. Arnold 
vervolgde: “Ik bevind mij hier ook tussen mooie 

mensen en dan richt ik mij tot u allen. Dan heb ik 
het over het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers, 
zoals u. U die zich belangeloos inzet voor uw wijk 
en voor uw medebewoners. Door voor hen acti-
viteiten te organiseren of daaraan mee te helpen. 

Dat dit nooit als vanzelf-
sprekend mag worden 
beschouwd. U die het 
wijkblad samenstelt en 
dit blad huis aan huis be-
zorgt. U allen, die daar-
mee een bijdrage levert 
aan het welzijn in en van 
de wijk. Ook u bent een 
voorbeeld voor andere 
inwoners en bestuurders 
van deze stad.” De voor-
zitter somde nog andere  
activiteiten op (denk aan 
de boekenmarkt) en de 
zaken waar hij met het 
wijkberaad volop mee 

bezig is zoals de parkeerproblematiek en de ver-
keersveiligheid. Hij dankte ons allen heel hartelijk 
en nodigde ons vervolgens uit om rond te gaan 
langs de uitgestalde heerlijkheden van het Indo-
nesisch eethuis Pasar Baroe. Met drie soorten spek-
koek als toetje.
Het was een zeer geanimeerde en gezellige avond 
en van wat overbleef kon men nog meenemen in 
daarvoor neergezette doosjes. Wat wil je nog meer.

Marja Vliegen

Wij waren weer uitgenodigd

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los 
zit? Met een broodrooster dat niet meer werkt? 
Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? 
Weggooien? Mooi niet!
Geef ze een tweede of derde leven en laat ze repa-
reren in het Repair Café!
In het Repair Café draait het om (samen) repare-
ren. Het wijkgebouw de Hyacinth is de plaats waar 
het op zaterdag 12 april van 11:00 tot 13:00 uur 
gebeuren gaat. Er is gereedschap en materiaal aan-
wezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op 
kleding, meubels, elektrische apparaten, fi etsen, 

speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aan-
wezig, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en 
fi etsenmakers.

Het Repair Cafés is gratis toegankelijk, de repara-
ties kosten niets. Giften zijn altijd welkom want 
het werkt met vrijwilligers en heeft altijd behoefte 
aan middelen om reparaties mogelijk te maken. 
Wanneer het Repair Café bezocht kan worden in 
het wijkcentrum, zal worden bekend gemaakt op 
de posters (en Facebook) die het Wijkberaad zal 
ophangen!

Klaartje de Vrueh

Het Repair Café bezoekt op 12 april de Bloemenbuurt
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Stilstaan 
bij overgangsmomenten in het leven 
maakt ruimte voor een nieuwe fase  

Rituelen bij geboorte, huwelijk, afscheid

Marion Kuipéri 
www.ruimtevoorrituelen.nl  
06-30844424

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

adressen en telefoonnummers
gemeente Den Haag en 

stadsdeel Segbroek 

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

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

Stadsdeelwethouder
Boudewijn Revis
14070

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

Grofvuil (gratis opgehaald op afspraak) 
366 0808

Taxibus   070 389 2000
Voor ouderen en gehandicapten

Alarmnummer  112

Brandweer, geen spoed 070 424 4600

Politie, geen spoed 0900 8844

ADVERTEREN
IN WIJKWIJS

is een lucratieve vorm van 
sponsoring van uw wijk, 

de Bloemenbuurt.

Advertentietarieven 2014
voor wijkgebonden activiteiten

en ondernemers

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

1/6 pag.  58 x 63 mm € 25,- € 110,-

1/3 pag. 136 x 63 mm € 35,- € 160,-

1/2 pag. 136 x 102 mm € 70,- € 300,-

1 pag. 136 x 212 mm € 95,- € 425,-

MEER INFORMATIE? 
Stuur een bericht naar:

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

 

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

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

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

 
Haal en breng service   € 1,50 

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

 
Prijzen geldig t/m 31 Maart 2014 
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van de wijkagent

Agenten van bureau Segbroek hielden zaterdag 
18 januari op heterdaad een 42-jarige particuliere 
schoonmaakster aan in een woning aan de Laan van 
Poot. Zij wordt verdacht van meerdere diefstallen.
De familie van het 87-jarige bejaarde slachtoff er ver-
dacht de schoonmaakster van diefstal en plaatste 
camera’s in de woning. Gedurende de afgelopen 
maanden heeft de verdachte daar waarschijnlijk 
meerdere goederen weggenomen, wat de camera’s 
registreerden. De familie informeerde de politie vlak 
na een diefstal. Dat resulteerde in een aanhouding 
op heterdaad.
De schoonmaakster had een groot geldbedrag en 
een aantal goederen bij zich die afkomstig waren 
uit de woning. Tijdens een zoeking in de woning 
van de verdachte schoonmaakster werd een grote 
hoeveelheid aan goederen, waaronder schilderijen, 
aangetroff en. Deze goederen waren afkomstig van 
bewoners uit de Vogelwijk. Inmiddels wordt zij ver-
dacht van meerdere diefstallen uit woningen in de 
Vogelwijk waar zij werkte.
Door een aantal slachtoff ers is zij ook in het bezit 
gesteld van huissleutels. Het gaat daarbij vooral om 
oudere mensen. Veel slachtoff ers hebben nog geen 
aangifte gedaan, omdat zij dachten dat vermiste 
goederen ’gewoon zoek waren.’  Mogelijk zijn ze 
door de schoonmaakster weggenomen. Deze is in-
middels voorgeleid en door de rechter-commissaris 
in bewaring gesteld.

Getuigenoproep
Wij hebben het vermoeden dat er meerdere slacht-
off ers zijn van deze vrouw en vragen mogelijke 
slachtoff ers zich te melden bij het onderzoeksteam 
van de wijk Segbroek, te bereiken via 0900-8844. 
Het gaat hierbij alleen om slachtoff ers van deze 
schoonmaakster die ook advertenties plaatste in 
’wijkkranten.’ Zo ook in de Wijkwijs. Zij gebruikte  in 
deze advertenties de naam Daisy. Het gaat om een 
getinte vrouw die opvallend klein is, circa 1.50m.

Tip
Het is  heel belangrijk om te weten wie je in je 
privédomein haalt als je zelf afwezig bent.  Alleen 
een voornaam en een telefoonnummer is niet vol-
doende.
Het aantrekkelijke van het informele circuit is dat 

je via mond-tot-mondreclame 
redelijk weet wie je in huis haalt. 
En zeker als je zelf afwezig bent.
Vraag daarom altijd naar een 
identiteitsbewijs en maak daar 
een kopie van.

‘Travellers’
Tevens wil ik u waarschuwen voor een groep per-
sonen, die bekend staat als ‘travellers’. 
Zij bieden, veelal op agressieve manier, hun dien-
sten aan zoals: het schoonmaken/ repareren van 
dakgoten, het impregneren van buitenmuren, het 
schilderen van kozijnen, het schoonspuiten van 
dakpannen, of  het opknappen van uw tuin of tuin-
pad.
 
Het aanbieden van diensten gebeurt in sommige 
gevallen op dusdanige agressieve wijze dat men 
niet durft te weigeren. Merendeels proberen ze hun 
klanten ook over te halen om meer werk te laten 
verrichten dan nodig is. Ze dringen zich hierbij op 
intimiderende wijze op. Achteraf blijkt het werk niet 
of zeer slecht gedaan te zijn en moet de klant meer 
geld betalen dan afgesproken is. Soms moet men 
vooraf betalen, waarna de personen als van de aard-
bodem verdwenen zijn en niet meer terug komen.
 
De Engelse/Ierse klusjesmannen waar het in dit 
geval om gaat zijn de zogeheten ‘travellers’. 
Zij worden zo genoemd omdat zij veelal geen vast 
woon- of verblijfplaats hebben en vaak op cam-
pings verblijven. 
Ze maken deel uit van een reizend gezelschap van 
Engelsen en/of Ieren. Ze reizen in Nederland met 
werkbusjes (met Engelse kentekenplaat) en mooie 
caravans, van camping naar camping. 
In een aantal gevallen wordt het werk ook door 
Nederlandse, Poolse arbeiders of personen met een 
andere nationaliteit uitgevoerd.
 
Vaak worden alleenstaande mannen of vrouwen de 
dupe van deze praktijken, die men gericht in de wijk 
uitzoekt en dus op intimiderende wijze probeert 
te bewegen werkzaamheden te laten verrichten. 
De moeilijkheid met deze klusjesmannen is dat 
de politie weinig tegen hen kan ondernemen. Im-
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mers  goedgelovige mensen maken aan de deur 
mondelinge afspraken om de werkzaamheden te 
laten verrichten. Werkzaamheden die weliswaar 
matig tot slecht worden uitgevoerd, maar die geen 
aanleiding vormen voor politie-ingrijpen. Maar dit 
wordt anders wanneer intimidatie en afpersing aan 
de orde komen. Of als men binnen spullen uit huis 
wegneemt. In die gevallen dient iemand te allen 
tijde de politie te bellen of aangifte te doen.

  
Ik adviseer u dan ook om op geen enkele wijze met 
hen in zee te gaan, maar voor diensten of dingen 
die gedaan moeten worden in of om het huis, ge-
renommeerde bedrijven in te schakelen.
Tevens wil ik u vragen om ook bij twijfel altijd 112 
te bellen zodat de politie ter plaatse een onderzoek 
kan instellen. 

Uw wijkagent, Karin van Raamsdonk

Ik nam een stapeltje van de voorraad uit mijn fi ets-
tas en begon in de portieken aan de oneven kant 
ons blad in de brievenbussen te stoppen. Toen mijn 
stapeltje op was, ging ik naar mijn fi ets voor een 
nieuw voorraadje. Zo liep ik een keer of vijf keer 
naar mijn fi ets en was toen klaar met de oneven 
kant. 
Ik keek nog even naar het mooie beeld van de 
fl uitspeelster in het parkje en ging terug naar mijn 
fi ets, deed een greep in de fi etstas en kwam tot de 
verbijsterende ontdekking dat hij leeg was!! De rest 
(de helft) was verdwenen, was gestolen! Wie doet 
nou zoiets? Oud papier brengt toch niets meer op. 
Of zegt het iets over het blad? Is het zo felbegeerd? 
Nu hebben we 38 gedupeerde Wijkwijs lezers die 
– dat weten we zeker – heel graag het laatste blad 
van 2013 zouden willen lezen.

Ik vertelde dit verhaal ’s avonds aan tafelgenoten 
bij het vrijwilligersdiner. Een van hen zei: “Het zou 
kunnen zijn dat die persoon zich zo ergerde aan 
het verstoren van de zondagsrust dat hij/zij het 
jou onmogelijk maakte om verder te bezorgen.” Ik 
heb daar totaal niet aan gedacht en heb daar best 
begrip voor, maar had die persoon dan niet naar 
me toe kunnen komen om dit te zeggen. Dan was 
ik gestopt en de volgende dag doorgegaan. Maar 
een ander zei: “Welnee, die persoon is zo dol op 
Wijkwijs dat hij ze zelf allemaal wil hebben.”
De coördinator bezorging Loukie Nak heb ik meteen 
op de hoogte gebracht. Zij zou de andere bezorgers 
vragen hun overgebleven exemplaren naar haar te 
brengen. Ze kon me gelukkig heel snel melden dat 

Niet te geloven
Zondag 15 december ging ik op weg om Wijkwijs nummer 5 te bezorgen in de Wingerdstraat. Ik zet 
mijn fi ets dan in het midden van de straat aan een lantaarnpaal. Zo ook die zondag. Het was erg stil op 
straat. Serene zondagsrust. De kerkklok sloeg  10 keer.

er weer 38  voor me klaar lagen. Die heb ik meteen 
bezorgd. De hele Wingerdstraat weer blij. 

Toch vraag ik mij af: was de fl uitspeelster als enige 
de stille getuige die tussen kwart over 10 en half 11 
dit heeft zien gebeuren?

Marja Vliegen
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• Koningsdag

•  Parelroute

•  Ideeënbus 

Waar we op terug 
zullen komen:

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

MG Financieel Consult
Marcel van Guldener 

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

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

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

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

Kleinschalige

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

 

KIPSPECIALITEITEN    SOEPEN 

MAALTIJDEN   

WILD     GRILLPRODUCTEN 
 

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

Goudsbloemlaan 142  070 3470506 
www.hanskipenmeer.nl 

Naailes voor 
beginners en 
gevorderden

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

Annelies Koeleman

Goudsbloemlaan 37
Tel: 06 24772791
www.annelieskoeleman.nl
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Vaste activiteiten 
WIJKCENTRUM Anemoonstraat 25 
(zij-ingang) schoolgebouw, tel. 360 37 25

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

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

DINSDAG 19.30 - 22.30 uur   BRIDGE (4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uw nieuwe woning moet 
passen als een maatpak
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