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Inhoudelijk verslag 2016 

In 2016 hebben vele activiteiten plaatsgevonden in wijkcentrum De Hyacint en in Lokaal 7. Naast de reguliere 

activiteiten (schaken, leesclubs, bridge, scrabble, eten voor jong en oud, filosofisch café, Internet café 65+ , Tai Chi, 

jeu de boules, kookclub, yoga, Open Coffee Bloemenbuurt, repetities van twee zangkoren en biodanza) vonden een 

aantal specifieke evenementen plaats. 

Repair café 

Op zaterdag 23 april 2016 kwam het Repair Café naar Wijkcentum 

De Hyacint. Met 50 bezoekers en ongeveer 40 reparaties was deze 

middag een succes. 

Naast het repareren van spullen was er deze keer ook een extra 

activiteit gepland. Het ging om een eigen versie van ‘Tussen Kunst 

en Kitsch’. Bezoekers konden een item uit de erfenis van een 

oudtante of iets wat op een rommelmarkt was gekocht waarvan 

men wel zou willen weten hoe oud het is, waar het vandaan komt 

en/of wat het waard is, meenemen. Het Repair Café had twee 

specialisten uitgenodigd die graag bijzondere kunst taxeerden voor 

bezoekers. Deze specialisten, Jan en Mart, zijn gespecialiseerd in 

schilderijen en keramiek maar adviseerden ook graag over glas of 

sieraden. 

 

 

Burendag De Hyacint 

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint organiseerde op zaterdag 24 

september Burendag De Hyacint. In 2016 was het thema voor 

Burendag: Delen = het nieuwe hebben. Met als doel, aandacht te 

schenken aan de deeleconomie in de wijk. Er was een ruil- en 

weggeefmarkt en oude kleding kon omgetoverd worden tot iets 

nieuws door een creatieve buurtbewoner. Bij het Internetcafé plus 

leerde oud en jong elkaar over het gebruik van de computer, 

laptop, smartphone en tablet. Kinderen konden aan de slag bij de 

creatieve kinderkunstworkshops met schilderen, stoepkrijt en 

poppenkast. Jeroen Boon van Kiemkracht en Segbroek Deelt gaf 

een presentatie buurtnetwerken via social media zoals auto's delen 

en kennis delen. 
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Diverse deelnemers deden mee aan de taartenbakwedstrijd. Een jury 

beoordeelde en deelde prijzen uit, daarna genoot iedereen van een 

stuk taart. En in dit bomvolle programma was er ook nog ruimte voor 

muziek. Twee meiden van het Segbroekcollege waren zangduo met 

piano. Het Bloemenkoor, onder leiding van Sarah Mareels, kwam 

zingen. En tot slot een optreden door ‘Brasil interaction’, Kees 

Gelderblom en Marco Santor met gitaar en percussie. De 

dagafsluiting was een buurtbuffet in de Hyacinttuin.  

 
 

 

 

 

Parelroute Flora- en faunawijken 

Er waren dit jaar maar liefst 52 deelnemers aan de Parels van de Flora 

en Faunawijken. Op zaterdag 8 oktober 2016 tussen 12.00 en 17.00 uur 

waren zij allemaal bewonderen. Op deze dag stelde een grote groep 

bewoners uit de Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en 

Vruchtenbuurt tussen 12.00 en 17.00 uur hun huis open voor iedereen 

die nieuwsgierig is naar hun talent, verzamelwoede of passie(s). De 

opening van de Parelroute vond plaats in wijkgebouw De Hyacint met 

koffie en taart. Diverse Parels presenteerden hun werk in het 

wijkcentrum. 
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De Leesclubs 

De gemeente heeft in 2015 extra subsidie beschikbaar gesteld voor 

het bereiken van nieuwe doelgroepen in de wijk. Deze subsidie werd 

in 2016 ingezet voor extra activiteiten ten behoeve van de leesclubs. 

Loukie Nak, organisator van de leesclubs heeft Maarten Seegers 

uitgenodigd voor een presentatie en discussie naar aanleiding van 

zijn boek ‘Ik was een van hen’.  

 

 

 

Kerstborrel en Kerstmeezingconcert 

In samenwerking met dirigente Sarah Mareels en het 

Bloemenkoor heeft het wijkberaad de Kerstborrel en 

Kerstmeezingconcert georganiseerd op 17 december. Op basis 

van de ervaring van het voorgaande jaar was de opzet van het 

evenement aangepast. Bezoekers konden zich vooraf aanmelden 

en met het vragen van een klein bedrag voor de entree hoopte 

het wijkberaad enorme drukte voor te zijn. Het evenement was 

een succes, al was de opkomst deze keer bescheiden. 
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Overige activiteiten  

 

Vernieuwde Wijkwijs 

Op 26 februari heeft het wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint het 

eerste exemplaar van de nieuwe Wijkwijs uitgereikt aan wethouder 

Wijsmuller, stadsdeelwethouder van Segbroek. Bij deze uitreiking 

die plaats vond in het wijkcentrum was een delegatie van 

bestuursleden, redactieleden en bezorgers aanwezig. 

Het initiatief tot vernieuwing van dit wijkblad ontstond in 2015. De 

redactieleden van het wijkblad en het wijkberaad hadden de wens 

een meer eigentijds wijkblad te ontwikkelen. In de vormgeving 

daarvan vonden zij een enthousiaste wijkbewoner, grafisch 

ontwerper van beroep, aan hun zijde. Het wijkberaad en de redactie 

zijn enthousiast over het resultaat. (Foto: Peter de Looff) 

 

 

 

 
 

 

Vrijwilligersuitje 

Op zaterdag 3 september had het bestuur van wijkberaad 

Bloemenbuurt De Hyacint een uitje gepland voor alle vrijwilligers 

van het wijkberaad. Iedereen heeft enorm genoten van dit 

uitstapje naar Urk, een mooie  boottocht over het IJsselmeer en 

een bezoek aan het Woudagemaal.  
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Breiclub De Hyacint 

In oktober startte een nieuwe activiteit in wijkcentrum De 

Hyacint, de Breiclub. Vanwege het wegvallen van De Kruin in de 

Acaciastraat heeft deze groep een plekje gevonden in De 

Hyacint. 

De club breit en haakt. Henny geeft ondersteuning. Zij is 

opgeleid als costumière en is echt een handwerkfiguur. Zelf doet 

zij alles uit het hoofd zonder patronen, alles op gevoel.  

 

  

 

 
  

 
 

  

 

 

 

  

 

 


