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VAN DE REDACTIE

Voorwoord

Jaren geleden had de Volkskrant een rubriek
waarin mensen vertelden wat hun lievelingswoord was. Ik ben gek op ‘dwarsbomen’, of liever: gedwarsboomd, dat klinkt nog donkerder,
definitiever.

Heel lief, dicht bij elkaar, zitten ze een ijsje te eten, buiten.
Eigenlijk is het net te koud, maar ze kletsen en lachen zich
warm. Af en toe - net op tijd - likken ze aan de aardbeienbol
zodat die niet druppelt op broek of shirt. Het zijn vrienden,
al vanaf de crèche op de Anemoonstraat. Op deze vroege
avond ontmoeten de jongens elkaar toevallig, omdat de
papa van de een en de mama van de ander besloten hebben
dat de kinderen wel een ijsje hebben verdiend. De ijswinkel
als ontmoetingsplek, maar het kan net zo goed in de rij bij
een winkel of het sportveld zijn.

Je ziet het voor je, een boom - een woudreus,
natuurlijk - die als een onoverkomelijke barrière
over je pad ligt, je de weg verspert. In vroeger
tijden deed men bij het vallen van de avond
niet alleen de stadspoort op slot, ook legde men
boomstammen dwars over alle toegangswegen.
Om ongewenste indringers buiten te houden.
Zelfs rivieren werden afgesloten met stevige
exemplaren, met kettingen vastgeklonken
aan beide oevers. Die letterlijke betekenis is in
onbruik geraakt, maar gelukkig is het woord in
figuurlijke zin nog steeds aanwezig in onze taal.

En dan het wijkfestival Power Flower, midden september in
ons wijkgebouw. Het was een mevrouw met een rollator die
veel indruk op me maakte. Ze kwam als een van de eersten
en toen ze wegging straalde ze helemaal en zei: ‘het was
geweldig, ik heb zo genoten.’ Ze had ontmoet, met mensen
gesproken en ze had een mooie middag.

Taal, het gereedschap van de schrijver. Woorden rijgen zich aaneen tot zinnen, zinnen tot
teksten, met leestekens om het talige verkeer
in goede banen te leiden. Anders is het een hele
klus het geheel te ontcijferen.

Het wijkcentrum De Hyacint is al voor veel mensen een
ontmoetingsplek: samen bridgen, de tuin onderhouden,
koken, breien, lezen, schaken, jeu-de-boulen, yoga-en,
zingen. Het zou mooi zijn als het gebouw en de tuin voor
nog meer wijkbewoners een decor voor ontmoeting wordt.

Ik hoop ook u te ontmoeten.
Marcel Bril
Bestuurslid

© Glazestock | Illustrate: Vivek

Dat genieten van ontmoetingen, de openheid en onbevangenheid, ik leer het van mijn zoon van vijf. Het kan hè, gewoon
in onze Bloemenbuurt. In het wijkgebouw, de speeltuin of
op een terras.

In deze Wijkwijs weer veel prettig leesbare teksten.
Met dartele, speelse woorden als kwispelen en
knisperen. Met opeenstapelingen als glasvezelnetwerk, nieuwe woorden als mobiliteitsgeluk,
ouderwetse als gaarkeukens. Met alliteraties
als burendag barbecue, hedendaagse hits als
plasticsoep en burgerparticipatie, schattige
woordjes als dropjestegels. En niet te vergeten
het Haagse dialect: ‘lekkâh’. Ze geven een glimp
van waar de artikelen over gaan.
En dat alles verluchtigd, om maar eens een deftig
woord te gebruiken, met prachtig beeldmateriaal
van onze fotograaf. En geassembleerd, om er
eens een technische term tegen aan te gooien,
tot een prachtig magazine door onze vormgever.
Wat is taal toch rijk.
Veel plezier met deze nieuwe Wijkwijs.
Elisabeth van Elsen

VOORWOORD
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BOMEN- EN
BLOEMENBUURT
IN DE TOP TIEN
INTERVIEW

MET STADSDEELDIRECTEUR
ANNETTE DE GR AAF

In de reeks interviews met politici en bestuurders is het nu tijd geworden om met Annette de Graaf
- stadsdeeldirecteur van stadsdeel Segbroek - in gesprek te gaan. Het beleid van de verzamelde wethouders en de besluiten daarover in de gemeenteraad slaan natuurlijk ook neer in onze buurt. Het
gesprek vindt plaats op het stadsdeelkantoor aan de Fahrenheitstraat.

GER ARD PUTMAN

G E M E E NTE DE N HA AG
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Voordat de eerste vraag überhaupt gesteld kan worden,
deelt Annette de nodige complimenten uit aan het adres
van de samenstellers van de vernieuwde Wijkwijs: ‘de
kwaliteit is in korte tijd sterk verbeterd. Ik ben echt
onder de indruk.’
Wat was je motivatie om eind 2016 aan de slag te gaan als
stadsdeeldirecteur?
‘Hiervoor werkte ik bij de GGD op het gebied van
perinatale gezondheid (de laatste weken van de zwangerschap en de eerste weken na de geboorte van een
kind, red.). De perinatale sterfte in Den Haag was het
hoogst van heel Nederland en dat moest naar beneden. Met name in de achterstandswijken was dit veel
hoger dan in andere wijken. Bovendien was er sprake
van een moeilijke afstemming tussen gynaecologen,
verloskundigen en ziekenhuizen. Daar hebben we
heel hard met elkaar aan gewerkt. Daardoor zag ik
wat je kon betekenen qua leefbaarheid voor mensen
in een stadsdeel. Ik ben altijd bevlogen geweest voor
het welzijn van mensen in hun omgeving. Dat stond
en staat bij mij centraal, ook in mijn werk vanuit het
stadsdeel voor de Bloemenbuurt.’
Hoe gaat het met de uitvoering van het Wijkprogramma
2016 - 2019?
‘Dat vordert gestaag, maar er blijven onder meer
uitdagingen rondom de Goudsbloemlaan als het
gaat om economische weerbaarheid en veiligheid.
Het is van enorm belang voor de sociale cohesie dat
mensen hun boodschappen in de eigen buurt kunnen
doen bijvoorbeeld. Overigens gaan we binnenkort
aan de slag met een zogeheten Wijkplan. We gaan
in samenwerking met buurtbewoners en andere
stakeholders een aantal wijkopgaves formuleren.
Het voorwerk daarvoor - het verzamelen van harde
data - is verricht in het onderzoek Prettig Wonen.
CBS Urban Data Center/Den Haag. Met een 7,9 staat
de Bomen- en Bloemenbuurt op de achtste plek van
alle 44 wijken in Den Haag.’
Waarop ben je trots?
‘Op de 'dropjestegels' die weer terug zijn in de Papaverhof. Deze tegels - met een salmiak-motief - zijn
verplaatst van de Nieboerweg. Op de goede samenwerking tussen het stadsdeel en de bewonersorganisaties. Op de medewerkers van het stadsdeel, omdat
ze inmiddels hun beperkingen kennen en meer en
beter in contact treden met bewoners. Op de grote
hoeveelheid kinderspeelplaatsen in de buurt. Ik ben
minder trots op het beperkte aantal plekken voor jongeren in de Bloemenbuurt. Ook had de herinrichting
van de Zonnebloemstraat meer in gezamenlijkheid
kunnen worden ontwikkeld.’

ANNETTE IN VOGELVLUCHT
‘De drijfveer in mijn werk is bij te dragen aan een
duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor
iedereen in al zijn facetten. Ik hecht aan gelijke kansen en mogelijkheden. Na de start van mijn werkzame
leven in 1983 heb ik 20 jaar in het buitenland gewerkt.
Waaronder in Honduras, Bolivia, Nepal en Costa Rica.
Van 2005 tot 2016 werkte ik onder meer als programmamanager in de publieke sector op het gebied van
publieke gezondheid in Utrecht en later in Den Haag.
Sinds 1 december 2016 ben ik stadsdeeldirecteur van
stadsdeel Segbroek.
Ik sta bekend als een vernieuwer, die houdt van uitdagingen. Ik ga voor een integrale aanpak, waarbij ik
complexe vraagstukken niet uit de weg ga. Maar ik kijk
ook naar de mens en de vraag achter de vraag. Wat
kan ik in mijn hoedanigheid als stadsdeeldirecteur
bijdragen aan het welbevinden van de bewoners van
dit mooie en groene stadsdeel? Wat ik geleerd heb in
mijn eerdere functies in binnen- en buitenland is dat
je het samen moet doen. Samen oplossingen zoeken
in kleine en grote zaken. Daar ligt vaak de uitdaging.’

Wat is de grootste uitdaging als het gaat om de openbare
ruimte?
‘Leefbaarheid. Op ‘straat’ ontmoeten mensen elkaar.
Echter, het combineren van diverse, uiteenlopende
belangen van bewoners blijft een puzzel. De druk
op de openbare ruimte is enorm. Er woedt bijna een
gevecht om de stoep. En die kan eigenlijk niet smaller.
Naast voetgangers, moet er plek zijn om auto’s en
fietsen te kunnen parkeren en voor ondergrondse
afvalcontainers (ORAC’s). De vraag is dan of je elkaar
nog kunt ontmoeten op de stoep.

ER WOEDT BIJNA EEN
GEVECHT OM DE STOEP
Aan het einde van het gesprek vertelt Annette kort
over het recent toegekende budget van € 30.000,- voor
initiatieven om de buurt leuker, groener en aantrekkelijker te maken. De wijze waarop het budget wordt
verdeeld, is nog onderwerp van gesprek. De kans
bestaat dat er een wedstrijd wordt uitgeschreven
en dat buurtbewoners digitaal voorstellen kunnen
inzenden. Vervolgens wordt er dan over gestemd.

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

ENERGY PARTY IN DE FAHRENHEITSTRAAT!
Werkgroep Duurzaamheid Bloemen- en Bomenbuurt (BLOB) organiseert een Energy Party.
Waar:
Bij Anne en Max in de Fahrenheitstraat 472
Wanneer: Donderdag 24 oktober om 19.30 uur
Doel:
Inzicht krijgen in onze energiekosten en de
mogelijkheden om daar op te besparen
Neem de laatste jaarlijkse eindafrekening van je energieleverancier mee en de afmetingen van je huis (zie
bijvoorbeeld de WOZ-aanslag). Als blijkt dat je meer
energiekosten hebt dan anderen, dan bekijken we wat
daar eventueel aan te doen is.

Aanmelden wordt op prijs gesteld.
Voor Informatie en aanmelden mail naar:
duurzameblob@gmail.com
Energyparty.nl
Zie ook:
Tot donderdagavond

24 OKTOBER
19.30 UUR!

Razendsnel internet
voor de Bloemenbuurt
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TA K E PA D D I N G
K A R E L VA N D E R B E N T

DOWNLOADEN MET 1 GB PER SECONDE

KLEIN VERSLAG

Het kan u nauwelijks ontgaan zijn: op korte termijn krijgt heel Segbroek supersnel internet via
glasvezel. Op 9 september werd de eerste gebruiker op het Chrysantplein feestelijk aangesloten
op het nieuwe glasvezelnet.
Onze straten waren net bekomen van de
grote werkzaamheden aan riool en bestrating; en weer gingen ze open, nu voor de
paars roze glasvezelkabels van T-mobile.
Gelukkig was door een nieuwe wijze van
aanleggen elke stoep weer dezelfde dag
dicht. Door de komst van dit glasvezelnetwerk zal volgens T-Mobile voor klanten een
downloadsnelheid van 1 GB per seconde mogelijk zijn.
Supersnel; en meerdere apparaten kunnen tegelijkertijd
worden aangesloten zonder dat dit ten koste gaat van
de internetsnelheid.
De aanleg van dit glasvezelnetwerk is daarnaast noodzakelijk voor de komst in Den Haag van een 5G netwerk.
Den Haag wil in 2020 de eerste stad in Nederland zijn
met zo’n mobiel 5G netwerk. Doordat Hagenaars, bedrijven en de overheid steeds meer gebruik maken van
internet, kan het huidige 4G netwerk op termijn de
alsmaar groeiende vraag naar data niet meer aan. Ook
wil de gemeente in de nabije toekomst vaker ICT gaan
inzetten voor de uitvoering van haar publieke taken
(de zogenaamde ‘Smart City Strategie’), bijvoorbeeld
door via sensoren in de weg een beter beeld te krijgen

van verkeersdrukte, waarop verkeerslichten
direct kunnen anticiperen. Dat kost allemaal
extra dataverkeer; het 5G netwerk maakt het
straks mogelijk.
Niet iedereen is even blij met de komst van
glasvezel en 5G. Er is geklaagd over onduidelijke berichtgeving door de gemeente over
de omvang van het glasvezelnetwerk, ten tijde van
vergunningverlening. Daarnaast is er begin september
een demonstratie in het centrum gehouden over de
mogelijke schade voor de mens door de straling van 5G.
De gemeente wijst echter op diverse wetenschappelijke
rapporten die stellen dat 5G geen gevaar vormt voor de
gezondheid.
Iemand die zeker niet klaagt, is Roeland Meijer, bewoner
aan het Chrysantplein die als eerste is aangesloten op het
glasvezelnetwerk. Er werd op 9 september in zijn woning
een heus feestje gemaakt van zijn aansluiting, samen
met alle betrokken partijen bij het glasvezelnetwerk.
936 MB per seconde downloadsnelheid werd gemeten:
missie geslaagd, echt razendsnel internet.
t-mobile.nl/glasvezeldenhaag
Voor meer info:

Ж
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IEDEREEN DIE MEELOOPT VULT DE
STILTE OP ZIJN EIGEN MANIER

STILTEWANDELING:
OP PAD NAAR RUST
EN VERDIEPING
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 E N M I N K E W I E R S M A - , S M I T H

VERSLAG

‘Beter een hand gevuld met rust, dan twee vuisten vol zwoegen.’ Zo luidt de spreuk waarmee
ik op weg ga tijdens de stiltewandeling. Ik zocht een turquoise kaartje uit de overwegend roze
stapel meditatieteksten.
Er rinkelt een bel met ‘Beter een vogel in de hand, dan
tien in de lucht’, maar het wrikt een beetje. Betekent
‘Beter iets dan niets’ hetzelfde als: je kunt beter niksen
in plaats van maar te ploeteren? Moet je het hoofd koel
houden en je nobele streven loslaten? Gaat het om het
inbouwen van adempauzes in je leven? Om evenwicht?
Ik kom er niet uit, laat het waaien, ontspan mijn handen.
Voorlopig concentreer ik me maar op het lopen.

Avontuurlijk terrein
Dat vraagt enige aandacht, want Lineke leidt ons
dwars door de duinen. Zandweggetjes, bosschages,
zwiepende takken, knisperende schelpenpaden, bobbe-

lige grasveldjes. Ik dacht dat ik de duinen aan de Laan
van Poot aardig kende maar struin over onvermoede
paden. Het zand voelt nu eens warm, dan weer koud
aan tussen mijn tenen (de zon komt op dit vroege uur
blijkbaar nog niet overal). Slangenkruid, teunisbloemen,
jacobskruiskruid (dat is toch heel giftig!). Hier en daar
een forse hoop van de Schotse hooglanders (zouden we
die nog tegenkomen?). Ik houd mijn ogen op de grond
gericht om mijn voeten bewust te plaatsen en mijn geest
zo leeg mogelijk te maken. Mijn blik vangt van alles,
gedachten borrelen op, rijgen zich aaneen. Het hoofd
laat zich blijkbaar niet zo makkelijk uitschakelen. Ik
accepteer het en geniet.
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Vrije ruimte
Ik ben uitgenodigd door Minke. Sinds anderhalf jaar
organiseert ze samen met Lineke eens in de maand
een stiltewandeling. Belangstellenden zijn van harte
welkom en kunnen zich via hun site aanmelden om mee
te lopen. Even niet worden opgeslokt door de drukte
van alledag, van werk en gezin, van het gevoel: ik kan
niet eens mijn eigen gedachten meer volgen! Even
ruimte voor jezelf, voor bezinning, in de vrije natuur.
Een van hen gaat voorop en wijst de weg, de ander
sluit de rij. Sinds ze ooit iemand onderweg verloren,
is dat vaste prik. Soms kiezen ze een spannende route
en moet je ook enige energie in het lopen zelf steken,
meestal gaan ze over makkelijk begaanbare paden. Na
afloop drinken ze met degenen die dat willen koffie
bij een strandtent. Dan is er ruimte voor een gesprek
en het uitwisselen van ervaringen.

Rust en samenzijn
Er is een groepje van vijf vaste lopers, overwegend
vrouwen, de enige man is deze zondag afwezig. Ieder beleeft de stilte op zijn eigen
manier. Minke neemt bewust
de tijd en rust om te reflecteren op de keuzes waarvoor ze
staat en vindt het heerlijk om te
zien hoe de natuur in de duinen
telkens verandert. Lineke gebruikt de wandeling
om in gesprek te gaan met god en te genieten van
zijn schepping. Caroline loopt gezellig met haar 14
maanden oude dochter op haar rug. Het moederschap
heeft een andere dynamiek gegeven aan haar leven
en tijdens het wandelen vindt ze even de tijd om te
zijn, om in de natuur te zijn. Marloes wandelt veel
en de stiltewandelingen waren na haar verhuizing
naar Den Haag een goede manier om de omgeving te
leren kennen en nieuwe mensen te ontmoeten. Het
concept van rust en samenzijn spreekt haar aan en
de mediatietekst zet haar gedachten op een bepaald
spoor, als een extra prikkeling.

Najagen in de wind
De meditatiekaartjes verzamelen
Minke en Lineke overigens gaandeweg. Als ze iets tegenkomen dat
hen frappeert, dan schrijven ze het
op en nemen ze het mee. Daar zitten ook uitspraken
uit de bijbel bij, zoals de mijne, die uit Prediker 4: 6
komt. Ik zoek de tekst thuis later op en lees allerlei
interpretaties. Het blijkt voor velerlei uitleg vatbaar.
Zelf houd ik het op: jaag niet het onmogelijke na en
neem op tijd je rust.
Ook een keer meewandelen? Geef je op via de site
bezinstiltewandelingen.nl

Ж

Plastic
en
Ro meinen
We zijn alweer bijna twee maanden aan het
werk of op school. En het is ook alweer bijna
herfstvakantie!
Als je op het nieuws iets hoort over het milieu,
dan gaat het bijna altijd over de plasticsoep,
of te veel afval op straat. Dat zijn problemen
waar je makkelijk iets tegen kunt doen. Je kunt
bijvoorbeeld je plastic niet op straat gooien
maar gewoon in de prullenbak. En als je het
plastic gaat wegbrengen naar de containers
en ze zitten vol, leg het er dan niet naast,
maar neem het gewoon weer mee naar huis
totdat er wel ruimte is. Wat ook helpt is als
je één of twee keer per maand een plastic
zak pakt en al het plastic dat je tegenkomt
op straat erin doet. En als je klaar bent, gooi
je het in de container. Dan komt het plastic
niet in het milieu, maar wordt het gerecycled.
Dus minder plasticsoep en minder afval op
de straten!
Vorige keer had ik beloofd dat ik over tweeduizend jaar geleden zou schrijven. Ik ben van
alles gaan opzoeken en dit is eruit gekomen.
Tweeduizend jaar geleden (in de tijd van de
Romeinen) leefden hier wel degelijk mensen.
In Ockenburg is een klein fort gevonden.
Dat fort dateert uit 150 na Chr. Rond het
fort zijn drie paardengraven gevonden. De
paarden hadden een ernstig doorgezakte
rug. Dat zou kunnen komen doordat er een
zware berijder op had gereden, misschien
wel met een wapenuitrusting. Wie weet waren
de berijders wel krijgers!
Volgende keer zal ik verder schrijven over
de Romeinen.
Groetjes, Jente
JENTES VERHA AL
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WIJKVOORZIENINGEN

M I C H E L VA N S C H I E

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

BUURTBAKFIETS MAAKT
ENTREE IN BLOEMENBUURT
Sinds half september zijn in onze buurt opvallende gele bakfietsen in het straatbeeld verschenen.
De Bloemenbuurt is een van de negen Haagse buurten waar de buurtbakfiets van Cargoroo wordt
uitgetest. Voorafgaand aan de start van het project hebben wijkbewoners hierover een brief van
de gemeente in de bus gehad.
Na deelauto’s, deelfietsen zijn er nu dus ook deelbakfietsen.
En het is niet zomaar een bakfiets. Met een grote laadbak,
gordeltjes voor twee kinderen, Maxi-Cosi adapters en een
actieradius van 100 kilometer is de elektrische buurtbak-

fiets een praktisch en milieuvriendelijk vervoersmiddel
voor ritten in de stad. Jelle Maijer is een van de drie
oprichters van de Amsterdamse start-up Cargoroo. Hij
vertelt hoe hij op het idee van de buurtbakfiets kwam.
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‘In Amsterdam is er met de auto vaak geen doorkomen
aan en blijkt de bakfiets, en zeker als die elektrisch is,
een ideaal alternatief te zijn. Die praktijkervaring legde
twee jaar geleden de basis voor Cargoroo.’

Samenwerking met de gemeente
De buurtbakfietsen hebben een vaste plaats. In de Bloemenbuurt staan er verspreid over de wijk acht stuks. Ook
de aangrenzende Bomenbuurt is geselecteerd om mee te
doen. In totaal staan 50 leenbakfietsen verspreid over
negen deelnemende buurten, die in nauw overleg met
de Gemeente Den Haag zijn geselecteerd. Criteria waren
onder andere de aanwezigheid van veel jonge gezinnen
en ondernemers. De test is een van de deelprojecten van
de mobiliteitstransitie, waarvoor wethouder Robert van
Asten van mobiliteit verantwoordelijk is: ‘Zoals het nu
gaat stevenen we af op een verkeersinfarct, wat we alleen
met scherpe keuzes kunnen voorkomen. Dat zijn onder
meer beter en sneller openbaar vervoer, meer ruimte
voor de fiets, veiligere wegen en (vooral) een ingrijpende
gedragsverandering van de verkeersdeelnemers. Nu wordt
45 procent van de binnenstedelijke ritten tussen de 5 en
7,5 kilometer met de auto afgelegd. Voor die afstanden
zijn tram en fiets veel geschikter,’ aldus de wethouder die
op 15 september persoonlijk aanwezig was bij de Haagse
kick-off op het Koningsplein, waar geïnteresseerden de
bakfiets konden uitproberen.

Alternatief
Volgens Jelle Maijer is de buurtbakfiets een goed alternatief voor de tweede auto. ‘Je hebt geen parkeerprobleem
en je kunt met gemak alle boodschappen kwijt en kleine
kinderen breng je er veel sneller mee naar school. Voor de
prijs hoef je het niet te laten, want het gebruik kost met
een uurtarief van 3,50 euro, nog geen 6 cent per minuut.
Parkeren buiten de eigen zone kost veel meer. Ik vind dat
de bakfiets voor een veel grotere groep mensen beschikbaar moet zijn. Daarnaast past dit ‘mobiliteitsgeluk’ bij
een groenere stad, met minder auto’s.’ De buurtbakfiets
is ook een alternatief voor een eigen bakfiets. De vaste
plaats is doorgaans op een straathoek, zodat ze zo min
mogelijk in de weg staan.

Vliegende start
Na de start half september waren er binnen een week 600
geregistreerde gebruikers in Den Haag. Even was het zelfs
zo druk dat de registratiesite tijdelijk onbereikbaar was.
Jelle: ‘Dat zijn kinderziekten die we gelukkig snel hebben
kunnen oplossen. Voor veel mensen is een eigen elektrische bakfiets financieel niet haalbaar, zo kost de bakfiets
die wij gebruiken ongeveer zoveel als een tweedehands
auto. De bakfietsen zijn afkomstig van Urban Arrow, die
de tweewielers assembleert in een sociale werkplaats in
Utrecht. Het is dus een product van eigen bodem.’

De praktijk
Gebruikmaking van de bakfiets begint met registratie
op
www.cargoroo.nl. Daarna is het een kwestie van
de app (iOS of Android) downloaden. In de app zijn de
beschikbare buurtbakfietsen zichtbaar en kan het gekozen exemplaar worden gereserveerd. Met de mobiele
telefoon wordt de bakfiets van het kettingslot gehaald. Na
gebruik moet de bakfiets altijd op dezelfde plaats worden
teruggezet. De kosten worden automatisch afgeschreven.
De mensen van Cargoroo houden de accu-status van alle
fietsen in de gaten en rijden rond met een bakfiets om
de accu’s wanneer nodig te wisselen. Volgens Jelle is er
een diverse groep gebruikers die de buurtbakfiets voor
de meest uiteenlopende dingen gebruikt. Zoals mensen
die ermee met de hond naar het strand gaan of die een
Marktplaatsaankoop willen oppikken. ‘Er zijn ook ouderen die hun partner voorin de bak meenemen. Het zijn
toepassingen waar we in eerste instantie niet aan
Ж
hebben gedacht.’

OPROEP
FLORENCE ZOEKT VRIJWILLIGERS
VOOR ONTMOETINGSCENTRA
Zorgaanbieder Florence heeft in Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Voorschoten en Den Haag 17 ontmoetingscentra.
Hier kunnen ouderen, veelal met de diagnose dementie,
invulling geven aan hun dag. Elke dag worden leuke en
gezellige activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijk
koffie drinken en lunchen, wandelen, het lezen en bespreken van de krant, bloemschikken, biljarten, kaarten
of spelletjes doen. Ook uitstapjes staan regelmatig op
het programma.
Voor het begeleiden van al deze activiteiten is Florence
op zoek naar vrijwilligers. Het is zinvol en prettig vrijwilligerswerk en met 17 locaties is er altijd wel een ontmoetingscentrum in de buurt. De werkzaamheden en tijden
worden in overleg bepaald. Florence beschikt over de
kwaliteitsonderscheiding ‘Goed Geregeld’. Dit landelijke
keurmerk van de vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk (NOV) wordt toegekend aan organisaties die het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk
organiseren. Vrijwilligers ontvangen naast de glimlach
van onze cliënten, ook een sfeervolle werkomgeving, een
kerstpakket, een nieuwsblad en eventuele vergoeding
van de reiskosten. Er is een wederzijdse proefperiode
met goede begeleiding.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met Jan Oosterling via:
06 - 398 507 78.
jan.oosterling@florence.nl en
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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.

WIJKWIJS N O 4 2019

Bloemenbuurt
in de herkansing

D AV E H E I N S

OMROEP WEST

A ANKONDIGING

De Bloemenbuurt heeft in de afgelopen oudejaarsnacht nergens een vuurwerkvrije zone ingericht. Het plan mensen te vrijwaren van oorverdovend lawaai was in rest van de stad een groot
succes. De actie van de gemeente is ook dit jaar van kracht, zodat onze wijk in de herkansing komt.
Vanaf 1 oktober zijn borden met de tekst: ‘Hier geen
knalvuurwerk afsteken’ gratis af te halen bij het stadsdeelkantoor. Aanmelden kan via denhaag.nl/jaarwisseling. Eind vorig jaar plaatsten bewoners op zeker 36
plekken - straten, pleinen, parken, speeltuinen - borden
met het verzoek het knalvuurwerk daar achterwege te
laten. Het jaar ervoor waren er 18 initiatieven.

Samen afspraken maken
De bedoeling is dat buren samen afspraken maken over
de plaatsen waar zij niet willen worden opgeschrikt door
knallen. Met de borden kunnen de gewenste gebieden
worden gemarkeerd, bijvoorbeeld door ze met tyraps
aan lantaarnpalen vast te maken. Uiterlijk 31 december
mogen ze worden opgehangen, 3 januari moeten ze weer
zijn opgeruimd. Omdat draagvlak belangrijk is voor het
slagen van het initiatief, adviseert de gemeente ervoor
te zorgen dat alle bewoners het met elkaar eens zijn over
waar zij het vuurwerk willen weren. Als een aantal niet
mee wil doen, houd dan rekening met hen en baken het
besproken gebied goed af. Tenslotte: de politie houdt
geen waakzaam oogje in het zeil, de buren moeten het
onderling regelen.

omvang dan bij oudjaar, maar van zwaarder kaliber dan
het consumentenvuurwerk. Uit siervuurwerk komen
zware metalen vrij, wat bodem- en watervervuiling
veroorzaakt. De AVN heeft aandacht voor dit probleem
gevraagd bij de gemeente.

OPROEP
ACHTERVANGERS GEZOCHT
WIE, OH, WIE?
De achtervanger
Bij honkbal standaard aanwezig op het speelveld.
Als steun en toeverlaat van de pitcher, die de ballen
gooit en een centrale rol heeft in het spel.
Nu, die willen we bij de redactie van Wijkwijs ook
graag hebben. Liefst twee. De een om te helpen
bij de totstandkoming van alle kopij voor een nieuw
nummer. De ander om bij te springen bij de vormgeving van het magazine. Zodat Wijkwijs probleemloos
van de persen rolt.

Zorgen Natuurbescherming
Over vuurwerk in het algemeen maakt de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) zich zorgen. Het wordt tegenwoordig toegepast na afloop van
allerlei evenementen. Het is weliswaar beperkter van

Heb je zin om een keer mee te draaien in het hele
proces? Wil je meer informatie?
Laat het ons weten:
De Redactie

redactiewijkwijs@gmail.com
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VERSLAG

POWER FLOWER
FESTIVAL

DE BAND

1STE EDITIE VAN HET POWER FLOWER FESTIVAL ZA 14 SEPTEMBER

FLORIAN

TINA BEGELEIDT U GR A AG NA AR SLOVENIË

LAURENS TEGEN LOTUS

SJOELEN BIJ SCOUTING BE PALS

MET DANK A AN SASKIA DE SWART EN VELE VRIJWILLIGERS
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Bij een goede maaltijd
hoort een goed glas wijn

IN DE ETALAGE
GER ARD STROUCKEN

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

Voor de smaakpapillen is het een genot als bij
de gerechten op tafel een passende wijn wordt
geserveerd. Rood, wit, of misschien een rosé?
Met een stevige afdronk, een zuurtje, tonen
van rood fruit, tannines… Keus te over. Wil je
een gedegen advies? Bespreek het met Ferry
Tolenaars, wijnhandelaar sinds vele jaren.

dra Naaldwijk. Hij is dan 23 jaar oud. Vanaf die tijd werkt
hij bij verschillende slijterijen totdat hij zijn eigen zaak
start in de Weissenbruchstraat, Benoordenhout. Na ook
nog enkele jaren in de sales werkzaam te zijn geweest
bij een importeur in Wassenaar, komt hij uiteindelijk
terecht in de Bloemenbuurt aan de Goudsbloemlaan.

Ferry’s wijnhandel is gevestigd op de Goudsbloemlaan
148 (een tiental meters verwijderd van het poortje dat
naar de Jumbo leidt). Zijn bedrijf is inderdaad een wijnhandel, wat betekent dat hij hoofdzakelijk in wijnen
handelt. Geen slijterij dus. Wel voert hij de producten
van de Haagse distilleerderij van Kleef. En ook voor een
aperitief of digestief, zoals een limoncello of een averna:
een amaro (bitter) uit Sicilië, kun je bij Ferry terecht.
Hij levert aan verschillende bedrijven in de omgeving.
Buurtbewoners die wel eens in café De Poort een glas
wijn drinken, zitten zonder het te weten, te genieten
van een wijn uit zijn collectie.

Op mijn vraag of hij geen grote concurrentie heeft
van buurman Jumbo antwoordt hij ontkennend. In
tegenstelling tot wat dat mensen vaak denken, blijken grootgrutters niet een stuk goedkoper met hun
drank dan de wijnhandel. Integendeel. Wat daarnaast
belangrijk is, is de gunfactor. Ferry is namelijk niet alleen verkoper van wijnen, maar vooral ook adviseur. Hij
neemt ruimschoots de tijd om te bespreken welke soort
wijn het best geschonken kan worden bij een bepaald
gerecht. Die adviezen, die persoonlijke ‘touch’ is voor
klanten een belangrijke reden om zijn zaak te bezoeken.
Zelf betrekt hij zijn wijnen bij familiebedrijf POOT uit
De Lier waarmee hij een sterke band heeft opgebouwd.

Gunfactor

Wijnwandel
Als kind komt Ferry reeds vroeg in contact met de
slijterijwereld. Zijn moeder valt op drukke dagen in bij
Alsem aan de Loosduinseweg en als baby ligt hij boven
de zaak in de wieg. Op 13-jarige leeftijd gaat hij zelf, na
schooltijd, aan de slag bij Slijterij Alsem. Als de dochter
van de eigenaar in de zaak komt, vertrekt hij naar Impo-

Wilt u ook graag eens uitvoerig worden voorgelicht?
U weet hem vast wel te vinden. Proost!

CONTACT
070 – 346 23 12
info@bijferry.nl
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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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Musica

Maestro!

WAT JE ALS KIND GELEERD HEBT,
BEOEFEN JE OOK NA JE
PENSIOEN MET VEEL PLEZIER
J O S J E VA N B E E K

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

DE PASSIE VAN

Het talentvolle echtpaar Jolande Gruys en Silvain van Amerongen deelt hun passie voor
muziek. Josje van Beek bezocht hen in hun gezellige woonkamer waar de piano een prominente
plaats inneemt, pal voor het raam.
Jullie passie, muziek, was ook jullie beroep nietwaar?
‘Inderdaad. Jarenlang hebben wij in het Residentie
Orkest gespeeld. Ikzelf 40 jaar, nadat ik eerst de
nodige ervaring had opgedaan in het Brabants en
Overijssels Orkest, en Jolande 36 jaar. We speelden en spelen nog steeds - allebei cello. Daarnaast speelt
Jolande piano.’
Zoveel jaar bij zo’n beroemd orkest: hoe is dat?
‘Het is bijzonder om zo lang deel uit te
maken van een orkest en alle beroemde
en befaamde concertzalen van binnen te
mogen zien. Wij hebben de gouden tijden
meegemaakt, met bekende dirigenten mogen
werken. Indertijd bestond een orkest nog uit 100
tot 110 leden. Heden ten dagen is dit tussen de 70
à 75 orkestleden. Subsidies en cultuurgelden zijn
opgedoekt, helaas.’
Hoe zag jullie leven er toen uit?
‘We hadden ’s ochtends van half 10 tot half 1 orkestrepetitie en daarna gaven we les. In de avond
waren er uiteraard vaak optredens waarvan een
groot gedeelte buiten de stad. Het orkest was ook
geliefd in het buitenland: Amerika, Wenen, Berlijn.
De Gouden Zaal in Wenen waar altijd het befaamde
nieuwjaarsconcert werd gespeeld, heeft veel indruk
gemaakt. Musicus is een zogeheten vrij beroep, je
hebt geen baan van 9 tot 5.’

Zo’n passie laat je natuurlijk nooit meer los…
‘Wat je als kind geleerd hebt, beoefen je ook na je
pensioen nog steeds met veel plezier. We spelen nog
elke dag zo’n anderhalf uur. Ook houden we elke twee
á drie weken sessies met andere kamermuzikanten.
Ook daaraan beleven we veel plezier.’
Welke andere passies spelen een rol in
jullie leven?
‘Naast muziek en musiceren, is dat kunstschilderen met aquarel- of olieverf. Daarbij
zoeken we ook het gezelschap op, we zijn
lid van een schildersclubje. Soms nodigen
we een beroeps-kunstschilder uit die onze
werken beoordeelt en voorziet van commentaar,
zodat we ook daar weer verder mee kunnen. Jolande
haalt veel voldoening uit tuinieren in onze zonnige,
bloemrijke tuin. En een heel bijzondere gebeurtenis
in ons leven was de geboorte van de tweeling, onze
achterkleinkinderen. Ze wonen in Zwitserland, maar
komen regelmatig op bezoek. Zo gezellig en leuk!’
Wat blijft er nog te wensen over?
‘Gezondheid, geestelijk én lichamelijk actief blijven,
ook al word je ouder. We gaan 3x per week naar de
sportschool, waar we zwemmen en aan onze conditie
werken. We verliezen ons in onze liefhebberijen,
die houden ons fit. En we vinden het heerlijk
Ж
om in de Bloemenbuurt te wonen.’
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DE MAKKELIJKE
MAALTIJD KAN OOK
GEZOND

INTERVIEW

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

Peter en Sandra van der Meulen staan sinds 1 juli van dit jaar aan het roer van de bekende viskiosk
op de hoek van de Azaleastraat en de Laan van Meerdervoort. Nu nog Vis- en Snackpaleis Peter, zal
op korte termijn worden omgedoopt tot ‘Beet By Peet’. De visitekaartjes en de Facebookpagina zijn al
voorzien van de nieuwe naam en huisstijl, maar de aankleding van de zaak in de nieuwe belettering
laat nog even op zich wachten. Peter en Sandra rekenen erop dat de nieuwe huisstijl en naamsverandering voor 1 november een feit is.
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‘Peter doet de zaak in principe alleen,’ zegt
Sandra. ‘Ik help bij het voorbereiden van
de maaltijden en werk hier op de vrijdag
en zaterdag.’ ‘Gelukkig hebben we nu ook
versterking door een aantal jongens en meisjes
uit de wijk,’ vult Peter aan. ‘Die zijn hier op een
aantal namiddagen en op de zaterdagen. Dan staan we
hier dus met z’n drieën.’ Dat die jongelui bij hem werken
is volgens Peter ook goed voor de binding met de wijk. ‘Zij
kennen veel mensen uit de buurt waardoor ze bekende
gezichten zijn en dat is goed voor de sfeer.’

Passie voor eten en drinken
Hoe komt een mens erop om voor zichzelf te beginnen door
een viszaak over te nemen? Peter: ‘Tja, hoe kom je erop.
Ik kom oorspronkelijk uit de detailhandel maar ben jaren
geleden overgestapt naar de financiële dienstverlening.
Dat heb ik 18 jaar gedaan, maar de laatste jaren met steeds
minder plezier, waardoor het idee om wat anders te gaan
doen steeds meer ging leven. Ik dacht steeds meer aan
iets dat met mijn passie voor eten en drinken te maken
moest hebben. Ik heb twee vrienden die in de vis zitten.
De één heeft een visgroothandel op Scheveningen en de
andere een zaak op het Colijnplein, waar ik regelmatig
hielp en ook vaak samen met hem aan de haringkar heb
gestaan.’ Die vrienden hebben een belangrijke rol gespeeld in het aanwakkeren van zijn culinaire aspiraties
die verder zijn gebaseerd op het talent dat hij thuis in de
keuken aan de dag legde.
‘Toen ik dit voorjaar de tip kreeg dat Snack- en Vispaleis
Peter te koop was, ben ik meteen met de makelaar in gesprek gegaan en is het balletje gaan rollen. En naarmate
we verder gingen, werden we ook steeds enthousiaster.
Over de zaak, de klanten en vooral ook over de buurt.
Die kennen we goed omdat veel vrienden van ons in de
Bomen- en Bloemenbuurt wonen en onze drie dochters
(in leeftijd variërend van 6 tot 12 jaar) op de Zonnebloemschool zitten. Zelf wonen we in Bohemen.’

Meeneemgerechten
‘Ik ben dus de nieuwe Peter. Toevallig dat ik dezelfde
voornaam heb als de vorige eigenaar (Peter Taal, red).
Dat was best wel gemakkelijk. Vanaf het begin van de
onderhandelingen heb ik erop gestaan dat de overdracht
met warme hand zou gebeuren. Ofwel dat zij pas zouden
stoppen als ze konden zeggen dat ze een opvolger hadden
gevonden. En zo is het ook gegaan. Zo hebben de vorige
eigenaar en zijn vrouw de laatste weken aan hun klanten
gezegd dat ze met pensioen zouden gaan maar dat ze
ook een nieuwe Peter hadden gevonden. Toen heb ik ook
meegedraaid, heb ik kennisgemaakt met de klantenkring
en zijn we per 1 juli geruisloos doorgaan.’ Dat het er toch
alweer wat anders uitziet dan in het verleden, verklaart
Sandra doordat ze stapje voor stapje een veranderings- en

moderniseringsproces hebben ingezet. ‘Als
eerste hebben we het meubilair vervangen
en vonden wij het uitnodigender om bankjes
buiten te zetten. De vitrine is aangepast met
smaakvol getinte bladen waarop de producten
liggen uitgestald op stijlvolle, wat strakkere schalen.
En ook het assortiment wordt stapsgewijs uitgebreid. Zo
zijn we kortgeleden begonnen met meeneemgerechten,
zoals roerbakmaaltijden en paella. Voor de counter staat
een koelkast waar klanten hun frisdranken zelf kunnen
pakken. En aansluitend op de wijnopleiding van Peter
verkopen wij nu ook biologische wijnen.’

Verantwoord ondernemen
Als hedendaagse ondernemers werken Sandra en Peter
zoveel mogelijk met verantwoorde, duurzame spullen.
‘Dat geldt zowel voor de materialen als de producten,’
legt Peter uit. ‘Zo zijn de plastic bakjes vervangen door
soortgenoten van karton, gemaakt van volledig composteerbare suikerrietpulp, en gebruiken wij duurzame olie
die veel gezonder is omdat er geen transvetten inzitten.’
Het gaat Peter en Sandra vooral om smaak en om te verduurzamen waar het kan. ‘Onze kroketten komen van de
Haagsche Croquetterij,’ aldus Sandra, ‘die bevatten geen
kunstmatige smaakversterkers en conserveringsmiddelen.
Bovendien gebruiken wij viskruiden met nog maar vier
procent zout en zijn onze sauzen gluten- en lactosevrij.’
‘Men stopt hier bij de stoplichten voor de deur en de
mensen komen bij wijze van spreken vanaf de tramhalte
en de overkant van de Laan van Meerdervoort via het
zebrapad zó de zaak binnenlopen. Daarom zijn wij ook
elke avond tot zeven uur open, zodat klanten die van
hun werk komen zich niet hoeven te haasten om bij ons
nog even een lekkere maaltijd te komen halen.’ Peters
visie dat de makkelijke maaltijd ook gezond kan zijn,
geldt behalve voor de roerbakschotels ook voor het convenience-assortiment dat verder zal worden uitgebreid.
‘Zoals een aardappelgratin met een kabeljauwhaasje,
wat verse zeekraal en een tomaatje, waarmee je na een
kwartiertje in de oven een heerlijke en complete maaltijd
op tafel tovert.’

Aan de weg timmeren
‘Om al dit nieuws aan de man te brengen zal nog heel wat
aan de weg moeten worden getimmerd,’ besluiten Peter
en Sandra. ‘Dat kan niet alleen met mond-tot-mondreclame, dus zullen we ook de sociale media inzetten, zoals
Facebook en Instagram, en ik wil af en toe toch
Ж
ook wel ouderwets het foldertje rond laten gaan.’

LOCATIE

facebook-square

Azaleaplein 1k
facebook.com/Beet-by-Peet-100151458005210/
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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

19 : 30
21 : 30

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MA AND

10 : 00
12 :00

TUINWERKGROEP DE HYACINT

19 : 30
22 : 30

BRIDGECLUB DE ANEMOON

1E DINSDAG VAN DE MA AND
09 : 00
11 : 00

EETCAFÉ DE HYACINT

OPEN COFFEE

IN LOKAAL 7

18 : 00
21 : 30

KOOK & EETCLUB

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

LEESCLUB

20 : 00
22 : 00

LEESCLUB

DONDERDAG

O U W E S O K - H E R F S T K L E U R TJ E S ( F L I C K R C C )

09 : 45
12 : 15

BREICLUB

13 : 30
14 : 45

YOGA

15 : 00
16 : 15

YOGA

19 : 00
21 : 00

MINDFULNESS

VERVOLGAVOND
12 december
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

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij
06 - 448 222 44

ZONDAG

BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen
070 - 355 51 15

OM DE WEEK OP ZONDAG

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCR ABBLE
Loukie Nak
070 - 363 66 04

OKTOBER: 27
NOVEMBER: 10, 24
DECEMBER: 8, 22

HUISKAMER DE HYACINT
Ellen Simons
06 - 505 148 08

13 : 00
17 : 00

HUISKAMER DE HYACINT

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

DONDERDAG 24 OKTOBER | AANKONDIGING
19 : 30
...

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

ENERGY PARTY

Een initiatief van de werkgroep Duurzame Bomenen Bloemenbuurt. Zie ook pagina 6 onderaan.
Locatie: Anne en Max, Fahrenheitstraat 472

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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HET VERBORGEN PLEIN

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

VAN BOVENAF GEZIEN

De Familie Van Hout met dochters Mila en
Trijntje, vader Erik en moeder Janneke. Zoon
Ibo op de schoolfoto ernaast, want die was aan
het sporten. Zij wonen sinds vijf jaar aan het
Sneeuwbalplein.
Wat is voor jullie de betekenis van het plein?
‘We voelen ons door het plein geborgen; de sfeer is intiem,
we hebben vrij uitzicht en er is geen doorgaand verkeer.
De driekante vorm van het plein versterkt het contact
met elkaar,’ reageert Janneke. ‘En omdat er geen banken
op staan om op te zitten, heeft de jeugd van het plein geen
hangplek gemaakt,’ voegt Mila er aan toe. Een prettig plein
dus. Bij een opknapbeurt verzochten buurtbewoners om
kunstgras in het midden en kinderen vinden het heerlijk
om daar te spelen. Ibo heeft dat nog gedaan, maar zijn
zussen niet. Zij passen nu wel regelmatig op op andere
buurkinderen en gaan er dan met hen lekker voetballen.

Feestelijkheden
Jaarlijks wordt het plein verlicht door een gemeenschappelijk aangekochte kerstboom, die tussen de rozen wordt
geplaatst. Het kunstgras is dan de ruimte voor de kerstborrel
met hapjes en drankjes. Ook Burendag in september wordt
gevierd; met meegebracht eten en drinken, musicerende

Naam
Familie van Hout

Uitzicht
Sneeuwbalplein

kinderen, een springkussen en een gezellige pubquiz. Er
wordt ook geknutseld: verleden jaar maakten de kinderen
vogelhuisjes, dit jaar pennenbakjes.

Oud en nieuw
Het plein bestaat uit twee typen huizen: de oorspronkelijke
uit 1920 en de nieuwe die in de plaats van de openbare lagere
school uit 1923 zijn gekomen. Deze werd gesloopt in 1993.
Toen pas ontstond het plein in de vorm van een driehoek.
Het huis van het hoofd van de school is blijven
staan: Sneeuwbalstraat 135.

Ж
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ANJE BROEKMAN

Zulke smakelijke vissoep heb je zelden geproefd. En nog voedzaam
ook. En dan die bitterkoekjesvla. Om je vingers bij af te likken. Op
naar de winkel voor de ingrediënten en kokkerellen maar! Voor
een overheerlijke maaltijd.

AMARETTO
Volgens de familie Reina
zou amaretto zijn gemaakt
door een weduwe. Zij
poseerde in 1525 voor
de renaissanceschilder
Bernardo Luini. Ze werd
verliefd op hem en maakte
speciaal voor hem haar
Amaretto drankje. Het merk
Disaronno beweert dat
hun recept het originele recept is van deze
weduwe. Of dat waar is?
Tja, dat blijft een raadsel.

Smakelijke vissoep

Mmmmm bitterkoekjesvla

Ingrediënten:
75 gram (liefst biologische) spekblokjes
2 gesnipperde sjalotjes
2 teentjes fijngesneden knoflook
2 laurierbladeren, wat nootmuskaat
2 stengels gesneden bleekselderij
een handvol diepvries doperwten
1 klein blikje maïskorrels
1 uitgeperste citroen
1 liter kokende visbouillon (van 1 blokje)
100 gram zalm en 100 gram witvis (mag vers of uit de diepvries)
een beetje geraspte gember
peper, zout, mosterd, mierikswortel
verse dille

Benodigdheden:
1 liter volle melk
4 eieren
40 gram maïzena
90 gram suiker
snufje zout
scheutje vanille extract
1 zak bitterkoekjes
amaretto likeur*
amandelschaafsel

Bereidingswijze
De spekblokjes gaan met de sjalotjes en de knoflook in een
grote pan. Laat alles rustig fruiten. Voeg daarna de volgende
ingrediënten toe: de laurierbladen, wat nootmuskaat, de
bleekselderij, de maïskorrels en de geraspte gember. Roer
voorzichtig door elkaar. Doe dan de vis en de kokende visbouillon erbij en maak op smaak met peper, zout, mosterd
en mierikswortel. Tot slot gaan de uitgeperste citroen en de
doperwten in de pan.
Goed opletten of de vis gaar is, stukjes verse vis hoeven
maar 5 minuten zachtjes mee te koken.
Opdienen met verse dille.

De bitterkoekjes besprenkelen met amaretto en apart zetten.
Aan de slag
Houd 1 kommetje (200cc) melk apart en breng de rest
langzaam aan de kook in een pannetje. Meng de overige
ingrediënten (behalve het amandelschaafsel) heel goed
met de melk in de kom. Als de melk in de pan kookt, heel
voorzichtig het eiermengsel toevoegen. Meteen goed doorroeren tot het mooi ‘doorbubbelt’. Vuur uit doen. Schenk
de helft van de vla in een mooie schaal en leg daarop de
gedrenkte bitterkoekjes. Giet het tweede deel van de vla
erover en verdeel daarop de overgebleven bitterkoekjes.
Dek het geheel goed af met vershoudfolie ter voorkoming
van vellen. Minimaal 4 uur in de koelkast zetten. Garneer tot
slot met lichtgeroosterd amandelschaafsel.
Wil je echt smullen, klop dan 250 cc slagroom met 3 eetlepels suiker. Doe daar 4 eetlepels mascarpone doorheen met
een scheutje amaretto. Apart erbij serveren, is verrukkelijk.
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Dierenarts:
beroep of roeping?
DIERENWELZIJN

GER ARD STROUCKEN

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

Dierenarts: is dat niet eerder een roeping dan een beroep? Alvorens op bezoek te gaan bij Dierenpraktijk Animo op de Laan van Meerdervoort 846 a, kwam die gedachte bij me op. Hij bleek
bij nader inzien volledig correct, want de arts in kwestie, de 35-jarige drs. Laura ten Berge, wist
reeds op de leeftijd van vier jaar dat dit het beroep moest gaan worden dat zij ambieerde.
Daarin werd zij niet gestimuleerd door haar omgeving.
vaak een kwestie van aanvoelen. Ook zijn er dieren die
Haar ouders hadden slechts één kat en zij woonden
psychische pijn kunnen hebben waaraan zij lijden. Dat
hier in Den Haag en niet bijvoorbeeld op een boerderij
weet ik uit eigen ervaring.
met veel dieren in een landelijk dorpje. Haar voorkeur
voor het beroep was eigenlijk puur gevoelsmatig. Een
Jaren geleden beschouwde mijn toenmalige hond (een
verklaring daarvoor heeft zij zelfs vandaag de dag nog
zeer levendige labrador) zijn opgediende maaltijd als ‘het
steeds niet. Kortom, voor haar was
moment van de dag’. Daar stormde
dierenarts worden inderdaad een
hij steevast kwispelend op af. Die
OOK DIEREN KUNNEN
roeping, een roeping waar zij al ruim
situatie veranderde volledig op
PSYCHISCH LIJDEN
11 jaar dagelijks mee bezig is. Genoeg
het moment dat mijn gezin ging
verhuizen en hij zijn omgeving
ervaring dus.
zag veranderen, doordat er regelmatig dingen uit de
Zoals ik ook reeds kon verwachten maken honden en
kamer verdwenen. Dat had kennelijk zoveel impact
katten het overgrote deel uit van haar ‘patiënten’, naop hem dat hij vaak lag te kermen van de pijn. Zelfs op
melijk circa 80 procent van de praktijk. De resterende
het hoogtepunt van de dag kwam hij niet kwispelend
op zijn etensbak afrennen, omdat hij niet meer op zijn
20 procent valt uiteen in diverse soorten dieren, zoals
poten kon staan van ellende. De etensbak moest pal
kippen, vogels en soms een exotisch dier. Laura begon
voor zijn neus gehouden worden. Ook dat veranderde
haar praktijk als medewerker bij dierenkliniek Animo,
maar toen zij in 2010 de kans kreeg om de praktijk over
van het ene moment op het andere. Want toen we eente nemen, heeft zij geen moment geaarzeld en die kans
maal verhuisd waren en alles weer op zijn plaats stond,
kwam mijn labrador als vanouds kwispelend naar zijn
met beide handen gegrepen.
etensbak toegerend.
Dat dierenarts zijn meer een roeping is, moge ook blijken
Kortom: Ook dieren kunnen psychisch lijden; als
uit het simpele feit dat dieren nu eenmaal niet kunnen
spreken en dus ook niet kunnen aangeven waar het
dierenarts moet je een goed ontwikkelde intuïtie
Ж
probleem en de pijn zit. Dat is voor de dierenarts dus
hebben.
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www.alexandriabv.nl
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WIJKWIJS DOORDENKERTJES
Dit maal doordenkertjes: cryptische omschrijvingen waarvoor kennis
van allerhande zaken nodig is: de actualiteit, muziek, geschiedenis,
cultuur... Ga er maar aanstaan! Om je op weg te helpen zijn de
begin- en eindletters gegeven. Vul je het schema juist in, dan
ontstaat op de verticale lijn een woord. Iets wat recent in onze wijk
heeft plaatsgevonden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piet Paulusma die het beleid van SBS dwarsboomt.
Voorschrift tegen fout parkeren van AIVD’ers.
Werk aan de winkel in Engeland.
Vakantieganger die alleen maar dramaseries op Netflix kijkt.
In het haar van Otten en Baudet.
Wat eet men graag in Parma?
Heeft Willem Alexander wel, BB King en ZZ Top niet.
Nietszeggend kapitaal van Willem van Oranje.
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CARTOON
BUURTBAKFIETS
ESMÉE BIERSTEKER

d
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PENNINGMEESTER GEERT VAN
DRIMMELEN KENT DEN HAAG EN
DE FINANCIËLE WERELD ALS ZIJN
BROEKZAK
NIEUW BESTUURSLID
STELT ZICH VOOR

INTERVIEW

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

Geert van Drimmelen (52), nieuw bestuurslid (penningmeester) van het Wijkberaad de Hyacint, is
getrouwd, heeft twee dochters van 16 en 19, en woont sinds 1998 in de Primulastraat. Hij is een geboren en getogen Hagenaar. Groeide op in de Bomenbuurt, ging naar het Dalton Lyceum en woonde
ook nog even in Bohemen.
Van beroep is hij financial accountant bij het beursgenoteerde NN Group, de financiële multinational en de moedermaatschappij van verzekeraar Nationale Nederlanden,
waar hij in 1986 op de boekhoudafdeling is begonnen. Nu is
hij onder meer verantwoordelijk voor de geconsolideerde
jaarrekening en de kwartaalrapportages van het concern.
Deze achtergrond maakte hem de gedroomde kandidaat
voor de vacature van penningmeester van het wijkberaad.

Aantrekkelijk
‘De Bloemenbuurt is een fijne buurt met van alles ìn
de buurt,’ zegt de nieuwe penningmeester. ‘Doordat de

straten op verschillende niveaus liggen en er ook niet
veel doorgaande wegen zijn, krijgt de buurt een besloten
karakter. Dat merk ik ook bij ons in de straat. Daar is het
alleen druk als de Zonnebloemschool in- en uitgaat en de
ouders hun kinderen komen brengen en halen. De rest
van de dag is het zeer verkeersluw.’ Qua bewoners vindt
Geert de buurt evenwichtig verdeeld. ‘Dat zag je onlangs
mooi tijdens een straatbarbecue waar zowel spelende
kinderen als mensen op leeftijd goed met elkaar op konden schieten. Dat is het leuke van onze straat en buurt:
je kent en groet elkaar en ik zie ook een heleboel mensen
van mijn schooltijd op het Dalton Lyceum, die hier nog
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steeds wonen of weer naar dit deel van Den Haag zijn
teruggekomen. Het blijft een aantrekkelijke buurt.’ Dit
laatste komt volgens Geert bijvoorbeeld door de hoeveelheid groen om ons heen. Een ander groot pluspunt vindt
hij de aanwezigheid van het gezondheidscentrum in de
Akeleistraat, met de huisarts, de apotheek en verschillende
andere (para)medische voorzieningen.

Den Haag
Geert heeft zich altijd al betrokken gevoeld bij Den Haag
en zijn geschiedenis. ‘Zo vind ik het leuk om gebouwen
van binnen te zien waar je normaal niet in komt.’ Zijn
liefde voor de stad uit zich ook in het organiseren van
bijzondere wandeltochten door Den Haag. ‘Die zijn bedoeld
om te laten zien dat onze stad meer is dan het Binnenhof
en de Schilderswijk.’ Hij ontleent de kennis hiervoor
aan de cursussen die hij volgde toen hij lid was van de
‘Ambassade van Den Haag’, een vrijwilligersorganisatie
die werkt aan het vergroten van de gastvrijheid van de
stad. Hij werkte ook een tijdje als City Host, maar daar
ging uiteindelijk te veel (vrije) tijd in zitten.

Scouting
Zijn nieuwe functie is hem niet vreemd. ‘Tot oktober vorig
jaar was ik penningmeester van Scouting De Mohicanen
in de Bosjes van Pex. Daar ben ik zo’n 43 jaar lid van geweest; van jeugdlid, leider, groeps- en beheersecretaris tot
penningmeester voor het groeps- en stichtingsbestuur.’
Behalve dat hij daar een vriendenkring voor het leven
heeft opgebouwd, heeft hij er ook de nodige ervaring
opgedaan in het samenwerken binnen het bestuur en
onderhandelen met de gemeente over subsidies en dat
soort zaken. ‘Dat was wel heel anders dan waarmee wij
met het wijkberaad te maken hebben. Bij scouting gaat
het niet om erg hoge bedragen, maar omdat er steeds meer
op jeugdzaken wordt bezuinigd, was het soms best wel
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.’
Hoeveel tijd er in zijn werk voor het wijkberaad gaat zitten
is nog moeilijk te zeggen. ‘Ik ben natuurlijk nog maar net
begonnen; eind juli begin augustus heb ik de financiën
overgenomen en moest ik een inhaalslag maken en een
beetje rondkijken wat er speelt. Daarnaast zijn er de
maandelijkse bestuursvergaderingen.’ Het eerste grote
project waarbij hij betrokken is geweest, was het buurtfestival Power Flower, op 14 september waar gebruikers
van het wijkgebouw, buurtbewoners en ondernemers
zich aan elkaar konden voorstellen en laten zien wat ze
doen. ‘Dat was volgens ons een groot succes.’

Platformfunctie?
Geert oppert ook om na te denken over het verbreden
van de functie van het wijkberaad tot een soort platform
voor buurtbewoners om hun ideeën en suggesties aan een

wat breder publiek dan hun eigen buren kwijt te kunnen.
‘Als wijkberaad kunnen we natuurlijk meer doen dan een
individueel persoon. Zo zijn er de gevaarlijke verkeerssituaties van de Goudenregenstraat en de Goudsbloemlaan.
Dat blijven moeilijke issues. Maar zo zijn er misschien
nog wel meer. Een voorbeeld is ook de oproep in deze
Wijkwijs voor de besteding van het wijkbudget van
€ 30.000. ‘Daar kunnen wij wel richting aan geven, maar
misschien zijn er andere zaken in de wijk waar wij geen
weet van hebben en waarvoor dat geld ook heel goed
besteed zou kunnen worden. We gaan nadenken hoe we
dat precies vorm kunnen gaan geven.’

Ж

TOEKENNING WIJKBUDGET
€ 30.000,- voor initiatieven om de leefbaarheid in de
wijk te vergroten in het kader van burgerparticipatie.
Stadsdeel Segbroek heeft na het succes van de pilot
‘Wijkbudget van de gemeente Den Haag’ besloten om
ook de Bloemenbuurt te voorzien van een wijkbudget
van € 30.000,-. Verschillende wijken in Den Haag
hebben dit budget reeds toegekend gekregen en
besteed. Na evaluatie heeft de gemeente besloten
het initiatief verder uit te rollen.
In het kort
Alle bewoners van de Bloemenbuurt krijgen later dit
jaar de mogelijkheid om - binnen een aantal thema’s
- een plan in te dienen. Op de ingediende plannen
kan worden gestemd en degene die de meeste ‘likes’
behalen, gaan door naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente. Daarna volgt voor
de meest haalbare plannen een begrotingsfase. In de
eindronde kunnen bewoners van 18 jaar en ouder met
een persoonlijke stemcode het bedrag van € 30.000,verdelen over één of meer plannen naar keuze.
De winnende initiatieven worden vervolgens met professionele begeleiding vanuit de gemeente uitgevoerd.
De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort
volgt meer informatie vanuit het wijkberaad en/of de
gemeente Den Haag. Ook zal een informatiebijeenkomst worden gehouden.
Wordt vervolgd!
Namens het bestuur van Wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacint
Geert van Drimmelen en Jan Vonk
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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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BEWIJKWIJZERING

M I C H E L VA N S C H I E
H E T N AT I O N A L E T H E AT E R

Achter de duinen
Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Zestig jaar geleden geboren op het veen,
maar inmiddels alweer 32 jaar woonachtig in de Bloemenbuurt. Louis Couperus schreef
ooit, ‘Zoo ik ièts ben ..... ben ik een Hagenaar.’ Dat is herkenbaar, hoewel ik misschien
wel half Hagenaar en half Hagenees ben.
Op m’n achtste nam mijn vader me voor het eerst mee naar het Zuiderpark. Om te beginnen
naar een wedstrijd van het tweede elftal van ADO tegen het tweede van Willem 2. Vele
wedstrijden zouden er volgen, abrupt onderbroken door zijn vroegtijdig overlijden. Nog
altijd stroomt er groen-geel bloed door mijn aderen. Toen in het Zuiderpark en soms
nog sporadisch in het Forepark komt de Hagenees in mij boven. Vandaag de dag wordt
dat versterkt door het massaal gezongen O, o Den Haag van Harrie Klorkestein, wiens
achternaam een anagram is van het Klein Orkest, de band van Harrie Jekkers.
De reünie van het Klein Orkest was een cadeautje. Niet alleen voor mij, maar voor mijn
hele gezin. Hoe leuk is het om met je kinderen naar een concert te gaan in de Koninklijke
Schouwburg waar alle liedjes door het gezin meegezongen konden worden. Niet alleen
de geweldige nummers van de kinderplaat Roltrap naar de Maan, maar ook de ‘volwassen’
nummers. Het is mooi om te zien hoe Harrie Jekkers in staat is zijn publiek weer mee te
nemen naar de periode tussen 1978 en 1985. Natuurlijk werd de avond afgesloten met het
onofficiële Haagse volkslied. Was Harrie in onze buurt geboren, dan had hij misschien
wel Bloemenbuurt in plaats van Schilderswijk gezongen. Beter toch maar van niet, want
Schilderswijk klinkt wel ‘lekkah’ op z’n plat
Haags.

100% HAAGS
Inmiddels trekt Harrie Jekkers op zondagmiddag bijna wekelijks volle zalen in
de Koninklijke Schouwburg, als volwaardig opvolger van Paul van Vliet. Met liedjes en
conferences brengt hij zijn Haagse jeugd en daarna tot leven. Het is een heel herkenbare
voorstelling, want zoveel ouder is hij niet dan ik. Het is ook een liefdevolle voorstelling
want zijn vader en moeder nemen een centrale plaats in. Het mooiste bewaart hij tot het
laatst. Hij zingt dan Achter de duinen. Opnieuw een lied over onze stad. Met als herinnering
dat hij met zijn vader achterop de fiets langs de Schouwburg reed en zijn vader zei: ‘dat
is niet voor ons soort mensen, jongen, maar voor de koningin.’ Week in week uit, is het
uitverkocht. Het kan verkeren. Mijn zoon woont nu in Amsterdam, maar die zondagmiddag
voelde hij zich weer 100% Haags.

COLUMN
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VERSLAG

BURENDAG
EN BUURTCAMPING

BURENDAG BBQ
Burendag werd dit jaar uitbundig gevierd. Ondanks dat het
met bakken uit de lucht viel. Het mocht de pret niet drukken,
zeker niet voor de diehards. Gewoon je paraplu opsteken
of je regenjas aan en lekker barbecueën daar in de Zonnebloemstraat, de Begoniahof en de tuin achter de Klaverstraat.

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

DE BUURTCAMPING
Dit jaar werd ook voor het eerst Campinglife gerealiseerd op
de binnentuin tussen de Rozenstraat en het Chrysantplein.
Er was een heus reglement en daggasten waren van harte
welkom. Initiatiefneemster Jorinka Poot spreekt van een
bijzonder geslaagd weekend. Voor herhaling vatbaar!

K A R E L VA N D E R B E N T E N J O R I N K A P O OT (C A M P I N G L I F E )

BBQ KLAVERSTR A AT

BBQ KLAVERSTR A AT

CAMPINGLIFE

BBQ BEGONIAHOF
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LAAT HET ONS WETEN!
Vind in jouw straat ook iets ludieks plaats op
het gebied van gezellig samenzijn van buren?
redactiewijkwijs@gmail.nl. Onze
Mail naar
fotograaf komt graag langs om het op de
gevoelige plaat vast te leggen.

BURENDAG HYACINTWEG

BBQ KLAVERSTR A AT

BBQ BEGONIAHOF

CAMPINGLIFE

BBQ BEGONIAHOF
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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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Ditjes & Datjes
BUDDY’S GEZOCHT VOOR VRIENDSCHAPPELIJK
HUISBEZOEK
De ouderenconsulenten van Segbroek zijn op zoek naar
nieuwe vrijwilligers om aan de toenemende vraag aan
vriendschappelijk huisbezoek te voldoen. Als vrijwilliger
bezoekt u wekelijks een oudere uit Segbroek die behoefte
heeft aan gezelschap. Om een kopje koffie te drinken, een
goed gesprek te voeren of bijvoorbeeld een wandelingetje
te maken. Meer informatie bij ouderenconsulent Segbroek
Lizeth Kastelein:
070 - 205 24 80 of
L.kastelein@xtra.nl

→

VERVOLGAVOND MINDFULNESS
Op donderdag 12 december is er weer een vervolgavond Mindfulness van 19.00 - 21.00 (vooraf aanmelden).
Heb je eerder een Mindfulness training gevolgd en vind je
het fijn om weer in groepsverband te oefenen? Dan ben
je van harte welkom bij een Mindfulness vervolgavond. Na
afloop van een 8-weekse Mindfulness training neem je je
vaak heilig voor om regelmatig je oefeningen te blijven doen.
Maar na verloop van tijd merk je dat het niet zo gemakkelijk
is om dit vol te houden. Een vervolgavond is een mooie
manier om weer even te ervaren wat Mindfulness voor je
kan betekenen en geeft je wellicht weer die stimulans om
Mindfulness meer toe te passen in je dagelijkse leven.

→

Kosten hiervoor zijn € 30,- voor een strippenkaart. Je kunt
dan 3 keer deelnemen op een avond die jou schikt. Mocht
je liever per losse les betalen, dan kost het € 12,- per keer.
Je kunt je aanmelden bij Leonie Raspe via
06 -437 580 53 of
MindfulnessByLeonie@hotmail.com

OPROEP
HULP NODIG?
KOM LANGS BIJ HET
SERVICEPUNT XL SEGBROEK!
Ondersteuning bij allerhande vragen
Heeft u vragen over zorg en welzijn, bijvoorbeeld over
de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), of over
opvoeding, relatie, rouwverwerking, wonen, financiën,
vrijwilligerswerk? U kunt terecht bij het Servicepunt XL.
U bespreekt uw hulpvragen met de cliëntondersteuner
of maatschappelijk werker. Samen bekijkt u wat u zelf
nog kunt doen en waar u specifiek ondersteuning bij
nodig heeft. De ondersteuning is gratis, vertrouwelijk
en onafhankelijk. Bel vooraf even voor een afspraak, dan
wordt u snel geholpen.
Wijkcentrum de Regenvalk, Regentesseplein 148,
070-205 26 60
Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6,
070-205 24 80
Digitale hulp
Op bovengenoemde locaties kunt u ook terecht als u meer
wilt weten over het gebruik van uw computer, laptop, tablet
of smartphone. Vrijwilligers van VÓÓR Welzijn bemannen
5x in de week het Steunpunt digitaal Segbroek. Zij helpen
u met al uw vragen over internet, e-mail, telefoon, social
media, et cetera. U kunt kiezen voor de open inloop of
een afspraak maken voor 1 op 1 ondersteuning. Bel voor
het laatste met een van bovenstaande nummers.
De ondersteuning is gratis en vindt plaats op de
volgende tijdstippen:

HAGASONARE ZOEKT ZANGERS EN ZANGERESSEN
HagaSonare is een gemengd koor met circa 60 leden
dat al 25 jaar bestaat. Wij zingen met veel plezier onder de
bezielende leiding van dirigent Danny Nooteboom. Op het
repertoire staan klassieke werken en tweemaal per jaar treden
we op. Het Winterconcert vindt plaats op 15 december a.s.
in de Lutherse Kerk in Den Haag. Op het programma staan
werken van Vivaldi, Telemann, Slicher, Bach, Caldara en
Reger. Het concert wordt ondersteund met vier solisten,
orgel en orkest.

Open inloop Steunpunt digitaal:
dinsdag/woensdag/donderdag
van 13.30 - 15.30 uur
in ‘t Lindenkwadrant

Als u geïnteresseerd bent, kunt u vrijblijvend een of twee
repetities bijwonen. Vooral heren zijn bijzonder welkom.
Ook projectzangers zien we graag komen. We repeteren
in gebouw Eltheto, Azaleastraat 2 op dinsdagmiddag van
13.15 - 15.30 uur. Meer informatie vindt u op:
www.hagasonare.nl/

Voor meer informatie:
www.voorwelzijn.nl
www.denhaag.nl/servicepunt

→

Individuele afspraak 1 op 1:
maandag van 13.30 - 15.30 uur
op afspraak ’t Lindenkwadrant
donderdag van 13.30 - 15.30 uur
op afspraak de Regenvalk
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Op blije voeten- pedicure

• Professionele pedicurebehandeling •

Afspraak maken?
Bel: 06-83798462

• Voetmassage •

Asterstraat 138
www.opblijevoeten.nl

(ook voor Ooievaarspashouders)

Life’s challenge
and adventure
start here!
www.bigbenkids.com

Forest After School
+31 (0)70 219 2570

kijkduinbigbenkids.com

POSTADRES / SECRETARIAAT

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM
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

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

LOKAAL 7

BR ANDWEER (GEEN SPOED)
070 - 424 46 00

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O.

lokaal7@dehyacint.nl

Avond, nacht, weekend

BEHEER WIJKCENTRUM

070 328 28 28

Jan 't Hart + Inger Klarenbeek
hartveer@casema.nl

06 - 480 465 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

06 - 260 843 79

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

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

€

UITGAVE
Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Jaargang 41 - nummer 4 - oktober 2019
OPLAGE EN FREQUENTIE
3000 exemplaren
Verschijnt 5 x per jaar in de maanden
februari, april, juli, oktober en december
BEZORGING

675,—

Marianne Wijsman
070 – 363 58 95

COPYRIGHT

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

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

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.

REDACTIEADRES
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag
redactiewijkwijs@gmail.com

WERKEN EN VERGADEREN IN JE EIGEN WIJK!
Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m2) op de eerste etage van

FOTOGR AFIE

het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 met vergaderwerkplek

Karel van der Bent

en workshopfaciliteiten. Er kan vergaderd worden door groepen tot
30 personen en er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 8

CARTOON

personen per dag.

Esmée Biersteker

De basisvoorzieningen omvatten het gebruik van internet via Wifi,
printer, flip-over en koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.

ONTWERP
Niels Biersteker
niels@designink.nl
DRUK

Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen naar Saskia de Swart:
lokaal7@dehyacint.nl

Drukkerij Quantes, Rijswijk

Uitslag Doordenkertjes Wijkwijs 4, 2019 | PUZZELHULP

ADVERTENTIES

1. Piet Paulusma die het beleid van SBS dwarsboomt (blokkeerFries); 2.
Voorschrift tegen fout parkeren van AIVD’ers (sleEpwet); 3. Werk aan
de winkel in Engeland (workShop); 4. Vakantieganger die alleen maar
dramaseries op Netflix kijkt (rampToerist); 5. In het haar van Otten en
Baudet (vechtscheIding); 6. Heeft Willem Alexander wel, BB King en ZZ
Top niet (koningsbAard); 7. Wat eet men graag in Parma? (hamVraag);
8. Nietszeggend kapitaal van Willem van Oranje (zwijggeLd). Verticaal:
festival.
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Marja Venema - van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com
06 - 260 843 79
SLUITINGSDATUM KOPIJ
17 november 2019
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 5
13 december 2019
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M A R C E L VA N G U L D E N E R

Herdenking
Dit najaar en het voorjaar van 2020 staan
in het teken van de herdenking van 75 jaar
bevrijding van Nederland.
De periode strekt zich uit over meer dan 8
maanden aangezien delen van Zuid-Nederland al in september 1944 bevrijd werden
in het kader van de Operatie Market Garden, terwijl het hele noorden, westen en
midden van het land nog een zware winter
tegemoetging waarbij de Duitsers bewust
de aanvoer van voedsel bemoeilijkten. Dit
leidde tot de Hongerwinter van 1944 - 45
waarin duizenden letterlijk aan ondervoeding
bezweken. Bekend zijn de foto’s waarop
kleine kinderen bijna in de etensketels
van de gaarkeukens kruipen om de laatste
resten eruit te schrapen.

maakt; en 2) een Verenigde Staten - en een
Europa - waar de waarden van democratie,
mensenrechten en vrijheid verankerd blijven
in de mindset van de meerderheid van de
bevolking. Als we in het vrije westen die
verworvenheden opgeven dan is dat een
smet op het offer van al die mannen die nu
rusten op militaire begraafplaatsen door
heel Europa.

Zo’n situatie is in Nederland - en in Europa
- nauwelijks meer denkbaar. Niemand hoeft
hier nog om te komen van de honger. En
ook op het gebied van oorlog en destructie
heeft Nederland - en Europa - een gunstige
ontwikkeling doorgemaakt. Vijfenzeventig
jaar vrede op een continent waar het sinds
mensenheugenis vrijwel geen jaar vrede
is geweest.

In mei 1940 waren Nederland, België en
Frankrijk onder de voet gelopen door de
legers van een régime waar niets goeds
van te verwachten viel. Alleen Engeland
hield nog stand hoewel het Engelse leger
bij Duinkerken ernstig in de problemen
was gekomen. De Britse regering dacht
aan onderhandelen met de nazi’s zoals dat
eerder in september 1938 was gebeurd. Er
was één man die het vuur van verzet tegen
de nazi’s belichaamde: Winston Churchill.
Hij wist dat er ‘jaren van lood’ aan zaten
te komen voor Engeland en Europa. Maar
door zijn wilskracht kantelde de stemming
in Londen waar eerder defaitisme had
geheerst. De woorden: ‘We shall never
surrender’ gaven het Britse en Europese
volk weer hoop.

Belangrijke voorwaarden voor het bestendigen van die gunstige situatie zijn: 1) een
Europese Unie die niet verder uiteenvalt
maar een revitalisering, een ‘relance’ door-

Het is goed om af en toe stil te staan bij
het idee dat er behalve allerlei populistisch
getinte wereldleiders ook mensen zijn met
bepaalde principes.

Foto: Begraafplaats Margraten

COLUMN
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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

