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VAN DE REDACTIE

'Hofje van Anemoon
feestelijk geopend'
Dit zou over circa 10 jaar realiteit kunnen worden als men
een Stip op de Horizon durft te zetten. De Anemoonstraat
zou een pareltje kunnen worden in de Bloemenbuurt. Dat
is nu niet het geval. Op dit beperkte binnengebied bevindt zich de Jumbo en wordt een parkeerterrein voor 40
auto's aangelegd. Veel steen, asfalt en weinig groen, niet
leefbaar dus.
Een groot deel van de
Bloemenbuurt is tijdens
de Tweede Wereldoorlog
gesloopt. De Duitse bezetter
vond dat noodzakelijk om
langs de kust de Atlantikwall
aan te leggen. Voor de
Tweede Wereldoorlog
had de Anemoonstraat
een woonfunctie. Architect Otto Das heeft daar
eerder over geschreven in Wijkwijs. In de wederopbouw
is het helemaal misgegaan met de Anemoonstraat. Deze
straat verloor de woonfunctie en er werd onder meer een
supermarkt gevestigd. Om de leefbaarheid en leefkwaliteit
in deze straat terug te brengen zou de woonfunctie moeten
worden hersteld.
Onze stad telt talloze woonhofjes. Meest bekend is het
Hofje van Nieuwkoop, het Hof van Wouw (zie inzet) en de
hofjes aan het Om en Bij. De ruimte in de Anemoonstraat is
geschikt om daar een hofje met hofjeswoningen te vestigen
met als het middelpunt, het voormalige schoolgebouw. De
Jumbo zou dan moeten worden verplaatst naar een andere
locatie, de groenstrook op de Goudsbloemlaan naast het
Segbroek College en Martin Wassenaar (Viswinkel) zou een
kiosk kunnen krijgen op het winkelplein.
Wie durft een Stip op de Horizon te zetten?
Arnold van de Heijden
Bestuurslid

VOORWOORD

‘De huizen staren met blinde ogen in de nacht.’
Opeens schoot die zin door mijn hoofd. Een
opsteltitel uit een lijst van tien waaruit we
bij Nederlands konden kiezen. Ik waagde me
er niet aan. Maar een klasgenoot schreef een
beklemmend verhaal over een oude vrouw die
de nietsziende blik van de onpeilbare vensters
gewaarwordt. Niemand begrijpt wat zij bedoelt...
Huizen als bezielde wezens. Hoe zouden ze
naar ons kijken? Wat zouden ze ons te zeggen
hebben als ze konden praten? Bijna honderd jaar
hebben ze ons gekoesterd tussen hun bakstenen
gevels, hun platte of spitse daken, hun stevige
fundamenten. Opeens is er van alles mis. Hun
huid is te dun, de kou slaat omhoog langs hun
klamme voeten, ze moeten een dikkere muts
op. Zouden ze in hun voegen kreunen of in hun
nopjes zijn met de ingrijpende veranderingen?
Verduurzaming. Hoogstnoodzakelijk in het
huidige tijdgewricht. Lees erover in het artikel
over de energiescans in de wijk. Ook in veel
andere teksten figureert onze woonomgeving:
Welke bouwstijl kenmerkt onze buurt? Wat gaat
er gebeuren rond de Goudsbloemlaan? Welke
veranderingen brengt het nieuwe bestemmingsplan? Hoe beveiligen we onze huizen?
Woonden hier vroeger mensen?
Verder in deze Wijkwijs, een bijzonder huis: het
inloophuis Haaglanden dat zijn armen liefdevol slaat om allen die binnenlopen. En ook bij
ons een oude dame. Haar huis kijkt vertederd
toe, wanneer ze haar dagelijkse ronde over de
Goudsbloemlaan maakt.
Fijne zomer!
Namens de redactie,
Elisabeth van Elsen
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INTERVIEW

NIEUW BESTUURSLID
WIJKBER AAD MARCEL BRIL

‘IK BEN NIET UIT ONVREDE
MAAR UIT ENTHOUSIASME IN
HET BESTUUR GESTAPT.’
In een vorige uitgave van de Wijkwijs stond een oproep voor kandidaten om zich als bestuurslid van
het Wijkberaad De Hyacint aan te melden. Die oproep is niet aan dovemans oren geweest: sinds 1
mei telt het bestuur vier kersverse bestuursleden, die wij graag aan u voorstellen. In deze editie een
eerste van drie portretjes. Marcel Bril: ‘het is denk ik mijn kracht dat ik mijn professionele kennis en
kunde kan inzetten in het buurtwerk.’

D I C K VA N D E R Z WA A R D

K A R E L VA N D E R B E N T
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Marcel Bril (41) woont met vrouw en twee kinderen in
de Rozenstraat. Hij heeft zich als kandidaat-bestuurslid
aangemeld omdat hij dat leuk vindt. ‘We wonen nu vijf
jaar in deze wijk en voelen ons nauw met de Bloemenbuurt
verbonden. Onze jongste van twee gaat naar de crèche
De Bosuiltjes en de oudste van vijf zit op korfbal op het
Stokroosveld, we doen hier onze boodschappen en kennen
veel mensen in de wijk en vooral ook in onze straat. Een
bestuursfunctie spreekt mij ook aan omdat ik geïnteresseerd ben in politiek, beleid en communicatie. Daar heb
ik in mijn huidige werk en ook vroeger als journalist en
woordvoerder veel mee te maken gehad. Omdat ik steeds
merk dat er zoals landelijk, ook op andere niveaus aansluiting wordt gezocht met bewoners en inwoners, vind
ik het interessant om daar ook vanuit de bewonerskant
een steentje aan bij te dragen.’

je het goed uitlegt wil de burger best wel begrijpen dat
wat hij wenst niet met één vingerknip geregeld kan zijn.
Uiteindelijk ben ik uit de Haagse actualiteit gestapt en
ben me meer gaan bezighouden met dat soort grotere en
langdurige vraagstukken. Bij DUO is dat heel interessant
omdat de mensen daar dagelijks studenten aan de telefoon krijgen, met vragen en problemen uit de dagelijkse
praktijk en kan je aan de slag om de signalen die daarmee
binnenkomen strategisch en slim ook bij de hoogste lagen
binnen te krijgen.’

Meer ruimte

Marcel was enigszins bekend met het Wijkberaad De
Hyacint. ‘Ik ben ook even lid geweest van de redactie
van de Wijkwijs, maar dat kon ik vanwege mijn drukke
en onbetrouwbare agenda niet waarmaken. Ik was op de
hoogte van de activiteiten en
Directer contact
bezocht wel eens bewonersverMarcel werkt gedeeltelijk zelfgaderingen, maar was zeker
WE MOETEN MET Z’N ALLEN
standig en geeft advies op het vlak
niet actief als vrijwilliger.
NOG MEER DE VOELSPRIETEN
van beleid en communicatie aan
Overigens ben ik niet uit onUITSTEKEN OM TE PROEVEN,
besturen en communicatieafdevrede maar uit enthousiasme
HOREN EN RUIKEN WAT
lingen. ‘Daarbij geef ik trainingen
in het bestuur gestapt. Maar
ER IN DE WIJK LEEFT
over politieke sensitiviteit en doe
wat volgens mij wel en zetje
ik veel dagvoorzitterschappen.
mag krijgen is dat we met z’n
Daarnaast ben ik parttime in dienst
allen nog meer de voelsprieten
bij DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid,
moeten uitsteken om te proeven, horen en ruiken wat
bekend van de studiefinanciering en het studieleensteler in de wijk leeft en wat wij daar als Bestuur van het
Wijkberaad mee kunnen doen. Ik wil mensen uitnodigen
sel. Maar DUO doet onder meer ook de financiering van
om te melden wat ze zien en wat hen bezighoudt, waar
alle scholen en onderwijsinstellingen in Nederland. Die
de knelpunten zijn of de problemen die moeten worden
krijgen allemaal geld van de overheid en dat wordt door
opgelost.’
DUO berekend en verdeeld.’ Voor deze organisatie is hij
adviseur van het bestuur en de communicatieafdeling.
‘Er gebeurt best wel veel, maar met meer mensen in het
Na zijn opleiding aan de school voor de journalistiek
bestuur hebben we meer ruimte, tijd en massa waardoor
in Zwolle werkte hij 11 jaar bij de NOS op de politieke
we ook de taken beter kunnen verdelen. Ik zie dat er veel
redactie. Eerst als bureauredacteur en later als politiek
contact is met het stadsdeel Segbroek en de gemeente Den
verslaggever voor Radio 1. In 2014 maakte hij de overHaag en dat die contacten goed zijn. Ik wil nadrukkelijk
stap naar het Ministerie van Onderwijs, waar hij eerste
niet dat het contact met de gemeente via mij gaat lopen,
woordvoerder werd van Staatssecretaris Sander Dekker.
behoudens gevallen dat mijn ervaring van toegevoegde
‘Dat was op zich heel leuk, maar ik besefte steeds meer
waarde kan zijn. Ik wil vooral actief zijn voor de wijk.
Zo zijn we nu bezig met de organisatie van een soort
dat er een groeiende behoefte was aan directer contact
festival in het pand, waarbij alle bewoners betrokken
met de burgers. Dat is voor bestuurders en politici best
worden. Het is leuk om met de invulling daarvan bezig
lastig omdat zij min of meer worden opgeslokt door het
politieke spel. Daarom ging ik steeds meer nadenken
te zijn. Verder heb ik geen concrete agenda en hou ik me
over hoe onderwerpen en besluiten zo goed en begrijpebezig met lopende zaken en dingen die opkomen vanuit
de contacten met de bewoners. Het is goed dat onze wijk
lijk mogelijk aan de mensen die ermee te maken krijgen,
steeds meer jonge gezinnen telt. Maar hoewel ikzelf ook
verteld kunnen worden. Ik weet hoe de journalistiek én
de politiek werkt, hoe de processen gaan. Ik verdedig het
tot die doelgroep behoor, wil dat niet zeggen dat ik mij
niet, maar leg het wel graag uit zodat – en dat is wel een
opwerp als belangenbehartiger van de jonge gezinnen;
wél dat ik graag meedenk in wat wij samen kunnen onbeetje mijn missie – er wederzijds meer begrip ontstaat
voor de zaken waar men mee te maken heeft. Dan kan
dernemen, zoals met elke bewoner en bewonersgroep in
men nog wel boos of het er niet mee eens zijn, maar als
de Bloemenbuurt.’

Ж
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Huishoudelijke verzorging
Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging, omdat het
huishouden toch wat zwaar begint te worden? Dan helpt Stichting
Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij werken in vaste teams,
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of bent u op zoek
naar de actuele prijzen? Neem dat contact op via 070 - 750 70 00 of kijk
op www.eykenburg.nl.

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

BEZORGERS GEZOCHT
Binnen het team voor Wijkwijsbezorgers is ruimte voor
nieuwe leden.
Woon je in de Bloemenbuurt en heb je 5x per jaar een
paar uurtjes over? Houd je wel van een beetje fysieke
inspanning? Kom ons dan helpen met het bezorgen
van Wijkwijs!

Als dank organiseren we een maal per jaar een gezellige
bijeenkomst met een hapje en een drankje. Ook mag je
mee met het vrijwilligersuitje. En je krijgt 20 credits om
te besteden in de webwinkel van DenHaagDoet.

Alle leeftijden zijn welkom. Ook jongeren vanaf 12 jaar.
Maar vraag dan wel eerst toestemming aan je ouders/
verzorgers.

Geïnteresseerd? Bel Marianne Wijsman
070 – 363 58 95 of meld je aan via
redactiewijkwijs@gmail.com
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D I C K VA N D E R Z WA A R D
DIEDERIC VIEHOFF

EENDEN KRAAMKAMER
OP VIERHOOG ACHTER
DIERENWELZIJN

Tweemaal per jaar verkiest een kloeke moedereend het achterbalkon van Diederic Viehoff
(vierhoog aan de Stokroosstraat) als kraamkamer voor haar talrijke kroost. Het kraambed is
een oud bloemenmandje.
Uit het nest gekieperd

28 dagen
'De aanstaande ouders worden altijd tegen eind maart in de straat gesignaleerd,’
vertelt de pleegvader. ‘Dan verdwijnt het
mannetje uit beeld en komt zij het oude
nest verversen met haar eigen dons en
legt daarop haar eieren. Na 28 dagen
broeden is de gezinsuitbreiding een feit.
Tussendoor vliegt ze af en toe uit om te
eten of drinken en een luchtje te scheppen. De eieren blijven dan lekker warm
onder het donzen dekbed.’

Dierenambulance
Diederic weet nog precies wanneer de aanstaande moeder
voor het eerst op zijn balkon verscheen. ‘Dat was paar
dagen voor de kroning van Willem-Alexander in 2013. In
het mandje stonden wat bloemen en struiken, waar ze
gewoon tussen ging zitten. Zo’n eerste keer ben je nog
wel wat verbaasd en vraag je je af wat gebeurt hier? Ik
heb toen de dierenambulance om raad gevraagd. Daar
zei men dat ik ze gewoon geboren moest laten worden
en dat zij ze dan wel op zouden komen halen.’

Meer en Bos
Sindsdien worden de kuikens (meestal zo tussen de tien
en achttien) met hun moeder door de dierenhulpverleners opgehaald en naar Meer en Bos gebracht, waar ze te
water worden gelaten. Als ze nog niet sterk genoeg zijn
gaan ze eerst nog een paar dagen naar de vogelopvang.
Ook eieren die niet zijn uitgekomen gaan mee naar de
vogelopvang waar ze alsnog onder een warmtelamp
wordt uitgebroed.’

Eén keer zag Diederic tot zijn grote schrik
dat de pasgeboren kuikens verdwenen waren en ook de moeder nergens te bekennen
was. Het bleek dat zij de kleintjes uit het
nest had gekieperd en dat ze met z’n allen
beneden in de tuinen van de buren ronddartelden. ‘Ze vond het kennelijk de hoogste
tijd om ze het nest te laten verlaten. Zo’n
val overleven ze makkelijk, omdat ze als
pluisjes zo licht naar beneden dwarrelen.’
Hij herinnert zich dat het nog een heel gedoe was om de
kleintjes samen met de buren en de dierenambulance
weer te herenigen. ‘Een paar zijn toen door een poes
gepakt en hebben het niet overleefd.’

Zwemles
‘Een paar jaar geleden heb ik een pan met water naast
het nest gezet, waarin de moeder het kroost prompt
zwemles ging geven. Sindsdien doe ik dat altijd zodat
ze – voordat ze in het wild het water in gaan – een soort
waterdoop krijgen.’

Paniek
De buren leven altijd helemaal mee. Zo ook toen een
keer een van de kuikens van het balkon was gevallen.
De moeder ging, helemaal in paniek naar beneden
om haar kind te zoeken, maar dat lukte niet goed.
Uiteindelijk heeft de dierenambulance geholpen door
eerst de moeder te vangen, waarna het kuiken prompt
tevoorschijn kwam.

Ж

7

8

WIJKWIJS N O 3 2019

BIJZONDERE WIJKBEWONER

HET OUDSTE
BOODSCHAPPENMEISJE
VAN DE BLOEMENBUURT
ANNA FUNCK, 97 JA AR

GER ARD STROUCKEN

K A R E L VA N D E R B E N T
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OVERIGENS HOUDEN
ANNA EN ARTHUR
ELKAAR WEDERZIJDS
GOED IN DE GATEN

‘De oudjes doen het nog best’. Aldus luidt een bekend gezegde. Dat dit niet alleen maar een gezegde
is, maar in de praktijk wel degelijk ook opgaat, bewijst de 97-jarige mevrouw Anna Funck, bewoonster van onze Bloemenbuurt.
De op 17 oktober 1922 geboren mevrouw Funck leefde
aanvankelijk in Indonesië. Haar man werkte daar voor
het Nederlandse assurantiebedrijf Nilmij, onderdeel
van het huidige beursgenoteerde concern Aegon. Na de
machtswisseling in Indonesië, waarbij de aan Nederland
gerelateerde inwoners in feite onder dwang van president
Sukarno het land moesten verlaten, vertrok Anna in 1958
met haar twee dochters naar Nederland. De overtocht naar
ons land maakte zij op de boot Oranje (Hollandser kan al
bijna niet) via Singapore. Haar zus en familie woonden
toen reeds in Den Haag.

Goed bij de tijd
Haar twee dochters zijn in ons land getrouwd. Anna heeft
hier thans vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.
Haar man overleed op 8 juli 1991. Al deze gegevens diept
ze zonder aarzeling uit het hoofd op, terwijl we gezellig
samen op het terrasje zitten naast bakkerij Segaar op
de Goudsbloemlaan, alwaar zij ook woont. Hieruit blijkt
ook wel dat Anna ondanks haar hoge leeftijd nog prima
bij de tijd is.
Dat Anna geen onbekende en vergeten vrouw is, moge
ook blijken uit het feit dat tal van passanten haar gedurende het interview even begroeten of een aai over de
bol geven, hetgeen harerzijds gepaard gaat met olijk en
glimlachend kijken.

Vast dagritme
Zoals wel meer mensen op leeftijd, heeft ook Anna een
vast patroon van dagelijkse bezigheden. Daarbij horen
onder andere de vogels voeren en een bezoekje aan het
Kruidvat, die speciaal voor haar de Coca-Cola koud zet.
Tevens loopt zij elke dag eenzelfde rondje, dat eindigt

bij de notenbar van Arthur met wie zij dan ook even een
praatje maakt. Omdat zij al heel veel jaren boodschappen
voor Arthur doet (koffie, toiletpapier en andere dagelijkse dingen), noemt hij haar gekscherend ‘mijn oudste
boodschappenmeisje’. Deze dagelijkse contacten gelden
ook als een soort ‘sociale controle’ om te zien of alles
goed met haar gaat. Dat laatste blijkt dus nog steeds het
geval. Overigens houden Anna en Arthur elkaar wederzijds goed in de gaten, want als Arthur om welke reden
dan ook zijn notenbar iets later dan gebruikelijk opent,
roept Anna hem toe dat hij laat is vandaag. Zo houden
zij elkaar goed bij de les. Een van hun afspraken is dat
Anna hem ‘s ochtends tussen 10 uur en half 11 opbelt als
teken van geruststelling. Een mooi voorbeeld van zorg
voor elkaar in de wijk.

Met de lift op naar de 100
Al met al heeft Anna het hier nog steeds goed naar haar
zin en maakt zij niet de indruk haar laatste adem spoedig
uit te zullen blazen. Integendeel. Haar 100ste verjaardag
hoopt zij hier nog te vieren. Dat zal dan niet gepaard gaan
met een bezoekje van de burgemeester en een oorkonde,
want daarvoor is 100 jaar oud worden in Nederland
tegenwoordig kennelijk niet bijzonder genoeg.
Opgenomen worden in een ‘rusthuis’ wil Anna beslist
niet, maar zij heeft wel een wens voor de laatste jaren
in haar appartementje: een traplift. Zij hoopt dat die in
vervulling gaat, want trappen klimmen gaat haar toch
wat moeilijk af. Er wordt aan gewerkt. Wie weet kent de
gemeente, die tegenwoordig over dit soort hulpmiddelen
gaat, hem dit jaar nog toe.

Ж
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NIEUWE HAAGSE
SCHOOL
IN
DE
BLOEMENBUURT
WEST

ARCHITECTUUR

D AV E H E I N S

E L LY A S S C H E M A N

Theestoofjes heten ze, het rijtje identieke huizen op de Hyacintweg, schuin tegenover de Zonne
bloemschool. Ze kregen die naam door hun platte dak, een kenmerk van de Nieuwe Haagsche
School, de bouwstijl waarvan architectuurhistoricus Marcel Teunissen veel weet en waarover hij
graag vertelt. In krap een klein uurtje legt hij de bouwgeschiedenis van de Bloemenbuurt bloot.
Sluipenderwijs
‘Die bouwgeschiedenis begon heel bijzonder, min of meer
als een ondergeschoven kindje,’ zo vertelt Marcel. ‘Langzaam maar zeker knabbelde de gemeente Den Haag aan
het grondgebied van Loosduinen, daarbij indirect geholpen
door Berlage. Die had in zijn Algemeen Uitbreidingsplan
van 1908 het stratenplan in alle stilte al had doorgetrokken tot over de Laan van Eik en Duinen, waar vanaf 1901
de gemeentegrens lag. In 1923 werd Loosduinen volledig
bij Den Haag ingelijfd. Voor het grote gebied tussen de
Haagse stadsrand en het dorp Loosduinen werd een
ontwerpprijsvraag georganiseerd, waaruit Plan West
voortkwam. Maar toen de Haagse gemeenteraad in 1927
akkoord ging met dit plan, was de Bloemenbuurt zo goed
als voltooid. De Haagse dienst Stadsontwikkeling en
Volkshuisvesting hadden het stratenplan van Berlage in de
grotendeels lege polders en duingebieden doorgetrokken
en per buurt in erfpacht uitgegeven.’

Kleine aannemers betrokken architecten, veelal onbekende, waren her en der al met de bouw begonnen. Onder
die onbekenden zaten veel zogenaamde ‘eigenbouwers’:
ongediplomeerde ontwerpers. Zij bouwden in een stijl
die onder meer steunde op de architectuur van Berlage:
een robuuste, expressieve baksteenarchitectuur die
bekendheid kreeg als de Nieuwe Haagse School (NHS).
Dit was een geluk, want met deze architectuurstroming
onderscheidt Den Haag zich tegenwoordig van andere
steden. En bovendien heeft zij de deskundige Marcel
Teunissen opgeleverd, die overlopend van geestdrift
met boeken, lezingen, excursies en cursussen zijn liefde
voor de Nieuwe Haagse School onder de mensen brengt.
Met zijn standaardwerk over de Nieuwe Haagse School
kreeg de lange tijd nauwelijks op waarde geschatte stroming vanaf 2008 een flinke publiciteitsstoot opwaarts.

WIJKWIJS N O 3 2019

STANDAARDWERK
Marcel Teunissen (57 jaar) is
in Den Haag in de Hugo de
Grootstraat geboren. Hij studeerde bouwkunde in Delft en
kunstgeschiedenis in Leiden,
waar hij op een architectonisch
onderwerp is afgestudeerd.
In 1999 betrok Victor Freijser,
de man die de Nieuwe Haagse
School als het ware nieuw leven
inblies, hem bij zijn werk om
de stroming in brede kringen
bekendheid te geven. Dat
werd tijd want ondanks het
ontbreken van vakdiscussies
en documentatie kreeg deze bouwstijl steeds meer
waardering. Zes jaar gaf Marcel zich over aan de
Schoone Eenheid, het standaardwerk dat absoluut
moest verschijnen. Hij bracht een half jaar in het archief
door, ploegde 1300 bladzijden door en fietste in zijn
vrije tijd langs de bouwwerken in de stad.

De titel verwijst naar de eisen die Berlage en zijn volgers
aan hun werk stelden: schoonheid en kwaliteit, van het
stedenbouwkundige plan tot in het kleinste architectonische detail.

ÉÉN BAKSTEEN IS
GEEN BAKSTEEN

stond Berlage tegen. Hij verhuisde in 1913 naar Den Haag
en liet hier zijn meesterwerk het Gemeentemuseum
(Kunstmuseum) achter, één van de meest uitgesproken
voorbeelden van de Nieuwe Haagse School. De stijl past
wonderwel bij Berlage. Zij is gematigd modern, laat overdadige versieringen achterwege, is beschaafd en blinkt
uit door eenvoud.

Pareltjes
In de Bloemenbuurt zijn heel wat pareltjes te vinden. Met
liefde somt Marcel ze op: ‘Wereldberoemd is natuurlijk
de Papaverhof, maar ook de minder bekende Klimophof
was ooit een juweeltje. Architectonisch gevarieerd is de
bebouwing van de Goudsbloemlaan en het Goudenregenplein. De Zonnebloemschool en de Betlehemkerk zijn ook
pareltjes, om van de woningen met de hoge schoorstenen
aan de Daal en Bergselaan en de Pioenweg nog maar te
zwijgen. Eigenlijk is het te veel om op te noemen.’

Uit zijn zware, zwarte tas diept
Ze staan allemaal in zijn vervolgboek
STOERE BAKSTENEN
Marcel behalve een exemplaar
100 jaar Nieuwe Haagse School,
GEBOUWEN MET
van zijn boek mappen vol teksten
dat vorig jaar is uitgekomen en
STR AKKE LIJNEN EN
op, die bijvoorbeeld aangeven met
dat met een tentoonstelling en een
GEOMETRISCHE VORMEN
welke esthetische vormbeginselen
feestelijke manifestatie ten doop is
destijds werd gewerkt. ‘Dat heeft
gehouden. Heeft Schoone Eenheid
ook in de Bloemenbuurt geleid tot
het karakter van een catalogus, het
een grote rijkdom aan gevels, platte daken (een kenmerk
nieuwe boek van Teunissen legt vooral de nadruk op de
van de Nieuwe Haagse School), erkers, schoorstenen,
ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe Haagse School en
tuinmuurtjes, bloembakken, speciaal vormgegeven
de betekenis voor de huidige tijd. Daarbij, zo citeert Marcel
voordeuren en intiem kleine venstertjes in glas en lood.’
uit eigen werk, ‘kwam vanaf 1918 de rechtlijnigheid van
De map Berlage puilt uit en de beroemde uitspraken en
de Haagse stijl naar voren. In tegenstelling tot de overopvattingen van de al even beroemde architect zijn dik
dadigheid van de Amsterdamse school, en de sfeer van
handen uit de mouwen steken, experiment en opbouw
onderstreept, zoals ‘één baksteen is geen baksteen, een
met nieuwe materialen in Rotterdam. Och ja, iedere stad
bakstenen muur staat tenminste’ en ‘laat toch zien wat
krijgt de stijl die het verdient.’
je bouwt, smeer niet alles weg met pleisterwerk’.
Het is duidelijk: Berlage was de man van de baksteen.
Maar het expressionistische bouwen in Amsterdam
met het wulpse, wat blufferige gebruik van baksteen

Marcel is een actief mens. Momenteel is hij met zes nieuwe
boeken bezig, onder andere over Bergen in Noord-Holland.

Ж
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Goudenregenplein 50-53, Den Haag
Telefoon 070 - 360 360 7
www.roosijzerhandel.nl
• Brabantia • Sigma en De Vos verf
• Sanitair en elektra • Victorinox Zwitserse zakmessen
Al bijna 100 jaar het vertrouwde adres in de wijk!

Op natuurhuisje nr. 30083
staat mijn huisje in de Champagne

OOK U KUNT ADVERTEREN
IN DE WIJKWIJS!
MEER INFORMATIE:
Marja van Zijderveld

Ik ben nu 70 jaar
en wil het verkopen voor 50.000 Euro’s
Wie heeft belangstelling?
Reacties op info@josbaart.nl

advertentieswijkwijs@gmail.com

Kijk op pagina 38 voor onze tarieven.
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VERSLAG
BEWONERSVERGADERING
10 MEI 2018
SPIJKERS MET KOPPEN SLAAN

Milieu en geschiedenis
J U R R I E VOS

S A S K I A D E S WA R T

WIJKBELANGEN

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement
van het Wijkberaad De Hyacint moet het wijkberaad jaarlijks een Bewonersvergadering houden.
Hoewel het wijkberaad formeel een stichting is,
lijkt de vormgeving een beetje op een vereniging.
Dat betekent dat allerlei formaliteiten via de Bewonersvergadering moeten worden afgehandeld. Er is
dus veel zeggenschap neergelegd bij de bewoners
van de Bloemenbuurt. Eigenlijk verwacht je dan
een grote opkomst. Maar net als voorgaande jaren
zijn er rond de 30 bewoners die van hun stemrecht
gebruik willen maken; een opkomst van pakweg
0,5%. Gelukkig was de gemeente goed vertegenwoordigd: het raadslid Marieke van Doorn (D66)
en de stadsdeeldirecteur Annette de Graaf gaven
acte de présence.
In vlot tempo werkte voorzitter Klaartje de Vrueh
de agenda af. Belangrijke punten waren de herbenoeming van enkele bestuursleden en de benoeming
van vier nieuwe leden: Marja van Zijderveld, Geert
van Drimmelen, Jan Vonk en Marcel Bril. Daarna
keurden de aanwezige bewoners de financiële
jaarstukken 2018 en de begroting 2019 goed. Ten
slotte presenteerde het wijkberaad trots de nieuwe
huisstijl. Met de nieuwe huisstijl is de website van
Wijkberaad De Hyacint niet alleen opgefrist maar
ook goed toegankelijk voor smartphones en tablets.
Na de pauze gaf bestuurslid Arnold van der Heijden
een boeiende presentatie over de toekomst van het
openbaar vervoer in Den Haag. Kern daarvan is dat
er met de komst van circa 80.000 nieuwe Hagenaars
tussen 2020 en 2040 veel op de schop moet.
Met een hapje en een drankje werd de avond besloten.

Het is weer bijna zomer! Lekker naar het
strand, met een korte broek aan en natuurlijk
ijsjes eten!
Ik ga het eerst hebben over het milieu. Zoals
de meeste mensen wel weten, gaat het niet
op zijn allerbest met het milieu. De ijskappen
smelten door de opwarming van de aarde
en daardoor is het ook erg droog. De aarde
warmt voor een groot deel op door de grote
hoeveelheid CO2. CO2 is eigenlijk gewoon
prik, net als in frisdrank. Je kan het niet zien,
ruiken of voelen en het is ook niet giftig.
In water wordt het een beetje zuur. CO2 is
een broeigas, een warm gas. Dat warmt de
aarde op. CO2 komt vrij bij elke vorm van
verbranding. Van een vulkaanuitbarsting tot
bij koken op een gasfornuis. Ook als je auto
rijdt. Dus pak vaker de fiets!
Vorige keer had ik beloofd dat ik wat zou
vertellen over 1000 jaar geleden. Ik ben het
samen met mijn vader gaan uitzoeken en dit
hebben wij allemaal ontdekt. Iets meer dan
1000 jaar geleden woonden hier inderdaad
mensen. Her en der had je een heel klein
dorpje van 100 tot 150 inwoners. Bij Wapendal
(aan de Ereprijsweg) en bij Ockenrode en
Solleveld (Ockenburg) zijn van die nederzettingen gevonden. Bij Solleveld is zelfs
een Merovingisch grafveld gevonden en in
Wapendal Merovingische scherven.
Ik weet niet of hier 2000 jaar geleden mensen leefden. Ik denk dat je dat weer in het
volgende nummer van Wijkwijs kan lezen!
Jente
JENTES VERHA AL
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J O S J E VA N D E B E E K

K A R E L VA N D E R B E N T

DE PASSIE VAN

ANJE BROEKMAN BIEDT TROOST
AAN PATIËNTEN EN HUN NAASTEN
Ervaringen vormen vaak een richtsnoer in het leven. Een redactielid van Wijkwijs koos bijzonder
vrijwilligerswerk door wat er in het leven op haar weg kwam. Josje van Beek vroeg haar ernaar.
Vertel eens, Anje, wat is jouw passie?
‘Vrijwilliger zijn in inloophuis Haaglanden! Daar sta
ik mensen bij met verschillende achtergronden, die
allen één gemeenschappelijke deler hebben: allemaal
hebben zij, of één van hun naasten, te maken (gehad)
met kanker. Dat heeft een enorme impact op je leven.
Voor die mensen wil ik er zijn!’
Wat houdt het werk precies in?
‘Het vertaalt zich naar veel dingen, variërend van het
bieden van een luisterend oor, tot verbinding zoeken
en afleiding creëren voor onze cliënten, hun partner
of hun kinderen. We bieden ondersteuning met activiteiten als yoga, het zangkoor, kookcursussen…
Afleidingen die je even weghalen uit de tunnel van
angst, onderzoeken, bestralingen, behandelingen en

ziekenhuisbezoeken. Die je weer het gevoel geven dat
je gewoon leeft en niet alleen maar ziek bent. Maar
het gaat ook om het organiseren van praktische dingen als iemand terminaal is en zich ernstige zorgen
maakt om zijn partner na zijn overlijden. We kunnen
een vangnet creëren als die persoon er niet meer is,
door bijvoorbeeld een bloemschikcursus te organiseren of iets anders waar de interesse naar uitgaat.
We bespreken dit met de cliënt, die kent de partner
het beste en weet wat nodig is om troost te bieden.’
Sinds wanneer doe je dit vrijwilligerswerk?
‘Tot aan mijn pensioen in maart vorig jaar werkte ik
op de afdeling Neonatologie in het Juliana Kinderziekenhuis. Eerst als verpleegkundige, een prachtig
vak dat ik met veel plezier heb uitgeoefend, later als
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NAAM:
ANJE BROEKMAN (66 JAAR)
UIT DE BLOEMENBUURT OOST
WERK:
VERPLEEGKUNDIGE JKZ
(GEPENSIONEERD)

Wat eet de
Bloemenbuurt?

HOBBY’S:
KOKEN, BAKKEN, LEZEN, TUINIEREN
AMBITIE:
GEZOND BLIJVEN
afdelingssecretaresse. Omdat het werken met mensen
me nu eenmaal in het bloed zit, ben ik in september
gestart in het inloophuis Haaglanden. Inmiddels is
het een deel van mijn leven waar ik veel voldoening
uit haal.’
Hoe ben je ertoe gekomen?
‘Op een bepaald moment ben ik zelf in aanraking
gekomen met kanker. Mijn kinderen zaten in een
hockeyteam waar maar liefst vijf van de 11 moeders
kanker kregen. Overal was de impact ongekend groot.

HIER KAN JE HONDERD MAAL JE VERHAAL
DELEN, MET LOTGENOTEN OF VRIJWILLIGERS,
ZIJ WETEN WAT JE DOORMAAKT.’
Ook voor ons gezin was het een intensieve periode.
Als je het overleeft, dan komt er een moment dat je
lichaam zich herstelt en je het traject van ziekenhuisbezoeken en behandelingen achter je laat. Vanuit je
omgeving krijg je adviezen als: ga leuke dingen doen,
geniet van het leven, je bent nu toch 'schoon'. Eigenlijk
wordt je gevraagd op te houden met je verhaal over
kanker, terwijl je zelf vaak nog heel lang de behoefte
hebt om te delen wat je bezighoudt. Je hebt tijd nodig
om alles te verwerken en weer vertrouwen in het
leven te krijgen, om de angst voor herhaling te doen
vervagen, want bij elk vlekje, bobbeltje of kuchje denk
je: als het maar niet… Dat verhaal wil je soms weer
vertellen en in het inloophuis kan en mag dat! Hier
kan je honderd maal je verhaal delen, met lotgenoten
of vrijwilligers, zij weten wat je doormaakt.’
Wat wil je nog meer kwijt?
‘Ik zou wensen dat we meer mensen bereiken, het
inloophuis geeft zoveel steun en kracht, dat gun je
iedereen die het nodig heeft. Iedereen is welkom,
samen met zijn gezin of partner, op elk moment van
het traject!’
Voor meer info:
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ANJE BROEKMAN

Anje Broekman mag ook graag kokkerellen. Zij is Wijkwijs’
eigen keukenprinses! Ditmaal vult ze haar kookrubriek
met een verrukkelijk recept voor een zomerse salade.

All-in salade
Gezond, geurig en gemakkelijk
Ingrediënten:
250 gram witte rijst
250 gram gerookte kip in reepjes
of een handvol noten
2 paprika's in kleine stukjes
2 rode uien fijngesnipperd
1 komkommer in stukjes
1 rijpe mango geschild en in kleine stukjes
2 handenvol druiven zonder pit
2 gesnipperde knoflookteentjes
250 gram sugar snaps
Voor de dressing
125 cc zure room
3 eetlepels mango chutney
een beetje zout
flink wat gemalen peper
kruidnagelpoeder
kaneel en gemberpoeder
Bereidingswijze
Kook de rijst en laat afkoelen. Doe hetzelfde met de
sugar snaps, kort koken! Maak de dressing. Meng alle
ingrediënten door elkaar en doe daarna de dressing
erbij. Garneer met platte peterselie. Wil je wat meer pit?
Neem dan koriander en een fijngesnipperde rode peper.
Deze salade bevat alles van de schijf van vijf. Je kunt
de salade, als je de dressing apart houdt, een dag van
te voren maken. De maaltijd ziet er heel appetijtelijk
en kleurig uit.

inloophuishaaglanden.nl

Ж

Smakelijk eten!
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TAI CHI

Mme Bouquet, een neus voor wijn!

Een gezonde manier van bewegen voor ouderen

• Voor unieke wijnen en
wijngeschenken

Kom vrijblijvend gratis kennismaken

• Bestel nu uw eindejaarspakketten

Maandagochtend 08.00 & 11.00 uur
Dinsdagavond 17.30 & 20.30 uur
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a
Donderdagochtend10.30 uur
Florence, Campanulastraat 6
Vrijdagmiddag 14.00 uur
Sportschool HSCW, Laan van Poot 355a

Mme Bouquet • Cyclaamstraat 43 • 2565 PD DEN HAAG • +31 6 52466639
mmebouquet@ziggo.nl • www.mmebouquet.com • www.facebook.com/mmebouquet

Docent: Ben Lochtenbergh
Tel: 06-24 75 25 57
Mail: b.lochtenbergh@gmail.com
Website: www.healingtaichi.nl
FB: Healingtaichi

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
2564 GX Den Haag

Telefoon 070-3461751

Kom eens
langs op de
Laan van Eik en
Duinen 172

info@verax.nl

www.verax.nl
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HET MEEST WESTELIJKE PLEIN
VAN DE BLOEMENBUURT

K A R E L VA N D E R B E N T

VAN BOVENAF GEZIEN

Volop in bloei
Op 7 april fotografeerde Karel van der Bent het plein
tegenover de Hyacintweg 82. Vooral vanwege de weelderige prunussen. Hij sprak ook kort met bewoner Elles
Steenmeijer en echtgenoot.

Naam
Elles Steenmeijer
Uitzicht
Plein Hyacintweg

Welke betekenis heeft het plein voor u?
‘Met deze groenplek voor de deur willen we niet meer
verhuizen, zo’n plek krijgen we nooit weer. Er spelen zich
veel leuke taferelen af: een schoolklas doet spelletjes aan
het einde van het schooljaar, bruidjes laten zich bij de
bloeiende prunussen fotograferen, meisjes slaan na de
hockeytraining nog even een balletje of komen cricketen,
kleine kinderen spelen met hun ouders… Voetballen mag
niet, zeker niet door grote kinderen, en honden mogen
niet loslopen op het veld. Er is een bord met geboden en
verboden geplaatst, en handhaving deelt bekeuringen en
waarschuwingen uit.’
‘De gemeente onderhoudt het veld en de begroeiing, en
beschadigingen worden snel hersteld. Daardoor blijft het
altijd mooi en vinden er veel minder vernielingen plaats.
De prunussen zijn ideale klimbomen en ik hoop altijd dat
de takken niet breken als kinderen erin spelen. Onlangs is
er enorm gesnoeid, want het was een waar oerwoud onder

Standplaats
Hyacintweg 82

de bosschages. Heerlijk voor de kinderen natuurlijk, maar
het lokte ook vernielingen aan de bomen uit. Vroeger werd
ik dan boos, nu vraag ik of we even kunnen praten en dan
hebben we een gesprek, wat veel leuker is.’
‘We hebben zelf bakken met planten op de stoep geplaatst,
waardoor de auto’s er niet meer parkeren. De buren vragen
of ze mee mogen betalen.’
Ook Bonnie staat op de foto. Ellis kreeg haar voor
haar 65e verjaardag. Bonnie is haar grote hobby.

Ж
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DE REISSPECIALIST
A N N E M A R I E VA N O O R S C H OT

ACHTER DE VOORDEUR

Na 25 jaar loondienst bij diverse reisbureaus begon Pauline Schildkamp voor zichzelf. Ze is reisspecialist bij The Travelclub in Den Haag en zet de ene na de andere reis in elkaar voor bijna 300 klanten.
Een bloeiende business.
Het kantoor van The Travelclub van Pauline Schildkamp
(47) heeft zich verstopt in onze buurt, op de verdieping
boven Burrata aan het Goudenregenplein. Daar is een
bedrijfsverzamelvloer opgedeeld in kleine ruimtes voor
eenpitters en een grote gemeenschappelijke ruimte met
balkon. Pauline huurt er circa vijf vierkante meter, tussen
een psycholoog en een industrieel ontwerper, net genoeg
voor een bureau. Meer heeft ze niet nodig. ‘Mijn klanten
komen hier meestal niet, ik bezoek ze liever thuis, op een
moment dat het hen schikt,’ licht Pauline toe. ‘Vaak is dat
in de avonduren.’ Buitenreclame heeft ze ook niet nodig.
‘Mijn bedrijf draait vooral op mond-tot-mondreclame. Ik
heb op dit moment ongeveer 300 klanten, van wie de één
drie keer per jaar een reis boekt en de ander eens in de twee
jaar. Dat levert meer dan genoeg werk op.’
Na een middelbare beroepsopleiding Toerisme kreeg Pauline
op 17-jarige leeftijd haar eerste baan bij reisbureau Globe
in Amsterdam. Ze werkte vervolgens voor uiteenlopende

reisbureaus en eindigde haar loopbaan in loondienst vijf
jaar geleden bij Tenzing Travel, de verre reisspecialist, in
Den Haag. ‘De winkel moest sluiten, want we zaten in de
Haagse Bluf en hadden daar geen aanloop,’ verklaart ze.
‘The Travel Club vroeg toen of ik zijn franchisenemer in
Den Haag wilde worden. En de eigenaar van Tenzing Travel
stuurde ook klanten naar me door. Zo ben ik voor mijzelf
begonnen.’
Waarom boeken mensen nog via een reisbureau? Je kunt
toch alles zelf via internet regelen?
‘Ja dat kan, maar veel mensen hebben daar geen tijd
voor. Bovendien breng ik mijn kennis en ervaring in.
Ik werk al 30 jaar in de reisbranche en ga gemiddeld
vier keer per jaar op reis, twee keer met mijn gezin en
twee keer op studiereis. Afgelopen maart bijvoorbeeld
heb ik op uitnodiging van The Travel Club negen dagen
rondgetrokken in Japan. Dan bekijk ik met andere
reisspecialisten diverse locaties, voorzieningen, beziens-
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‘EEN ABSOLUTE MISVATTING
DAT ZELF VIA INTERNET
BOEKEN GOEDKOPER IS’
waardigheden en transportmogelijkheden en kan ik
daarna mijn klanten op maat adviseren. Bovendien is
het een absolute misvatting dat zelf boeken goedkoper
is. The Travel Club sluit contracten af met vliegtuigmaatschappijen, hotelketens, autoverhuurbedrijven
en zorgt voor scherpe prijzen. Booking.com, om een
voorbeeld te noemen, lijkt goedkoop, maar hotels
moeten flink betalen om op die site te staan. Dat
wordt doorberekend aan de consument. Het mooiste
bewijs van mijn meerwaarde gaf een klant onlangs.
Op een 18-daagse reis door Costa Rica had hij slechts
vier uur ongemak gehad, zoals wachten op vervoer
of slechte programmering. Dat haal je niet als je zo’n
verre reis helemaal zelf regelt.’
Heb je een voorbeeld van een persoonlijke ervaring die
je doorgeeft aan klanten?
‘Met ons gezin reden we in mei dit jaar in een huurauto door Marokko. Een prachtig land! Mooie cultuur,
mooie natuur, aardige mensen. Maar overal corrupte
politieagenten op de wegen. Die hielden ons steeds aan
voor een snelheidsovertreding. Al snel ontdekten we
dat je over de hoogte van de boete kon onderhandelen.
Na een paar keer een klein bedrag betaald te hebben,
vroegen we of we met een creditcard konden betalen.
(Lachend) Dat kon natuurlijk niet. Dan zeiden we dat
we geen contanten bij ons hadden en mochten we door.’
Wie boeken er bij jou?
‘De meeste mensen komen uit de buurt. Veel gezinnen, maar ook ouderen zelfs van 80 jaar. En ik heb
ook diverse klanten uit België, ook zakelijke klanten,
van alles dus.’
Wonen jullie ook in deze buurt?
‘Ja, we wonen in de Cyclaamstraat.’
En veel mond-tot-mondreclame op HBS? Jullie zijn een
echte HBS-familie.
(Lachend, knikkend) ‘Ik ben getrouwd met Ronald
Schildkamp (oud-speler van ADO en HBS, red.) en
onze zonen Boyd (16) en Tim (13) spelen in de eerste
jeugdteams van HBS. Toch liggen mijn roots niet in

Den Haag. Ik woonde in Heiloo toen ik Ronald tijdens
een studiereis op Mallorca ontmoette. We zijn nu
alweer 20 jaar samen.’
Dus Ronald zit ook in het vak?
‘Ja, al zijn hele werkzame leven. Hij heeft ook voor
OAD gewerkt. Helaas is dat bedrijf failliet gegaan.
Hij is nu docent Travel aan het ROC Mondriaan in
Den Haag en twee dagen per week werkt hij bij mij
omdat de zaken zo goed gaan. Zelf werk ik al meer
dan fulltime.’
Heb je de ambitie om door te groeien?
‘Nee. Dan moet ik personeel aannemen, mensen gaan
aansturen en het reisadvies aan hen overlaten. Dat
durf en wil ik niet aan. Klanten vragen niet voor niets
naar mij persoonlijk. Daarom heb ik mijn naam ook
aan de bedrijfsnaam gekoppeld.’
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
‘Dat kan ik niet zeggen. Japan vind ik geweldig, maar
Australië en Nieuw-Zeeland ook. Elk land is bijzonder. We waren vorig jaar met het gezin op Bali. Daar
hadden we een auto gehuurd met een schat van een
chauffeur. De man bleek fan te zijn van Bali United
en regelde kaartjes voor ons voor een wedstrijd. Onze
jongens vonden het prachtig. Er speelden ook twee
Nederlanders in dat team. Onze oudste zoon heeft
nu bedacht dat hij duikinstructeur wil worden op
Bali en profvoetballer bij Bali United. Hij is helemaal
geïnspireerd geraakt. Mooi hè? Dat doet reizen
met je.’ Geïnteresseerd in een reis op maat? Ж
Pauline is te bereiken via [ICOONTJE] 06 - 549
188 36 en [ICOONTJE] pauline@thetravelclub.nl

THE TRAVEL CLUB
Geïnteresseerd in een reis op maat?
Pauline is te bereiken via
06 - 549 188 36
pauline@thetravelclub.nl
thetravelclub.nl
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Agenda & Activiteiten
MAANDAG

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

SCHAKEN

09 : 15
10 : 30

YOGA

18 : 30
19 : 45

YOGA

10 : 30
11 : 45

YOGA

19 : 45
21 : 00

YOGA

13 : 00
15 : 00

INTERNETCAFÉ 65+

20 : 30
22 : 00

BLOEMENKOOR

20 : 00
22 : 00

SAR AHBANDE

21 : 00
22 : 15

YOGA

IN LOKAAL 7

IN LOKAAL 7

1E WOENSDAG VAN DE MA AND
4E MA ANDAG VAN DE MA AND
15 : 00
17 : 00

18 : 30
...

LEESCLUB

ÉÉN WEEK VAN TE VOREN AANMELDEN!

2E WOENSDAG VAN DE MA AND

DINSDAG
10 : 00
12 : 00

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

TUINWERKGROEP DE HYACINT

19 : 30
22 : 30

BRIDGECLUB DE ANEMOON

1E DINSDAG VAN DE MA AND
OPEN COFFEE

IN LOKAAL 7

VANAF DONDERDAG 10 OKTOBER → NIEUW
19 : 00
21 : 00

19 : 30
21 : 30

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MA AND

10 : 00
12 :00

09 : 00
11 : 00

EETCAFÉ DE HYACINT

NIEUWE CURUS MINDFULNESS

Meer informatie bij Leonie Raspe. Vooraf aanmelden!
06 - 437 580 53
mindfulnessbyleonie@hotmail.com

MARIANNE DE WIT - SCHEVENINGEN (FLICKR CC)

18 : 00
21 : 30

KOOK & EETCLUB

4E WOENSDAG VAN DE MA AND
16 : 00
18 : 00

LEESCLUB

20 : 00
22 : 00

LEESCLUB

DONDERDAG
09 : 45
12 : 15

BREICLUB

13 : 30
14 : 45

YOGA

15 : 00
16 : 15

YOGA

19 : 00
21 : 00

MINDFULNESS

VERVOLGAVOND
18 juli en 19 september
Vooraf aanmelden!
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WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25
070 - 360 37 25

VRIJDAG
09 : 15
10 : 30

YOGA

10 : 30
11 : 45

YOGA

13 : 30
16 : 30

BRIDGECLUB DE HYACINT

BLOEMENKOOR/SAR AHBANDE
Sarah Mareels
info@bloeiendestem.nl
→ Locatie: Lokaal 7
BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel
06 - 145 253 78

1E VRIJDAG VAN DE MA AND
20 : 00
22 : 00

SCR ABBLE

06 - 448 222 44
BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen
070 - 355 51 15

ZONDAG
OM DE WEEK OP ZONDAG
JULI: 7, 21
AUGUSTUS: 4, 18
SEPTEMBER: 1, 15, 29
OKTOBER: 13, 27
13 : 00
17 : 00

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij

HUISKAMER DE HYACINT

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCR ABBLE
Loukie Nak
070 - 363 66 04
HUISKAMER DE HYACINT
Ellen Simons
06 - 505 148 08
INTERNETCAFÉ 65+
Kees Bosch
06 - 108 491 88
KOOK & EETCLUB/SCR ABBLE
Roos Kessels
070 - 362 89 55
LOKAAL 7
Anemoonstraat 25,
ingang via hoofdingang
schoolgebouw
lokaal7@dehyacint.nl
MINDFULNESS
Leonie Raspe

06 - 437 580 53

ZATERDAG 12 OKTOBER VOORAANKONDIGING
12 : 00
...

SCHAKEN/JEU DE BOULES
Arjen Brouwer
06 - 246 437 07

PARELROUTE

Bewonder het werk van de buurtparels van 2019
parelsvandefloraenfaunawijken.nl

TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden
le.wijden@wxs.nl
YOGA
Marja Kappetein
070 - 310 74 57
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WIL JIJ DE WERELD

ONTDEKKEN

DIE SCOUTING HEET?
SCOUTINGGROEP
BE PALS PRINSES JULIANA

Ons groepshuis vind je aan de
Laan van Poot 93 (tegenover de
speeltuin in de Bosjes van Poot).
Kijk voor meer informatie op
onze website www.bepals.nl of
neem telefonisch contact op met
Roger Gielisse via 06-5066 5589.

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Bij de Be Pals Prinses Juliana Scouts besteed je je vrije tijd van Bever tot
Roverscout op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier
met elkaar en leren samenwerken en respect hebben voor de ander.
Je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren.
Zaterdag van 10:00-12:30 uur:
Beverbabbelaars Bevers, meisjes en jongens van 5 tot 7 jaar
Speurdershorde
Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar
Zonnestralen
Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar
Zaterdag van 14:00-16:30 uur:
Woudwachters
Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
Bosgeuzen
Scouts, jongens van 11-15 jaar
Phoenixvendel
Scouts, meiden van 11-15 jaar
Dhaulagiri
Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar
Vrijdag van 19:30-22:30 uur:
Api-stam
Roverscouts, meiden en jongens van 18 tot 21 jaar
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M I C H E L VA N S C H I E

BEWIJKWIJZERING

U N D E R D U TC H S K I E S ( F L I C K R C C )

Vlaggen
Half juni was het weer eindexamentijd. Of juister gezegd eindexamenuitslagtijd. Een tijd
die achter mij ligt. Mijn eigen examen deed ik precies 40 jaar geleden. Dat had al twee
jaar eerder moeten zijn, maar ik ben net zo vaak blijven zitten totdat ik bij het meisje in
de klas kwam met wie ik nog steeds gelukkig getrouwd ben. Het was het waard.
Het is alweer elf en tien jaar geleden dat onze kinderen hun middelbareschooltijd achter
zich lieten. Speciaal ter gelegenheid van dat heuglijke feit heb ik op instructie van mijn
echtgenote een complete vlaggenset aangeschaft, bestaande uit vlaggenstok, vlag en
een houder voor boven de voordeur. De vlag met schooltas heeft dagen uitgehangen.
Ik vind het een mooie traditie. Je bent je niet vaak ervan bewust dat een buurjongen of
-meisje examen deed. En die vlag maakt alles in een klap duidelijk.
Ik bedenk me dat ik op dagen als 4 en 5 mei of Koningsdag toch altijd even kijk wie er
zoal de vlag uithangt. Ik check zelfs of het protocol wordt gevolgd dat inhoudt dat de
vlag voor donker wordt binnengehaald. En dat terwijl die vlag met schooltas bij ons ’s
avonds echt niet binnen werd gehaald. Na een week stelde ik maar eens voor om de
driekleur weer op te ruimen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat gebruikelijk is. Mijn
gevoel zegt dat er weer meer wordt gevlagd. Ik herinner mij dat op Bevrijdingsdag het
aantal vlaggen op de Laan van Meerdervoort tussen Appelstraat en Thorbeckelaan me
reuze meeviel. Maar ja, dat stuk hoort bij de Vruchtenbuurt.
Ik ben benieuwd welke straat in de Bloemenbuurt het beste scoort. En wat zou de gemiddelde leeftijd van de vlaggenisten zijn? Komt de vlag na het eindexamen nog uit de
gangkast of de schuur? Ik moet eerlijk bekennen dat hij bij ons thuis van de gangkast naar
de schuur is verbannen. Dat valt overigens af te raden. Nu zit namelijk het weer in onze
vlag. Die kan ik met goed fatsoen niet meer aan de gevel hangen. Onze jongste staat juist
op het punt haar hbo-opleiding af te ronden. Maar dat is geloof ik geen vlagmoment.
Bovendien woont ze al jaren niet meer thuis. Toch jammer van die vlag.

WELKE STR AAT SCOORT HET
BESTE MET VLAGGEN?

COLUMN
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‘JE WOONCOMFORT GAAT ER OOK FLINK OP VOORUIT’
TA K E PA D D I N G

K A R E L VA N D E R B E N T

DUURZA AMHEID

IEDEREEN EEN DUURZAAM HUIS IN DE BLOEMENBUURT?

ENERGIESCANS IN ONZE WIJK
Nog even en de gaskraan uit Groningen gaat dicht. Bij de afgelopen Provinciale en Europese verkiezingen bleek het klimaat een van de grote thema’s. Scholieren gaan massaal spijbelen om het
klimaat, en bijna alle gemeentelijke politieke partijen hebben de handen ineengeslagen in het
Haags Klimaatpact. De maatschappij verduurzaamt en daar zullen we als bewoners van de Bloemenbuurt allemaal mee te maken krijgen.
Die omschakeling naar duurzaam zal een flinke impact
hebben op hoe we in onze huizen wonen, bijvoorbeeld
op de manier waarop we ons huis verwarmen of met
elektriciteit omgaan. Dat vooruitzicht levert natuurlijk
veel vragen op. Wat is de gemeente precies van plan met
de gasaansluitingen? Welke maatregelen passen bij mijn
woning? Wat kosten die maatregelen wel niet, en hoe snel
verdien ik dat terug? Voor al deze vragen heeft de gemeente Den Haag energiescans beschikbaar gesteld:
als woningbezitter kun je gratis gebruikmaken
van een deskundige die advies geeft over
maatregelen om je woning te verduurzamen.
Wijkwijs spreekt Rick Wessels, werkzaam

voor BIQ architecten, het bureau dat deze scans voor de
Bloemenbuurt uitvoert.
Wat zijn de belangrijkste adviezen die u de Bloemenbuurtbewoners heeft gegeven?
‘Dé gouden tip waar je eigenlijk nooit spijt van krijgt:
isoleren. Dat leidt direct tot energiebesparing, en dus
ook geldbesparing, maar minstens zo belangrijk is
dat het wooncomfort van je woning er sprongen mee vooruit gaat. Je gaat er letterlijk
warmpjes bij zitten. Bijvoorbeeld door de
ramen te vervangen door HR++ glas,
een investering met een relatief korte

WIJKWIJS N O 3 2019

terugverdientijd van zo’n acht jaar. Hetzelfde geldt
voor de isolatie van de beganegrondvloer, met een
terugverdientijd van tien jaar. Warme voeten heb
je direct. Een iets duurdere isolatiemaatregel is het
isoleren van het dak, wat je ook kunt combineren met
het aanleggen van een ‘groen’ (begroeid met planten)
dak. Dat leidt niet alleen tot minder stookkosten, maar
in de zomer wordt het ook veel minder warm in huis.
Dus ook weer meer wooncomfort. De gemeente Den
Haag heeft hiervoor een gunstige subsidieregeling
beschikbaar.’
En het isoleren van de gevel?
‘Ja, dat is een andere bekende maatregel. Alleen
hebben de meeste huizen in de Bloemenbuurt geen
spouwmuur waardoor isoleren van de gevel behoorlijk
ingrijpend is. Isoleren van de buitenkant van de gevel
kan eigenlijk alleen met een heel woonblok tegelijk,
omdat de gevel zo’n tien centimeter naar voren komt.
Ook verlies je je oorspronkelijke metselwerk. Dat is
zonde en de welstandscommissie zal er waarschijnlijk
niet mee akkoord gaan. Isolatie van de binnenkant
van de gevel is ook tamelijk ingrijpend: denk aan alle
vensterbanken, gordijnen, schilderijen, et cetera die
je opnieuw zult moeten installeren omdat de binnenkant van je woning een paar centimeter naar binnen
komt. Isoleren van de gevel is dus niet een maatregel
die we vaak hebben geadviseerd in de Bloemenbuurt.’

WAAR KAN IK INFORMATIE EN ADVIES KRIJGEN?
Loop eens binnen bij de WoonWijzerWinkel op de
Goudsbloemlaan 82 (wo/do/vrijdagmiddag), of bezoek
de website
www.woonwijzerwinkel.nl.
Kijk op www.duurzaamdenhaag.nl voor een overzicht
van beschikbare subsidies, activiteiten, workshops, et
cetera over verduurzaming van je woning.
Op
www.energiebespaarlening.nl vind je meer
informatie over gunstige financieringsvormen voor
verduurzaming van je woning.

vervanging toe, dan kun je overwegen om voor de
komende periode een cv-ketel te huren.’
Moet er eigenlijk nog aan bepaalde eisen worden voldaan
voor de installatie van een warmtepomp?
‘Om überhaupt gebruik te kunnen maken van een
warmtepomp moet je huis warm te krijgen zijn met een
watertemperatuur van zo’n 50 tot 60 graden Celsius
in de ketel. Dat kan alleen als je huis goed geïsoleerd
is (ongeveer energielabel B). En daarmee is het cirkeltje weer rond: isoleren is echt de allerbelangrijkste
maatregel, en noodzakelijk voor elke vervolgstap
richting een duurzame woning.’

Wat is dan wel raadzaam?
‘Een slimme maatregel is het aanleggen van zonnepanelen. Die verdienen zich ook in zo’n zeven jaar
terug, en daarna blijf je natuurlijk profiteren van de
stroom die ze opwekken. Vergelijk dat maar eens met
het rendement dat je nu behaalt op een spaarrekening. Uiteraard moet je dak wel geschikt zijn voor
zonnepanelen; dat hangt vooral af van de lichtinval.’

Wat zijn bevindingen die typisch zijn voor de Bloemenbuurt?
‘Behalve het ontbreken van spouwmuren in de wijk,
zijn ook de vele nieuwe dakopbouwen opvallend. Ze
zijn heel geschikt voor zonnepanelen, maar zorgen ook
voor schaduwinval op het lagergelegen dak van de
buren, waardoor hun dak minder geschikt wordt voor
zonnepanelen. Verder het grote aantal kleine VvE’s,
waarbij bewoners met elkaar tot overeenstemming
moeten komen over welke maatregelen getroffen gaan
worden. Dat gaat overigens in de meeste gevallen prima. Er is een gunstige Haagse energiebespaarlening
speciaal voor kleine VvE’s.’

En hoe staat het met het gas?
‘Een goed advies geven over alternatieven voor de
gasaansluiting is op dit moment nog lastig. Dat komt
omdat de gemeente pas volgend jaar haar “warmteplan” bekendmaakt waarin de keuzes staan: welke
wijken van Den Haag worden wanneer en op wat
voor manier van warmte voorzien. Het scheelt veel
of de Bloemenbuurt wordt aangesloten op een warmtenet (stadsverwarming) of niet. Als je net een dure
warmtepomp hebt gekocht en je huis blijkt verwarmd
te gaan worden met een warmtenet, dan heb je niet
zo’n handige investering gedaan. Ons advies is dan
ook om te wachten totdat de gemeente duidelijkheid
geeft over hoe de Bloemenbuurt in de toekomst van
warmte zal worden voorzien. Is je cv-ketel echt aan

Het klinkt allemaal prachtig, maar wat kost de omschakeling
naar een duurzaam huis wel niet?
‘Het gemiddelde aan investeringen per woning ligt
in de Bloemenbuurt tussen de € 10.000,- en € 15.000,-.
Dat is natuurlijk een hoop geld. Je kunt ook zeggen:
hoeveel kost het me maandelijks netto en wat krijg ik
daar voor terug. Er zijn hele gunstige financieringsregelingen en ook de rente is aftrekbaar, waardoor een
investering van €15.000,- over een periode van tien
jaar je vaak maar zo’n 20 tot 30 euro per maand kost.
Je woning stijgt direct in waarde, je helpt het milieu
ermee en je wooncomfort gaat er flink op vooruit.
Door er zo naar te kijken, durven de meeste mensen
de investering aan. En ik ben ervan overtuigd dat ze
daar geen spijt van krijgen.’

Ж
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www.alexandriabv.nl
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Voorkomen is beter dan genezen

Geef dieven geen kans
als je met vakantie gaat
E L I S A B E T H VA N E L S E N
J A N VA N S L A N G E N ( F L I C K R C C )

IN GESPREK MET DE WIJK AGENT

Briefjes tussen de deurpost, een kruisje op de voorgevel, een plakkertje over het slot, stokjes
die pal onder het tuinhekje of tegen de deur aan liggen. Tekenen dat inbrekers een woning in
de gaten houden om toe te slaan als de bewoners afwezig blijken te zijn.
De zomervakantie komt eraan. Bij
uitstek de periode waarin dieven
hun slag slaan. Vooral laptops,
mobiele telefoons, losstaande
muziekboxjes en dergelijke zijn
in trek. Spullen waar snel de
hand op kan worden gelegd en
die makkelijk in een tas passen.
Waarnemend wijkagent Pascalle Visser vertelt wat
je kunt doen om het risico te verkleinen dat dieven
tijdens je afwezigheid je woning met een ongewenst
bezoek komen vereren.

Beveilig je woning
‘Als mensen hun huis goed beveiligen scheelt dat een
hoop inbraken. Inbrekers lichten sloten of maken deuren
open door een betaalpas tussen de deurpost te steken
en het slot te “flipperen”. Door dievenstrips te plaatsen
en een slot met pennen kan dat worden voorkomen.
De meeste huizen in de wijk zijn daar overigens van
voorzien, maar let op bij huurhuizen, die zijn vaak slecht
beveiligd. Ook een donker portiek trekt inbrekers aan,
dus zorg voor verlichting. Een lamp bij de voordeur en
het weghalen van struikgewas waarachter inbrekers
zich kunnen verschuilen, werkt ook preventief.’

Waarschuw de buren
‘Breng de buren op de hoogte als je op vakantie gaat,
dan kunnen die een oogje in het zeil houden. En vraag
ze om de post weg te halen. Een krant die uit de brievenbus steekt of een stapel post die zichtbaar achter
de voordeur op de mat ligt, kan een signaal zijn dat
de bewoners niet thuis zijn. En zorg ervoor dat er ‘s
avonds licht in huis brandt, dan ziet het huis er minder
verlaten uit.’

Begin een appgroep
‘De politie steekt tegenwoordig bij voorlichtingsacties ook in op de rol die buurtapps kunnen spelen.
Wij merken dat een buurtapp heel goed werkt tegen
woninginbraken. Je kunt aan elkaar doorgeven als
iemand zich verdacht ophoudt in de straat of als er bijvoorbeeld briefjes tussen de deuren worden gevonden.
Eigenlijk blaas je met de buurtapp het stukje sociale
controle dat vroeger zo vanzelfsprekend was, nieuw
leven in. Veel straten in de Bloemenbuurt hebben zo’n
buurtapp. Op de website
alerteburen.nl kun je zien
of er in jouw straat een buurtapp actief is. Daar vind je
ook alle informatie om zelf zo’n buurtapp te starten.’
Meer weten over veiligheid? Zie
denhaag.nl/nl/
in-de-stad/veiligheid/whatsapp-voor-veiligheid.htm

Ж
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EEN VRIJE JONGEN
IN DE POLITIEK
GER ARD PUTMAN

RENÉ OUDSHOORD

BIJZONDERE BUURTBEWONER

INTERVIEW MET RAADSLID JELLE MEINESZ
‘t Is origineel waar
Je bent de sigaar
Als je in Nederland je klauwen uit je mouwen hangk
Ze lijken wel maf
Ze knijpen je af
Waardoor een vrije jongen maar naar één partij verlangk
Deze zinnen uit het lied De Tegenpartij lijken op het lange
lijf van Jelle Meinesz, raadslid voor Groep de Mos/Hart
voor Den Haag, te zijn geschreven. Veel van zijn beweegredenen om de politiek in te gaan zijn terug te vinden in
zijn ervaringen als ondernemer. Sinds het voorjaar van
2018 werkt hij aan oplossingen voor alle inwoners van
Den Haag.
Op de ochtend van het interview ontvangt Jelle mij in zijn
eigen habitat aan de Wingerdstraat. In aanvulling op het
woonhuis loop ik door de showroom van zijn onderneming
City Carpet, een kantoorruimte, een opnamestudio en een
mini-resort bestaande uit een zwembad, buitendouche,
jacuzzi en een buitenbar.
Wanneer ben je begonnen met City Carpet?
‘In 1995. Ik hielp toen een oom van een vriendin, die

samen met haar vader in de tapijten zat. Nou, dat zijn
leuke marges, daar valt wel wat te verdienen dacht
ik bij mezelf. Toen kwam er een pand leeg op de Jan
Hendrikstraat, tegenover een horecabedrijf van mij.
Daar ben ik met hem ingedoken. Voor die tijd heb ik
allerlei cafés en horecagelegenheden gehad. Ik ben
begonnen met een café en een snackbar in Duindorp,
daarna hetzelfde recept in Loosduinen met onder meer
café Colors. Voordat ik begon met City Carpet heb ik
in de stad eetcafé De Blokhut gehad. De laatste kroeg
die ik had in het centrum was Ex-Colors (voorheen
New Game). Net als bij Colors was ook daar gedoe
over geluidsoverlast, aangezwengeld door actieve
buurtbewoners. Waarom worden er dan toch steeds
nog vergunningen afgegeven aan horeca op zulke
locaties? vraag je je af. De inkomsten uit City Carpet
vormen vanaf het begin overigens de hoofdmoot, het
runnen van cafés was eigenlijk een uit de hand gelopen
hobby. De economische crisis heeft me hard geraakt,
maar ik heb me er doorheen geworsteld.’
Waarom ben je de politiek ingegaan?
‘In 2016 liep ik Richard de Mos tegen het lijf in een
strandtent. Het klikte meteen. Dezelfde interesses,
dezelfde meningen. Niet lang daarna ben ik als
bestuurslid voor Groep de Mos aan de slag gegaan,
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vooral om de banden met ondernemers aan te halen
en hen te betrekken bij de partij. De belangrijkste reden om in de politiek te gaan is om met mijn gezonde
ondernemersverstand oplossingen te verzinnen voor
problemen waar inwoners van Den Haag mee kampen.
Door mijn ervaring in de horeca weet ik wat er leeft
in de wijken en de buurten. Veel mensen kennen mij
en ik heb feeling met iedereen. Ik ken verschrikkelijk
veel mensen, van zwerver tot minister bij wijze van
spreken. De politiek is echter een ander verhaal. Ik
leer nog elke dag en vind het steeds leuker worden.’
Wat is jouw inzet in de gemeenteraad?
‘Ik hou me als raadslid vooral bezig met vraagstukken op het gebied van verkeer en leefomgeving. Aan
het gemeentebeleid inzake betaald parkeren erger
ik me mateloos. Niemand wil het, maar het wordt je
door de strot geduwd. Ook in de Bloemenbuurt is na
de recente herinrichting het aantal parkeerplekken
verminderd. Verder vind ik de parkeerzuilen, borden
en Hagenaartjes te lelijk voor woorden. Het is echt
landschapsvervuiling. Mijn motto is een rustiger
straatbeeld. In de raad praat ik vooral over auto’s en
wethouder Van Asten en mijn vrienden van Groen
Links over fietsen. Er moet echter ruimte blijven voor
auto’s en voor de nodige parkeerplekken.’
Terugblikkend op de verkiezingsresultaten van maart
2018 zegt Meinesz het volgende: ‘Ik denk dat Groep de
Mos nog meer stemmen zou kunnen trekken in Den
Haag. Op dit moment is er nog niet sprake van een
juiste afspiegeling van de stad in de raad. Mensen
die normaal gesproken niet gaan stemmen, kunnen
nu wel zien wat we doen en bereiken met onze inzet.’
Wat moet er volgens jou veranderen in de Bloemenbuurt?
‘Den Haag is mooi zoals het is. En dat geldt ook voor de
Bloemenbuurt en het feit dat hier vooral laagbouw is.
Bouwen aan de randen van de stad, zoals op de Binckhorst, is de oplossing. In mijn ogen is de Bloemenbuurt
onveranderd gebleven in al die tijd. Ik ben hier geboren
en getogen en woon er nog steeds met heel veel plezier.
Iedereen let op elkaar in de goede zin van het woord.
Als er iets moet veranderen, dan is het het feit dat
in de afgelopen periode het aantal parkeerplekken
sterk is verminderd. Een goed voorbeeld daarvan is
de aanleg van parkeerplekken bij de Jumbo. Tegelijkertijd zijn er plannen om reguliere parkeerplekken
in de wijk weg te halen (op de Goudsbloemlaan). Ik
ga dan ook met wethouder Van Asten discussiëren
over zijn parkeerbeleid. Verder is de veiligheidssituatie rondom de Zonnebloemschool iets verbeterd in
het afgelopen jaar door de kiss-and-rideplekken op
de Daal en Bergselaan. Het is echter jammer dat er
na de herinrichting geen oversteekplaats is terug-

gekeerd in de Zonnebloemstraat. Door de opening
van de Noordwestelijke hoofdroute (Segbroeklaan/
Sportlaan) is het eenrichtingsverkeer in het meest
smalle deel van de Zonnebloemstraat weer opgeheven. Hierover ga ik vragen stellen aan het college. De
Zonnebloemstraat moet weer eenrichtingsverkeer
worden vanaf de Hyacinthweg.’
Ligt een functie als wethouder in het verschiet?
Meinesz begint eerst hard te lachen, maar vervolgt dan
serieus: ‘Ik kan de toekomst natuurlijk niet voorspellen, maar laat ik eerst maar eens proberen een paar
jaar een goed raadslid te zijn. Ik zie het liefst
een hoog Bruto Haags Geluk voor iedereen.’
Ж

OPROEP
GEZOCHT VRIJWILLIGERS VOOR
INFORMATIEVE HUISBEZOEKEN

De ouderenconsulenten van VÓÓR Welzijn Segbroek
zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zin
hebben mee te werken aan het jaarlijkse onderzoek
naar levensvreugde en algemene gezondheid onder
ouderen. In heel Den Haag worden ouderen uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. U bezoekt
in stadsdeel Segbroek ouderen boven de 75 jaar die
nog zelfstandig thuis wonen en neemt bij hen een
vragenlijst af. Door deze interviews en huisbezoeken
krijgt VÓÓR Welzijn een goed beeld van de oudere
en kunnen we waar nodig preventief hulp aanbieden
op het gebied van allerhande vraagstukken omtrent
het ouder worden. Om vrijwilliger te worden bij VÓÓR
Welzijn dient een verklaring omtrent gedrag te worden
overlegd. Voor meer informatie neemt u contact op
met ouderenconsulent Jeroen van Rossum van Voor
Welzijn Segbroek,
j.vanrossum@xtra.nl
070-2052480
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PROEF LIDMAATSCHAP
SENIOREN LIDMAATSCHAP vanaf
MIDDAG+ JAARKAART
JEUGD KENNISMAKINGSCURSUS
TENNISLESSEN vanaf

€ 25,- voor 3 maanden
€ 90,€ 150,€ 65,- voor 10 lessen
8,50 p.p.
€

21 tennisbanen, waarvan 18 met verlichting, 12 smashcourt banen,
6 premium gravelbanen, 2 gravelbanen en 1 minibaantje
www.htvbergendal.nl voor meer informatie en alle (actie)voorwaarden

Daal en Bergselaan 11 2565 AB Den Haag Bosjes van Pex
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CRYPTO FILIPPINE
De puzzelman en de redactie hebben weer een ware hersenkraker voor u gefabriceerd! Cryptische omschrijvingen
rond een centraal thema. Gelijke cijfers, staan voor gelijke letters. Bij juiste invulling verschijnt in de verticale kolom
iets waar velen in de zomer naar streven. Als handreiking is ditmaal elders in het blad de oplossing opgenomen.
Veel puzzelgenot!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lekker zingen terwijl je je koestert in de warmte
Plek waar Adam en Eva kopje onder gingen
Menselijke slak op twee benen
Bij onraad kiest deze reddende engel het ruime sop
Lekker luchtig voor de onderdanen
Koppels op het naaktstrand
Zelfs Tiger Woods krijgt het hier warm van
1

3

1

6

1

2
3

5

4

7

5

9

6

10

12

9

10

9

4

2
6

5

9

3

E S M É E B I E R S T E K E R (1 3 J A A R )

7
8

10

14

CARTOON
HERINRICHTING

7
8

10

13

1
6

1
6

6

1

5

6

11

4

7

10
9

3
8

7
8

8
8

10

6

9

8. Au, au als je die vergeten bent
9. Opzouten zoemende krengen!
10. Grillverheerlijking
11. Het is even wennen bij het afrekenen
12. Warmtegevoelige dienstregeling
13. Blaas het alarmsignaal bij een rode kring
14. Flink oppompen, anders zak je door

7
5

9
4

9

7
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OPTIMALISERING
WINKELGEBIED
GOUDSBLOEMLAAN

VERKEER

NADRUK OP VERKEERSVEILIGHEID
EN AANTREKKELIJK WINKELEN

E L I S A B E T H VA N E L S E N

K A R E L VA N D E R B E N T

De gemeente Den Haag heeft het voorontwerp gelanceerd van het plan tot optimalisering van de
Goudsbloemlaan. Het betreft fase 2 van de herinrichting van het winkelgebied. Als alle procedures achter de rug zijn, kan het geheel in het najaar op de schop.
De verkeerssituatie op de Goudsbloemlaan baart wijkbewoners en gemeente reeds lang zorgen. Dit heeft ertoe
geleid dat sinds 2014 diverse aanpassingen zijn gerealiseerd. Omdat omwonenden en andere belanghebbenden
de verkeerssituatie nog steeds onveilig vonden, is in 2015
een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in een reeks aanvullende verbeteringen en de start
van een nieuw traject. Het doel was ditmaal naast de verkeersveiligheid ook de kwaliteit en aantrekkelijkheid van
het winkelgebied te verbeteren. Het voorontwerp maakt
duidelijk met welke maatregelen men dit wil bereiken.

Inmiddels is er ook voldoende financiële armslag, waardoor na goedkeuring van de plannen met de uitvoering
kan worden begonnen.
Via een klankbordgroep hebben belanghebbenden uit
de buurt een belangrijke rol gehad in het proces dat tot
het voorontwerp heeft geleid. De groep bestond naast
medewerkers van de gemeente uit enkele bewoners,
ondernemers van de winkeliersvereniging, het Segbroek
College, supermarkt Jumbo, Wijkberaad Bloemenbuurt
De Hyacint, en de wijkagent.

WIJKWIJS N O 3 2019
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NIEUW BESTEMMINGPLAN BLOEMENBUURT
E L I S A B E T H VA N E L S E N

De gemeente Den Haag wil voor de Bloemenbuurt
een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Het vorige stamt uit 2008 en is gedateerd. Doel is de karakteristieke waarden, bebouwing en functies in de
wijk te behouden, en waar mogelijk te versterken.
Grote lijn
Samenvatting voorontwerp
Het overzichtelijker, en dus veiliger, maken van de
kruispunten is een belangrijk uitgangspunt. Dit wordt
bijvoorbeeld gerealiseerd door het weghalen van parkeerplaatsen op de uiteinden van de Irisstraat en het
laten doorlopen van de stoep van de ene naar de andere kant van de straat. Om de snelheid op de rijweg te
verlagen, komen er plateaus aan het begin en het einde
van het winkelgebied (Begoniastraat en Irisstraat).
Een andere ingreep is de aanleg van een breed laad- en
losvak zodat vrachtauto’s niet meer half op de rijbaan
hoeven te staan. De uitrit van het parkeerterrein op het
plein wordt verlegd en komt pal tegenover de doorgang
naar de Anemoonstraat te liggen. Hierdoor ontstaat
één rechte lijn, wat de verkeerssituatie aldaar vereenvoudigt. De notenkiosk verhuist naar de rechterkant
van de uitrijstrook.
Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, wordt het
plein groener door de aanleg van een grasveld en het
planten van meer bomen. Ook wordt de verblijfsruimte
op het plein verbreed. Parkeerhavens komen evenwijdig
aan de stoep te liggen in plaats van haaks erop. Door
deze ingrepen vermindert het aantal parkeerplekken.
Het asfalt op de huidige rijweg wordt vervangen door
klinkers.

Inspraak
Op de website van de gemeente kunt u alle details van
het voorontwerp bestuderen. Opvallend is de omkering
van de rijrichting in de Irisstraat en de Begoniastraat.
Buurtbewoners zijn hiertegen in het verweer gekomen,
evenals winkeliers tegen het verdwijnen van parkeerplaatsen. Reacties en zienswijzen op de plannen zijn
onder meer verzameld tijdens de inloopavond van 15 april
op het Segbroek College. Omwonenden waren hiervoor
per brief uitgenodigd. De toekomst zal leren of dit leidt
tot nadere aanpassing van het ontwerp.
Voor een volledige toelichting op het voorontwerp, zie
denhaag.raadsinformatie.nl/document/7421074/2/
RIS302030

Ж

Het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 betreft in hoofdzaak
een actualisering, een aanpassing aan de bestaande situatie
en gaat dus niet over grote ruimtelijke veranderingen. Het
plan (dat u kunt lezen op de website van de gemeente) is in
overeenstemming gebracht met de huidige wet- en regelgeving en het op dit moment geldende gemeentelijke beleid.
Verder zijn de ruimtelijke ontwikkelingen verwerkt waarvoor
sinds de vaststelling van het vorige plan vergunningen zijn
verleend, zoals de bouw van huizen aan de Begoniastraat.
Met het nieuwe plan voldoet de gemeente ook aan de verplichting de stedenbouwkundige, architectuurhistorische en
cultuurhistorische waarden van het beschermde stadsgezicht
‘Sportlaan - Segbroeklaan en omgeving’ vast te leggen. Ten
slotte zijn de normen voor het aantal parkeerplaatsen van
fietsen en voertuigen in de buurt aangepast op grond van de
parapluherziening parkeren uit 2018.

Functie
Met het nieuwe bestemmingsplan ontstaat een actueel planologisch kader voor de wijk. Het geeft aan wat het toelaatbaar
gebruik is van de gronden binnen het plangebied. Dat gebied is
overigens groter dan wat wij onder de Bloemenbuurt verstaan,
het loopt bijvoorbeeld door tot aan de Valkenboskade. Het
toelaatbaar gebruik is vastgelegd in een plankaart (digitale
verbeelding) en een aantal regels. Beide onderdelen hebben
een bindend juridisch karakter. De bijgevoegde toelichting
helpt bij de interpretatie van kaart en regels. Nadat in de
eerste hoofdstukken de bestaande situatie, het beleidskader
en de milieukwaliteitseisen zijn uiteengezet, volgt de planbeschrijving zelf. Ook wordt ingegaan op de economische
uitvoerbaarheid en de overleg- en inspraakprocedures.

Verruiming
De helft van het document bestaat uit een bijlage waarin
het bezonningsonderzoek uit de doeken wordt gedaan dat
de gemeente heeft laten uitvoeren als opmaat tot het plan.
Op grond hiervan zijn de mogelijkheden voor het realiseren
van dakopbouwen op diverse punten in de wijk verruimd. Dit
aspect heeft tot onrust geleid onder bewoners en was reden
tot het nemen van actie richting de gemeente. Het plan is
gepresenteerd tijdens een informatieavond op 9 mei in het
Segbroek College aan de Klaverstraat.
Wilt u het nieuwe ontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende plankaart en de regels inzien? Bezoek de site van de
gemeente:
denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/
bestemmingsplannen/bloemenbuurt-2018-bestemmingsplan.
htm
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Uw gevel gratis graffitivrij
Ongewenste graffiti

C

ontsiert uw huis en de
straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het
gratis verwijderen.

Meld graffiti

U hoeft het alleen maar

Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met Meldpunt Graffiti:

te melden. Hoe eerder u

meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti
bij komt!

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

DPZ 2016
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www.denhaag.nl/graffiti
161028_DPZ_190x127mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd 1
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VOOR A ANKONDIGING

Zet in uw agenda...

14 SEPTEMBER
Wanneer? Op zaterdag 14 september van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Waar? In het wijkgebouw en in de tuin, Anemoonstraat 25.
Voor wie? Voor jong en oud in de Bloemenbuurt.

wijkfestival

POWER FLOWER
De kracht van de Bloemenbuurt.

Want onze wijk biedt zoveel: winkels, scholen, sportclubs, wijkcentrum De Hyacint met
allerlei activiteiten, scouting, cafés, restaurants en natuurlijk het Rijksmonument
De Papaverhof. Het bestuur en de vrijwilligers nodigen u uit om kennis met elkaar te
maken en met alles wat deze wijk te bieden heeft. Samen zijn we immers nog sterker.
Dus bent u nieuwsgierig of heeft u gewoon zin in een leuk feestje?
Reserveer dan zaterdagmiddag 14 september in uw agenda.
Nadere details volgen in een later stadium, houd daarvoor onze Facebookwww.facebook.com/bloemenbuurt/
pagina in de gaten via

35

36

WIJKWIJS N O 3 2019

Op blije voeten- pedicure

• Professionele pedicurebehandeling •

Afspraak maken?
Bel: 06-83798462

• Voetmassage •

Asterstraat 138
www.opblijevoeten.nl

(ook voor Ooievaarspashouders)

Nieuw in de regio

Outdoor BSO
Een heel nieuw concept van Zo Kinderopvang!
Dé BSO voor kinderen die willen slootje springen, bomen klimmen en hutten bouwen.
Kortom, die de natuur als speelplek willen ontdekken.

Meer info
rm
m 06 15 55 atie:
65 90
e ferguson
@
w www.zo zokinderopvang.nl
kinderopv
ang.nl

Avonturen beleven en uitdagingen aangaan, dat wil toch iedereen!
ere:
Wij halen kinderen op bij onder and
orischool, OBS Bohemen Kijkduin
Hague, Eerste Nederlandse Montess
the
of
ol
Scho
l
iona
rnat
Inte
ol,
European Scho

POSTADRES / SECRETARIAAT

140 70 (keuzemenu)

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag

denhaag.nl

contactcentrum@denhaag.nl

070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
wijkberaad@dehyacint.nl
dehyacint.nl
facebook.com/bloemenbuurt
twitter.com/wbbloemenbuurt
nextdoor.nl

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK
Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
070 - 353 57 00
STADSDEELWETHOUDER
Robert van Asten

BESTUUR

robert.vanasten@denhaag.nl

SERVICEPUNT XL
Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd, ouder worden

Voorzitter
Klaartje de Vrueh
kdevrueh@gmail.com

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
voorwelzijn.nl

Secretaris
Jurrie Vos
jcvos@ziggo.nl

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP
Avond, nacht, weekend

Overige leden
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12

070 - 346 96 69
ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com

112
POLITIE (GEEN SPOED)

Marcel Bril
marcel@marcelbril.nl

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM

06 - 147 978 75

Bureau Segbroek
0900 8844

Geert van Drimmelen (pm)
WIJKAGENT

gmvd@hetnet.nl

Pascalle Visser
pascalle.visser@politie.nl

Jan Vonk
edzard.jan@ziggo.nl

06 - 108 986 16
SCHOOLWIJKAGENT

Marja Venema - van Zijderveld
06 - 260 84 379
LOKAAL 7
Informatie en reserveringen
Saskia de Swart
lokaal7@dehyacint.nl
BEHEER WIJKCENTRUM
Jan 't Hart + Inger Klarenbeek
hartveer@casema.nl
06 - 48 04 65 56
WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12
Arnold van der Heijden
arnoldvdh47@gmail.com
TUINWERKGROEP
Leo van der Wijden
le.wijden@wxs.nl

Vacant
schoolwijkagent.segbroek@politie.nl
BR ANDWEER (GEEN SPOED)
070 - 424 46 00
DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O.
Avond, nacht, weekend
070 328 28 28
WIJKBUS SEGBROEK
Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur)
070 - 368 50 70
TAXIBUS
Regiotaxi Haaglanden
088 966 60 00
GROF VUIL
Op afspraak gratis opgehaald
070 - 366 08 08
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WIJKBER A AD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'
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ADVERTEREN IN WIJKWIJS

COLOFON

UITGAVE
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Jaargang 41 - nummer 3 - juli 2019
OPLAGE EN FREQUENTIE
3000 exemplaren
Verschijnt 5 x per jaar in de maanden
februari, april, juli, oktober en december

Formaat BxH		

1 nummer		5 nummers

1/8

87 x 60

mm

€

25

€

112,50

1/4

87 x 126

mm

€

40

€

180,—

1/3

180 x 82

mm

€

50

€

225,—

1/2

180 x 126

mm

€

75

€ 337,50

1/1

180 x 257 mm

€

125

€ 562,50

AZ

190 x 277 mm

€

150

€

675,—

COPYRIGHT

Overname van foto’s, artikelen of gedeelten daarvan is alleen
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en met
bronvermelding.

BEZORGING
Marianne Wijsman
070 – 363 58 95

REACTIES EN INGEZONDEN BIJDR AGEN
REDACTIE
Elisabeth van Elsen 		

Michel van Schie

Gerard Stroucken 		

Jurrie Vos

Dick van der Zwaard		

Josje van Beek

Anje Broekman		

Dave Heins

Annemarie van Oorschot Gerard Putman
Take Padding
REDACTIEADRES
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
redactiewijkwijs@gmail.com

Anonieme inzendingen worden geweigerd.
De redactie behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, teksten in te korten of bijdragen te weigeren.

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!
Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m2) op de eerste
etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 met
vergaderwerkplek en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden
door groepen tot 30 personen en er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht
voor maximaal 8 personen per dag. De basisvoorzieningen omvatten
het gebruik van internet via Wifi, printer, flip-over en koffie/thee. Een
beamer is in overleg beschikbaar. Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen naar Saskia de Swart:
lokaal7@dehyacint.nl

FOTOGR AFIE
Elly Asscheman

Uitslag Wijkwijsgraptogram Wijkwijs 2, 2019

Karel van der Bent

Verticaal: Het wijkblad gaat er bijkans aan onderdoor: BEZWIJKWIJS
1. De reien uit de Griekse tragedie staan tussen het graan: spreekkorenBloem 2. Goedheiligman die naar voorjaarsbloemen ruikt: hyacintErklaas 3. Leerlingen met de handen hierin slagen niet op deze school:
SegbroekZakken 4. Aantal minuten nodig om klimaatsverandering aan
te tonen BeWijstijd 5. Donkerroze bloem met zure nasmaak: azaleazIJn
6. Met deze voorloper van de Jumbo botert het goed: Konmargarine 7.
Politieman die de buurt ontvlucht: uitWijkagent 8. Rijksmonument gaat
alliantie aan met de Gouden Koets PapaverhofrIJtuig 9. Deze bloem
loopt niet hard: wandelStokroos

CARTOON
Esmée Biersteker
ONTWERP
Niels Biersteker
niels@designink.nl
DRUK
Drukkerij Quantes, Rijswijk
ADVERTENTIES
Marja Venema - van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com
06 - 26 08 43 79
SLUITINGSDATUM KOPIJ
22 september 2019
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 4
18 oktober 2019

Uitslag Crypto Filippine Wijkwijs 3, 2019 | PUZZELHULP
1. Lekker zingen terwijl je je koestert in de warmte (kampVuur); 2. Plek
waar Adam en Eva kopje onder gingen (zwempAradijs); 3. Menselijke
slak op twee benen (bacKpacker); 4. Bij onraad kiest deze reddende
engel het ruime sop (strAndwacht); 5. Lekker luchtig voor de onderdanen (teeNslippers); 6. Koppels op het naaktstrand (blooTstellen);
7. Zelfs Tiger Woods krijgt het hier warm van (hIttegolf); 8. Au, au als
je die vergeten bent (zonnEcrème); 9. Opzouten zoemende krengen!
(antimuGgenspray); 10. Grillverheerlijking (barbEcuesaus); 11. Het is
even wennen bij het afrekenen (vreemdeValuta); 12. Warmtegevoelige
dienstregeling (tropenrOoster); 13. Blaas het alarmsignaal bij een rode
kring (tekEnbeet); 14. Flink oppompen, anders zak je door (Luchtbed);
verticaal: vakantiegevoel.
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GEHANNES MET VUILNISCONTAINERS
K A R E L VA N D E R B E N T

Ernaast in plaats van erin
Op vrijdag 28 april zie ik een grote hoeveelheid plastic zakken
naast de containers. De gemeente laat ze niet tijdig legen,
denk ik dan. Ik zie een meeuw opgewekt pikken maar heb de
juiste camera niet bij me. Snel terug naar huis.
Niet vol!?
Als ik weer terug ben is een dame bezig de troep op te
ruimen. Vies karweitje, vindt ze, je weet maar nooit. Dus de
containers hadden nog voldoende ruimte? Ze waren helemaal
niet te vol! Zijn er dan mensen die het al heel wat vinden om
een volle zak naar de milieustraat te brengen? Ik mag mevrouw
fotograferen voor Wijkwijs en gooi zelf ook een aantal zakken
in de containermuil.

Tjokvol
En dan: op vrijdag 3 mei om 14.00 uur blijken alle containers
echt tjokvol te zitten, niet meer open te krijgen. Verspreid
ligt er wat plastic, maar nog geen opeenhoping van zakken.
De gemeente zou er verstandig aan doen de containers op
vrijdag te legen, want velen lijken die dag hun afval weg te
brengen en het is nog niet eens weekend.
Help mee
Navraag leert dat de gemeente binnen drie dagen na een
melding in actie komt. Standaard de boel laten legen op
een vast tijdstip in de week is niet mogelijk. Wel wordt vaker
gesurveilleerd naarmate er meer meldingen komen. Dus ligt
er van alles naast? Bel, mail of gebruik de BuitenBeter app.
Samen houden we de Goudsbloemlaan schoon.
14070

denhaag.nl

buitenbeter.nl

VANAF DE TOP
VAN DE DUINEN

HEBBEN WIJ EEN HELDERE VISIE
OP UW WONING
Laan van Meerdervoort 708a - 2506 CC Den Haag
Verkoop: (070) 368 94 96 - Verhuur: (070) 325 03 93
E-mail: info@belderbos.nl - Internet: www.belderbos.nl

