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Op 12 september 2014 heeft het wijkberaad wet-
houder Revis verzocht Berlagemasten (lantaarnpa-
len) in de Bloemenbuurt te plaatsen. Bij dit verzoek 
heeft het wijkberaad verwezen naar de catalogus 
straatmeubilair van het Handboek Openbare Ruim-
te en naar de Akeleistraat en omgeving, waar in een 
eerder stadium de oude lichtmasten al door deze 
masten zijn vervangen.  
Het initiatief tot dit verzoek kwam van een wijk-
bewoner. De getoonde ontwerpen in een inloop-
bijeenkomst over de herinrichting van een aantal 
straten, die plaatsvond op 10 juli jl., hadden hem 
daartoe geïnspireerd. Als gevolg daarvan is de be-
trokken bewoner in de pen geklommen met als 
resultaat een brief. Het wijkberaad heeft graag aan 
zijn verzoek voldaan om zijn brief vanuit het wijkbe-
raad uit te laten gaan naar de wethouder. 

Zo zijn er meerdere bewoners die zich op eigen 
initiatief inzetten voor het groen, de schoonheid en 
leefbaarheid van hun wijk. Min of meer bekend zijn 
bewoners van de Laan van Meerdervoort die zich al 
jaren op eigen initiatief inzetten voor het behoud 
van de bomen op deze mooie laan. Zij hebben daar-
toe op eigen kosten menige rechtszaak aangespan-
nen tegen de gemeente. Momenteel participeren 
zij wederom in een denktank om een oplossing te 
vinden voor de parkeerproblematiek van de Vruch-
tenbuurt met behoud van de bomen op de Laan 
van Meerdervoort. Dat is althans de ambitie van het 
nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. 
Ook mogen de bewoners worden genoemd die in 
werkgroepverband met ambtenaren meedenken 
over de voorbereiding tot de invoering van betaald 
parkeren in de Bloemenbuurt. De invoering daarvan 
wordt vooraf gegaan door het inventariseren en 

bepalen van respectievelijk het 
aantal feitelijke en benodigde 
parkeerplaatsen en de herinrichting van een aantal 
straten om het parkeren te legaliseren, volgens de 
terminologie van de gemeente. De huidige Kraagre-
geling is een voorloper daarvan. Een ander project 
betreft de door de gemeente ingestelde denktank 
voor de knelpuntenoplossing van de wegen, zoals 
de Sportlaan en Segbroeklaan, van de zogenoemde 
NoordWestelijke Hoofdroute. En zo kan ik nog even 
doorgaan.     
Al deze wijkbewoners steken op vrijwillige basis 
hun nek uit en nemen medeverantwoordelijkheid 
voor hun wijk, de Bloemenbuurt. Deze wijkbe-
woners verdienen onze steun en ons respect. Dat 
verdienen ook al die vrijwilligers die het door hun 
inspanning en inzet mogelijk maken dat het wijk-
beraad zijn reguliere activiteiten uit kan voeren en 
nieuwe activiteiten en dergelijke kan organiseren. 
Last but not least heeft het wijkberaad vijf wijk-
bewoners bereid gevonden om zich op vrijwillige 
basis in te zetten voor de redactie van Wijkwijs. Op 
die wijze kunnen oud redactieleden geheel naar 
wens hun werkzaamheden afbouwen en wordt de 
uitgave van het wijkblad gecontinueerd. 

Dit is de laatste Wijkwijs van 2014. Het volgende 
nummer verschijnt in februari van het nieuwe jaar. 
Ik sluit af met een woord van dank mede namens 
het wijkberaad voor alle bewoners die zich op de 
een of andere manier op vrijwillige basis inzetten 
voor het wel en wee van hun en onze mooie wijk en 
haar bewoners. Ik wens u allen alvast een feestelijke 
en zingevende decembermaand. 

Uw voorzitter, 
Arnold van der Heijden 

van de voorzitter

Burgerinitiatief in de Bloemenbuurt

Bezoek onze 
Bloemenbuurt 
op Facebook!

www.facebook.com/bloemenbuurt
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Te Koop   Daal en Bergselaan 56 B
Luxe 3-Kamer appartement
op de 5e verdieping van het 
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met schitterend uitzicht over de 
bosjes van Pex. Moderne Siematic 
keuken met Siemens apparatuur. 
Groot balkon met veel privacy, 
gelegen op het Z/W. Eigen ruime 
parkeer- plaats in inpandige garage, 
berging in de kelder. 

Actieve VvE met 10 jarenplan. Overname complete inboedel is mogelijk. 
Vraagprijs € 310.000 k.k.

Inlichtingen: 070 7537395 of 06 29288005 
Email: verkoop.pexloo@outlook.com
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Filmquiz 
Over fi lms kan lang gediscussieerd worden. Smaken 
verschillen. Toch presenteert elke rolprent zich bij 
voorbaat al als ware klassieker, ook al is het een 
op vals sentiment geschoeid niemendalletje. Zo’n 
cinematografi sche schwalbe verdwijnt dan direct 
naar de videomarkt, waar deze als junkfood binnen 
de fi lmindustrie geserveerd wordt. Meestal is matig 
acteerwerk of goedkope productie de schuldige. 
Maar een mager plot behoort ook tot de gebruike-
lijke verdachten. In actiefi lms dient het vaak puur 
als kapstok voor geweld.  
Vergelijk het met eeuwenoude scripts die misbruikt 
worden als vrijbrief voor zinloze terreur. Maar waar 
geweld instinctief de basis is, is eigenlijk elk script 
overbodig. Figuranten vertellen dan het ware 
verhaal. In fi lmland is het juist de bedoeling het 
onvoorstelbare zo realistisch mogelijk in beeld te 
brengen. Een goede cineast kan dat met beperkte 
middelen. Gesteund door een bekwame cast wel-
iswaar, al blijft de vraag of een glansrol te danken 
is aan talent van de acteur of aan visie van de re-
gisseur.  
Vergelijk het met voetbal. Het succes van het afge-
lopen WK wordt toegewezen aan Van Gaal. Maar 
diezelfde spelersgroep faalt onder Hiddink. Het is 
maar afwachten of Guus kampioen wordt en uit 
handen van de selectie van Oranje een uurwerk 
mag ontvangen. In dat geval heeft een script zich-
zelf geschreven. Een dergelijk scenario moet zich 
dan nog wel staande weten te houden met sterke 
mono- en dialogen.  
Vergelijk het met een goed debat of betoog. Frans 
Timmermans is koning van de toespraak, met als 
hoogtepunt zijn moedige en hartverscheurende 
monoloog binnen de VN Veiligheidsraad. Ondanks 

In onderstaande tekst kunt u met een beetje 
fantasie tien bekende fi lms terugvinden.  

dat vanuit Rusland met liefde naar het rijk der fabe-
len werd verwezen, werd hij mondiaal bewierookt. 
Boze tongen beweren echter dat Frans’ connecties 
verder reiken dan de Europese Commissie en tot 
diep in Hollywood wortelen. Hoe dan ook, het is 
een feit dat voetballers eerder de stap naar het witte 
doek wagen dan politici. Zo zou Franck Ribéry met 
zijn karakteristieke littekengezicht niet misstaan 
als Cubaanse drugsbaron. Maar het is vooral het 
zangersgilde dat meent een rol van betekenis te 
moeten spelen op het witte doek. En dan blijft het 
helaas niet bij een cameo of een stemmetje in een 
animatiefi lm.  
Vergelijk het met een dokter die zich voordoet als 
plastisch chirurg. Het levert misschien onbedoeld 
horrorscènes op, een verfi jnd arthouse product zal 
het nooit worden.  
Soms overtreft realiteit fi ctie. Neem de fi lm noir. 
Dit genre houdt vast aan een zeer traditionele stijl. 
Hoewel de traditie zwart-wit voorschrijft zijn er ook 
zeer succesvolle kleurenfi lms binnen het genre. Tot 
grote verontwaardiging van puristen die vinden dat 
je niet aan onschuldige tradities moet tornen. Te-
genstanders vinden die bekrompenheid misplaatst 
nostalgisch engagement. De doelgroep waarvoor 
het allemaal bestemd is, de gewone fi lmliefhebber, 
denkt niet zwart-wit en maalt er niet om. Kleurloze 
prominenten staan echter in de rij om zich te men-
gen in de principiële discussie. In de hoop hun be-
trokkenheid publiekelijk te kunnen verkopen. Maar 
zodra de storm is gaan liggen, zijn die principes 
weer met de wind verdwenen. Je hebt geen zesde 
zintuig nodig om aan te voelen dat zulk geschmier 
ooit in aanmerking zal komen voor een Oscar.  (JFP) 

Antwoorden Muziekquiz Wijkwijs 4:
Rene Froger - Alles kan een mens gelukkig maken, 
Gers Pardoel - Ik neem je mee, 
Guus Meeuwis - Het is een nacht, 
Frans Bauer - Heb je even voor mij, 
Andre Hazes - Zij gelooft in mij, 
Andre van Duin - Er staat een paard in de gang, 
Youp van ’t hek – Flappie, 
Het Goede Doel – Belgie, 

Van dik hout - Stil in mij, 
Doe maar - Doris Day, 
Normaal - Oerend hard, 
Klein Orkest - Over de muur, 
Paul de Leeuw - Vlieg met me mee naar de regen-
boog, 
Gerard Joling - Maak me gek, 
Rob de Nijs - Banger hart, 
Marco Borsato - Dromen zijn bedrog
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En toch, toen ik al die mooie, creatieve en kunstzin-
nige uitingen zag die tentoongesteld waren tijdens 
de Parelroute 2014, was ik stiekem wel een beetje 
jaloers. Ik bedacht me: ik kan al die mooie dingen 
weliswaar zelf niet maken, ik kan er gelukkig wel 
naar kijken, van genieten en de kunstenaars be-
wonderen.
De Parels op de Parelroute zijn mensen met een 
bijzondere hobby, passie, specialiteit of talent, die 
dat graag aan anderen willen laten zien tijdens de 
Parelroute. Zij stellen op die dag hun huis open 
voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talent, 

Opening Pareldag & Parelroute
Toen ik op school zat, kreeg ik wel een uurtje of wat handvaardigheid in de week, maar veel verder dan 
figuurzagen of het kleien van een asbak ben ik nooit gekomen. Geen aanleg voor het maken van kunst. 
Mijn (figuur)zaagjes braken altijd en de klei liet zich nooit op de door mij bedoelde manier  vormen. Ik 
kan trouwens ook niet zingen en bleek als balletdanseres ook geen succes. Ik was veel meer een prak-
tisch ingesteld kind: ik kon heel goed zelf mijn bed opmaken, kamertje opruimen, boodschapjes doen 
voor mijn moeder. En nog steeds ben ik veel praktischer dan kunstzinnig of creatief: ik kan bijvoor-
beeld heel goed en snel strijken, blind en foutloos typen, branden blussen, eerste hulp verlenen en vier 
maaltijden tegelijk bereiden.

verzamelwoede of passie(s). U kunt van alles tegen-
komen: een interessante verzameling, muziekoptre-
dens, kunst, een toneelvoorstelling, gedichten, een 
bijzondere tuin, et cetera.
In 2010 is Stichting Boog begonnen met het orga-
niseren van deze Parelroutes in diverse wijken van 
Den Haag. Vanaf 2012 wordt de Parelroute georga-
niseerd door een werkgroep bestaande uit wijkbe-
woners, de Werkgroep Parelroute Flora en Fauna.
De opening van de Pareldag/Parelroute 2014 vond 
plaats in Wijkcentrum De Hyacint. Omstreeks 11.00 
uur was het letterlijk volle bak. Een zeer enthousiast 
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publiek werd hartelijk welkom geheten door de 
heer René Sijnja van de Werkgroep Parelroute Flora 
en Fauna en daarna opende Frans de Leef, beeldend 
kunstenaar, columnist, artiest, beroeps Hagenees en 
cultuurzigeuner, op zeer vermakelijke wijze offi  cieel 
de Parelroute. Onder het genot van een kopje kof-
fi e en heerlijke taart konden de aanwezigen ken-
nis maken met het werk van drie Parels die in het 
wijkcentrum exposeerden. Deze drie Parels waren 
Ellen Goldman met Delfts Blauw, Hanneke Maaskant 
met Vilten is vet! en Yoke Rietbroek met mozaïek. 
Bezoekers van de Parelroute zijn tot aan het eind 
van de dag in- en uitgelopen om de Parels in het 
wijkcentrum en elders in de wijk te bezoeken. Het 
was een drukbezochte en zeer geslaagde dag! 

Shirley van der Steen

Meer informatie kunt u vinden op:
www.parelsvandefl oraenfaunawijken.nl

In onze wijk zitten veel creatieve parels, zo bewees 
de onlangs gehouden Parelroute waarbij al deze 
creatievelingen hun kunsten toonden aan het lo-
kale publiek. Maar er wonen hier ook parels die 
de schijnwerpers niet opzoeken. Zo ontdekte ik 
recentelijk dat de schrijfster Tonke Dragt in onze 
Bloemenbuurt woont. Mijn zoon van elf moest een 
verslag maken van zijn favoriete schrijver. En ach, 
wat heeft zo’n kind nu al gelezen in dit digitale tijd-
perk? In ieder geval op aanraden van zijn moeder 
De brief voor de Koning, een boek dat al meer dan 
40 jaar de kindergeest kan boeien en waarvan de 
stapels in de boekhandels getuigen. En lees dan 
ook maar Torenhoog en Mijlenbreed suggereerde ik. 
Want ja, school vraagt elke maand een boekverslag 
en dan kan ik in ieder geval meelezen met het ver-
slag en herinneringen ophalen. Ze is natuurlijk mijn 
favoriete kinderboekenschrijfster en heeft mijn hele 
jeugd voor leesplezier gezorgd. En dat niet alleen, 
want als sterren aan een heldere hemel staan, zoek 
ik altijd de planeet Venus aan het fi rmament. ’Venus, 
held’re star, waar wouden zijn, als vuur zo heet, 
torenhoog en mijlen breed…’ Woorden die ik nooit 
meer vergeet en dan prevel, alsof ik een magische 
band heb met een plek zo ver weg. 
Maar oké, zo’n verslag leidt je langs Wikipedia en 

De verborgen Parels van de Bloemenbuurt
andere sites en ja, een paar interviews. En dan 
blijkt, ze laat zich niet graag interviewen. En als ze 
dat doet, liever een gewoon gesprek. Maar die zijn 
zeldzaam. En hé, ze woont in de Bloemenbuurt in 
Den Haag. In een gewoon portiek, waar ze twee 
woningen heeft. Eén om te wonen en één om te 
werken. Ze eet poff ertjes op Kijkduin en drinkt thee 
in Meer en Bosch. Ze heeft een bijzondere hobby: 
poppenhuizen en die hebben de ruimte nodig. Ze 
maakt ook collages, die worden gebruikt voor haar 
boeken. En nu vraag ik me af, Tonke Dragt in onze 
wijk. Inmiddels een bejaarde dame. Waar haalt ze 
haar brood? Gaat ze ook naar de Jumbo? Of haalde 
ze een daghap bij Sarinah? Doet ze dat nog zelf? 
Ik kijk naar haar gezicht, foto’s zijn er ook op het 
internet. Zou ik haar herkennen? Leest ze de Wijk-
wijs, of, sterker nog, gaat ze naar de bridge of naar 
het schaken in de Hyacint? Wil ze meedoen met 
de Parelroute? Of beweegt ze zich anoniem door 
de wijk? Eén van de beste kinderboekenschrijfsters 
van dit land? Een verborgen parel, die in onze wijk 
kunstwerken maakte, of misschien nog aan een 
boek werkt. Mevrouw Dragt, mocht u de Wijkwijs 
lezen, dan bij dezen nog bedankt voor de fantasie 
van mijn kinderjaren! Ik wil graag uw boodschap-
pen doen. 

Klaartje de Vrueh
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Namens mevrouw Schippers had het Segbroek Col-
lege aan de Goudsbloemlaan uitgenodigd: ons wijk-
beraad, de Winkeliersvereniging Goudsbloemlaan, 
drie scholen en diverse winkeliers (zij worden de 
’partners’ genoemd). Mevrouw Schippers zelf werd 
vertegenwoordigd door Joyce Esser. Helaas kon niet 
iedereen aanwezig zijn maar gelukkig kwamen onze 
wijkagent Karin van Raamsdonk en haar collega 
schoolwijkagent Henrieke Schoenmakers de gele-
deren versterken. Het doel van deze bijeenkomst 
was kennis maken, contactgegevens uitwisselen 
en afspraken vastleggen. 

Ook Huub Purmer van HALT was aanwezig. HALT 
staat voor Het ALTernatief en is een Nederlandse 
instantie die kortlopende interventies organiseert 
om jeugdcriminaliteit te voorkomen, bestrijden 
en bestraffen. In opdracht van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie wordt de Halt-straf uitge-
voerd om kleine vergrijpen - zoals vernieling, (win-
kel)diefstal, overlast en schoolverzuim - gepleegd 
door jongeren van 12 tot 18 jaar, snel af te doen 
met een leerstraf en soms ook een werkstraf. Zo 
kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben 
gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met 
het Openbaar Ministerie. Om jeugdcriminaliteit te 
voorkomen geeft Halt onder andere voorlichting 
op scholen, voert veiligheidsanalyses uit en biedt 
opvoedingsondersteuning. Bovengenoemd project 
valt onder Halt. 

Op 18 september kwam naar voren waar knelpun-
ten liggen en hulp geboden kan worden. Gastvrouw 
conrector Elly Antonisen onderstreepte het belang 
van het Segbroek College om goede contacten te 
onderhouden met de buurt en biedt graag de ver-
gaderruimte voor dit overleg op school. ’De verant-
woordelijkheid van de school voor onze leerlingen 
gaat dus verder dan in de school en op het school-
plein maar dan wel in gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid met ouders en de buurt.  Eens in de twee 

Het Segbroek College en schoolveiligheid 
Op 4 juli 2013 is een convenant tussen politie, het Openbaar Ministerie, het voortgezet onderwijs in het 
stadsdeel Segbroek en de gemeente ondertekend. In het convenant staan de afspraken die deze par-
tijen op het gebied van schoolveiligheid hebben gemaakt. Doel: het stimuleren van een veilig leerkli-
maat voor de leerlingen. Stadsdeeldirecteur Segbroek mevrouw C.J. Schippers wilde op 18 september 
de bestaande afspraken evalueren en eventuele nieuwe afspraken vastleggen in een plan van aanpak. 

weken wordt een veiligheidsoverleg gevoerd.  De 
veiligheidscoördinatoren (medewerkers van de fa-
cilitaire dienst), een staflid, de schoolwijkagent en 
de school bespreken dan de eventuele incidenten 
zoals pesten, kleine criminaliteit of niet toelaatbare 
gedragingen, de situatie in de klas, thuis en op het 
schoolplein. De school zet de corveeploeg van leer-
lingen in om eventuele troep op te ruimen.’  

Voor alle scholen is lesmateriaal over het thema af-
val en dat is belangrijk want het heeft met gedrag te 
maken. Docenten hebben regelmatig contact met 
winkels als de Jumbo, de HE Markt en het Kruidvat. 
Momenteel  gaat het schoolplein op de schop. Het 
wordt geheel het domein van de leerlingen. De 
parkeerplaatsen verdwijnen. Tijdens het gesprek 
kwamen al suggesties binnen voor een alternatief.   
De schoolwijkagent met collega wijkagent vormen 
het zorgadviesteam. Zij krijgen informatie van scho-
len, winkeliers en bewoners en geven die door. 
Omdat ook gezegd wordt dat van een verbete-
ring in de verkeerssituatie na herinrichting van de 
Goudsbloemlaan geen sprake is, zal met wegbeheer 
een gesprek plaatsvinden. 

Ofschoon de school als eerste verantwoordelijk is 
voor een veilig schoolklimaat is  actieve betrokken-
heid van de andere partijen zoals politie, gemeente, 
maar ook winkeliersverenigingen, buurtverenigin-
gen en andere partners uit de wijk onontbeerlijk  
voor een veilige buurt en een prettige leefomge-
ving. 

Afgesproken is dat er elk half jaar een evaluatie zal 
komen. De volgende in maart/april 2015. Alle aan-
wezigen zullen op de hoogte worden gehouden. 
Nu al kan worden geconcludeerd: 
• met Halt worden probleemgevallen met leerlin-

gen besproken;
• met wegbeheer zal een gesprek worden aange-

gaan want men vindt dat de verkeersveiligheid 
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van de wijkagent

er na de herinrichting van de Goudsbloemlaan 
niet op vooruit is gegaan; 

• suggesties voor een andere parkeergelegenheid 
gaan besproken worden;

• docenten blijven contact houden met de winkels; 
• politie benadrukt nogmaals: bel 0900 8844 of mail 

naar karin.van.raamsdonk@politie.nl bij onraad 
en twijfel niet! 

Marja Vliegen

De afgelopen weken heeft een aantal wijkbewoners 
geklaagd over overlast die veroorzaakt wordt door 
rondhangende jongeren met name in de speeltui-
nen van de Bloemenbuurt.  
Geregeld blijkt dat de politie niet of te laat over dit 
soort zaken geïnformeerd wordt  en er dan ook wei-
nig meer mee kan doen. Voor de politie is het be-
langrijk dat u, zodra u iets vervelends of verdachts 
constateert, onmiddellijk belt. U kunt op elk tijdstip 
van de dag bellen. Mocht u in staat zijn zaken (van 
een afstand) in de gaten te houden, dan wordt dit 
op prijs gesteld. De politie zal in dit soort geval-
len proberen er zo snel mogelijk op te reageren. 
Wij willen u wel vragen er begrip voor te hebben 
dat in bepaalde gevallen andere incidenten (zoals 
bijvoorbeeld een aanrijding met letsel) voorrang 
krijgen en de politie niet altijd (direct) kan komen.
U kunt overigens ook contact opnemen als u be-
paalde zaken verdacht vindt zonder dat er al iets 
gebeurd is. Bij overlast kan het ook helpen om zelf 
jongeren aan te spreken. Dit kan in de trant van: 
’Prima dat jullie hier zitten maar houden jullie het 
wel netjes? Morgen willen hier weer kleine kinderen 
spelen.’ Sommige mensen twijfelen of en wanneer 
ze wel of niet moeten bellen. Wanneer er sprake 
is van daadwerkelijke overlast kunt u echter altijd 
bellen. Het gaat hierbij onder meer om het aanrich-
ten van vernielingen, het maken van rotzooi of het 
veroorzaken van geluidsoverlast. Gewoon op een 

brommer rijden mag natuurlijk 
maar eindeloos ronken of door 
groenperken crossen niet.  Als ik 
als wijkagent meldingen van de 
wijkbewoners krijg, weet ik waar 
de problemen spelen en kan ik er 
ook op inspelen. Voor de collega’s 
van de surveillance maak ik een plan van aanpak 
met onder andere daarin de locatie waar de over-
last zich afspeelt, de tijdstippen van de overlast 
et cetera. Zij gaan dan, gedurende een bepaalde 
periode, tijdens hun surveillance, deze door mij 
aangewezen locaties af rijden om het een en ander 
te kunnen constateren en desgewenst op te treden 
tegen de overlast.
Ik heb gelukkig geconstateerd dat die plannen van 
aanpak werken want zodra een bepaalde overlast-
locatie veel aandacht krijgt, stoppen de overlast-
klachten. 
Het is daarom nogmaals zeer belangrijk om te mel-
den. Als ik geen (of achteraf pas) meldingen krijg, 
kan ik niet meteen tot actie overgaan. We moeten 
het tenslotte samen doen… U, ik en de overige 
politieagenten van Bureau Segbroek.

U belt alleen 112 bij spoedeisende zaken.
Bijvoorbeeld bij levensbedreigende situaties en/of 
bij heterdaad situaties. 
Voor alles wat ’zonder zwaailicht’ kan, en voor in-
formatie en advies kiest u 0900-8844.

Uw wijkagent, Karin van Raamsdonk

Klusjes aanmelden
 
Vanaf nu kan een ieder die een klus of klusje heeft en dat zelf niet kan uitvoeren, dit aanmelden.  
Leerlingen van MAVO 3 van het Segbroek College zijn echte doeners en willen die klus graag voor u 
klaren tijdens NLdoet op vrijdag 20 maart 2015.  
In samenwerking met VÓÓR Welzijn en vrijwilligersorganisatie PEP zullen deze klussen geïnventari-
seerd en begeleid worden. 
U kunt uw klus de komende tijd, vóór 1 februari 2015, mailen aan: p.nijboer@voorwelzijn.nl.   
Peter Nijboer van VÓÓR Welzijn zal in maart 2015 contact met u opnemen. 
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Als actief lid van de werkgroep Parkeren heb ik deel-
genomen aan de overleggen die met de gemeente 
hebben plaatsgevonden. Deze overleggen heb ik 
als plezierig ervaren. Wat er vooraf ging, heeft u 
in de vorige Wijkwijs kunnen lezen. Wat hebben 
we daarna gedaan? Op 3 september jl. heb ik sa-
men met de andere leden van de werkgroep en 
afgevaardigden van de gemeente een zogeheten 
’wijkschouw’ gehouden. Hierbij hebben we een 
rondje door de wijk gefi etst langs mogelijke knel-
punten in de plannen van de gemeente. Na de 
wijkschouw heeft een ieder die meegefi etst had 
zijn/haar (knel)punten kunnen verwoorden waarop 
de gemeente uitgebreid heeft gereageerd tijdens 
een overleg dat op 22 september jl. heeft plaats-
gevonden. Eenrichtingswegen, Lijsterbesstraat/
plein, Goudsbloemlaan, Klimopstraat, elektrische 
laadpaal, fi etstrommels/rekken/beugels, verkeers-
borden en veiligheid zijn onder andere aan de orde 
geweest. Voor de inrichting van het pleintje in de 
Lijsterbesstraat heeft de gemeente drie modellen 
voorgesteld waarop wij weer konden reageren. Het 
geheel zal worden voorgelegd aan B&W, daarna 
neemt Stadsbeheer het stokje over om de plan-
nen verder in detail uit te werken. Ik hoop dat de 
constructieve bijdrage vanuit de werkgroep terug te 
zien is in de defi nitieve ontwerpen. De uiteindelijke 
plannen van de gemeente worden in de loop van 

Op weg naar betaald parkeren 

volgend jaar tijdens een inloopavond gepresen-
teerd waarbij bewoners de mogelijkheid hebben 
om te reageren. Ik roep hierbij iedereen op om 
daarvan gebruik te maken. 

Sardha Ramautar, Lid werkgroep Parkeren

Afscheid 
In de eerste vergadering van het wijkberaad in janu-
ari 2014 heb ik de leden verteld dat ik in december 
weg zou gaan als redacteur van Wijkwijs. Zes jaren 
zit ik in de redactie; de laatste vier als coördinator. Ik 
woon niet in de Bloemenbuurt, ik was wel welkom 
in de redactie. Al snel liep ik tegen onderwerpen 
aan en ging erover schrijven. Stukken en stukjes 
over andere vrijwilligers in de wijk, Koninginne-
dag, het Repair Café, het grote project Bloemrijk, de 
buurtfi etsenstalling, het toneelstuk ’De open plek’ 
gemaakt en gespeeld door drie buurtbewoners, 
nieuwjaarsrecepties, de Parelroutes, fi lms in een 
kerkgebouw, zonnepanelen in de Ranonkelstraat, 
Socialsofa, Cliniclowns, bridge, burenhulpcentrale, 
zeer recent het fi losofi sch café en over tientallen 
andere onderwerpen. Bij de activiteiten van het 

Segbroek College was ik 13 keer aanwezig. De inter-
views met een twintigtal bewoners van de wijk vond 
ik geweldig. Niet te vergeten de verhalen waarvoor 
ik samen met Eva Kuylman op stap ging, zijn dier-
bare herinneringen. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik de afgelopen zes jaren met heel veel plezier 
en voldoening aan Wijkwijs heb gewerkt.  
In Wijkwijs 2, 3 en 4 van dit jaar stond een oproep 
voor nieuwe redacteuren. Maar liefst zes mannen en 
vrouwen reageerden. Vijf van hen vormen inmiddels 
de nieuwe redactie. Enkelen hebben in Wijkwijs 4 
al artikelen geschreven en hun namen  ziet u ook  
in dit nummer. Ik kan met een gerust hart – dus 
ook van u lezer - afscheid nemen: Wijkwijs blijft in 
goede handen! 

Marja Vliegen
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Bloemetjes...
Ervaren biograaf heeft weer tijd om samen met u van 
uw levensverhaal een levensboek te maken. Omdat 
ik geen ’broodschrijver’ ben, vraag ik een vooraf met 
u afgesproken bescheiden vergoeding. Interesse? Bel: 
070-3914453 of 06-30320673 of mail: lanauta@planet.nl 

• er vanaf heden een website, genaamd ’Jouw 
Initiatief’, is voor Hagenaars die iets willen or-
ganiseren in hun wijk en daar deelnemers of 
hulp bij nodig hebben? Ga naar join.denhaag.
nl voor meer informatie. Ook een handige 
site om een leuk idee op te doen. Op de site 
staan namelijk projecten en initiatieven uit 
de hele stad;

• wethouder Karsten Klein Florence woonzorg-
centrum Uitzicht op 6 november jl. offi  cieel tot 
Buurthuis van de Toekomst heeft benoemd? 
In Buurthuizen van de Toekomst werken clubs, 
scholen, culturele instellingen en andere or-
ganisaties in de wijk met elkaar samen. Door 
het delen van voorzieningen en gebouwen 

Wist u dat ...
kunnen zij sa-
menwerken 
aan het welzijn 
van de buurt-
bewoners. In 
Uitzicht is veel 
te doen: diver-
se cursussen, 
workshops, muziekvoorstellingen enzovoorts. 
Het café-restaurant is ook voor wijkbewoners 
een aantrekkelijke plek om de maaltijd te ge-
bruiken;

• Ben Lochtenbergh iedere maandagochtend  
van 08:00 tot 09:00 uur Healing Tai Chi lessen 
geeft in het wijkcentrum? Vanaf januari 2015 
zijn deze lessen een half jaar lang gratis te 
volgen.

Hier ziet u grafi sch afgebeeld
een dame die zich nooit verveelt
Er wordt nog niets van haar verwacht
maar ze ruikt kopij en gaat op jacht
Past het in de bloemenkrant?
Dan erop af! Pen in de hand
Een volle blocnoot in een fractie
Uitgetypt naar de redactie
En weer op weg, er is zoveel
zo leuk, zo boeiend, en actueel!
Natuurlijk heet zij Marja Vliegen
(Zou een achternaam niet liegen?)
Van moeheid was nooit iets te merken
Het was een feest met haar te werken! Eva Kuylman

Enthousiaste Close Harmony Group ’Kwasi Kloos’ is op zoek naar leden. Specifi ek 
zijn zij op zoek naar een lage bas en een hoge sopraan. Repetities op maandag-
avond in ’t Lindenkwadrant. Voor informatie zie onze website www.kwasikloos.nl

W I J K W I J S  nummer 5 november 2014 9

Wijkwijs-nov 2014 v2.indd   9 23-11-14   13:33



De bijeenkomst startte met een korte introductie. 
De heer De Hoop Scheffer vertelde over zijn eigen 
schooltijd en over zijn keuze voor de diplomatieke 
dienst tijdens zijn rechtenstudie in Leiden. Hij werd 
geïnspireerd door een van zijn professoren die met 
een enorme bevlogenheid over buitenlandse be-
trekkingen sprak. Daarnaast ging hij in op zijn lange 
carrière in de vaderlandse politiek. Op verzoek gaf 
hij ook enkele tips aan een leerling die zelf de diplo-
matieke dienst in wil. Stage lopen in het buitenland 
en talenkennis zijn belangrijke factoren. Daarbij 
gaat het tegenwoordig naast meer traditionele ta-
len ook om Chinees en de Arabische talen. 

Zoals gebruikelijk bij een College Tour stelden de 
leerlingen allerhande vragen. Veel heikele kwesties 
werden aangekaart, zoals de conflicten in de Oe-
kraïne en in het Midden-Oosten, en het oprukken 
van IS. Uiteraard werd president Poetin uitgebreid 
besproken en de angst van de Baltische Staten dat 
ook zij ten prooi zullen vallen aan zijn machtspoli-
tiek. De situatie in Irak en het verschil in positie 
tussen president Bush en president Obama bij de 
gewapende conflicten in de wereld, kwamen voor 
het voetlicht. De snelle opkomst van China op het 
wereldtoneel en de eventuele verstoring van de 
machtsverhoudingen waarmee dat gepaard gaat. 
Heftige onderwerpen die toonden hoe groot de 
interesse is van de leerlingen in dergelijke thema’s 
die de balans in de wereld – hun eigen wereld – 
bepalen.   
Toen sommige leerlingen hun verbazing uitspraken 
over de standpunten verwoord door de achter-
eenvolgende secretarissen generaal van de NAVO, 

Jaap de Hoop Scheffer 
  te gast tijdens de Segbroek College Tour
Sinds 2013 organiseert het Segbroek College 
haar eigen College Tour. Op donderdag 13 no-
vember was de heer Jaap de Hoop Scheffer samen 
met zijn vrouw Jeannine uitgenodigd. Vanwege 
zijn lange carrière in de nationale en internatio-
nale politiek geldt de voormalige secretaris ge-
neraal van de NAVO als expert op het gebied van 
vrede en veiligheidsvraagstukken. De leerlingen 
waardeerden het zeer dat iemand die in het cen-
trum van de macht heeft gestaan, zijn kennis en 
ervaringen met hen kwam delen.  

bleek hoe lastig het treden is in het diplomatieke 
mijnenveld. Feitelijk ben je als secretaris generaal 
slechts de spreekbuis van de organisatie, terwijl de 
beslissingen door de staatshoofden worden geno-
men. Zelf heb je geen enkele invloed op de stand-
punten, ook al is je aandeel in de aan beslissingen 
voorafgaande discussies groot. 

De heer De Hoop Scheffer schuwde het desge-
vraagd overigens niet een duidelijk standpunt in 
te nemen met betrekking tot het conflict in Mid-
den-Oosten. Hij is stellig van mening dat het alleen 
langs politieke weg kan worden opgelost en dat de 
landen uit de regio zelf een cruciale rol spelen bij 
het vinden van een oplossing. Vandaar dat het van 
het allergrootste belang is dat wij met alle landen 
blijven praten. Wij zullen dus ook in gesprek moeten 
met iemand als president Assad, aan wiens handen 
het bloed van velen kleeft, en met landen als Iran, 
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ook al snapt hij dat veel mensen er moeite mee 
hebben.  

De aanwezigheid van mevrouw De Hoop Schef-
fer gaf een speciaal accent aan de bijeenkomst. Zij 
sprak onder meer over het belang van de partner bij 
een dergelijke zware functie. Niet alleen vanwege 
de emotionele steun, maar ook bij de uitoefening 
van het werk. De onderhandelingen met president 
Karzai van Afghanistan verliepen veel soepeler na-
dat mevrouw De Hoop Scheff er op zijn uitdrukkelijk 
verzoek had deelgenomen aan een werkbezoek. 
Dankzij haar aanwezigheid kon de president het 
echtpaar naderhand ontvangen in zijn eigen hui-
selijk sfeer en voorstellen aan zijn eigen vrouw en 
zoon. Iets wat zonder de directe betrokkenheid 

Dinsdag 2 december van 09.00 – 11.00 uur 
Open Coff ee Bloemenbuurt. Deze activiteit 
‘gaat de buurt in‘ en vindt daarom deze keer 
plaats bij Bakkerij Victor Driessen, Goudsbloem-
laan 110, Den Haag.

AGENDA
Woensdagen 10 december 2014 en 14 januari 
2015 om 19.30 uur openbare vergadering van 
het Wijkberaad De Hyacint.

Zaterdag 10 januari 2015 van 16.00 – 18.00 uur  
Nieuwjaarsreceptie in het wijkcentrum.

van mevrouw De Hoop Scheff er onmogelijk zou 
zijn geweest.  

Het was een serieuze aangelegenheid in het Seg-
broek College. Er werden zelfs opnamen gemaakt 
door Arthur den Ouden uit 6 VWO. De docent 
maatschappijleer van de school, mevrouw Babette 
Kuijer, die de bijeenkomst leidde, was na afl oop 
zeer tevreden. Zij vertelde hoe fi jn het is dat de 
leerlingen iemand mogen uithoren, omdat alles 
dan veel dichterbij komt dan wanneer ze het uit 
de media vernemen of uit een schoolboek leren. 
Ook de leerlingen waren zeer te speken over deze 
afl evering van hun eigen College Tour. De opkomst 
was groot, er werd aandachtig geluisterd en inten-
sief nagepraat. 

Elisabeth van Elsen

Op 28 oktober jl. trof ik tussen mijn paparassen 
een groot artikel uit Het Binnenhof  met foto van 
diezelfde datum in 1989: ’De wedergeboorte van 
een tuinstadwijk’.  Dat is dus precies 25 jaar geleden 
en het gaat om onze Papaverhof, waar ik bijna mijn 
hele leven woon, en de restauratie van toen. Ons 
complex, in 1920 gebouwd door Jan Wils, is nog 

Papaverhof 

steeds een rijksmonument waar we trots op zijn. 
Het is, zoals Theo van Doesburg, de voorman van de 
Stijlbeweging, het in 1922 uitdrukte: ’heerlijk wonen 
in een ruimte die fris en vrolijk is, het is één van de 
meest zuivere voorbeelden van Stijl-architectuur’. 
Architect Jan Wils, sterk beïnvloed door Frank Lloyd 
Wright, ontwierp onze 68 woningen. Hij werkte 
samen met Vilmos Huszar en Piet Zwart voor de 
kleurstelling: wit, geel, zwart en blauw. Uit de vele 
publicaties: ’De architect hield rekening met de 
wensen van huisvrouwen zonder dienstbode, met 
een doorgeefl uik tussen keuken en woonkamer, 
een novum in die dagen. De etagewoningen in de 
Klimopstraat kregen een dienstliftje voor de bood-
schappen.’ 
Deze huisvrouw woont er nog steeds met plezier. 

Els Withoos
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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
Joris Wijsmuller

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@dehyacint.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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Nationale Burendag is in 2006 begonnen met een 
initiatief van Douwe Egberts (DE). In 2008 ontstond 
de samenwerking tussen DE en het Oranje Fonds. 
Inmiddels is deze dag uitgegroeid tot een landelijk 
fenomeen dat in het teken staat van het vieren en 
bevorderen van contact tussen buren.

Op zaterdag 27 september werd ter gelegenheid 
van Burendag 2014 in het wijkcentrum aan de 
Anemoonstraat door het Wijkberaad een gezellige 
dag met een gevarieerd aanbod aan activiteiten 
georganiseerd. ’s Ochtends konden buurtbewoners 
genieten van een heerlijk ontbijt en meedoen aan 
een les Healing Tai Chi, een eeuwenoude Chinese 
bewegingsvorm.

Het middagprogramma vond plaats in de tot ’thee-
tuin’ omgetoverde tuin van het wijkgebouw. Er wa-
ren gezellige zitjes waar men kon genieten van een 
kopje thee of een vers vruchtensapje en heerlijke 
taart en cake. Vanaf het theeterras kon men kijken 
naar - of meedoen met! - de kinderactiviteiten (bou-
wen van vogelhuisjes of bijen/insectenhotels), de 
bezigheden rondom de aanleg van een ’eetbare’ 
tuin en de workshops over ecologisch tuinieren 
door tuinambassadeurs van het Haags Milieucen-
trum. Ter afsluiting kon men ook nog eens genieten 
van het maken, bakken en eten van een overheer-
lijke pizza uit de mobiele pizzaoven (Fietzerria.nl).

Een initiatief elders in de wijk was het ’Sneeuwbal 
Zomerfeest’ op het Sneeuwbalplein. Een comité 
van zeven bewoners organiseerde dit jaar voor de 

Burendag
Het kón niemand ontgaan: in de wijk stonden al weken van tevoren grote posters opgesteld op diverse 
plaatsen, in winkels prijkten de posters (in kleiner formaat) aan de ramen en honderden flyers waren 
verspreid. Wijkberaad De Hyacint heeft er alles aan gedaan om te laten weten dat de Nationale Buren-
dag ook in de Bloemenbuurt gevierd zou worden. 

derde maal een gezellig straatfeest. Wonen aan en 
om het Sneeuwbalplein is de spil waar het feest 
om draait. En er was weer veel te doen! Eén van de 
bewoners heeft zelfgevangen makrelen gerookt 
in een speciale rookoven en er was een barbecue 
voor saté en hamburgers. Voor de kinderen was er 
veel vermaak: een groot springkussen, diverse spel-
materialen (gehuurd bij de gemeentelijke Sport-
O-Theek), er kon ’reuze Twister’ worden gespeeld, 
zelf suikerspinnen maken, voetballen met doelen, 
korfballen, et cetera. Het feest aan het Sneeuwbal-
plein begon rond een uur of vier in de middag en 
ging door tot in de avond. Op het Sneeuwbalplein 
vindt overigens jaarlijks ook een kerstactie plaats. 
Een grote, verlichte, kerstboom wordt midden op 
het plein geplaatst. Een gezellige kerstborrel rond 
zo’n mooie boom wordt ook georganiseerd. 

Nationale Burendag 2015
Bent u geïnspireerd geraakt door deze voorbeel-
den?  Nationale Burendag zal in 2015 gevierd wor-
den op zaterdag 26 september. Vindt u het leuk 
om met uw buren ook eens iets leuks te organiseren 
in uw straat? Neem dan eens een kijkje op de web-
site www.oranjefonds.nl en bekijk wat u allemaal 
kunt doen. Ter ondersteuning bij het organiseren 
van meer activiteiten in de buurt is het  ’Betrokken 
Buurtpakket’ samengesteld met allerlei informatie 
over organiseren, enthousiasmeren, inkomsten ge-
nereren en het opzetten van activiteiten. 

Shirley van der Steen, m.m.v. Stefan Wijers

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

Goudenregenplein 50 - 53 Den Haag, telefoon 070 - 3603607

• Brabantia afvalemmers en accessoires

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

• Sanitair en elektra

• Bugatti householdappliences

• Victorinox Zwitserse zakmessen

www.roosijzerhandel.nl

Al 
meer dan 

85 jaar het
vertrouwde 

adres 
in de wijk

Margrietes Handen
praktijk voor massage

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

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

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

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

Goudenregenstraat 258a 070–364 74 84

Gezichtsverzorging
Lichaamsverzorging

LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

adv Diana.indd   1 07-04-14   11:06
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LaStone Therapy (originele hotstone)
Microdermabrasie 

huidverbetering met Reviderm
bel voor gratis intake gesprek

NIEUW

adv Diana.indd   1 07-04-14   11:06

Bezoek de website van 

onze Bloemenbuurt!

www.dehyacint.nl
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’Nee.’  Zei mijn tante Jo, terwijl ze borrelnootjes 
ronddeelde, ’Harriet is dood.’    
Harriet woonde onder tante Jo. Alleen. Altijd in 
het zwart gekleed, had ze ruzie met iedereen die 
op haar pad kwam. De kinderen waren bang voor 
haar. Zelfs de honden liepen met een boog om haar 
heen als ze de straat door kwam zeilen. Maar om 
onverklaarbare redenen kwam Harriet ieder jaar op 
de verjaardag van tante Jo.
Minstens een jaar of tien was Harriet als eerste de 
jarige komen feliciteren. Al om tien uur in de och-
tend. Met steevast een rol Droste chocoladefl ikken 
in haar hand als verjaarscadeau.  Na een kopje koffi  e 
en een stuk taart vertrok ze weer om precies half 
elf: ’Jo, ik ben weg. Je weet het – ik heb een hekel 
aan een stel kakelende mensen met alcohol in hun 
keelgat!’ En weg was ze.
Omdat ik als nichtje van tante Jo ook al vroeg aan-
wezig was om alles klaar te zetten voor ’het bezoek 
van later’  had ik tussen mijn bezigheden door alle 
tijd om dit fenomeen uit mijn ooghoeken goed te 
bestuderen. Ik dacht dat ze wel honderd jaar oud 
moest zijn.
Tante Jo was niet bang voor Harriet, zag ik. Als 
die twee taartlepelend tegenover elkaar zaten, Jo 
meestal pratend, Harriet luisterend, veranderde Har-
riets gezicht. Het werd zachter en ze glimlachte af 
een toe een beetje. Net een gewoon mens. Tot ze 
me zag kijken. ’Niet mee bemoeien, jij, kijk voor je!’ 
Maar toen ze vertrok boog ze zich over me heen, 
tilde mijn kin voorzichtig omhoog. Haar ogen waren 
zo blauw als de viooltjes die mijn vader net in de 

tuin had gezet.
’Je lijkt op je tante. Luister naar de verhalen in je 
hoofd. Zoek het echte verhaal. Maar alleen als het 
nodig is.’   
De mannen van ’het bezoek van later’ maakten 
grappen over Harriet. ’Het laatste wat je wilt in 
bed, is onze zwarte Harriet!’  En nog grovere liedjes 
zongen ze. Totdat tante Jo het hun verder streng 
verbood, anders moesten ze maar opkrassen.
Tante Jo heeft haar gevonden. Dood. Ze was nog 
even een pannetje soep gaan brengen. Dat was een 
maand voor de verjaardag. Ze heeft het huisje van 
Harriet opgeruimd en voor een simpele begrafenis 
gezorgd.  
Op de verjaardag ben ik eerder weggegaan. Op tafel 
stond een schaaltje met Droste chocoladefl ikken. Ik 
was al op straat, toen tante Jo me hollend achterna 
kwam met een pakje in haar hand.
’Voor jou, ik weet zeker dat ze wilde dat jij ze kreeg!’
Het bleken brieven. Op vergeeld, dun papier. Een 
regelmatig statig handschrift. Een blauw verschoten 
lint hield ze bij elkaar. ’Aan mijn liefste Harriet,’ lees 
ik. En in mijn hoofd vormt zich een verhaal waarnaar 
ik luister. Van een jonge Harriet en iemand die van 
haar hield en haar schreef. Ergens is er iets gebeurd. 
Dat verhaal had tante Jo in haar hoofd. Daar was het 
veilig. Dat wist Harriet.
’Luister naar de verhalen in je hoofd. Zoek het echte 
verhaal. Maar alleen als het nodig is’.
Soms is dat niet zo. En moet het echte verhaal met 
rust gelaten worden. Of u het ermee eens bent of 
niet...

Eva Kuylman

Droste chocoladefl ikken  In de 
buurt
geblevenHet gebeurde op de verjaardag van mijn tante Jo. We zaten in een 

kring, zoals vaak het geval is op een verjaardag. De koffi  e was 
op en de taart. De broodjes voor erna ook. Een tweede en derde 
glas wijn werd al ingeschonken. Relaties, scheidingen, nieuwe liefdes van afwezigen 
gingen onder de loep. Met steeds luidere stemmen werd er kriskras in alle richtingen 

geconverseerd en er werd hard en bulderend gelachen.
Tot iemand vroeg of Harriet vandaag nog langs was geweest.

Bezoek de website van 

onze Bloemenbuurt!
www.dehyacint.nl
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Loodgieter, centrale verwarming, gas-, water-, sanitaire en elektrische installaties én

zonnepanelen.

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

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

het juiste adres!

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

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

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

Overgewicht? Stress? 
Pijnklachten of kwaaltjes?

KopOp! coacht vrouwen op weg naar een 
gezonde natuurlijke leefstijl die voor méér 
energie, minder stress én minder gewicht 
zorgt. Verandering begint met de eerste stap! 

Neem vrijblijvend contact op voor gratis 
kennismakingsgesprek:

Suzanne Vosters  
T: 06-55323669
W: www.kopopcoaching.nl
E: info@kopopcoaching.nl

Kopop-adv.indd   1 10-06-14   09:58

Kom vrijblijvend kennismaken met

Healing TAI CHI
gezond bewegen voor jong en oud

Elke maandagmorgen om 10 uur
in Uitzicht, Zonnebloemstraat 383.

Elke dinsdagavond om 18 uur
in de Zonnebloemschool,

ingang gymzaal Zonnebloemstraat.

Voor informatie:
Benjamin Lochtenbergh

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

website: healingtaichi.nl

Lochtenberg-adv (zesde).indd   1 03-10-13   20:02
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Vanochtend op het nieuws: ’baby gevonden in vuil-
container’! Dit bericht is uiteraard al van eerdere 
datum maar het is een goed begin van mijn stukje 
voor de laatste Wijkwijs van het jaar. In Amsterdam-
West liep een medewerkster van de thuiszorg door 
haar wijk toen zij een vaag gehuil uit een vuilcontai-
ner hoorde. Even dacht ze dat het een kat in nood 
was of misschien het geluid van een weggegooide 
babyfoon. Ze belde voor de zekerheid 112 en begon 
daarna te twijfelen of ze nu geen vals alarm had ge-
slagen. Dat bleek bij aankomst van de hulpdiensten 
niet zo te zijn: met een warmtezoeker werd beves-
tigd dat er een levend kindje in die gore container 
lag! Wie haalt het in zijn hoofd om een kind daar 
in te gooien? Dacht men dat het kindje overleden 
was? Maar dan nog deponeer je een lichaam niet bij 
het vuilnis maar laat je het liefdevol en met respect 
voor het leven begraven.   
In het Midden-Oosten is het respect voor het leven 
op dit moment in elk geval ver te zoeken. De landen 
gelegen tussen het Arabisch schiereiland en Turkije 
vormden ooit de bakermat van onze beschaving, 
de plek waar de drie grote wereldgodsdiensten ont-
stonden en centrum van cultuur waren toen onze 
regio gehuld was in de nevelen van de Middeleeu-
wen. Oude steden in Syrië en Irak die al bestonden 
toen wij hier nog in armzalige lemen hutten woon-
den worden platgegooid, de bevolking verjaagd en 
er wordt in sommige gevallen een ultra-orthodox 
regime opgelegd waarbij onthoofdingen, lijfstraf-
fen en zelfs kruisigingen niet geschuwd worden. 
Wat is er met dat gebied aan de hand? En hier zijn 
het dan ook nog moslims die het op elkaar hebben 
voorzien.  
Al sinds het begin van de Islam, zo ergens in de ze-
vende eeuw van onze jaartelling, hebben moslims 
en christenen elkaar bestreden. Waar het eigenlijk 
om ging wist op een gegeven moment niemand 
meer maar duidelijk was dat godsdienst en poli-
tiek stevig gekoppeld werden. Expansie uit naam 
van een religie verkoopt nu eenmaal beter dan het 
verspreiden van een geloof puur omwille van het 
geloof (zoals de christenen deden na de kruisiging 
van de grondlegger van hun religie). Pas toen keizer 
Constantijn het Christendom rond 323 na Chris-
tus tot offi  ciële staatsgodsdienst verklaarde, kreeg 

Decembergedachten
de verspreiding van 
het Christendom een 
politieke dimensie, 
werd er een kerke-
lijke organisatie op-
gezet (wat eigenlijk 
helemaal niet de be-
doeling van Jezus was geweest…) en begon de Kerk 
haar macht uit te breiden totdat zij gedurende een 
groot deel van de Middeleeuwen het dagelijks leven 
vrijwel volledig beheerste. 
In 1683 stond een reusachtig Turks moslimleger 
voor de poorten van Wenen. Een Pools-Litouws 
interventieleger verscheen op het nippertje om 
de stad van de Habsburgers te redden en daarna 
trokken de Turken zich terug op de Balkan.  
Het waren spannende tijden maar intussen zijn er 
uit naam van het geloof miljoenen mensen gedood. 
Onlangs liet een tv-ploeg een reportage zien over 
een moeder uit een compleet verwoeste stad in 
Syrië. Haar zoontje van tien jaar was gewoon naar 
school gegaan maar een enorme ’barrelbom’, af-
geworpen door de luchtmacht van Assad, had aan 
het vredige schoolleven een einde gemaakt. Haar 
zoon zou niet meer levend thuiskomen en had in 
zijn jonge leven eigenlijk al veel te veel geweld en 
ellende gezien en meegemaakt. Mensen die toch al 
bijna alles verloren hebben, verliezen daar nu ook 
nog hun kinderen. 
En dat allemaal in de regio waar het Christendom 
begon, waar iets zuidelijker de profeet Mohammed 
getuigde van zijn geloof in Allah en waar vanuit 
Palestina het Joodse volk al duizenden jaren een 
eigen plek probeert te vinden.  
Toch zullen in de nacht van 24 december ook in dat 
gebied de kaarsen worden aangestoken en wordt 
er herdacht dat er ooit iemand leefde die opkwam 
voor de zwakkeren, die mensen zonder hoop het 
geloof terug gaf en verzoening belangrijker vond 
dan macht. Sinds die tijd zijn er talloze oorlogen ge-
voerd en heeft een ontelbare hoeveelheid mensen 
een gewelddadige dood gevonden. En tegelijkertijd 
spreekt de boodschap van het vroege Christendom 
tweeduizend jaar na dato mensen nog steeds aan. 
Precies honderd jaar geleden lagen Britse en Duitse 

» vervolg op pagina 19
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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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troepen tegenover elkaar in bevroren loopgraven 
in de Vlaamse Westhoek. De Eerste Wereldoorlog 
was vier maanden oud en zou nog vier jaren duren. 
Als iemand dat toen aan die mannen en jongens 
had verteld, hadden ze vermoedelijk de wapens 
weggegooid en waren ze naar huis gegaan. In elk 
geval lieten ze voor twee dagen de wapens rusten. 
Toen men over en weer doorhad dat er niet direct 
geschoten werd als je je hoofd boven de loopgraaf 
uitstak, klommen ze over de verschansing en ont-
moetten de twee partijen elkaar in ’no man’s land’. 
Whisky, sigaren, brandewijn en foto’s van thuis wer-
den uitgewisseld. Er werd gevoetbald en er werd 
zelfs iets van een gezamenlijke mis opgedragen, 
tussen het puin en de onbeschrijfelijke rommel van 
de oorlog. Toen de legerleiding van beide kampen 
hier achter kwam, werd er onmiddellijk een punt 

achter gezet en werden delen van de troepen die 
zich hadden bezondigd aan verbroedering over-
geplaatst naar andere sectoren van het front. Hoe 
kon je op iemand schieten met wie je daarvoor een 
fl es whisky had gedeeld en de foto’s van zijn Heimat 
doorgenomen?  
De oorlog zou daarna nog veel grimmiger worden 
maar de mannen van dat Kerstbestand zouden 
altijd met een speciaal gevoel over dat moment 
blijven praten.  
Op Kerstavond staan wij niet bij min-tien graden 
onder nul in de loopgraven. Wij hoeven niet bang 
te zijn voor een barrelbom die boven onze wijk 
ontploft en evenmin lopen wij het risico dat in de 
schappen van de supermarkt alleen maar oude en 
afgekeurde rommel te verkrijgen is, zoals in veel 
landen wel het geval is. Wie zich dat af en toe rea-
liseert, is een rijk mens ook al heeft hij geen cent... 

Marcel van Guldener

» vervolg van pagina 17

Sinterklaas en zijn Pieten kwamen zaterdag 15 no-
vember weer in Nederland aan. Op zijn ’Haagse 
Ronde’ bracht de Goedheiligman ook een bezoek 
aan de Bloemenbuurt. Meer dan 200 kinderen en 
hun ouders volgden op het podium op de Gouds-
bloemlaan het ’Groot Sinterklaasfeest’.

De wervelende show van zang en dans deed jong 
én oud uit volle borst meezingen met bekende 
Sinterklaasliedjes. Sint Nicolaas sprak ook nog per-

soonlijk met een aantal kinderen en vertrouwde hen 
toe dat zij vanaf nu hun schoentje weer mochten 
zetten. Ondanks het natte weer was het een heel 
gezellig feest en kon men, naast smullen van het 
vele strooigoed, ook genieten van allerhande lek-
kernijen uit de kraampjes van diverse winkeliers.

Het Groot Sinterklaasfeest werd mogelijk gemaakt 
door winkeliersvereniging ’De Goudsbloemlaan’ in 
samenwerking met Wijkberaad ’De Hyacint’. 

Sinterklaas is weer in het land!
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Woonzorgcentra Duinhage en Wijndaelercentrum bieden
•  sfeervolle wijkrestaurants
•  tijdelijk verblijf
•  dagverzorging (Duinhage)
•  respijtzorg
•  gezellige activiteiten in onze activiteitencentra
•  persoonlijk advies over wonen, zorg en welzijn
•  huurappartementen ‘verzorgd wonen’
•  wonen met zorg

Vragen? Wij helpen u graag verder! 

 Belangstelling? 
Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen over

• FlorencePas met kortingen op diverse diensten
• wat kan de huisverpleegkundige voor mij betekenen?
• thuiszorg en alarmering

Werken in de  zorg? 

zie onze website: 

www.florence.nl

Zorg en diensten 

met de hoogste 

kwaliteit binnen 

handbereik !

Wijkservicepunt Wijndaelercentrum 

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

Wijkservicepunt Duinhage
 De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW  Den Haag
070 325 46 40
monique.dejong@florence.nl
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Toen hij in 1997 als goed opgeleide jongeman van 
zeventien jaar samen met zijn ouders vanuit Turkije 
naar Nederland emigreerde, had hij in de verste 
verte niet kunnen bedenken dat hij zeventien jaar 
later zijn eigen supermarkt zou runnen. Vader Göleli, 
die godsdienstleraar was, wilde dat zijn kinderen 
in Nederland betere toekomstmogelijkheden zou-
den aantreffen dan er in die tijd in hun moederland 
waren. Daarom verliet hij met zijn gezin – vader, 
moeder, twee zoons en een dochter – Turkije en 
zij kwamen in Den Haag, in de Zuiderparkbuurt 
terecht. Haydar vond het hier in het begin maar 
niets, blikt hij terug. Na eerst te hebben moeten 
wachten op een plek als student aan de T.U. Delft, 
omdat het cursusjaar al te ver gevorderd was, kon 
hij er een half jaar later alsnog aan een studie  be-
ginnen. Helaas was dat van korte duur toen bleek 
dat hij geen recht op studiefinanciering had, waar-
door zijn ouders alles zelf moesten betalen. Hij was 
genoodzaakt zijn studie op te geven en werk te 
gaan zoeken. 

Van zijn Turkse opa had hij, zo vertelt hij vol trots, 
drie belangrijke wijsheden meegekregen die vol-
gens hem essentieel zijn voor een geslaagd on-
dernemer: ’Je moet lef hebben, je best doen door 
hard te werken en altijd eerlijk zaken doen.’ Vanuit 
de Islam is die laatste wijsheid volgens Haydar een 
strikt voorschrift. Met zijn bewering dat hij lid is 
van ’de partij van het brood’, wil hij zijn apolitieke 
levenshouding benadrukken, maar qua religie is hij 
een overtuigd Moslim. 

Wanneer hij zijn cv doorneemt, kun je maar één 
conclusie trekken. Haydar heeft als een vlijtige ge-
lukszoeker werkelijk van alles aangepakt om geld 
te verdienen. Hij werkte een tijd in de tuinbouw, 
niet in het Westland zoals je als lezer al snel zou 
denken. Nee, samen met allerlei andere allochtone 
arbeiders, werd hij dagelijks voor dag en dauw met 
een busje vanaf een verzamelpunt in Den Haag he-
lemaal naar Almere en later naar Lelystad vervoerd 

om er in de ’preiteelt’ te werken. ’s Avonds kwam hij 
doodmoe terug in de Schaarsbergenstraat waar hij 
toen nog bij zijn ouders woonde. Daarna kon hij bij 
zijn oom Esref, die een goed lopend administratie-
kantoor aan de Steynlaan in Den Haag runde, aan 
de slag. Bij hem keek hij de kunst van het zaken-
doen af. Nadat hij ondertussen, toen hij 20 jaar was, 
met een Turkse vrouw was getrouwd, (glunderend 
voegt hij toe: ’En nog altijd gelukkig getrouwd en 
we hebben nu drie kinderen. Een zoon en twee 
dochtertjes’) begon hij voor zichzelf. Eerst begon hij 
een eigen administratiekantoor, daarna een gespe-
cialiseerd uitzendbureau dat onder de naam ’Best 
Job’ betonvlechters aan werk hielp. Vervolgens werd 
hij mede-eigenaar van een tuinbouwbedrijf waar 
in 2011 het noodlot toesloeg nadat producten, die 
er werden geteeld zoals tomaten, komkommers en 
later ook taugé op verdenking van een besmetting 
met de  dodelijke bacterie (EHEC) in de ban werden 
gedaan. Het bedrijf ging failliet. 

Eind vorig jaar ontdekte Haydar, toen hij zijn kinde-
ren gewoontegetrouw vanuit Scheveningen, waar 
hij woont, naar school bracht en daar altijd via de 
Goudsbloemlaan naartoe reed, dat het pand op 

’De Goudse Hoek’… een gouden greep
Op 14 januari van dit jaar opende Haydar Göleli zijn supermarkt op de plek waar jarenlang de twee-
wielerzaak van ’Otto’ was gevestigd. De vriendelijk ogende Turk van 34 jaar is trots op zijn, zoals hij het 
zelf noemt: ’Etnische supermarkt’. Na negen maanden kijkt hij terug maar, zoals een rasondernemer 
betaamt, vooral ook vooruit. 

» vervolg op pagina 23
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Voor persoonlijke verzorging,  

verpleegkundige zorg en begeleiding 

 
www.respectzorggroep.nl 

telefoon: (070) 306 91 70 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

 

 

Team Segbroek is u graag van dienst! 
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de hoek van deze straat en het Goudenre-
genplein al een tijdje leeg stond. Het leek 
hem een ideale plek om er een supermarkt, 
waar hij al een tijdlang van droomde, te 
beginnen. Na het tekenen van het huur-
contract, het aanvragen van de benodigde 
vergunningen en een grondige facelift van 
de nieuwe winkelruimte, opende hij op 14 
januari van dit jaar zijn eigen zaak. Samen 
met zijn vrouw bedacht hij de naam. Die 
moest volgens hen, gezien de ligging ’De 
Goudse Hoek’ worden, een naam waarach-
ter je als passant eerder een buurtsuper 
dan een, zoals hij het zelf noemt, ’etnische 
supermarkt’ verwacht te vinden. 

Ondanks de op geringe afstand opere-
rende grote broer ’Jumbo’ en de HE Mark 
aan de Goudsbloemlaan, durfde Haydar 
het toch aan. Dat betekende dat hij zich 
van zijn directe concurrenten moest zien 
te onderscheiden, vertelt hij vol overtuiging 
met een realistisch oog voor marketing. 
’Groenten, fruit en niet te vergeten mijn 
verse tapenades zullen vooral de artikelen 
moeten worden waarmee ik kan scoren’ 
zegt hij vol overtuiging. Via Facebook begon hij 
begin maart recepten van Turkse gerechten te pu-
bliceren waarvoor hij alle benodigde ingrediënten 
in zijn zaak verkoopt. Zo levert hij inmiddels 180 
soorten kruiden die hij rechtstreeks van ’Tuana’, een 
onderneming uit Alkmaar, betrekt. Zijn receptenser-
vice blijkt bij zijn nog steeds groeiende klantenkring 
van vooral mensen uit de buurt aan te slaan. 

Hij wil zijn klanten artikelen van goede kwaliteit 
tegen een gunstige prijs bieden. Om dat laatste 
te realiseren koopt Haydar ’slim’ in. Volgens hem 
betalen de mensen voor producten van de bekende 
merken vaak meer dan nodig is. Ze betalen vooral 
ook voor het merk, terwijl hij producten met een 
vergelijkbare kwaliteit, maar van een minder be-
kend merk goedkoper kan aanbieden omdat hij 
ze voordelig inkoopt. Hij struint daarom regelma-
tig het internet af op zoek naar partijen voordelig 
geprijsde artikelen en na ze op kwaliteit te hebben 
gekeurd, koopt hij ze in en bedient er zijn prijsbe-
wuste klanten mee. Als zij al eens twijfelen of een 
artikel van een onbekend merk hen wel zal bevallen, 

laat hij ze gewoon keuren en proeven. Dat geldt 
ook voor het fruit dat hij verkoopt. ’Proef maar voor 
je het koopt,’ zegt hij vaak tegen zijn klanten. De 
tapenades, een soort koude, dikke sauzen vaak op 
basis van olijven en kappertjes met allerlei andere 
smakelijke ingrediënten en kruiden, maakt hij thuis 
en verkoopt ze nog heerlijk vers in zijn zaak. Ze 
kunnen ook vooraf door mensen worden besteld en 
hij doet als rechtgeaard ondernemer ondertussen 
ook aan catering.  

Met veel toewijding en zijn vriendelijke uitstraling 
runt hij nu al 9 maanden zijn ’Goudse Hoek’ en 
heeft nog volop plannen om zijn zaak te verbe-
teren. Zonder ander personeel – alleen zijn vrouw 
helpt regelmatig met het schoonmaken van de zaak 
–  maakt Haydar lange dagen ook omdat hij ruime 
openingstijden heeft (op werkdagen van 08:00 tot 
20:00 uur en zondags van 09:00 tot 20:00 uur). 
Na ons geanimeerde gesprek namen we afscheid 
van deze vriendelijke, jonge en energieke Turkse 
ondernemer uit onze buurt.  

Leen Nauta

» vervolg van pagina 21
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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

 

 
 
 
 
 
 
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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Vertrouwen op Haagse kracht 
Samen met vijf andere stadsdeelwethouders is Joris 
Wijsmuller verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse kracht. 
Hierin is vastgelegd welke keuzes zijn gemaakt 
om in de kwaliteiten van de stad te investeren. Dit 
gebeurt rond thema’s als: ruimte voor kennis, inno-
vatie & ondernemerschap; gebiedsgericht werken 
en wijkaanpak; omzien naar elkaar en goede zorg 
garanderen; duurzaam denken en doen - om er 
slechts een paar te noemen. Een interessant as-
pect van het akkoord is dat de coalitie bewoners 
en bedrijven beter in staat wil stellen invloed uit te 
oefenen op besluiten ten aanzien van hun eigen 
leefomgeving. Mensen krijgen meer zeggenschap 
over de prioriteiten in hun eigen wijk. Om dit te kun-
nen realiseren, krijgen stadsdelen zelf meer invloed, 
budget en verantwoordelijkheid.  

Sores? Mail Joris! 
Binnen het stadsbestuur zijn de taken verdeeld. 
Joris Wijsmullers portefeuille omvat stadsontwik-
keling, duurzaamheid, wonen en cultuur. Ook de 
bibliotheek, monumentenzorg en archeologie val-
len onder hem. Tijdens zijn presentatie benadrukte 
de wethouder dat hij ons eerste aanspreekpunt in 
de wijk wil zijn. Sores? Mail Joris: joris.wijsmuller@
denhaag.nl. Of meld je aan voor het maandelijkse 
spreekuur. Iedereen is welkom. Niet alleen met pro-
blemen, maar vooral ook met voorstellen. In lijn met 
het coalitieakkoord juicht hij nieuwe initiatieven die 
de wijk verder brengen en projecten die de leefom-
geving verbeteren, van harte toe. Bewoners moeten 
onder het motto: ’Rijk in je wijk’ actief participeren. 
Via buurtnetwerken moeten we elkaar leren ken-
nen, zodat we een beroep op elkaar kunnen doen 
en samen dingen kunnen ondernemen.  

Roept u maar
De presentatie van Joris Wijsmuller vormde het eer-
ste deel van de avond. Daarna nam Harm Benthem, 

Van luis in de pels tot oliemannetje
Dinsdag 28 oktober stelde Joris Wijsmuller,de nieuwe wethouder voor het stadsdeel Segbroek, zich voor 
tijdens de informatieavond in de Nieuwe Regentes. Jarenlang voerde hij namens de Haagse Stadspartij 
(HSP) oppositie in Den Haag. Nu zit hij aan de andere kant van de tafel. Naar eigen zeggen is hij blij onze 
stadsdeelwethouder te zijn en vindt hij het eervol om de stad verder vorm te geven. Eerst was hij de luis 
in de pels van de raad, nu wil hij ’ons oliemannetje’ zijn: ons helpen onze wensen te realiseren. 

stadsdeeldirecteur Loosduinen het woord. Hij ver-
ving onze eigen directeur, Hanneke Schippers die 
wegens ziekte afwezig was. De hoogtepunten van 
het afgelopen jaar werden getoond, waarbij ook de 
opknapbeurt van het Goudenregenplein voorbij 
kwam. En toen was het de beurt aan de bewoners. 
Zij kregen de microfoon om met de kersverse stads-
deelwethouder van gedachten te wisselen. Daar 
werd dankbaar gebruik van gemaakt. Gevaarlijke 
verkeerssituaties, onveiligheid in de woonomge-
ving, verrommeling door wildgroei aan dakop-
bouwen, problemen met groenafval... Allerhande 
misstanden passeerden de revue, die veelal andere 
delen van het stadsdeel Segbroek betroffen dan 
onze eigen Bloemenbuurt. Gelukkig werden ook 
positieve zaken genoemd, zoals het behoud van 
de bomen aan de Laan van Meerdervoort. Vervol-
gens werd ruim baan gegeven aan het verzamelen 
van ideeën rond de thema’s openbare ruimte en 
duurzaamheid, waarbij het stimuleren van groene 
daken in het kader van het creëren van een fraaier 
uitzicht en het beheersen van de wateroverlast aan 
de orde kwam.  

Daadkrachtig 
De wethouder liet blijken prima op de hoogte te 

» vervolg op pagina 27
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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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14-02-2013   23:14:23

zijn van wat er zoal speelt. Daarnaast 
voegde hij ter plekke vaak de daad 
bij het woord. Velen werden naar 
aanleiding van hun opmerkingen en 
vragen uitgenodigd om direct na het 
algemene gedeelte langs te komen en 
meteen een afspraak voor overleg te 
maken. Onderwerpen die buiten zijn 
eigen portefeuille vielen, beloofde hij 
door te spelen aan de verantwoorde-
lijke wethouders uit het college.  

Elisabeth van Elsen 

» vervolg van pagina 25

Kijk voor meer informatie op: www.denhaag.nl/segbroek. Daar vindt u ook de tijd en data van het spreekuur 
met de stadsdeelwethouder. U kunt uzelf telefonisch aanmelden via (070) 353 57 09, of via de mail carla.stoops@
denhaag.nl. Vermeld waarover u het wilt hebben.  
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RESIDENTIE BERLAGE-SEGBROEKLAAN
REGELMATIG 5 KAMER APPARTEMENTEN TE HUUR

reichmanenrommelaar.nl / tel. 070 - 354 66 00

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
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Selma: ‘Ja, ik begrijp wat je bedoelt, de sfeer in 
dit gebouw, al uit 1920, spreekt mij ook erg aan, 
vooral die heerlijke, veilige speelplaats met veel 
groen. Welke kinderen we hier op vangen? Baby‘s, 
peuters rond twee jaar en een zogenoemde verti-
kale groep van nul tot vier jaar. Ons team bestaat 
uit zes mensen, hun opleiding is SPW, sociaal pe-
dagogisch werk.‘
Jij bent locatiemanager, heb je ook die oplei-
ding?
‘Het lijkt erop, sociaal cultureel werk aangevuld 
met een opleiding management kinderopvang. 
Via verschillende functies werd ik manager van 
twee locaties voor dagopvang, waaronder Otje en 
vier locaties voor naschoolse opvang.‘ 
Hoe red je dat?  
‘Het is druk, maar vooral de goede werksfeer bin-
nen het team maakt het zo de moeite waard. De 
mensen bij Otje zijn zeer ervaren maar we leren 
nog steeds van elkaar. Eén van de medewerksters 
zorgt voor de baby van iemand die zelf als peuter 
hier kwam! Het is een uitdaging voor het team 
leuke dingen te organiseren: een zomerfeest of 
lampionnenoptocht. Het lukt allemaal.‘
Als dat geen reclame is! Waarom heten jullie 
Otje? 
‘Naar een boek van Annie M.G. Schmidt. Alle kin-
derdagverblijven van Triodus, waar we onder val-
len, zijn naar bekende kinderboeken genoemd. 
Het boek  van Annie M.G. staat in de hal.‘

Selma Pronk van kinderdagverblijf Otje: 
“Hun fantasie, spel, taalontwikkeling en het kopiëren van ons 
gedrag geeft zo veel voldoening!”
“Hun fantasie, spel, taalontwikkeling en het kopiëren van ons 

in de etalage

Het is koud en mistig, maar dat doet er niet toe. 
Ik verheug me erop Selma Pronk te ontmoeten, 
teammanager van kinderdagverblijf  Otje in onze 
Anemoonstraat, nota bene onze buren! Bij mooi 
weer horen we wel de pret van de kindertjes op 
hun ’speelplaats’ en we zien het komen en gaan 
van ouders met baby’s en peuters, maar wat we-
ten we nu eigenlijk van Otje?  Selma ontvangt me 
met koffi  e en nostalgie... Mijn kinderen gingen 
hier lang, lang geleden naar de toenmalige kleu-
terschool en ik proef weer dezelfde charme van 
de ruimte, kleuren, kindergeluiden, mooie tek-
sten en platen aan de muur…

Wat doen de kinderen met jou?
‘Ja, ik zit er de hele dag tussen en ik geniet van het 
oorspronkelijke, de fantasie, het kopiëren van ons 
gedrag, de herkenning van jou, dat geeft zo veel 
voldoening. Onze medewerkers staan nog dichter 
bij hen dan ik. Onze babyleidsters verstaan met 
liefde en geduld de ‘boodschap‘ van de baby.‘
Geven jullie aandacht aan taalontwikkeling, ik 
bedoel eigenlijk,  observeren jullie tijdens het 
spel de kinderen?
‘Ja, we werken met deelgebieden zoals sociale 
competentie, beweging, cultuur en expressie, die 
verwerkt zijn in thema‘s. Zo kan voorlezen al be-
paalde vaardigheden of juist niet laten zien. Als er 
opvallende zaken zijn, hebben we de beschikking 
over pedagogen die hiermee aan de slag gaan. 
Ook de teamleden krijgen aandacht door bijvoor-
beeld een fi lmopname van hun werk die dan ‘één 
op  één‘  besproken wordt, waarbij dan ook com-
plimenten worden gegeven.‘
Hebben jullie iets gemerkt van de verhoogde 
prijzen voor kinderopvang?
‘Ja, maar gelukkig trekt de babygroep weer aan. Als 
de 4-jarigen naar de basisschool gaan zijn er nog 
wel open plekken. Het blijft spannend, maar de 
aanmelding stabiliseert weer.‘
Waarom zouden ouders hun kinderen naar Otje 
moeten brengen?
‘Het is een centrum waar de kinderen met warmte 

» vervolg op pagina 31
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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

Denkt u aan verbouwen of een dakopbouw? 

Of wilt u uw huis in de bestaande stijl aanpassen? 
Overweeg een betere isolatie en het aanbrengen van 
zonnepanelen. Het kan u veel extra voordeel opleveren.

Tegen een betaalbaar tarief krijgt u deskundig advies. Wij doen 
voorstellen, verzorgen de tekeningen en de bouwaanvraag. 
Het eerste gesprek is gratis.

ARCHITEKTENBUROOTTO DAS

Neem contact met ons op via: www.ottodas.nl. of bel: 06 - 2126 7149
Het lage BTW tarief van 6% is verlengd tot 30 juni 2015. Ook geldig voor ons advies.

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

aanbouw uitgebouwde keuken
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en deskundigheid worden opgevangen en bege-
leid. De Triodus pedagogiek is gebaseerd op de 
visie van pedagogen Pikler en Mallaguzi. Een stel-
ling die hierbij aansluit is bijvoorbeeld ‘Spelen is 
een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan 
nemen.‘ Deze stelling, die gaat over motoriek en 
beweging – een onderdeel van het beleidsplan 
en het daaruit afgeleide werkplan voor een loca-
tie – wordt in teamvergaderingen of projecten be-
sproken. Kinderen moeten de vrijheid hebben in 
het spel en in ontwikkeling. Het spel moet serieus 
genomen worden en niet meteen gecorrigeerd.‘
Dat klinkt verhelderend en de moeite van een 
aanmelding waard! Zo weet ik ineens veel over 
Otje en het werk dat er wordt verricht. Wij zijn 
buren, maar we ontmoeten elkaar niet vaak.
‘Ja, dat klopt, misschien moeten we daar maar eens 
wat aan doen! We moeten iets meer van elkaar te 
weten komen.‘

Dan loop ik met Selma door het kinderdagverblijf; de 
kindjes mogen naar buiten. Benjamin – hoe oud zal 
hij zijn, twee jaar? – laat mij een strijkijzertje zien en 
hoe goed hij daarmee kan strijken.  ‘Mamma werken,‘ 
zegt hij. Bedoelt hij dat mamma goed kan strijken of 
dat ze hem straks komt ophalen? In het lokaal voor 
nul tot vier jaar vertelt Conny dat ze al 28 jaar bij Otje 
werkt. De peuter in haar armen gaat nu slapen zegt 
ze, ze is hier al vanaf half acht. Op de speelplaats zie 

ik dat er mooie kinderfi etsjes tevoorschijn worden ge-
haald, wat een feest.
Eigenlijk was het 40 jaar geleden al zo, op de kleu-
terschool de Anemoon, waar onze kinderen op hun 
stepjes en in de zandbak plezier hadden...   

Loukie Nak

» vervolg van pagina 29

Lokaal 7 is een open, lichte ruimte (± 80 m²) op 
de eerste etage van het wijkgebouw met verga-
der-, werkplek- en workshopfaciliteiten. Er kan 
vergaderd worden door groepen tot 16 personen 
en er zijn vier fl ex(werk)plekken ingericht. De 
basisvoorzieningen omvatten het gebruik van 
internet via Wifi , printer, fl ip-over en koffi  e/thee. 
Een beamer is in overleg beschikbaar. 
 
U kunt al een werkplek (één dag per week, van 
08:00 – 17:30 uur) huren voor € 35 per maand.
Een vergaderplek, ruimte voor trainingen of 
workshops in de avond (18:30 – 23:00 uur), huurt 
u al voor € 50 (€ 65 incl. koffi  e en thee). Weekend-

Lokaal 7 – Werken en vergaderen in je eigen wijk! 
gebruik is ook mogelijk vanaf  € 65 per dagdeel.
Naast Lokaal 7 heeft het Wijkberaad ook een 
leuke ruimte op de begane grond die geschikt 
is voor verschillende activiteiten. Die ruimte biedt 
bij mooi weer ook gebruik van het terras en de 
tuin. Er is nog ruimte in de agenda dus informeer 
vooral naar de mogelijkheden. Losse verhuur van 
de beneden zaal is € 50 per dagdeel. Die zaal is 
ook geschikt voor een bescheiden feestje en de 
prijzen daarvan zijn op aanvraag.  

Voor vragen, tarieven of reserveringen mailt u 
naar: wijkberaad@dehyacint.nl (Mw. Saskia de 
Swart).
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Lokaal  305
                      

Fahrenheitstraat 305
2561 DW   Den Haag

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
                                                                                   

 
 
 
 
 

 
 

Lokaal  305 
            

Fahrenheitstraat 305 
2561 DW   Den Haag 

 
 
 

        
 

 
                                   

 

T O E T S-  EN  E X A M E N T R A I N I N G 
 

B I J L E S S E N  T A A L-  EN  R E K E N V A A R D I G H E I D 
 

O N D E R S T E U N I N G  BIJ  L E E R P R O B L E M A T I E K 
 
 

305 is een oefenlokaal voor kinderen in de bovenbouw  
van het basisonderwijs, leerlingen in het vmbo (lwoo)  

en mbo-studenten niveau 1, 2 en 3 
 
 
 
 

www.lokaal305.nl 
 
 

Lokaal 305-adv derde.indd   1 07-09-14   21:03
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komen. Er waren 25 geïnteresseerden gekomen en 
niemand ’viel’ daarover. Iedereen stelde zich voor 
en vertelde over zijn/haar business. Een jonge man 
(uit Alphen a/d Rijn!) die zijn werk wilde promoten, 
had via internet de ’open koffie’ gevonden, zag dat 
het in Lokaal 7 was en dacht: ’daar moet ik zijn’. Er 
werd levendig over elkaars werk gesproken en leuke 
contacten zijn gelegd, een groot succes! 

Het wijkberaad wil zoveel mogelijk verschillende 
doelgroepen bereiken want Lokaal 7 biedt  ZZP-
ers en ondernemende buurtbewoners overdag 
een werkplek buitenshuis, terwijl (mogelijk) hun 
kind(eren) in de crèche in hetzelfde gebouw zitten. 
Makkelijk toch! ’Open Coffee’ wordt maandelijks 
georganiseerd. De avonden zijn beschikbaar voor 
vergaderingen en in de weekenden is er ruimte voor 
workshops. Of voor vergaderingen en overleggen 
van groepen, zowel professionals als vrijwilligers. 
Wellicht is er behoefte aan een plek voor huiswerk-
begeleiding.

Kortom: Wees welkom in Lokaal 7, de zevende he-
mel voor een flexwerkplek of anderszins. Zie ook: 
www.facebook.com/Lokaal7indebloemenbuurt.

Marja Vliegen 

Dit nu was een directe aanleiding 
om een optie te nemen op de 
ruimte boven, Lokaal 7. Daar zat 
de Bibliotheek van het Amateur 
Toneel en die was naar een andere 
plek in het gebouw verhuisd. Deze 
ruimte stond dus al een tijdje leeg. 
Later is daar de gedachte bij geko-
men, in het bijzonder van Klaartje, 
om hem tevens geschikt te maken 
voor ZZP-ers en ondernemende 
bewoners in de wijk door er ook 
werkplekken in te richten. De Bo-
menbuurt kent tevens het feno-
meen ’Open Coffee Bomenbuurt’, 
bijeenkomsten waar ondernemers 
netwerken en contacten leggen. Door de oude 
’dinsdagochtend koffieochtend’ in een ander jasje 
te steken als ’Open Coffee Bloemenbuurt’ werden 
twee vliegen in een klap geslagen. Er is nu eveneens 
extra ruimte voor zowel oude als nieuwe activiteiten 
die mogelijk ook andere doelgroepen in de wijk 
interesseren.  

Het wijkberaad zag dit helemaal zitten: een extra 
lokaal voor allerlei doeleinden. Maar eerst moest 
het een flinke opknapbeurt krijgen en daarna in-
gericht worden.  Dat gebeurde en op 7 oktober jl. 
is Lokaal 7 officieel geopend. Het was een staande 
ontvangst want de stoelen zouden 14 dagen later 

LOKAAL 7  een flexwerkplek en nog veel meer! 
Lokaal 7, flexwerkplek, wat mag dat nou weer betekenen? Wel, onze penningmeester Klaartje de Vrueh 
en voorzitter Arnold van der Heijden zijn  benaderd door een ambtenaar van het stadsdeelkantoor met 
de vraag om meer samenwerking met de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt. Hun wijkgebouw  
’De Kruin’ moet helaas verdwijnen. Waar moeten zij straks heen met hun vergaderingen, activiteiten 
enzovoorts? Naar het wijkgebouw van de Hyacinth? Maar ook dat heeft alle dagen allerlei activiteiten.
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•  Nieuwe redactie Wijkwijs stelt  zich voor;

•  Schoonheidssalon Diana verhuisd van 

Goudenregenstraat naar Goudsbloemlaan;

• Segbroek Social Lab

en nog veel meer!

In de volgende Wijkwijs:

 

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 

	  

Wilt	  u	  ook	  	  uw	  verzekerings-‐	  en	  hypotheekadviseur	  
bij	  u	  om	  de	  hoek?	  

	  

	   	   	  

	  

	  

Dicht	  bij	  huis	  verzekerd	  van	  een	  goed	  advies	  met	  de	  laagste	  
premies,	  voor	  al	  uw	  verzekeringen	  en	  financieringen.	  	  

Onder	  andere:	  	  

VvE	  verzekeringen	  	  
Autoverzekeringen	  
Woonverzekeringen	  
Hypotheken	  en	  financieringen	  
Zakelijke	  verzekeringen	  

	  

Kom	  eens	  langs	  op	  de	  Laan	  van	  Eik	  en	  Duinen	  172,	  2564	  GX	  Den	  Haag	  	  
tel.	  070-‐3461751	  	  	  	  	  	   info@verax.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   www.verax.nl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Bingo-avond in wijkcentrum de Hyacint
Op 31 oktober jl. was er een gezellige Bingo-avond in het wijkcentrum. 

Als bewoner van de Bloemenbuurt kent u vast de 
tuin van het wijkcentrum, een prachtige tuin met 
monumentale bomen, mooie perken en zelfs een 
jeu de boulesbaan. Maar er kan meer, denk aan 
eetbaar groen zoals een kruidentuin en fruitbomen. 
Het wijkberaad wil het gebruik van de tuin door een 
grote groep wijkbewoners stimuleren. 

Heeft u groene vingers en/of ideeën voor de tuin van 
het wijkcentrum? Het wijkberaad is op zoek naar 
mensen die willen helpen met plannen maken voor 
de tuin en naar mensen die willen komen tuinieren. 

De tuinwerkgroep overlegt iedere eerste woensdag 
van de maand in Lokaal 7 op de eerste etage van 
wijkcentrum De Hyacinth, Anemoonstraat 25
Deelname aan de tuinwerkgroep vraagt om een 
lange termijninzet met regelmatig overleg van de 
werkgroep, het werken in de tuin en eventueel or-
ganiseren van activiteiten. De werkgroep wordt 
facilitair ondersteund door het wijkberaad en admi-
nistratief ondersteund door bewonersondersteuner 
Saskia de Swart (VÓÓR Welzijn). 

Wat levert het op? Uitbreiding van uw netwerk in 
de Bloemenbuurt. Uw kennis over tuinieren delen 
met andere bewoners. Of juist kennis opdoen van 

Tuinwerkgroep De Hyacint zoekt leden

meer ervaren tuiniers. Door uw vrijwillige inzet kunt 
u gebruik maken van een vrijwilligerspas van vrij-
willigersorganisatie PEP. De pas geeft voordeel bij 
activiteiten in Den Haag. Het wijkberaad trakteert 
alle vrijwilligers jaarlijks op een leuke gezamenlijke 
activiteit. En het levert u natuurlijk de oogst uit de 
tuin op. Verse producten uit eigen buurt. 

Meedoen? U kunt zich aanmelden door een mail te 
sturen naar wijkberaad@dehyacint.nl. Op dinsdagen 
tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u bellen naar tel. 
360 37 25 of langskomen bij het kantoor van het 
wijkberaad, Anemoonstraat 25 in Den Haag. 
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Het bestuur van het Wijkberaad wordt onder-
steund door onze administratief medewerkster 
Saskia de Swart. Zij zorgt voor continuïteit in het 
bestuur. Het dagelijks bestuur heeft daarnaast 
nog veel activiteiten te managen. De secretaris 
die we zoeken dient een aantal contacten richting 
gemeente e.d. te onderhouden, deel te nemen 
aan verschillende overleggen en samen met Sas-
kia zorg te dragen voor de lopende zaken.  
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die daar tijd 
en energie in wil steken. De bezoldiging is niet 
fi nancieel. Het wijkberaad is een ANBI toegelaten 
instelling, dat betekent dat er wel fi scale voorde-
len zijn aan het uitvoeren van vrijwilligerswerk.  
We zijn op zoek naar een vrijwilliger met de vol-
gende competenties:  
• kan goed samenwerken met uiteen lopende 

mensen; 
• is communicatief sterk, zowel mondeling als 

schriftelijk; 

Het Wijkberaad zoekt een Secretaris M/V

• legt gemakkelijk contacten; 
• heeft gevoel voor en ervaring met administra-

tieve werkzaamheden; 
• is resultaatgericht en omgevingssensitief; 
• kan goed plannen en organiseren. 

Het is handig als u uit ons stadsdeel komt (Seg-
broek) en de doelstelling van het Wijkberaad on-
derschrijft. Het Wijkberaad  Bloemenbuurt streeft 
samenhang in de wijk na, ondersteunt en facili-
teert wijkbewoners in kwesties die samenhangen 
met openbaar bestuur en de openbare ruimte 
en houdt zich bezig met het stimuleren van een 
prettig woon-, werk- en verblijfklimaat in de Bloe-
menbuurt. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 
We vergaderen één x per maand. Het dagelijks 
bestuur circa twee x per 14 dagen. De tijdsbe-
steding is gemiddeld 8 tot 12 uur per maand. 
U kunt uw reactie sturen naar: 
wijkberaad@dehyacint.nl t.a.v. de voorzitter

Het bestuur van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint(7p) zoekt per 1 januari 2015 verster-
king van het bestuur / dagelijks bestuur (DB). Onze huidige secretaris (Juup Nak) gaat ons per 1 
januari jammer genoeg verlaten. 

het wijkberaad en de redactie van Wijkwijs

wensen u � jne kerstdagen en een mooi 2015

W I J K W I J S  nummer 5 november 201436

Wijkwijs-nov 2014 v2.indd   36 23-11-14   13:33



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

MAANDAG 08.00 - 09.00 uur   HEALING TAI CHI (10)
  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 10.00 - 12.00 uur   JEU DE BOULES (1)
  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 18.00 - 21.30 uur   KOOK-/EETCLUB (9)

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)

1e DONDERDAG van de maand 19.30 - 22:30 uur   FILOSOFISCH CAFÉ (3)

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 (8) 

 1)  Arjen Brouwer  tel. 06 246 437 07
 2)  Marja Kappetein  tel. 310 74 57
 3)  Johan ter Heegde  info@filosofievoorhetleven.nl
 4)  Bridgeclub De Anemoon  tel. 364 68 31
 5)  Bridgeclub De Hyacint  tel. 448 13 34
 6)  Loukie Nak  tel. 363 66 04 
 7)  Marja Haring  tel. 06 167 808 80 
 8) Yvo Verheij blok.verheij@planet.nl of tel. 362 18 17
 9) Roos Kessels tel. 362 89 55
10) Ben Lochtenberg tel. 06 247 525 57
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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

2015
Staan ook komend jaar 

altijd voor u klaar

Wijkwijs-nov 2014 v2.indd   4 23-11-14   13:33


