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REDACTIONEEL

Verrijking

Waar kan dit voorwoord anders over gaan dan over de term
die nu al symbool staat voor het jaar 2020: Corona. Dodenherdenking met alleen Koning Willem Alexander op de Dam,
net opgebouwde strandtenten die niet open mochten, stille
snelwegen op tijden dat er normaal geen doorkomen aan is.

Pandora had beter Pandemia kunnen heten.
Oppergod Zeus zond haar naar de aarde als
geschenk aan de mensheid, met de beruchte
doos. Hij had haar bezworen dat ze die nooit
en te nimmer mocht openen. Maar Pandora
was in het bezit van een onderzoekende geest
en lichtte met doodsverachting het lid, om er
even stiekem in te koekeloeren. Wist zij veel
dat ze zo alle rampen losliet die sindsdien de
wereld teisteren!

En onze buurt? Aanvankelijk was er niet veel van de lockdown te merken; het was niet bepaald stil op straat. Maar
ons geliefde wijkgebouw moest wel de poorten sluiten.
De trots van de Bloemenbuurt, het zenuwcentrum van onze
wijk waar alle verhalen bijeenkomen en de laatste nieuwtjes
worden uitgewisseld.

Gedane zaken nemen geen keer, en wij zitten
met de gebakken peren. Maar de bijverschijnselen zijn mooi. Want we kunnen wel stellen dat
PandemiePandora met haar coronacrisisbox een
weelderige woordenschat heeft aangeboord.
Gezegend zijn wij Nederlanders met een taal
waarin we woorden aaneen kunnen smeden
tot vrolijke, rake gehelen. Mijn hart maakte een
sprongetje toen ik het woord pandemiepaniekkroniek las. Pandemiepaniek alleen al klinkt
als een klok met al die klankherhalingen, en
de kroniek erachteraan zorgt voor nog meer
vuurwerk. Een werkelijk verrukkelijk woord,
mits we de nare betekenis natuurlijk even buiten
beschouwing laten.

Wat is ons met dat vreemde virus toch overkomen? Een theorie stelt dat er elke honderd jaar een wereldwijde epidemie
opduikt. Honderd jaar geleden teisterde de Spaanse griep
het toch al zo getroffen Europa. De Vrede van Versailles was
in 1919 net getekend als afsluiting van de verschrikkingen
van de Eerste Wereldoorlog. Binnen een paar jaar vielen er
meer slachtoffers door de griep dan daarvoor als gevolg
van oorlogshandelingen. Ook toen werd vermoed dat het
virus was overgesprongen van dier op mens. Indertijd bestonden er nog geen megastallen en legbatterijen maar er
werd al wel veel vlees geconsumeerd. Is dit de prijs die we
moeten betalen voor het ongeremd ‘oogsten’ van dieren?

Maar we moeten nog even geduld hebben. Mogen we
gezond blijven en laten we blij zijn dat de zon nog elke
morgen opkomt.

© Undraw & Designink

Er is echter ook goed nieuws: het wijkgebouw is weer open.
Aanvankelijk vooral voor activiteiten in de tuin, maar in de
loop van juni zijn met inachtneming van de 1,5-meterregel
Huiskamer De Hyacint en de Boekenclub weer opgestart.
Gelukkig hoeven we niet meer elke avond de apocalyptische
profetieën van Professor Ab Osterhaus en nieuwsgoeroe
Maurice de Hond op tv aan te horen. Ik wil wel weer eens
gewoon naar een interland van Oranje kijken of naar een
wielrenwedstrijd waarin onze eigen ‘Eddy Merckx’ Matthieu
van de Poel vriend en vijand verrast met een splijtende
demarrage!

Pandemiepaniekkroniek: Een tijdverslag van de
door de wereldwijde besmetting opvlammende
angst. We gaan nog heel wat beleven op deze
aardbol, voordat het Antropoceen, het tijdperk
van de mens, is afgelopen. Maar ach, hoop doet
leven, en gelukkig bleef die achter in de doos
toen Pandora het deksel er weer op klapte. Die
hebben we nog als geschenk over.
Tijd voor ons geschenk aan u: het wijkmagazine.
Zonder gevaar te openen.
Elisabeth van Elsen

Marcel van Guldener

VOORWOORD
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A N N E M A R I E VA N O O R S C H OT

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

KUNST IN DE WIJK

UIT DE AS HERRIJZEN;
BERNADETTE KIJZERS
DEED HET TWEE KEER
Bernadette Kijzers kreeg twee klappen te verwerken. Eerst werd het theater De Appel gesloten,
waarvoor zij al 30 jaar werkte. En toen zij na een paar jaar haar eigen bedrijf Studio Phoenix goed
op de rails had, brak de coronacrisis uit en viel er voor een kostuumontwerper geen droog brood te
verdienen. Maar Bernadette is er het type niet naar om bij de pakken neer te zitten. De naaimachine
snort er alweer op los, nu voor de productie van mondkapjes.
‘Ja dat theater De Appel dichtging, was een enorme klap. Ik
heb echt tijd nodig gehad om dat te verwerken,’ zegt Bernadette Kijzers (59) in haar huiskamer in de Klaverstraat.
Aan de kasten hangen kostuums die zij voor toneelgroep
De Appel ontworpen en/of gemaakt heeft. Bernadette
pakt een lang wit gewaad en houdt het naast een grote
foto op de muur. De foto laat een scene uit Hamlet zien, de
focus gericht op actrice Judith Linssen, die moeder Gertrude speelt en de japon met allure draagt. Het toneellicht
maakt de stof doorschijnend en laat de lange benen van
de actrice zien. ‘Dat was ook de bedoeling,’ lacht Bernadette. ‘Ken je het verhaal? Gertrude trouwt na de dood van
Hamlets vader met diens broer, Claudius. Hamlet denkt

dat Claudius zijn vader heeft vermoord en haat hem. In
het laatste bedrijf vermoordt Hamlet Claudius, maar ook
Gertrude sterft aan de giftige wijn die voor Hamlet bedoeld
was. Voor het gewaad heb ik witte voile gebruikt en de
raven op de rug zijn van huidkleurige netstof. Door alles
doorschijnend te maken, wilde ik de kwetsbaarheid van
de mens tot uitdrukking laten komen.’ Ze strijkt met haar
hand liefkozend over de vogels. ‘Dit is een van de mooiste
kostuums die ik gemaakt heb.’

Emotionele herinneringen
Bernadette heeft emotionele herinneringen aan Hamlet.
Het was de laatste opvoering in theater De Appel op
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Scheveningen. Omdat de gemeente de subsidiekraan
dichtdraaide, viel het doek definitief in december 2016.
‘Het was heel moeilijk,’ verzucht ze. ‘Mijn droom was altijd
al om voor De Appel te werken. Ik kende het theater goed
want mijn ouders hadden me vaak meegenomen naar
voorstellingen. Omdat ik op de lerarenopleiding in Delft
was opgeleid in de vakken handvaardigheid en textiel
kon ik als vrijwilliger aan de slag in het kostuumatelier.
Vijf jaar lang heb ik tijdelijk werk afgewisseld met de WW
en toen kreeg ik een vaste aanstelling. Ik heb 30 jaar met
heel veel plezier voor toneelgroep De Appel gewerkt.’

Phoenix
De laatste jaren had Bernadette de leiding over het kostuumatelier. Voor de laatste voorstelling ontwierp, maakte
en verzorgde zij de kostuums. Zij was ook kleedster. Het
was hard werken, maar de ‘samen de schouders eronder’
sfeer gaf een verbondenheid die na 45 jaar abrupt werd
doorbroken. Bernadette: ‘Iedereen kwam op straat te
staan. Zo’n 30 mensen; regisseurs, acteurs, technici,
decorbouwers, stylisten. De meesten kregen na verloop
van tijd gelukkig weer werk. In april 2018 ben ik Studio
Phoenix gestart. Ik kreeg al snel privé-opdrachten, zoals
het maken van een trouwjurk, en ik kon aan het werk voor
theaterschool Rabarber, De Dutch Don’t Dance Division,
het Kunstfestival voor de jeugd De Betovering, en het
Nationale Theater.
Bernadette woont al 50 jaar in de Klaverstraat, maar
thuis werken beviel haar niet. ‘Het is hier heerlijk hoor,’
zegt ze. ‘Op mijn negende hebben mijn ouders dit huis
gekocht en ik ben er blijven wonen. Ik heb in de bomen
geklommen in de gemeenschappelijke binnentuin achter deze huizenrij, mijn twee kinderen hebben hier ook
buiten gespeeld. Maar in je eentje
kleding maken, daar kon ik niet aan
wennen. Ik zag niemand meer. Ik moet
mensen om mij heen hebben. Daarom
ben ik onlangs met mijn bedrijf naar
een cultuurverzamelgebouw in de
Gheijnstraat verhuisd.’

Corona
De tweede klap kwam met de coronacrisis. Toen premier Rutte begin maart
de intelligente lockdown afkondigde,
werden alle theatervoorstellingen en
festivals voor onbepaalde tijd verboden. Alle kostuumopdrachten vielen weg. Bernadette
zette de tering naar de nering en startte met de productie
van mondkapjes. ‘Ik heb het geluk dat mijn partner Daan
Wieman een meester is in patroontekenen. Hij is jarenlang kleermaker van het Nationale Theater geweest. Met
zijn patroon sluit het kapje goed om het gezicht. De stof

haal ik bij Van Domburg Textiel aan de Thomsonlaan. De
eigenaar heeft advies van een specialist ingewonnen en
verkoopt een bepaald soort katoen en filterstof die samen
een goede bescherming bieden. En je kunt ze wassen en
strijken. We hebben er al aardig wat verkocht.’
De kapjes kosten tussen de 7 en 10 euro per stuk. Recent
bestelde theaterschool Rabarber er 100 voor het personeel,
omdat de deuren 1 juni weer open mochten. ‘We moesten
de bestelling binnen twee weken afleveren. Gelukkig is
Daan onlangs met pensioen gegaan,’ lacht ze.

Studio Phoenix
Ondertussen zet Bernadette nieuwe activiteiten in de
markt die coronaproof zijn. Ze heeft gemerkt dat mensen milieubewuster leven en er meer vraag is naar het
repareren en vermaken van kleding. Daarvoor kun je bij
haar ook terecht. Verder ontwikkelt ze een basiscursus
naaitechnieken, waar je huis-tuin-en-keukenvaardigheden
leert, zoals stikken, afhechten, een rits inzetten en een
broek korter maken. ‘Nee, niet online. Dat gaat echt niet.
Maar in kleine groepjes met anderhalve meter afstand.’
De zoon van Daan had het goed gezien. Hij maakte drie
jaar geleden een sinterklaassurprise voor Bernadette:
een grote appel waaruit een phoenix tevoorschijn kwam.
Een phoenix, of feniks, de goddelijke vogel die volgens de
oude Grieken uit zijn eigen as herboren kon worden. De
surprise inspireerde Bernadette bij de naamgeving van
haar bedrijf, nog onwetend dat ze na De Appel nogmaals
uit de as zou moeten opstaan.

Studio Phoenix
bernadette@studiophoenix.nl
06 - 505 565 21
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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
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AAD SCHUURMANS:

EEN BETROKKEN EN

BEVOORRECHTE

BUURTBEWONER

DE PAPAVERHOF, EEN
PARELTJE IN DE KROON
VAN DE HAAGSE STADSARCHITECTUUR

BIJZONDERE WIJKGENOTEN

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

We kwamen bij hem op bezoek om naar zijn gezondheid te informeren. Maar het gesprek met de
inmiddels herstelde coronapatiënt Aad Schuurmans, liep uit op een boeiend relaas over wonen op
het rijksmonument de Papaverhof, een pareltje in de kroon van de Haagse stadsarchitectuur. Niet
iedereen woont in een rijksmonument. Hoe is dat zo gekomen? ‘Wij wonen hier sinds 1977 en zijn in
2001 in deze woning komen te wonen. En toen in 2006 de mogelijkheid werd geboden om dit huis te
kopen, hebben wij dat ook meteen gedaan.’
Restricties
‘Het bijzondere daarvan is dat je weliswaar de woning
koopt, maar toch niet helemaal alleen de eigenaar bent.
Het is immers een rijksmonument, en dan ben je aan restricties gebonden. Zo mag je zelf geen onderhoud aan de
buitenschil plegen. De kosten van onderhoud aan de schil
worden dan ook in een soort van VvE-achtige constructie
gefinancierd. Dat geldt voor de kopers. De kosten aan de
huurwoningen worden op de gebruikelijke manier via de
vereniging in de huur verdisconteerd.’

Voorrang
Aad is daar zeer nauw bij betrokken geweest omdat hij 12
jaar, als penningmeester en secretaris in het bestuur van
Daal en Berg heeft meegedraaid. ‘Wat het ook zo bijzonder maakt, is het feit dat het een hele kleine vereniging
is. Iedereen kent elkaar want het gaat om niet meer dan
128 woningen. En de constructie is ook nog eens zo - ik
heb het wel eens met een glimlach inteelt genoemd - dat
de kinderen van de meeste bewoners zich op hun 18de bij
de woningbouwvereniging hebben ingeschreven, waardoor je nu ziet dat er verschillende generaties in elkaars
directe omgeving wonen. Mensen van buiten de vereniging kunnen zich ook wel inschrijven voor een woning,
maar de kinderen van leden hebben voorrang. Daarmee
krijg je een nog sterkere gehechtheid van de mensen die
hier wonen en elkaar kennen. Dat is bij velen het geval,

zo ook bij ons. Onze dochter woont even verderop en
onze zoon heeft hier ook een woning gehad.’ Mensen van
buiten beginnen, wanneer ze aan de beurt zijn voor een
huurwoning, in de (bakstenen) huizen van de hoogbouw
in de Klimopstraat in een bovenhuis. Daarna verloopt
hun wooncarrière binnen Daal en Berg van de hoogbouw
naar de felbegeerde witte laagbouwwoningen.

Exclusieve club
Dit alles maakt Daal en Berg voor de buitenwereld een
behoorlijk exclusieve club. Ervaart Aad dat zelf ook zo?
‘Jazeker, maar dat komt ook weer doordat iedereen elkaar
kent. Bij andere woningbouwverenigingen zit de voorzitter ergens ver weg in een groot kantoor, maar bij ons
kan het je buurman zijn. En mede omdat het een kleine
club is, maakt dat de aanspreekbaarheid van het bestuur
veel makkelijker.’ Een item binnen de vereniging is al
sinds vele jaren het hek rond het grasveld in het centrum
van de Papaverhof, dat altijd voor iedereen gesloten is.
Voor buitenstaanders, maar ook voor de bewoners. ‘Dat
heeft alles te maken met het feit dat ook dat een rijksmonument is,’ legt Aad uit. ‘Daar moet je zorgvuldig mee
omgaan. Overigens wordt soms een uitzondering op de
regel gemaakt. Dat is als er sneeuw ligt, dan mogen de
kinderen van de bewoners erop spelen, en wanneer we
een feestje vieren.’ Aad vertelt dat het afsluiten
→
van het grasveld ook is ingegeven door slechte
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ervaringen met hangjongeren. ‘Vroeger stonden voor het
hek van de hof mooie zitbankjes, die bleken ook een grote
aantrekkingskracht te hebben voor de schooljeugd die
hier met scooters en brommers kwam verzamelen. Het
is dus ter bescherming van het rijksmonument maar ook
van de leefbaarheid.’ Aad vertelt dat dit ook zeker een
onderwerp van discussies is en is geweest, waarbij de
meningen van de bewoners verdeeld waren. Hij behoort
tot de tegenstanders van het openstellen van het grasveld.
‘Ja logisch, want ik woon hier. De meeste mensen die er
voor zijn wonen in de hoogbouw in een van de andere
straten en kijken daar anders tegenaan dan wanneer je
er zicht op hebt.’

De Stijl

moeten blijven. En dat de strakke stijl van kasten, kozijnen en deursponningen, die je zomaar niet ergens anders
tegenkomt, gehandhaafd blijft en dat de kastdeuren en
andere elementen in het interieur bijvoorbeeld niet met
board geëgaliseerd worden.’

Wie op bezoek komt in dit gedeelte van de Bloemenbuurt
en een beetje kijk heeft op kunst en cultuur, herkent
meteen de strakke vormen en elementaire kleuren van De Stijl en
waant zich met een beetje fantasie
Duurzaamheid
OP EEN AANTAL
in een schilderij van Piet Mondriaan.
Hoewel hij geen bestuursfunctie in
HALLUCINATIES NA,
Duidelijk is dat architect Jan Wils
de woningbouwvereniging meer beKAN IK MIJ NIETS MEER
een adept was van deze kunst- en
kleedt, is Aad Schuurmans sinds zijn
VAN MIJN VERBLIJF OP
architectuurstroming en het zal ook
pensionering lid van een werkgroep
DE IC HERINNEREN
niemand verbazen dat hij voor deze
Duurzaamheid, waarin een aantal
klus was uitverkoren door de grote
bewoners zich buigt over de mogelijkbouwmeester H.P. Berlage, die destijds als commissaris aan
heden om deze monumentale woningen zo goed mogelijk
de woningbouwvereniging Daal en Berg verbonden was.
voor de toekomst te bewaren, dus te verduurzamen.
Voelt Aad hier ook een bepaalde betrokkenheid bij? ‘Ik
zelf heb sowieso al veel interesse voor architectuur en
als je hier dan komt te wonen wordt dat natuurlijk nog
extra aangewakkerd. Voor mij geldt dat nog veel meer
omdat ik als lid van de redactiecommissie nauw betrokken
ben geweest met de uitgave van een boek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Coöperatieve
Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg.’
En ook toen hij in het bestuur zat, is in 1988/’89 een hele
intensieve renovatie uitgevoerd, wat natuurlijk allemaal
zeer nauwgezet volgens de regelen der kunst moest gebeuren. ‘Alle witte buitenmuren zijn opnieuw geïsoleerd
en gestuukt, wat een hele ingrijpende klus was. En ook de
kleurstellingen en kleurcombinaties van houtwerk, zoals
de kozijnen, luisteren naar zeer exacte voorschriften. Qua
kleur én kwaliteit. Dat doe je niet met het eerste het beste
verfje van de Gamma.’ De vereniging stimuleert nu ook
om bepaalde delen en elementen van de binnenkant van
de woningen bij nieuwe verhuur te beschermen of terug
in de oorspronkelijke staat te brengen. ‘Zo wordt in de
nieuwe huurcontracten opgenomen dat bijvoorbeeld de
karakteristieke groene tegeltjes aan weerszijden van de
schouw, die in een aantal van de huizen nog aanwezig is
(niet meer bij ons, maar dat troffen wij zo aan) behouden

BETAALBAAR WOONGENOT
De coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk
Daal en Berg werd opgericht in 1917 en beheert en exploiteert het Rijksmonument rond de Papaverhof in Den
Haag. De 128 hoog- en laagbouwwoningen, ontworpen
door architect Jan Wils werden in 1921 opgeleverd en
staan in de Klimopstraat, Magnoliastraat en de Irisstraat,
gegroepeerd rond De Papaverhof, een parel in de kroon
van de Haagse stadsarchitectuur.
Bijzonder aan de Woningbouwvereniging Daal en
Berg is dat het een coöperatieve vereniging is en dat
het woningencomplex uit huur- en koopwoningen
bestaat. Dit komt doordat in 2006 ongeveer de helft
van de laagbouwwoningen aan de Papaverhof aan de
huurders is verkocht om een renovatie te bekostigen.
De bewoners nemen als leden van de coöperatie gezamenlijk de besluiten rond exploitatie en onderhoud
van het gehele monument. Hun gezamenlijk doel is om
de bewoners betaalbaar woongenot te bieden en het
monument voor de toekomstige generaties te behouden. De vereniging verzorgt ook rondleidingen; zie
www.daalenberg.nl
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‘Het coronavirus heeft mij behoorlijk te pakken gehad’
Het gesprek met Aad Schuurmans verloop zo snel en
interessant dat we bijna zouden vergeten wat de eigenlijke aanleiding was van ons bezoek: het feit dat hij en zijn
vrouw, al vrij snel na de uitbraak van de pandemie door het
coronavirus werden getroffen. Hoe gaat het nu met hen?
‘Ja het virus heeft mij behoorlijk te pakken gehad,’ aldus
Aad. ‘Til, mijn vrouw ook, maar gelukkig in een wat mildere
vorm. Het begon in de tweede week van maart, dat wij ons
niet lekker voelden met veel hoesten en slecht slapen. Het
was toen al zo dat je niet meer makkelijk bij de huisarts
terecht kon. We hadden op een vrijdag gebeld en kregen
te horen dat we maandag nog maar eens moesten bellen.
Toen we dat deden ontstond de rare situatie dat ik mij
meteen bij de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis
moest melden. Ik had toen niet het geringste vermoeden
dat ik daar ook zou moeten blijven.’

Intensive Care
Hoe anders verliep het! ‘Ik werd meteen getest, positief
bevonden en vervolgens opgenomen, zonder dat ik de gelegenheid kreeg om nog afscheid van mijn vrouw te nemen.
Dan kom je opeens in een hele andere wereld terecht. In
de eerste week, nog op de coronaverpleegafdeling, is zij
vier keer op bezoek geweest, van top tot teen ingepakt
in beschermende kleding. Maar echt bizar werd het op
de Intensive Care, waar ik zes dagen heb gelegen. Toen
was het contact helemaal weg. Niet alleen met Til en de
verpleging, maar met de hele wereld en mijzelf, omdat ik
kunstmatig in slaap werd gebracht en beademd.’
Zijn vrouw moest het doen met één keer per dag een
telefoontje met verpleegkundigen die ook niet altijd het
achterste van hun tong wilden of konden laten zien. ‘Dat
was voor haar en de kinderen beklemmender en beangstigender dan voor mij, omdat het mij allemaal ontging.
Daar kwam bij dat zij zich ook allerlei beperkingen moest
opleggen omdat zij in een mildere mate ook corona had.’
In die periode dacht Aad in vlagen van bewustzijn dat hij
het misschien niet zou redden. ‘Verder kan ik mij op een
aantal hallucinaties na, niets meer van mijn verblijf op de
IC herinneren.’

Confronterend
Toen hij na een week weer op de verpleegafdeling lag,
bevond hij zich andermaal in een onwerkelijke situatie.
‘Omdat ik sowieso veel geïnteresseerd ben in politiek en
alles daaromheen, keek ik vanuit mijn ziekenhuisbed naar
alle persconferenties en Kamerdebatten; allemaal over
een onderwerp waarvan ik zelf het middenpunt was. Heel
bizar en confronterend! Zeker als je hoort dat 30 procent
van de mensen die op de IC terechtkomen, daar ook niet

meer levend vandaan komen…’ Sindsdien realiseert Aad
zich dat andere coronapatiënten, die soms wel drie of vier
weken op de IC hebben doorgebracht, het veel zwaarder
hebben gehad. ‘Vooral toen een verpleegkundige kwam
controleren of ik mijn eten wel goed kon doorslikken,
omdat de spieren die daarvoor nodig zijn, bij veel andere
patiënten door de lange intubatie met de beademingsapparatuur waren beschadigd.’

De deur uit
Het mooie weer heeft Aad tijdens zijn herstelperiode thuis
goed in de kaart gespeeld. ‘Zo was het heerlijk om, toen
dat weer een beetje ging, met een rollator in het zonnetje
heel voorzichtig een rondje Papaverhof te doen. Daarvoor
voelde ik mij, nadat ik thuis was gekomen, al een hele Piet
als ik met diezelfde rollator een paar rondjes om de eettafel
had gelopen.’
De rollator ging na anderhalve week weer de deur uit,
waarna het snel bergopwaarts ging. ‘Zeker ook dankzij de
hulp van de fysiotherapie die vanuit het ziekenhuis werd
begeleid en de powerdrankjes, waarvan je er aan drie of
vier genoeg hebt om voldoende calorieën voor een hele dag
te scoren. Veel coronapatiënten zeggen dat tijdens hun
herstel hun smaak- en reukvermogen vermindert. Bij mij
was het omgekeerde het geval: ik proefde alles heel sterk
en vond - dat klinkt heel ondankbaar - alle mooie bloemen
die ik van allemaal lieve mensen had gekregen, ontzettend
stinken! Dus die stonden op een gegeven moment allemaal
in de keuken.’
Inmiddels heeft hij grote stappen voorwaarts gemaakt.
‘Vorige week heb ik met de longarts alle longfoto’s bekeken
en duidelijk kunnen zien dat er nog maar een paar restjes
van de longaandoening overgebleven waren. Over drie
maanden kijken we weer. Daarnaast is het een kwestie
van oefenen en trainen, want bij het wandelen en fietsen
wat ik allebei veel doe, voel ik mij af en toe nog wel wat
kortademig. Maar ook daar zal ik met hard werken ongetwijfeld weer helemaal van afkomen!’

Hartverwarmend
‘Wat ik nog graag wil benadrukken is dat veel mensen zoals
buren, buurtbewoners en vrienden, vanaf het begin zeer
betrokken zijn geweest. Ze kwamen (op veilige afstand) bij
ons thuis langs en spraken Til aan op straat om te vragen
hoe het met mij ging. Ook van mensen die ik nauwelijks of
niet ken, kreeg ik bloemen en kaarten. Zo zie je hoe klein
onze wijk eigenlijk is. Zelfs Arthur, de notenboer op de
Goudsbloemlaan had het gehoord en informeerde bij Til
naar mijn gezondheid. Allemaal heel hartverwarmend!

Ж
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GESCHIEDENIS VAN

EEN KLEYN PALEIS

BUURTGENOOT WILLEM VAN
DER HAM DRIJVENDE KRACHT
ACHTER STANDAARDWERK OVER
BUITENPLAATS OCKENBURGH.

TA K E PA D D I N G

UIT EIGEN BRON

HA AGSE HISTORIE

Uw verslaggever was aangenaam verrast toen hij een exemplaar van het boek Een Kleyn Paleis. De
geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh te leen kreeg ter voorbereiding op het interview: een prachtig leestafelboek, formaat stoeptegel, barstensvol foto’s, kaarten en een waslijst
aan deskundige auteurs, met bijdragen over de geografie van de omgeving, archeologie, letterkunde en natuurlijk de rijke geschiedenis van de buitenplaats, het pand en haar bewoners.
Hoofdredacteur en medeauteur Willem van der Ham heeft
altijd in de buurt van Ockenburgh gewoond. ‘Het is een
plek waar je niet omheen kan,’ aldus Willem. ‘Het heeft
altijd indruk op me gemaakt, en het verval van het pand
rond de eeuwwisseling baarde me zorgen. Ik ben toen
nog eens langsgegaan bij de kunstenaars die het pand
antikraak hadden betrokken, die wisten ook niet precies
wat er met het gebouw ging gebeuren. Toen rond 2014 het
burgerinitiatief voor behoud van Ockenburgh startte,
wilde ik ook graag een bijdrage leveren. En wat kon ik
als historicus beter doen dan het maken van dit boek?’

Man van zijn tijd
Ondanks het scala aan invalshoeken is het boek toch
chronologisch opgebouwd. Het begint met een beschrijving van de geologie en historische geografie van het
gebied en de archeologische vondsten die op het terrein
van Ockenburgh zijn gedaan. Daarna wordt uitgebreid
stilgestaan bij de stichter van Buitenplaats Ockenburgh,

Jacob Westerbaen (1599-1670). ‘Westerbaen heeft de reputatie gekregen van een schuinsmarcheerder. Zo is hij
onlangs nog afgeschilderd in een toneelstuk. Goed, hij
hield van het leven, maar deze man stond midden in zijn
tijd en kon, onafhankelijk als hij was, de gebeurtenissen
van die tijd op een bijzondere manier becommentariëren,’
aldus Willem die zelf dit hoofdstuk voor zijn rekening nam.
‘Via hem krijg je dus een uitstekend en heel ander beeld
van de Gouden Eeuw dan je uit de geschiedenisboekjes
kent.’ Westerbaen was goed bevriend met Johan van
Oldenbarnevelt (destijds raadspensionaris van Holland),
Constantijn Huygens en andere beroemde schrijvers als
Jacob Cats en Vondel. Hij behoorde niet tot de echte elite,
maar wist zichzelf op te werken tot in de hoogste kringen.

Veelzijdig en kleurrijk
Na een studie theologie en een actieve rol als remonstrant
in de godsdiensttwisten van die tijd, koos Westerbaen
voor een studie medicijnen en vestigde zich als arts in
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Den Haag. Daar huwde hij een rijke
herbestemming van de buitenplaats
HET LEEST ALS EEN
worden aangekondigd. Soms leken
vrouw, waarna hij niet meer hoefde
SAMENVATTING
VAN
die door te gaan, maar toch allemaal
te werken voor de kost. Zijn nieuwe
DE NEDERLANDSE
rijkdom stelde hem in staat een stuk
strandden ze door protesten van
grond nabij Loosduinen te verwerbuurtbewoners, en na 2008, ook
GESCHIEDENIS
ven waar hij zijn ‘Kleyn Paleis’ liet
door de economische crisis. In 2002
bouwen zoals we dat nu kunnen vinden in Ockenburgh.
werd nog de bekende kinderfilm Loenatik de moevie in
Westerbaen ontpopte zich daarna als populair dichter
Ockenburgh opgenomen. Tussen 2003 en 2015 nam een
met een groot lezerspubliek. Geestig zijn de besprekingen
kunstenaarscollectief intrek in het pand, wat in het boek
van enkele van zijn gedichten zoals Hy kust, hy soent,
resulteert in een kostelijk hoofdstuk, geschreven door een
hij leckt, hij bidt, hy smeeckt, hy vleijt die in de jaren ’50
van de kunstenaars, over de verschillende kunstprojecten
van de vorige eeuw nog door literatuurcritici als ‘brallend
die in het pand plaats hebben gevonden. Ondertussen
dronkemanstoneel’ worden afgeserveerd. Tenslotte ontwerd er nauwelijks onderhoud verricht en ging het verval
wikkelde Westerbaen zich ook nog tot deskundige op het
van het Kleyn Paleis door.
gebied van botanie en ‘experimenteel tuinieren’, iets waar
hij op zijn buitenplaats alle ruimte voor had. Bijzonder
Definitieve bestemming
om je voor te stellen hoe zo’n veelzijdig en kleurrijk figuur
Het protest van omwonenden tegen de herbestemmingsals Westerbaen rond heeft gelopen op Ockenburgh, de
plannen kreeg onder leiding van architect Leon Tier
volgende keer dat je de buitenplaats bezoekt.
een nieuwe vorm: er kwam vanuit hen een zogenaamd
‘burgerinitiatief’ om Ockenburgh te behouden voor de
Na de glorietijd
mensen uit de omgeving. Dit plan werd vervolgens omNa de dood van Westerbaen passeert een serie puissant
armd door de Haagse Stadspartij van Joris Wijsmuller,
de
rijke personen als bewoner van het Kleyn Paleis. Begin 19
die plaats had genomen in het nieuwe stadsbestuur. En
eeuw sloeg de verloedering van buitenplaatsen toe, maar
zo werd Ockenburgh gerenoveerd zonder nieuwbouw of
Ockenburgh ontsprong die dans. Nederland verarmde in
herbestemming als hotel. De renovatie bevindt zich op
die periode sterk waardoor velen zich geen buitenplaats
dit moment in de laatste fase; ingeschat wordt dat het
meer konden permitteren. Deze ontwikkeling herhaalde
landhuis medio juli wordt opgeleverd, waarna er een
zich rond 1900, toen de steden uitbreidden en tal van
restaurant (inclusief kas) zal openen en de zalen zullen
buitenplaatsen moesten wijken voor woningbouw. De
worden verhuurd voor bijeenkomsten.
glorietijd van Ockenburgh leek toen ook voorbij. Het
heeft echter een bepaalde uitzonderingspositie weten
En zo zijn we in het heden uitgekomen. ‘Je kunt het boek
te behouden, omdat het werd opgenomen in het stedenook zien als een samenvatting van de Nederlandse geschiedenis: van de eerste nederzettingen tot de recente
bouwkundig plan van Den Haag. De buitenplaats paste
goed in de plannen van Berlage en Dudok, die zulke groene
ontwikkelingen om de burger meer te betrekken in de
plekken in de stad koesterden. In de jaren ’20 en ’30 is
gemeentelijke politiek,’ aldus Willem. Het schitterende
het nog even spannend geweest voor Ockenburgh met
boek is te koop bij de Haagse boekhandels, via uitgeverij
plannen voor een vliegveld of woningbouw. Gelukkig
de Walburg Pers, internetboekenwinkels en binnenkort
gooide de economische crisis roet in het eten.
ook weer bij Ockenburgh zelf. De officiële presentatie is
door de coronaperikelen uitgesteld naar Open MonumenKort voor de Tweede Wereldoorlog is het Kleyn Paleis getendag, 12 september op Ockenburgh.
bruikt voor de opvang van Joodse vluchtelingenkinderen
uit Duitsland en Oostenrijk. Tijdens de oorlog fungeerde
het onder andere als verzamelpunt voor de arbeidsinzet
en werden er V2-raketten op de buitenplaats geplaatst.
In 1949 opent jeugdherberg Ockenburgh in het landhuis.
Het was toen geen klein paleis meer, maar de grootste
Willem van der Ham, is auteur van
jeugdherberg van Europa. Jongeren keken bij aankomst
‘Een Kleyn Paleis. De geschiedenis
vaak hun ogen uit. Goh, dat zij in zo’n fraai landhuis
van de Haagse buitenplaats
mochten overnachten!
Ockenburgh’.

Vogels van allerlei pluimage
Toen de jeugdherberg in 1995 ophield te bestaan, brak
een roerige periode aan waarin tal van meer of minder
megalomane plannen van projectontwikkelaars voor

Uitgeverij de Walburg Pers.
Prijs € 29,99
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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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AANKONDIGING

Activiteiten wijkcentrum
Verschillende activiteiten in en om het wijkgebouw
zijn na een periode van lockdown weer gestart.
De tuinwerkgroep schoffelt, snoeit, plant en plukt weer dat
het een lieve lust is. Yogalessen vinden in de frisse buitenlucht
plaats met maximaal 10 deelnemers, op gepaste afstand van
elkaar en uiteraard alleen bij mooi weer. Op dinsdag wordt
er weer gezellig koffiegedronken en Huiskamer De Hyacint
is sinds 7 juni open op zondag. Ook de Kook & Eetclub
kokkerelt alweer samen. De herstart van Eetcafé De Hyacint
ligt ingewikkelder vanwege de grote toeloop.
De boekenclubs hervatten in juni hun maandelijkse bespreking van een gelezen werk, terwijl Breiclub De Hyacint na
overleg heeft besloten de draad pas weer op te pakken in
september. Ook scrabbelen en bridge laten nog even op
zich wachten. Deelnemers zitten daarbij dicht op elkaar en
delen spelmateriaal.
Wilt u volledig op de hoogte blijven van de voortgang
wat betreft de activiteiten in het wijkcentrum, bezoek de
activiteitenpagina van De Hyacint op de website van het
wijkberaad:
www.dehyacint.nl/vaste-activiteiten/

WIJKAGENDA EN WIJKBUDGET

Wijkagenda digitaal gegaan
In januari hebben bewoners 152 ideeën ingediend.
Ideeën om de wijk groener, toegankelijker, leefbaarder en veiliger te maken. De gemeente heeft
de ideeën gecheckt op haalbaarheid en de haalbare
ideeën gecombineerd tot 8 agendapunten: de
voorlopige wijkagenda. De Bloemenbuurt werkt bij
de wijkagenda samen met de Bomenbuurt.
Thema’s
De wijkagenda gaat over de prioriteiten voor onze wijk.
Thema’s zijn bijvoorbeeld: de vergroening van daken,
eenrichtingsverkeer, een ontmoetingsplek voor de jeugd,
plezierig wonen voor ouderen, en de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. De gemeente had op donderdag
12 maart een bijeenkomst in de Bonte Vlinder gepland.
Omdat er op dat moment niet meer dan 100 mensen bij
elkaar mochten komen, werd die bijeenkomst afgelast. De
wijkagenda ging digitaal verder.
Oproep tot commentaar
Eind mei hebben alle bewoners een folder ontvangen,
waarin ieder werd opgeroepen commentaar te geven op
de voorlopige wijkagenda. Ook kon u digitaal een enquête
invullen over wat u belangrijk vindt in de wijk.
Stemmen
Halverwege juni heeft iedereen thuis een brief ontvangen met
een stemcode. U kon tot 1 juli stemmen op de agendapunten
die u het belangrijkst vindt voor de Wijkagenda Bomen- en
Bloemenbuurt. We hopen dat u dat heeft gedaan!

Binnenkort wordt de wijkagenda aangeboden aan de
wethouder. Die bespreekt deze met de gemeenteraad en
daarna wordt de wijkagenda definitief.
Uitvoering wijkagenda
Aan de uitvoering van de wijkagenda werken vervolgens
bewoners, ondernemers, professionals (bijvoorbeeld
politieagenten en leraren) en ambtenaren samen om de
prioriteiten die erop staan zo goed mogelijk uit te voeren.
Wijkbudget na de zomer
Parallel aan de wijkagenda liep het wijkbudget. Met het toegekende wijkbudget van € 30.000 kunnen we door middel
van een aantal projecten de leefbaarheid in de Bloemenbuurt verder vergroten. Zoals eerder in Wijkwijs gemeld is,
is ervoor gekozen om de wijkagenda en het wijkbudget na
elkaar te plannen. Dat betekent dat we naar verwachting
na de zomer met het wijkbudget aan de slag gaan.
Namens het bestuur van Wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacint,
Geert van Drimmelen en Jan Vonk
SAMENSTELLING VAN HET
BESTUUR VANAF MEI 2020

Wisseling
bestuursleden
Dit jaar verlieten drie bestuursleden het
bestuur van Wijkberaad Bloemenbuurt
De Hyacint.
Arnold van der Heijden, voormalig voorzitter en algemeen
bestuurslid met verkeer in zijn portefeuille heeft ons na
elf jaar verlaten. Arnolds aandachtspunten lagen op de
verbetering van verkeerssituaties en openbaar vervoer.
Hij heeft zich opgeworpen om pleinen en straten beter in
te richten, veiliger te maken en heeft visie op dit onderwerp in de stad. Vele malen heeft hij ingesproken bij de
gemeenteraad en commissies en hij vraagt regelmatig
aandacht bij wethouders, ambtenaren en bestuurders voor
de verschillende onderwerpen. We zullen Arnold missen,
gelukkig blijft hij voorzitter van de lokale Roverafdeling en
blijft hij zich inzetten voor het OV!
Jurrie Vos heeft zes jaar in het bestuur gezeten, als algemeen
lid, voorzitter en secretaris. Hij heeft ons door menig lastig
dossier geloodst. Hij heeft veel gesprekken gevoerd om
vrijwilligers voor het bestuur en de redactie van de Wijkwijs
te selecteren en vertegenwoordigde het wijkbestuur in de
redactie van het wijkmagazine. Zijn brede ervaring in het
algemeen bestuur vanuit zijn voormalige werkomgeving
was van grote waarde in het wijkberaad. Jurrie gaat zijn tijd
besteden aan zijn hobby’s: kleinkinderen, zijn pied-à-terre
op de Veluwe, schrijven en jeu de boules.
Last but not least: Marja Venema. Marja is al jaren contact
persoon voor de advertenties in Wijkwijs en blijft dat ook
doen. Afgelopen jaar was zij ook bestuurslid en had zij focus
op bestemmingsplannen, ontwikkelingen op het gebied
van woningsplitsing en vergunningen. Helaas dwingen persoonlijke omstandigheden haar om het bestuur te verlaten.
Klaartje de Vrueh
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IN GESPREK MET JORIS
WIJSMULLER

‘Al meer dan
twintig jaar hart
voor Den Haag’
GER ARD PUTMAN

UIT EIGEN BRON

INTERVIEW

Dit interview is een voortzetting van de reeks interviews met politici en bestuurders in Wijkwijs.
Na Mariëlle Vavier van GroenLinks in Wijkwijs 2 is nu Joris Wijsmuller (fractievoorzitter van de
Haagse Stadspartij) aan de beurt.
Het interview vindt plaats daags na de voordracht van
Jan van Zanen als nieuwe burgemeester van Den Haag en
vlak voor de versoepeling van een aantal coronamaatregelen. Het raadslid, de nestor van de gemeenteraad, is als
lid van de vertrouwenscommissie blij en opgelucht dat ze
volgens hem een goede, betrokken mensen-burgemeester
hebben gevonden.
Hoe beïnvloedt de coronacrisis jouw dagelijks leven en
werk?
‘Ook voor een raadslid zijn de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen ingrijpend. Het raadswerk
staat op een lager pitje, het gemeentebestuur moet het
vertrouwen krijgen om deze crisis goed op te vangen
en wij moeten nu vooral controleren. Het biedt ook
tijd voor relativering en om goed en kritisch door te
denken over hoe we de dingen hebben georganiseerd.
Den Haag is een drukke stad, zowel ruimtelijk als
fysiek, waarin kwetsbare en vitale sectoren als zorg,
onderwijs en cultuur meer prioriteit moeten krijgen.
Daarnaast wordt de noodzaak voor de langetermijnopgave voor duurzaamheid alleen maar groter. Nu
de begroting is achterhaald door de coronacrisis, zal

geld voor publieke voorzieningen en grote maatschappelijke opgaven ergens vandaan moeten komen. De
gemeente Den Haag heeft nu nog de laagste OZB van
Nederland, die kan dus best wel omhoog.’
In de raadsperiode 2014 - 2018 was je wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. Wat mis
je nog dagelijks uit die periode?
‘Die positie heb ik losgelaten. Als wethouder ben je
24/7 bezig, er is echter meer onder zon. Wel is het zo
dat je als wethouder met een heel team om je heen
meer verschil kunt maken dan als raadslid. Nu moet
ik soms op mijn handen gaan zitten als een opvolger
bepaalde zaken voorstelt, maar ik kan de dingen ook
meer vanuit rust en reflectie benaderen. Persoonlijk
kwam de coronacrisis niet slecht uit. Daardoor heb
ik naast het reguliere raadswerk veel tijd kunnen besteden aan mijn werk voor de vertrouwenscommissie
en voor de adviescommissie Cultuurplan 2021 - 2024
in Rotterdam.’
Hoe kijk jij terug op het turbulente jaar 2019 met daarin
onder meer het opstappen van burgemeester Krikke en
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het aftreden van twee wethouders. Is de rust in bestuurlijk
Den Haag weer teruggekeerd?
‘Je ziet hoe belangrijk de rol van de burgemeester is in
het stadsbestuur als het onder meer gaat om integriteit.
Maar het is te makkelijk om te zeggen dat het allemaal
lag aan Krikke. We zijn er nog niet mee klaar. De onrust
zit nog in de gemeenteraad. Van Zanen moet aan de
bak en wij ook, want dit soort processen is een zaak
van de lange adem. Vooral de huidige onduidelijkheid
is vervelend: de kwestie rond de bouwaanbesteding
van Amare en van de afgetreden wethouders hangt
ook nog altijd boven de markt. Vertrouwen komt te
voet en gaat te paard.’
Welke duidelijke verschillen zijn er tussen Hart voor Den
Haag en de Haagse Stadspartij die ongetwijfeld ook hart
voor Den Haag heeft?
‘Hart voor Den Haag was de verkiezingsslogan van de
Haagse Stadspartij, maar die is door Richard de Mos
ingepikt. Onze nieuwe slogan is Alles voor de stad.
Bij Hart voor Den Haag draait alles om De Mos. Ze
zijn goed in campagne voeren, het profileren van de
eigen partij, gesponsord door ondernemers. Gaat het
hun nu om de stad en de bewoners, of om de partij en
haar sponsoren? Die balans wordt door het OM onderzocht. Bij de Haagse Stadspartij zal een dergelijke
kwestie nooit spelen. Hart voor Den Haag is rechts en
zeker niet de enige partij met hart voor Den Haag. De
Haagse Stadspartij is een progressieve, linkse, lokale
partij die zich niet laat sponseren. Samen met de
Politieke Partij Scheveningen vormen wij sinds 1998
als eerste lokale partij het tegenwicht voor de lokale
afdelingen van de landelijke partijen. Die hadden
zeker toen minder focus op de stad.’
Wat zijn jouw ambities – en die van de Haagse Stadspartij
– voor de stad als geheel en voor de Bloemenbuurt in het
bijzonder?
‘Onze speerpunten zijn zorg, onderwijs, cultuur en
duurzaamheid. Qua duurzaamheid is voor de Bloemenbuurt de warmtetransitie (de overschakeling
om van het gas af te komen) nog een hele puzzel.
Initiatieven vanuit bewoners en met ondersteuning
door de gemeente zijn van belang. De opgave is om de
energiehuishouding te veranderen met behoud van de
karakteristieke kenmerken van de Bloemenbuurt. In
de Vogelwijk en de Vruchtenbuurt spelen initiatieven
inzake een collectief warmtenet, ondersteund door de
gemeente. Misschien kan de Bloemenbuurt meeliften.’
Staan deze ambities onder druk?
‘In de gemeentebegroting is rekening gehouden met
de verkoop van de aandelen van Eneco en een deel
van de opbrengst gaat naar duurzaamheid. Het mag
niet gebeuren dat de gaten in de gemeentebegroting

die door corona zijn ontstaan, worden opgevuld met
Eneco-geld. Daarvan gaat er nu al te weinig naar
duurzaamheid en de warmtetransitie. Het belooft nog
een stevige strijd te worden om de beperkte middelen
en het Eneco-geld.’
Welke goede ontwikkelingen zie jij in de Bloemenbuurt?
‘Het is een prachtige wijk met schitterende stedenbouw en cultureel erfgoed, zoals de Papaverhof. Het
wijkgebouw De Hyacint is een bijzondere plek. Er
worden nog goede aanpassingen aan de Goudsbloemlaan doorgevoerd. De verkeersveiligheid blijft daar
een issue met de zware vrachtwagens richting de
Anemoonstraat. Verder heb ik op dit moment beperkt
zicht op lopende wijkinitiatieven.’
Onder buurtbewoners leeft de vraag waarom de gemeente
steeds meer uitbesteedt aan externe bedrijven. Hoe kijk
jij daar tegenaan en wat betreft de groenvoorziening in
het bijzonder?
‘Deze slechte ontwikkeling komt doordat het neo-liberale beleid van het Rijk is doorgedruppeld naar
gemeenten. Door het afstoten van publieke taken is
van sommige zaken geen kennis meer aanwezig in de
gemeentelijke organisatie. De nieuwe ‘groen’-wethouder (Hilbert Bredemeijer) is nog niet goed bekend met
de portefeuille groenbeleid. De nieuwe Bomennota
en de nota Stadsnatuur zijn uitgesteld tot het najaar.
De gemeente moet meer investeren in groenbeheer en kennis binnen de eigen organisatie.
Ж
Dat wordt nog een pittige discussie.’

OVER JORIS WIJSMULLER
De loopbaan van Joris Wijsmuller (Rosmalen, 1965) is een
ode aan de democratie. Hij werd politiek actief in kraakpand De Blauwe Aanslag en werkte achtereenvolgens
als fotograaf, technicus bij kunstinstelling Het Kijkhuis,
timmerman en slotenmaker. Na oprichting van de Haagse
Stadspartij eind 1997 werd hij als lijsttrekker in maart 1998
voor de eerste maal gekozen in de Haagse gemeenteraad.
In 2004 werd hij door de Haagsche Courant uitgeroepen
tot beste gemeenteraadslid, in 2011 kreeg hij de Haagse
Kei en in 2014 werd hij genomineerd voor beste raadslid
van Nederland. Na 16 jaar oppositieleider werd hij in de
periode 2014 - 2018 wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur en stadsdeelwethouder
Segbroek. Na de verkiezingen in maart 2018 kwam de
Haagse Stadspartij weer in de oppositie en werd Joris
opnieuw toegewijd raadslid onder het motto ‘ieder bestuur heeft recht op goede oppositie’. Joris wordt door
vriend en vijand geprezen voor zijn open, betrokken en
inhoudelijke aanpak.
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salon

haagsche

MME BOUQUET
Cave et Cuisine

schoonheid
NATUURLĲKE HUIDVERZORGING
EN MASSAGES

10 JAAR
2010 - 2020
KOM KENNISMAKEN
Nathalie Goossens
Irisplein 42 Den Haag
06 338 50 356
www.haagscheschoonheid.nl

B(u)y the Box Rosé of Zomerwit
Biologische wijnen
rechtstreeks van kleine Franse producenten

Bestellen:

www.mmebouquet.com | 06-52466639
MmeBouquet
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CORONAKRONIEKEN

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

HOE OVERLEEF JE – INTELLIGENT –

DE LOCKDOWN
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

Hoe is het ondernemers vergaan gedurende de afgelopen maanden? Vooral degenen die gedwongen de
zaak moesten sluiten. Wat doet zoiets met je? En met je bedrijf? Hoe voelt het als je opeens alle tijd van
de wereld hebt, terwijl je gewend bent elke dag de handen uit de mouwen te steken en overloopt van
werklust? We vroegen het bij een aantal eenmanszaken en bedrijven met wortels in de wijk.
Contactberoep

nu? Ik werk al bijna 35 jaar en nog nooit had iemand tegen
Margriete Stokkermans van Margrietes Handen heeft als
mij gezegd: jij mag niet werken, jij moet je zaak dichtgooien!
masseuse een contactberoep, net als schoonheidsspecialiste
De eerste dagen liep ik echt een beetje als een kip zonder
Diana Stolk van Schoonheidssalon Diana. Op geen enkele
kop rond.’ Maar toen zette ze als rechtgeaard ondernemer
wijze konden zij hun beroep uitoefenen tijdens de lockdown.
de knop om en bedacht: wat kan ik dan wel doen? Ze besloot
Er was dus geen mogelijkheid om door middel van alternade hele salon aan de Goudsbloemlaan een opfrisbeurt te
tieven de inkomensschade te beperken. Gelukkig bracht de
geven. Muren werden gewit, hout gelakt, bakken opgeruimd
tegemoetkoming voor ondernemers enige verlichting. Wel
en vervangen. Toen de zaak na acht weken halverwege
zijn ze hun klanten met raad en daad blijven ondersteunen.
mei weer open mocht, blonk hij je tegemoet. ‘Eerst wilde ik
Margriete: ‘Ik heb een paar klanten die veel pijn hadden via
gaan verbouwen. Maar toen bedacht ik me dat ik natuurWhatsApp triggerpoint-zelfbehandeling geleerd. Dat is bij
lijk wel voorzichtig moest zijn met mijn geld. Want je wist
jezelf met een stuiterbal tegen de muur je vastzittende spienatuurlijk niet hoe lang de verplichte sluiting ging duren.’
ren behandelen. Maar dat was service, het
Ook Margriete heeft de tijd goed besteed. ‘Ik
MARGRIETE
hoort wat mij betreft bij goede klantenzorg.’
was in de laatste fase van een verbouwing en
&
DIANA
Diana heeft contact gehouden via e-mail en
was een studie Orthomoleculaire Therapie
Facebook, en ook bij haar konden klanten
aan het afronden. Ik heb zeven weken lang
altijd terecht. ‘Iemand had een pukkeltje en die had gelezen
non-stop geklust, online les gehad, gestudeerd; ik had het
dat je dat met knoflook kon aantippen. Maar dat werd een
gewoon druk! Ook heb ik wat leuke online cursussen en
webinars gedaan. De verbouwing én mijn studie zijn nu af,
enorme brandwond. Dus die belde mij: wat kan ik hier aan
doen? Ik had de telefoon van de zaak doorgeschakeld naar
dus ik ben weer aan het werk gegaan met een opgeruimd
mijn mobiel en was gewoon bereikbaar voor advies.’
gemoed, echt heel fijn.’

Van de nood een deugd maken

Lessons learned

Wat doet het eigenlijk met je, als je opeens niet mag werken?
Diana: ‘Je hebt echt wel een paar dagen dat je denkt: oké, wat

De coronasluiting heeft hun ook een spiegel voorgehouden. ‘Ik heb van de lockdown geleerd dat ik er

→
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Glass-cheers
soms voor moet kiezen om vrij te nemen van mijn werk om
zaken af te ronden zodat ik geen stress ervaar van een te vol
programma. En ik ben eraan herinnerd dat ik altijd moet
zorgen voor een goede financiële buffer. Die had ik wel, maar
daar was ik door de verbouwing aan gaan knibbelen. Door de
huidige situatie realiseer ik me goed dat ik daar niet te losjes
mee om moet gaan,’ aldus verwoordt Margriete de lessen
die ze heeft geleerd. Diana onderstreept het belang van een
buffer en is haar werk en klanten nog meer gaan waarderen.
‘Ik besef dat ik toch wel heel veel van mijn werk houd en ben
blij dat ik alle klanten weer zie en kan helpen met hun huid.
Ik heb het directe contact echt gemist.’ Was de schade groot
na zo’n tijd zonder behandeling? Dat viel gelukkig mee, haar
klanten zijn gewend zich goed te verzorgen. Al was er hier
en daar wel wat verwilderd bij de wenkbrauwen en op de
bovenlip. Ze maakt zich meer zorgen over de verslechterde
economische omstandigheden. Komt er een ontslaggolf,
welke gevolgen heeft dat voor het bestedingspatroon van
veel mensen? De verloren inkomsten haalt ze niet meer in,
ook al draait ze weer als vanouds.

van de lockdown hebben we beraadslaagd: wat gaan we
doen? En in de tweede week zijn we gestart met onze Take
Away & Delivery service. Dat ging van meet af aan goed!’
Ze rustten de privé-scooters van enkele medewerkers uit
met een fraaie bak, zeiden: ‘gaan jullie maar lekker rijden’;
en brachten de gerechten bij de gasten thuis, in plaats van
dat die bij hen kwamen dineren. Elk gerecht kreeg een eigen
verpakking en sticker, want het moest net zo verzorgd zijn
als in het restaurant, ook al stonden zij zelf niet aan tafel.
Via flyeren gaven ze ruchtbaarheid aan hun nieuwe service.
Met elke twee weken een andere kleur flyer om aan te geven
dat het menu was vernieuwd. Dan bleef het aantrekkelijk
voor de klant. Op verzoek verzorgden ze ook de wijn en
een kleine surprise maakte het geheel af. ‘Het was eigenlijk
een testcase voor ons,’ legt Milan uit. ‘De plannen voor een
takeaway waren eerder stopgezet omdat we die niet vanuit
de bistro, maar vanuit een andere locatie wilden opstarten.
En nu waren we gedwongen om het toch te gaan doen.’ En
het is echt aangeslagen: ‘We kregen veel positieve feedback.
Mensen belden na afloop om te zeggen dat het allemaal zo
heerlijk had gesmaakt,’ vult Marieke aan. Hartverwarmend
vonden ze ook alle steunbetuigingen uit de buurt. Gasten
Hoe ging het eigenlijk in de horeca, en in de hospitality brankochten bonnen en verzekerden hun dat ze zodra het kon,
che? Restaurants moesten dicht en evenementen werden
weer zouden komen eten. De MilkshakeShop voor de deur
afgeblazen. Marieke von Holtz en Milan van
bleek ook een succes. Zo bleef duidelijk dat
Melsen van Bistro Catch-up aan het Goudenze ondanks alles open waren.
CATCH-UP
regenplein hebben een deel van de omzet veilig
gesteld door een idee in de praktijk te brengen
Hecht team
dat ze al langer koesterden. Onder de naam Catch-up at
Bistro Catch-up werkt met een klein, hecht team. Tijdens
Home begonnen ze een takeaway. Ook Mels Praat van Local
de nieuwe service hebben ze vlot een gezamenlijke routine
Heroes ging niet bij de pakken neerzitten. Al lag zijn bedrijf
opgebouwd. Het was belangrijk om het team bij elkaar te
dat flexibel inzetbaar horecapersoneel levert bij congressen,
houden: ‘Je hoopt natuurlijk dat je in de zomer weer open
feesten en partijen volkomen stil.
mag, en dan heb je iedereen hard nodig. Goed horeca personeel is moeilijk te vinden,’ aldus Milan. ‘We zijn blij dat we
Warm houden
iedereen aan boord hebben kunnen houden, en zij zijn ook
Catch-up at Home: hoe ging dat precies? Marieke: ‘Het is
blij,’ vervolgt Marieke. ‘Het terras is weer ingericht, binnen
natuurlijk een klap, want je moet dicht, maar het is wel
zijn 26 plekken voor gasten gecreëerd, de openingstijden
belangrijk dat je in the picture blijft. Dus in de eerste week
zijn verruimd, de borrelkaart is uitgebreid. Gasten zijn di-

Horeca en hospitality
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泌
zo vanaf 15.00 uur welkom, dan serveren we een borrel en
een bite.' Laat de zon maar schijnen, dan krijgen ze nog een
mooie zomer, ook in zakelijk opzicht.

Center en Zuiderstrand Theater laten waarschijnlijk nog op
zich wachten. Grootschalige evenementen en congressen
kunnen pas doorgang vinden als er weer publiek mag komen.

Investeren

En hoe zit het precies met de experts? ‘Bij elk specialisme dat
we doen, willen we een vakman, een echte oude horecatijger
die schakelt met de klant.’ Bij Local Heroes werken veel studenten die hun job als bijbaan én loopbaan zien. ‘Wij leiden
ze op voor de hospitality branche. Dat staat goed op je cv en
levert bij het zoeken naar werk na je studie allerlei voordelen
op, zoals een hoger salaris. Maar op centrale posities willen
we gaan werken met mensen die de horeca van haver tot
gort kennen. Die vanuit hun deskundigheid medewerkers
begeleiden en vanuit hun ervaring snel kunnen schakelen
en ingrijpen, mochten zich problemen voordoen.’

Wijkbewoner Mels Praat, mede-eigenaar van Local Heroes,
onderstreept het belang van goed opgeleid, gastvrij horecapersoneel. Hospitality is een vak en medewerkers worden
binnen zijn bedrijf persoonlijk getraind en gecoacht, alvorens
ingezet te worden bij evenementen. En ook hij benutte de
tijd voor het inslaan van nieuwe wegen. ‘Mijn compagnon
en ik hebben een exploitatievergunning aangevraagd bij
de gemeente om een botenverhuurbedrijf te beginnen.
Wij houden kantoor in het oude havenkantoortje aan de
Goudriaankade in de Rivierenbuurt. Hoe tof is het om vandaar een eindje met z’n drieën of vieren te gaan pruttelen
over de Haagse grachten!’ Ze hopen er nog deze zomer mee
te kunnen beginnen.

Slimmer organiseren
Verder besloten ze het hele werkproces door te lichten om
te zien hoe ze een en ander strakker konden neerzetten.
‘Als je gedwongen stilstaat, zoals nu, heb je echt de tijd om
te kijken waar je in je dagelijkse rompslomp mee bezig bent.’
Het leidde tot de automatisering van de offerteaanvraag voor kleine feesten en partijen, en
LOCAL
het besluit om met experts te gaan werken.
‘De bruiloft in de achtertuin bij je ouders, je
afscheids- of pensioneringsborrel, je jubileum... Op de site
loop je alle facetten af en klik je aan wat je wilt hebben en
onderaan zie je wat het kost; de offerte rolt er meteen uit.
Ook wij ontvangen die en dan bellen we om nog wat dingen met elkaar af te stemmen. Heb je voldoende statafels,
is het niet handiger om die medewerker een half uurtje
eerder te laten komen? Dat soort zaken.’ De tijdwinst door
automatisering is enorm en ze verwachten dat dergelijke
feesten na de lockdown als eerste weer zullen opstarten.
Opdrachtgevers als het Vredespaleis, Kurhaus, World Forum

Blijven drijven
Local Heroes bestaat nu ruim zes jaar: hoe gingen de zaken
eigenlijk? De eerste vijf jaar reden ze in zeven sloten tegelijk.
Ze waren aan het bouwen, leren, uitzoeken, doen. Winst
maken is er dan nog niet bij, dat schijnt een wetmatigheid
te zijn: ‘Vanaf het zesde jaar heb je het echt door, dan staat
je bedrijf er, nog niet in beton gegoten, maar dan zie je het
plusje komen.’ Zelfs in de stille horeca maanden januari
en februari liep het als een trein. ‘Het ging
HEROES dit jaar echt ongelofelijk goed! We waren
al aan het highfiven.’ Eindelijk dachten
ze te gaan oogsten, maar toen kwam de
lockdown. Gelukkig hebben ze altijd een hoeveelheid geld
in kas, want ze betalen medewerkers direct na het werk uit,
terwijl opdrachtgevers veelal pas enkele maanden later over
de brug komen. Daardoor redden ze het nu.
In de eerder aangeschafte bedrijfsrondvaartboot maken ze
wekelijks een tochtje met een van hun opdrachtgevers. Om
elkaar beter te leren kennen en de connectie te versterken,
met het oog op de toekomst.

Ж
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Agenda & Activiteiten
Alleen de activiteiten in een donkerblauwe balk gaan door.
MAANDAG
09:45 - 13:00
18:30 - 19:45
19:45 - 21:00
20:30 - 22:00
21:00 - 22:15

SCHAKEN
YOGA
YOGA
BLOEMENKOOR
YOGA

4E MAANDAG VAN DE MAAND
15:00 - 17:00 LEESCLUB
DINSDAG
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
19:30 - 22:30

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES
TUINWERKGROEP DE HYACINT
BRIDGECLUB DE ANEMOON

1E DINSDAG VAN DE MAAND
09:00 - 11:00 OPEN COFFEE | IN LOK A AL 7
WOENSDAG
09:15 - 10:30
10:30 - 11:45
20:00 - 22:00

YOGA
YOGA
SAR AH BANDE | IN LOK A AL 7

1E WOENSDAG VAN DE MAAND
18:30 - ...
EETCAFÉ DE HYACINT
		
ÉÉN WEEK VAN TEVOREN A ANMELDEN
2E WOENSDAG VAN DE MAAND
19:30 - 21:30 OB BESTUURSVERGADERING
3E WOENSDAG VAN DE MAAND
18:00 - 21:30 KOOK & EETCLUB
4E WOENSDAG VAN DE MAAND
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 | VOLGAVOND 16.07 TM 20.08
		
START NIEUWE CURSUS OKTOBER
		VOOR AF A ANMELDEN
VRIJDAG
09:15 - 10:30
10:30 - 11:45
13:30 - 16:30

YOGA
YOGA
BRIDGECLUB DE HYACINT

1E VRIJDAG VAN DE MAAND
20:00 - 22:00 SCR ABBLE
ZONDAG
13:00 - 17:00
		
		

HUISK AMER DE HYACINT | OM DE WEEK
JULI EN AUGUSTUS ELKE ZONDAG
SEPTEMBER: 13, 27 | OKTOBER: 11, 25

Contact
WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25
070 - 360 37 25
BLOEMENKOOR/SAR AHBANDE
Sarah Mareels
info@bloeiendestem.nl
↓ Online lessen

06 12 42 47 76 (WhatsApp)
Sarah Bloeiende Stem (Skype)
BREICLUB DE HYACINT
Yvonne van Berkel
06 - 145 253 78
BRIDGECLUB DE ANEMOON
Mia van der Kleij
06 - 448 222 44
BRIDGECLUB DE HYACINT
Huub van Kempen
070 - 355 51 15
EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCR ABBLE
Loukie Nak
070 - 363 66 04
HUISKAMER DE HYACINT
Ellen Simons
06 - 505 148 08
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
SCHAKEN/JEU DE BOULES
Arjen Brouwer
06 - 246 437 07
TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden
le.wijden@wxs.nl
YOGA
Marja Kappetein
070 - 310 74 57

06 - 519 002 40 (WhatsApp)
yogybear@ziggo.nl (Audio CD)

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD Den Haag

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM
140 70 (keuzemenu)

denhaag.nl

contactcentrum@denhaag.nl
STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

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

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
140 70
STADSDEELWETHOUDER
Robert van Asten

robert.vanasten@denhaag.nl

SERVICEPUNT XL

BESTUUR

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

Voorzitter
Klaartje de Vrueh

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
kdevrueh@gmail.com

wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl
voorwelzijn.nl

Penningmeester
gmvd@hetnet.nl

Geert van Drimmelen
Overige leden
Marcel van Guldener

070 - 363 38 12

Marcel Bril
marcel@marcelbril.nl

06 - 147 978 75

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP
Avond, nacht, weekend
070 - 346 96 69
ALARMNUMMER HULPDIENSTEN
112

Jan Vonk
edzard.jan@ziggo.nl

06 - 108 986 16

POLITIE (GEEN SPOED)
Bureau Segbroek
0900 - 8844

LOKAAL 7
WIJKAGENT

Informatie en reserveringen
Saskia de Swart

lokaal7@dehyacint.nl

Pascalle Visser
pascalle.visser@politie.nl

BEHEER WIJKCENTRUM
SCHOOLWIJKAGENT

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

06 - 480 465 56

Vacant
schoolwijkagent.segbroek@politie.nl

WERKGROEPEN
WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING
Marcel van Guldener
070 - 363 38 12

070 - 424 46 00
DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O.

TUINWERKGROEP
Leo van der Wijden

BR ANDWEER (GEEN SPOED)

le.wijden@wxs.nl

Avond, nacht, weekend
070 - 328 28 28

BLOB (DUURZAME BOMEN- EN BLOEMENBUURT)
Lars Nanninga
duurzameblob@gmail.com
www.facebook.com/duurzameblob/

WIJKBUS SEGBROEK
Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur)
070 - 368 50 70

WERKGROEP VERKENNING OMGEVINGSWET
Johan van Arragon
johanvanarragon@gmail.com

TAXIBUS
AV Ouderen (voorheen Taxibus)
0900 - 0345
GROF VUIL
Op afspraak gratis opgehaald
070 - 366 08 08
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ANJE BROEKMAN

Kleur en vitamines op je bord
Als trouwe lezer van mijn recepten weet je inmiddels dat ik
van veel kleur houd in mijn recepten. Vaak betekent dat ook
dat er veel verschillende vitamines in het gerecht zitten. Hier
volgt weer zo’n kleurrijk en gezond recept!
Ingrediënten | 500 gr snijbonen, 4 oranje zoete aardappelen, 2 rode uien, 2 rode paprika’s, 2 tenen knoflook; 150 gr
spekjes, liefst biologisch; 1 stuk Stilton kaas.
Bereidingswijze | Snijd de snijbonen in salmiakvorm (schuine
stukjes) en kook ze kort in water met een beetje zout. Kook
de in gelijke stukken gesneden zoete aardappelen tot ze
gaar zijn. Fruit de in stukken gesneden uien en paprika’s met
de kleingesneden knoflooktenen kort in de koekenpan. Bak
de spekjes. Wil je het liever vegetarisch houden, dan laat
u deze achterwege.
Pak een ovenschaal en doe de snijbonen erin met wat nootmuskaat. Leg daarop het paprikamengsel met wat peper
en zout, voeg eventueel de spekjes toe. Verdeel daarna
de aardappelen erover. Verkruimel de kaas erboven en zet
het gerecht een half uur in de oven op 185 graden. Ik heb
in mijn tuin de nodige kruiden staan: rozemarijn, tijm, salie
en oregano. Als je deze toevoegt aan de schotel, geven
ze veel smaak af. Je kunt ze natuurlijk ook in gedroogde
vorm gebruiken.

Een echte zomertaart
In deze aardbeientijd een recept voor een Victoria sponge
cake.
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Slechte planningen en
afstand houden
Wat gaat de tijd snel, alweer bijna zomer! Ik
hoop dat we deze zomer weer met z’n allen
naar het strand kunnen en lekker veel smeltende ijsjes mogen eten.
Ik ga het nog even over corona hebben. Ik
had niet verwacht dat het zo lang zou duren.
Ik dacht dat het thuiszitten maar twee à vier
weken zou duren, bleken het er zes te zijn!
Nou ja zeg, dat had wel wat beter gepland
mogen worden. Bij mij ging het ongeveer zo:
Week 1: Lekker relaxed.
Week 2: Duurt dit nog lang?
Week 3: Nou wil ik wel weer naar school...
Week 4: Ik mis mijn vrienden!
Week 5: Dit is niet meer leuk...
Week 6: Laat. Me. Naar. School!
En dan kregen we ook nog meivakantie! Echt
een heel slechte planning. En in de vakantie
kon je dan ook geen schoolwerk afmaken of
vooruitwerken want dat had je allang gedaan.
Dat schoolwerk kregen we allemaal per mail
opgestuurd, maar we hadden geen digitaal
les. Je kon al het werk thuis uitprinten of op
school ophalen. Ik haalde het altijd op school
op. Dat was mijn wekelijkse uitje!

Benodigdheden | 225 gr zelfrijzend bakmeel, 225 gr zachte
boter, 225 gr suiker; 4 eieren op kamertemperatuur; een
beetje bakpoeder en een beetje vanille-extract; rasp van
1 sinaasappel; 150 cc slagroom en 100 cc Philadelphia
roomkaas.

Na de meivakantie gingen we in halve klassen
naar school, en dan maar twee dagen. Het
was wel leuk om iedereen weer te zien, maar
ook raar omdat we afstand moesten houden
van meester.

Aan de slag | Rustig de boter met de suiker en de vanille
mixen. Daarna één voor één de eieren toevoegen met steeds
een beetje meel, dat voorkomt dat de eieren gaan schiften.
Als laatste het overgebleven meel met het bakpoeder en
de sinaasappelrasp met een spatel erdoorheen mengen.

En volgend schooljaar moet ik op mijn nieuwe
school misschien ook nog steeds afstand
houden van iedereen. Dat wordt vast heel raar.

Oven voorverwarmen op 165 graden. Twee springvormen van
22 cm doorsnee goed invetten en bekleden met bakpapier.
Het beslag over de twee vormen verdelen en in een halfuur
bakken. De slagroom kloppen met 2 eetlepels suiker, dan
de Philadelphia erdoor kloppen.
De taartbodems losmaken en afgekoeld bestrijken met het
mengsel en daarop een flinke portie in partjes gesneden
aardbeien leggen. Bodems op elkaar stapelen, eventueel
garneren met een paar takjes munt.

Hoe het dan gaat zien we wel weer, maar
ik hoop dat jullie het een beetje hebben
uitgehouden thuis!
Groetjes, Jente

JENTES VERHA AL
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E L I S A B E T H VA N E L S E N

VAN
NATUUR
BOVENAF
IN DEGEZIEN
WIJK

IN DE TUIN

Wat een enthousiaste gemeenteambtenaar al niet vermag! Omwonenden van de Papaverhof klaagden al tijden dat het plantsoen er zo slecht uit begon te zien. Volgens hen werd er niet meer zoveel
aan gedaan, maar niemand belde de plantsoenendienst. Dus toen Wil Durand richting pensioen
ging, nam ze zelf actie. Ze trof de juiste persoon: binnen de kortste keren lag er een prachtig plan,
gefinancierd en wel.
Omdat Til Schuurmans veel van planten weet, vroeg
Wil haar erbij. Samen voerden ze als tuincommissie de
gesprekken met de gemeente. Als het plantsoen heringericht is en ze een jaar later zelf het klein onderhoud
moeten verzorgen, dan willen ze de ploeg uitbreiden. Er
hebben zich al diverse kandidaten gemeld en het tuingereedschap ligt klaar in de opslag: ‘We hoefden maar
aan te geven wat er nodig was, en het was er,’ merkt Til
op. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het grove
werk: het knippen en snoeien van struiken en bomen;
en ook voor het maaien van het grasveld, dat het hart
van de Papaverhoftuin vormt.

Oorspronkelijke inrichting
De tuin blijkt een eigen monumentale status te hebben
en één te zijn met het complex eromheen. ‘In het ontwerp
kregen de huizen zelf kleine tuintjes toebedeeld maar
met uitzicht op een grote tuin in het midden. Niet voor
algemeen gebruik, maar voor het ruimtelijk effect: een
kijktuin,’ legt Wil uit. De hoge begroeiing van nu is een

beetje uit de hand gelopen en belemmert de doorkijk, en
dus worden de zichtlijnen van het Papaverhofplantsoen
in ere hersteld. ‘De geschubde slangenden moet wijken,
die hoort er echt niet, maar de bomen in de hoeken blijven
staan want die zijn vrij nieuw. Daaromheen en ook langs
de stoepen aan de zijkant komt nieuwe beplanting, kleine
boompjes en lage struiken. Rond het gras in het midden
komen bloemperken, en we gaan natuurlijk krokusjes
planten voor in het voorjaar,’ vertelt Til.

Heel wat voeten in aarde
Wil is op eigen initiatief in 2017 gestart met het tuinproject, omdat de verrommeling toesloeg. Toen de plannen
waren goedgekeurd door de gemeente, hebben ze deze
wel voorgelegd aan het bestuur van de Coöperatieve
Woningbouwvereniging Daal en Berg die de Papaverhof
beheert. Want die wilden ze niet passeren. Ook is erover
geschreven in de nieuwsbrief, zodat alle omwonenden
op de hoogte waren.

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

WIL EN TIL
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PAPAVERHOFPLANTSOEN
TERUGGEBRACHT NAAR
OORSPRONKELIJKE
INRICHTING

Al met al is het nog een vrij lang
traject geworden. Ambtelijke molens
malen langzaam, en de enthousiaste
meneer uit het begin ambieerde
ander werk en werd vervangen.
Afgelopen maart zouden de werkzaamheden beginnen,
maar door de corona is de aanleg uitgesteld tot oktober.
Volgens Til is dit geen probleem: ‘Aan het begin van de
herfst kun je juist heel goed planten, zolang het maar
niet vriest.’ ‘En als het in maart was gebeurd, dan hadden
we nu met een behoorlijke kaalslag gezeten, omdat alles
natuurlijk klein beplant was en nog moest gaan groeien,’
merkt Wil op. Ze hoopt wel dat het echt doorgaat en ze niet
tegen oktober weer continu aan de bel moeten trekken
bij de gemeente. ‘De vervanger van de vervanger was er
tot 1 mei en vaak wijzigen de ideeën zich als er weer een
nieuwe verantwoordelijke is. Voor hetzelfde geld komt er
ook niets terecht van de afspraak over het gemeentelijke
onderhoud in het eerste jaar en moeten we meteen met de
tuinploeg aan de slag! Dan mogen we nu wel gaan lobbyen.’

monument was en welke waarde de
tegeltjes hadden. Die afschuwelijke
dingen! Ze mocht blij zijn dat die oude
troep werd weggehaald. Rij voor rij
begon hij grijze stoeptegels neer te
leggen. Uiteindelijk kwam het goed door tussenkomst
van stadsdeeldirecteur Annette de Graaf.

Toch een pluim
Maar het is niet alleen kommer en kwel met de gemeente.
Toen ze net in contact waren met de gemeente over de
tuin, merkten ze op dat het 100-jarig bestaan van Daal en
Berg binnenkort gevierd zou worden en dat het plantsoen
er zo vreselijk bijlag. Meteen kwam er een ploeg en na
een week schoffelen, harken, knippen en snoeien zag de
Papaverhoftuin er weer fantastisch uit. Op tijd voor de
feestelijkheden.

Droptegeltjes
Vroeger had de gemeente eigen medewerkers is dienst,
maar tegenwoordig wordt alles uitbesteed. De controle op
het werk ontbreekt vaak en aannemers voeren opdrachten
naar eigen inzicht uit. Dat bleek ook toen de droptegeltjes
langs het plantsoen werden vervangen. Raadslid Joris
Wijsmuller had ze speciaal voor de Papaverhof gereserveerd toen ze werden verwijderd op de Nieboerweg. Eén
voor één werden de antieke tegels in de container gekeild.
Toen Wil de aannemer daarop aansprak, bleek dat hij
geen enkel oog had voor het feit dat de Papaverhof een

DE SCHOPPEN ZIJN ER AL
Wil en Til zijn al heel lang vriendinnen en wonen bijna naast
elkaar in de binnenring van de Papaverhof. Ze hebben
beiden dezelfde weg afgelegd. Eerst via een wachtlijst gewoond in een appartement van het omliggende
etagecomplex, daarna in de Irisstraat, naast elkaar in de
laagbouw, en nu in de binnenring, vlak bij elkaar. Samen
gaan ze de spade gebruiken om na de opknapbeurt de
tuin te onderhouden. KvdB
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WIL JIJ DE WERELD

ONTDEKKEN

DIE SCOUTING HEET?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

SCOUTINGGROEP

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.

BE PALS PRINSES JULIANA

Ons groepshuis vind je aan de
Laan van Poot 93 (tegenover de
speeltuin in de Bosjes van Poot).

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

Kijk voor meer informatie op
onze website www.bepals.nl of
neem telefonisch contact op met
Roger Gielisse via 06-5066 5589.

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

Vertrouwd adres, nieuw gezicht
voor heerlijke haring, kibbeling en lekkerbekken

NIEUW!!!
Onze Huisgemaakte
Vissoepen €4.20 p.st. / 3voor€11.95
en/of
Roerbakschotels €1,99 per 100 gr.

Naast vis ook koelverse friet en
heerlijke kroketten van
“de Haagsche Croquetterij”

Beet by Peet (voorheen Peter’s vis) | Azaleaplein 1K | 070 7370534 | Insta beetbypeet | facebook Beet by Peet
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WIJKWIJSPUZZEL
Zeventien omschrijvingen die duiden op woorden die allemaal iets gemeen hebben. Als je het trucje doorhebt, is invullen
een eitje. En anders helpen de letters i je op weg, die zijn allemaal al ingevuld. In de gekleurde kolom verschijnt langzaam de
gemeenschappelijke noot. Oplossing elders in het blad. Succes!
1. Geen vogeluiteinde maar een
V-vormige hechtpleister.
2. Zonder te kakelen kun je door deze
afrastering heenkijken.
3. Deze bloem is niet gevlekt maar
oogverblindend wit.
4. Blauwbloemige kruiper blaft tweede
deel van zijn naam tegen.
5. Met zo’n vent moet je niet in zee
gaan als je een gat in je hand hebt.
6. Dit continue heen en weer lopen
is funest voor je kleed.
7. Van zo’n versterkertje maakt je hart
een sprongetje.
8. Een spinnende vrouw om lekker
mee te ravotten.
9. Dit luchtige, kleverige web is om
te smullen.
10. Verkouden Bokito.
11. Deze viervoeter ontspoort opnieuw
bij volle maan.
12. Deze kleine beetjes neemt een
veelvraat niet.
13. Van deze job krijg je kriebels op
je kop.
14. Zoemende zeurpiet legt op alle
slakken zout.
15. Met dit kraaiende toiletartikel kun
je je haar niet fatsoeneren.
16. Kabouter Spillebeen zat hier heerlijk
op te wippen.
17. Mijnheer Prikkebeen gaat graag op
kapellenvangst bij deze heester.

CARTOON
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ESMÉE BIERSTEKER
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‘WIJ ONDERSCHEIDEN ONS
DOOR GEWONE DINGEN
ONGEWOON GOED TE DOEN’

ONDERNEMERS IN DE WIJK

ASSURANTIEBEDRIJF
VAN PEPPEN BESTAAT 75 JAAR
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

Assurantiebedrijf van Peppen werd kort na de Tweede Wereldoorlog, op 12 juni 1945, opgericht door
de opa van Ivo van Peppen, de huidige derde generatie eigenaar van het bedrijf op de hoek van het
Chrysantplein en de Laan van Meerdervoort. ‘Wij zijn een assurantie-intermediair. Dat betekent
dat wij bemiddelen in financiële diensten tussen aanbieder en vrager, kortom tussen verzekeraars/
banken en onze relaties. Dat is heel breed, van bromfiets tot wagenpark en van een individuele ziektekostenpolis tot collectieve personeelsverzekeringen.’
Het bedrijf telt acht medewerkers, onder wie één man.
‘Dat is Fred Kempeners,’ vertelt Ivo, ‘hij is al (bijna) 44 jaar
in dienst en behandelt schades. Volgend jaar gaat hij met
pensioen.’ Verder werken er allemaal dames, onder wie
zijn levenspartner Wanda Cocx. ‘Ik heb een dochter van
16, dus wie weet kan de vierde generatie het overnemen!’

Voordeel van familiebedrijf
Ivo zit sinds het jaar 2000 in de zaak en is in 2005, na vijf jaar
loondienst, medeaandeelhouder geworden. Daarvoor had
hij werkervaring opgedaan bij andere assurantiekantoren.

‘Mijn vader heeft de zaak nu vijf jaar geleden (na ongeveer
47 jaar) volledig aan mij overgedaan.’ Zijn opa, die in 1998
is overleden, woonde tot aan zijn dood naast de zaak. Zelf
woont Ivo nu in Voorburg en zijn ouders in de Vogelwijk.
Zijn jeugd was zeer met dit stadsdeel verbonden. ‘Ik heb
hier tot mijn 25ste in de buurt gewoond, op het Dalton
Lyceum gezeten en altijd gevoetbald bij Quick.’ Het voordeel
van een familiebedrijf is volgens Ivo vooral de persoonlijke verantwoordelijkheid en de betrokkenheid; het écht
willen gaan voor de klant. Hij kan dat weten vanwege de
kijkjes in andere keukens die hij in de jaren, voordat hij in

75
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de zaak kwam, veel heeft gehad. Hij herinnert zich goed
hoe zijn vader rond de eeuwwisseling behoefte had aan
een frisse wind in de zaak en wist dat Ivo een beetje zat
te tobben met zijn baan in Heemstede. ‘Na een weekendje
praten, hakte ik de knoop door en zei ik tegen hem: over
een maand, na mijn opzegtermijn, zit ik bij jou. De eerste
minuut dat ik hier zat, voelde het meteen goed en wist ik
dat ik hier thuishoorde!’

‘Ik ben redelijk uit hetzelfde hout gesneden als mijn vader en opa. Daarom staan persoonlijk contact en service
naar onze relaties nog steeds hoog in het vaandel. Elke
relatie die belt wordt altijd keurig, snel én persoonlijk te
woord gestaan. Geen wachtrijen, menu’s of het gevoel
dat je als relatie een nummer bent bij ons! In ons brede
klantenbestand en productenpakket vormt het midden- en
kleinbedrijf, dus zeg maar de zakelijke markt, de kers op
de taart. Maar in aantal vormen de particuliere klanten
van oudsher (nog steeds) de meerderheid. Ons doel is te
groeien naar een fiftyfiftyverdeling. Met hypotheken en
pensioenen houden we ons inhoudelijk niet meer bezig.
Voor deze takken van sport zijn we jaren terug samenwerkingen gestart met twee andere partijen die niet anders
doen, nog steeds naar volle wederzijdse tevredenheid.’

Dat doen we meerdere keren per jaar; soms individueel,
maar meestal in groepsverband.’

Quick

In zijn vrije tijd is Ivo actief in de voetballerij. Zelf heeft
hij tot zij 26ste bij Quick gevoetbald. ‘Mijn dochter speelt
nu bij RKAVV in Leidschendam, met haar vader als coach
van het meidenteam MO17.’ Hoewel hij door allerlei blessures zelf niet meer voetbalt, is hij nog altijd een trouw
aanhanger van Quick, waarvan hij behalve lid ook een
van de sponsors is. In zijn actieve periode speelde hij op
het hoogste amateurniveau en doorliep hij tevens de
regionale selectie-elftallen. ‘Hoewel ik op mijn 16e debuteerde in Quick 1, speelde ik later een beetje op-en-af in
het eerste. In die tijd werden er veel spelers van buitenaf
aangetrokken. Dat ging ten koste van een deel van de
eigen jeugd. Dat is de reden dat ik nog drie jaar bij HVV
heb gespeeld.’ Ivo tennist ook nog steeds, op Berg en Dal.

Jubileum minder uitbundig

Het 75-jarig jubileum dat tijdens ons interview voor de
deur staat, gaat er door de coronacrisis heel anders uitzien
dan gepland. ‘Het is allemaal minder uitbundig en op de
lange baan. Wij zouden op 12 juni in de Caballero Fabriek
voor én met een besloten groep relaties een uitgebreid
Verzekeren en preventie
programma hebben, inclusief bijdrage van een bekende
In hoeverre heeft hij concurrentie van de zogeheten
Haagse cabaretier. Dat gaat een jaartje in de ijskast. Met
direct writers (verzekeringsmaathet personeel gaan we nog wel
schappijen die via internet en zonwat doen, maar ook het plan
der tussenpersonen werken) en de
om half mei een tripje met het
WIJ HELPEN KLANTEN NET
vergelijkingssites, die vaak helemaal
personeel en hun partners te
ZO LIEF MET HET VOORKOniet zo onafhankelijk zijn als ze zich
maken, heeft geen doorgang
MEN VAN SCHADE ALS MET
voordoen? Ivo: ‘Daar missen wij voor
kunnen vinden.’
HET AFDEKKEN VAN RISIeenvoudige producten, zoals een
CO’S MET VERZEKERINGEN.
enkele inboedel- of autoverzekering,
heus wel eens omzet. Onze focus ligt
echter al decennia op het beheer van
een compleet pakket. Wij kennen onze relaties goed en
zorgen voor afstemming van de risico’s op de wensen en
VERWARREND PARKEERBELEID
behoeften. Geen dubbele dekkingen en onnodige kosten.
Dat geldt zowel voor onze zakelijke als particuliere relaIvo van Peppen vindt het woon-werkklimaat in de Bloeties. Wij zijn een advieskantoor. Daar horen niet alleen
menbuurt uitstekend, maar hij plaatst een kanttekening
verzekeringsoplossingen bij maar ook preventie. Wij
bij het parkeerbeleid. ‘Wij zitten aan de drukke Laan van
helpen klanten net zo lief met het voorkómen van schaMeerdervoort, op de hoek van het Chrysantplein met
voldoende parkeerruimte voor onze medewerkers en
de als met het afdekken van risico’s met verzekeringen.’
Assurantiebedrijf Van Peppen onderscheidt zich volgens
relaties. Overal om ons heen begint betaald parkeren
Ivo van andere assurantiebedrijven door gewone dingen
om 6 uur, hier om 5 uur. Dat is scheef en verwarrend.
ongewoon goed te doen. ‘Behalve service en persoonlijke
Bovendien kom ik slechts in aanmerking voor één veraandacht, staat communicatie bij ons structureel op
gunning. Ik vind het dan ook waanzin dat ik dit jaar al acht
de agenda. Wij gaan altijd op zoek naar de exacte wens
parkeerboetes heb moeten betalen voor medewerkers
achter het verzoek. Naast deskundigheid investeren wij
die om vijf voor vijf nog een relatie hielpen en zich dus
daarom stelselmatig in het team middels commerciële
niet tijdig hadden kunnen aanmelden. Zo wordt een van
trainingen, zoals communicatie en luistervaardigheid.
negen-tot-vijf-mentaliteit in de hand gewerkt. Dat is niet
goed voor het werkklimaat.’
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TAI CHI
Een gezonde manier van bewegen voor ouderen
Kom vrijblijvend gratis kennismaken

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

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

Picture this
Het aanhoudende mooie weer maakt de lockdown dragelijk. Veel naar buiten en opnieuw
ontdekken hoe prachtig het duingebied is. De keerzijde, gebrek aan regen, leidt wel tot extra
zorgen om de tuin. Bij het begieten van een plant die om vocht schreeuwt, kijk ik gefrustreerd
toe hoe het water over de droge grond wegloopt naar het tuinpad. Ik open de Amerikaanse app
Picture this op mijn mobiel. Die kan op basis van foto’s planten identificeren, diagnosticeren
en van deskundig behandeladvies voorzien. Omdat het advies op zich laat wachten, struin ik
in de app de wereldkaart af die vol uploads van bloemen en planten staat. Ik zie hoe fleurig de
jasmijn in Oosterbeek en de vlinderstruik in Deventer erbij staan. Hoe doen die mensen dat?
Daar is het nog droger dan hier. Nog steeds niks. Dan valt mijn oog op het woordje ‘premium’
en realiseer ik me geërgerd dat je voor diagnose en advies moet betalen. Het is ook altijd hetzelfde met die Amerikanen. Eerst betalen, dan pas halen.
Annemarie Dracht

HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD!
De afgelopen tijd hebben we veel lof toegezwaaid gekregen voor ons
mooie wijkmagazine. Dat zet een kroon op ons werk als redactie.
Heb je zin deel uit te maken van deze inspirerende, gezellige club mensen met hart voor de
wijk? Heb je enige schrijfervaring? Ik zou zeggen: Kom meedoen!
Vijf maar per jaar stellen wij Wijkwijs met veel plezier voor de Bloemenbuurt samen. Per nummer
vergaderen we twee keer.
De eerste keer stellen we de inhoud van het blad samen. We bespreken ieders ideeën, putten
uit een lijst met onderwerpen en rubrieken, kijken wat er nog in de pen zit, wat onze aandacht
vraagt in de wijk. Zo groeit het nieuwe nummer en kan iedereen aan de slag. In de tweede vergadering checken we of alles naar wens af is en sturen we waar nodig bij.
Daarna gaat de vormgever aan het werk. En als laatste komt de drukker eraan te pas. Na afloop
vieren we de publicatie van de nieuwe Wijkwijs met een gezellig samenzijn in Café De Poort.
Lees je het blad graag en lijkt het je wel wat om mee te doen?
Wil je eerst meer informatie of kennismaken met de club?
Laat het ons weten!
Mail:
Elisabeth van Elsen
E redactiewijkwijs@gmail.com
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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

IN EN OM HET WIJKGEBOUW

YOGA EN CONDITIETRAINING
IN DE BUITENLUCHT
Naarmate de maatschappelijke en sociale activiteiten in de wijk op een steeds lager pitje kwamen
te staan, groeide in de loop van de coronacrisis de bedrijvigheid in de mooie, ruime tuin van het
wijkgebouw van De Hyacint. Zo zagen we diverse groepen die zich op verschillende manieren bezighielden met hun lichamelijke dan wel mentale gezondheid. Nanda de Ruijter van Club Vit en
yogalerares Marja Kappetein maakten van de nood een deugd door hun door het virus afgebroken
(binnen)activiteiten tijdelijk buiten voort te zetten. Club Vit is gevestigd in de Anemoonstraat, tegenover de Jumbo en Marja geeft onder de naam Yogybear al sinds vele jaren les in het lokaal van
het wijkcentrum.
We vroegen de dames naar hun ervaringen. Wat doen
jullie daar eigenlijk en waarom? Marja: ‘Ik heb na een
paar weken stilstand, zodra ik groen licht kreeg van onze
voorzitter, een aantal yogaleerlingen opgetrommeld om
zo goed en zo kwaad als het ging lekker in de buitenlucht
aan de slag te gaan. Fijn samen yoga doen, om de last van
de moeilijke periode waarin we allemaal toch wel verkeren, een beetje te verlichten. Maar het enthousiasme en
de animo bleek zo groot, dat in een mum van tijd al mijn
beschikbare uurtjes vol waren.’ Nanda van de sportschool

vertelt dat zij en haar trainers in de tuin van het wijkgebouw personal trainingen en groepstrainingen geven.
‘Dat doen we in groepen van maximaal 10 clubleden. Is
de groep groter of zijn er op hetzelfde tijdstip andere
activiteiten zoals yoga of mindfulness, dan wijken wij
uit naar de parkeerplaats voor de Jumbo.’

Sociale samenhang
Op de vraag welke voor- en nadelen het buiten werken
heeft, antwoordt Nanda dat ze sowieso al blij is dat er een
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mogelijkheid is om hun activiteiten aan te kunnen bieden.
Ook via Zoom en YouTube
‘Wij willen meer zijn dan alleen een fitness studio; ook
Hoe reageren jullie klanten op buiten spelen? Marja:
een soort tweede thuis waar mensen elkaar ontmoeten
‘Allemaal heel enthousiast. Ze vinden het heerlijk om in
in combinatie met bewegen. Hoewel veel clubleden het
deze rare tijd weer lekker te bewegen en te ontspannen.
sociale contact in deze periode missen, halen velen toch
Eigenlijk zonder uitzondering want de leerlingen die er
niet van houden om buiten yoga te doen, hebben zich
ook voldoening uit de buitentrainingen.’ Ook Marja telt
uiteraard niet opgegeven.’ Ook de clubleden van Nanda
haar zegeningen en vindt het sociale aspect belangrijk:
‘Het grootste voordeel is uiteraard dat ik met mijn yoguiten
vinden het ‘zolang het mooie weer aan onze kant staat’
na een kleine twee maanden weer aan hun lichamelijke
heerlijk om buiten te sporten. Ze zijn heel blij dat wij snel
en geestelijke souplesse kan werken, maar ook dat ze
geschakeld hebben en zodra het mocht buitentrainingen
elkaar, al is het maar een uurtje per week, weer kunnen
zijn gaan aanbieden. ‘Eerst deden we dat ook online via
Zoom. Van huiskamer naar huiskamer. Dit sloeg aan en op
ontmoeten. Mijn yogaklasjes hebben over het algemeen
een sterke sociale samenhang. Zelf vind ik het heerlijk
dit moment bieden we zowel online- als buitentrainingen
om buiten yoga te doen. Ook onder
aan.’ Marja heeft de coronaleemte
normale omstandigheden gooi ik
aanvankelijk opgevuld door haar
met mooi weer de tuindeuren van
leerlingen yogalessen met zelf
het lokaal open en geef ik les op het
DE ACTIEVE TUIN VAN
gemaakte video’s via YouTube
terras en in de tuin.’
aan te bieden. ‘Dat is best goed
HET WIJKCENTRUM
aangeslagen waardoor de menBeperkingen
sen die niet naar buiten willen
‘Het is voor ons niet mogelijk om
toch ook thuis van mijn lessen
alles wat wij binnen aanbieden naar buiten te brengen,’
kunnen genieten. Ik denk dat ik ook in de toekomst zo af
en toe nog wel eens een yogalesje op YouTube zal zetten.’
antwoordt Nanda op de vraag tegen welke beperkingen
zij en haar trainers aanlopen. ‘In plaats van met toestellen,
werken we met materialen zoals steps, handgewichtjes,
Enigszins normaal
elastieken, en dergelijke om de clubleden uit te dagen.
Marja en Nanda zijn blij dat ze hun leerlingen en clubleEen voordeel van het buiten trainen is dat we met grotere
den vanaf 1 juli weer ‘enigszins normaal’ binnen kunnen
groepen kunnen werken, waarbij we de anderhalvemeverwelkomen. ‘We staan als trainersteam te popelen om
terregels goed kunnen waarborgen.’ Marja ziet weinig
weer binnen te mogen trainen, maar zullen in de eerste
beperkingen in het buiten yogales geven. ‘Mits het niet
maanden ook onze buitentrainingen en online trainingen
blijven aanbieden. Ook Marja is blij dat ze straks weer
regent, uiteraard. Maar dan mag ik sinds kort ook weer
“voorzichtig” naar binnen. In kleine groepjes uiteraard
naar binnen mag, maar realiseert zich dat het nog lang
(maximaal 10), zodat we op anderhalve meter van elkaar
niet als vanouds zal gaan. ‘Om de anderhalvemeterregel
kunnen blijven en met een goede ventilatie (dus alle
te kunnen handhaven kan ik niet meer dan 10 mensen
ramen en deuren open).’ Wat eventueel besmettingsgeper klasje hebben. Maar misschien zijn er leerlingen die
vaar betreft laat Marja niets aan het toeval over: ‘alle
in juli met vakantie gaan.’ Zelf gaat ze er in augustus even
yogamatjes worden voor elke les met desinfecterende gel
tussenuit om het nieuwe yogajaar in september weer met
schoongemaakt en de leerlingen komen via de voordeur
frisse moed te beginnen.’
Ж
binnen en gaan via de tuindeur naar buiten.’
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Verkouden Bokito (snoTaap); 11. Deze viervoeter ontspoort opnieuw bij volle maan (weErwolf); 12. Deze kleine beetjes neemt een
veelvraat niet (muizeNhapjes); 13. Van deze job krijg je kriebels op
je kop (luizenBaan); 14. Zoemende zeurpiet legt op alle slakken
zout (muggEnzifter); 15. Met dit kraaiende toiletartikel kun je je
haar niet fatsoeneren (haneNkam); 16. Kabouter Spillebeen zat hier
heerlijk op te wippen (padDenstoel); 17. Mijnheer Prikkebeen gaat
graag op kapellenvangst bij deze heester (vlindErstruik); verticaal:
wildebeestenbende.

OPLOSSING PUZZEL

www.bigbenkids.com

1. Geen vogeluiteinde maar een V-vormige hechtpleister (zwaluWstaart); 2. Zonder te kakelen kun je door deze afrastering heen
kijken (kIppengaas); 3. Deze bloem is niet gevlekt maar oogverblindend wit (tijgerLelie); 4. Blauwbloemige kruiper blaft tweede
deel van zijn naam tegen (honDsdraf); 5. Met zo’n vent moet je
niet in zee gaan als je een gat in je hand hebt (giErigaard); 6. Dit
continue heen en weer lopen is funest voor je kleed (ijsBeren); 7.
Van zo’n versterkertje maakt je hart een sprongetje (opkikkErtje);
8. Een spinnende vrouw om lekker mee te ravotten (stoEipoes);
9. Dit luchtige, kleverig web is om van te smullen (suikerSpin); 10.
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+31 (0)70 219 2570

Life’s challenge
and adventure
start here!

kijkduinbigbenkids.com
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Ditjes & Datjes
SAMEN HARDLOPEN MET EEN TRAINER
Lijkt het je leuk om hard te lopen in een groepje met
een trainer? Kan je al minimaal 5 km achter elkaar lopen? Meld je dan bij mij aan en kom vrijblijvend een keertje
gratis meedoen!

→

In Memoriam
Loet Muis

Er zijn twee mogelijkheden:
- Woensdagochtend van 09.00 – 10.00 uur een combinatie
van oefeningen en hardlopen. We verzamelen aan het
einde van de Savornin Lohmanlaan en de Laan van Poot.
- Donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur hardlopen.
We starten vanaf Stockroosveld bij dubbel zes.
sannyschoon@casema.nl
VOORLEESEXPRES ZOEKT VRIJWILLIGERS
Kinderen die thuis te weinig met boeken en lezen in
aanraking komen, beginnen vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand
daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de
taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur
thuis. Onderzoek wijst uit dat één uur per week voorlezen
al effect heeft. Voor dit uur zoeken wij vrijwilligers die het
leuk vinden om voor te lezen, die van taal en bovenal van
kinderen houden. Gedurende 20 weken ga je elke week met
een stapel boeken naar jouw voorleesgezin. Je leest voor,
doet een spelletje, drinkt een kopje thee en praat over wat
iedereen gedaan heeft op school of thuis. Veel positief en
leuk taalaanbod dus! Ook actief ouderschap wordt gestimuleerd. Het einddoel is dat de ouders het voorleesritueel
na de 20 weken zelf overnemen. Lijkt je dit iets en heb je
een uurtje per week over? Neem dan contact met ons op.
We vertellen er graag meer over!

→

denhaag@voorleesexpress.nl
06 - 433 952 81
www.voorleesexpress.nl
TRAUMAHELIKOPTER OP PAPAVERHOF
Met veel geraas landde op vrijdag 26 juni de traumahelikopter op het Papaverhofplantsoen. Ambulancepersoneel had de assistentie van het traumateam
ingeroepen bij een verkeersongeval in de buurt. De piloot
vond de landingsplaats ideaal. ‘Ik ben in deze omgeving vaker
geland maar zo’n plek als deze maakte ik nog niet eerder
mee. Er zijn geen grote gebouwen, dus ik heb uitstekend
zicht. En door de gelijkmatige bebouwing die om het veld
ligt, is de wind ook redelijk stabiel.’ JP

→

Maandag 8 juni vond in de Klimopstraat een bijzondere plechtigheid plaats. Om 14.15 uur arriveerde daar een begrafenisauto
met daarin de een week eerder overleden Loet Muis. Wegens
de coronabeperkingen konden slechts 30 genodigden bij
het afscheid in Ockenburg aanwezig zijn. De familie regelde
echter dat de rouwstoet een omweg via de Klimopstraat kon
maken om voor Café De Poort stil te houden. Daar namen
tijdens een indrukwekkende plechtigheid een honderdtal
belangstellenden afscheid van Loet. Vertegenwoordigers van
voormalige Haagse gangs De Kikkers en De Plu's, klanten van
Loets café West End (de 'huiskamer van de Bloemenbuurt'),
buurtbewoners, Puch-rijders en vrienden.
Loet werd geboren in 1944 in Malang, kwam naar Nederland,
trouwde met zijn jeugdliefde Gerda Bisot (dochter van de slager
hoek Goudsbloemplein/Irisstraat) en nam drie decennia terug
met Gerda café West End (nu Café De Poort) over.
Loet was een van de voormannen van de roemruchte en beruchte
Haagse gang De Plu, die in de zestiger jaren veldslagen uitvocht
met De Kikkers. Later werd de Vrede van Den Haag getekend,
waarbij de partijen beloofden niet langer elkaars vriendinnen
in te pikken en elkaar de hersens in te slaan. De akte hangt in
Loet en Gerda's (die drie jaar terug overleed) voormalige café
in de Klimopstraat. Naast een foto waarbij Loet en Gerda als
scholieren op een feestje verliefd naar elkaar kijken. Het café
bestaat sinds 1920 en is sindsdien, ook dankzij het zorgvuldig
beleid van Loet en Gerda, nauwelijks veranderd.
Plu's en Kikkers waren die maandagmiddag gebroederlijk
verenigd tijdens het afscheid. Met het verscheiden van Loet
is een iconische buurtbewoner niet langer onder ons. Een man
met een verleden van geldingsdrang en kameraadschap binnen
De Plu, een ruim hart, geliefd vader en grootvader en gewaardeerd en gerespecteerd kastelein. Die samen met zijn Gerda
van café West End een aanlegplaats voor iedereen maakte.
J O S P R A AT

HANS BINS
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SlowWwood Premium Braai/BBQ hout
SlowWwood is ontstaan uit liefde voor de braai (BBQ), openhaard en hout. Doordat de mannen achter
SlowWwood opgegroeid zijn in Zuid Afrika, is braaien (BBQ’en) een onderdeel van hun cultuur. Braaien is wat
de Nederlanders BBQ-en noemen, wat ze vaak op kolen doen. Bij braaien worden de kolen zelf gemaakt door
eerst een vuur te maken met hout. SlowWwood premium braai/BBQ hout brandt 2 tot 3 keer langer dan
Europees hardhout (eiken, beuken, essen) en door de hoge dichtheid gecombineerd met hoge calorische
waarden geeft het schitterende kolen die nog lang zullen nagloeien. Door de natuurlijke droging zal het
makkelijk branden en weinig roken. Tevens geeft de geur een heerlijke smaak aan het vlees. In Zuid-Afrika
leggen ze grote stukken vlees op de grill die langzaam garen, in plaats van één worstje en satéstokje zoals
Nederlanders vaak doen. Braaien is een vorm van slowfood; je neemt er de tijd voor. Immers, braaien draait
niet alleen om eten; meer om de hele beleving er omheen. Het wordt gezien als een sociale gelegenheid, als
gezellig samenzijn, iets dat onmisbaar is in de Zuid-Afrikaanse cultuur. SlowWwood werkt o.a. samen met het
Ministerie van Landbouw, Water en Bosbouw in Namibië en draagt zo bij tot een verantwoordelijke kap van
deze soorten. De boomsoorten zijn meer dan 100 jaar dood voordat ze gekapt mogen worden en ze zijn
daardoor goed ingedroogd (natuurlijke droging). In dit proces ondersteunt SlowWwood de lokale bevolking.
De houtsoorten woekeren op gronden waar lokale (vaak arme) bevolking van leeft en worden gezien als een
ware indringer. Door deze gronden schoon te maken helpt SlowWwood deze groep mensen aan een bron van
inkomsten. (Fairtrade).
De voordelen van SlowWwood Premium Braai/BBQ hout:
•
•
•
•
•
•
•
•

Per zak van 5 kg of los gestapeld per kuub
Heerlijke geur (bushveld) en weinig rookontwikkeling
Natuurlijk gedroogd in de Afrikaanse zon. <10% vocht
(ter vergelijking; niet gedroogde Europese hardhoutsoorten hebben al snel 30 tot 35% vocht)
Brandt 2 tot 3 keer langer dan Europees hardhout en is daardoor veel zuiniger in gebruik
Brandt 2 tot 3 uur en geeft 5 tot 6 uur warmte
Geeft mooie grote kolen en meer hitte. Ideaal voor grillen en sturen van temperatuur
60% voordeliger in gebruik dan Europees hardhout
Ondersteunt de lokale bevolking in Zuid Afrika

Tips voor de braai....kijk op onze website: www.slowwwood.nl

PREMIUM BRAAIHOUT

NATUURLIJK GEDROOGD HARDHOUT UIT ZUID-AFRIKA

info@slowwwood.nl

www.slowwwood.nl
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ELLEN SIMON

BUURTBLOEMEN

In de Anjelierstraat liggen heel wat voetstappen van mij. Zij dateren uit de tijd dat mijn jongste naar de kleuterschool ging. Mijn dochtertje zat op Kleuterschool De Anemoon, maar moest altijd gebracht en gehaald worden in
de Anjelierstaat. Iedere zaterdag deed ik de wekelijkse boodschappen bij de Konmar in de Anemoonstraat, zag de
school, maar heb er toen nooit bij stilgestaan dat het toch wel een beetje vreemd was: de school in de Anemoonstraat, de ingang in de Anjelierstraat.
DOOR DE TUIN
Sinds ik in De Hyacint kom, weet ik dat de tuin van het
wijkgebouw helemaal doorloopt tot aan de Anjelierstraat,
waar dus vroeger de ingang van school was. Veel mensen
die voor de eerste keer naar het wijkcentrum komen vertellen dat zij daar op de kleuterschool hebben gezeten, maar
eigenlijk vergeten zijn dat zij altijd door de tuin van het hek
naar school moesten lopen.
OORSPRONG
Zo terugdenkend aan die tijd realiseerde ik mij dat ik eigenlijk nog nooit anjelieren heb gekocht of gekregen. De moeite van het uitzoeken waard. Ik heb ontdekt dat wij anjelieren
kweken en kopen onder de naam anjers. Oorspronkelijk
werden zij gekweekt bij het Italiaanse stadje Angera aan het
Lago Maggiore en tussen 1200 - 1500 werden zij meegenomen naar Nederland. René van Anjou liet in 1434 grote
anjervelden aanleggen in zijn Provence en later werden de
bloemen en geuren ook toegepast in de parfumerie, vooral
in geurtjes voor mannen en potpourri's.
Naar alle waarschijnlijkheid is de naam anjelier veranderd
in anjer, toen in de volkstaal de klemtoon van het tweede
woorddeel verschoof naar het eerste, waardoor dat twee-

de deel minder nadrukkelijk werd uitgesproken en langzaam wegviel.
WETENSWAARDIGHEDEN
De anjers die wij kopen komen voornamelijk uit Ethiopië, Kenia, Spanje en Nederland zelf. Trosanjers komen
meer uit Turkije en ItaIië, hoewel Spanje en Nederland ze
ook kweken. Al lezend kwam ik een goede verzorgingstip
tegen, namelijk dat je een gekochte bos eerst een paar uur
in papier in schoon water moet zetten, en pas daarna in
water met snijbloemenvoedsel. Het water in de vaas blijft
dan langer schoon.
Ik denk dat bij ons de anjer het meest bekend is omdat
prins Bernhard altijd een witte anjer droeg. Daar is hij mee
begonnen in de eerste maand van de Tweede Wereldoorlog als teken van verzet. Na de oorlog bleef hij de anjer dragen als teken van waardering voor het verzet. Tegenwoordig is de witte anjer het symbool van onze waardering voor
alle veteranen.

(Inspiratie)Bron:
Etymologisch Woordenboek en Wikipedia
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COLOFON
REDACTIE
Elisabeth van Elsen | Take Padding
Dick van der Zwaard | Ellen Simon
Anje Broekman | Dave Heins
Annemarie van Oorschot | Gerard Putman
REDACTIEADRES
Anemoonstraat 25 | 2565 DD Den Haag
redactiewijkwijs@gmail.com
ADVERTEREN IN WIJKWIJS
F
B x H		
1/8
87 x 60
mm
1/4
87 x 126
mm
1/3
180 x 82
mm
1/2
180 x 126 mm
1/1
180 x 257 mm
AZ
190 x 277 mm

HOE ZO…
VRIJWILLIGER?
IN EN OM HET WIJKGEBOUW

LO U K I E N A K

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

IN 2020
1 NR.			5 NRS.
€
26
€ 116
€
41
€ 185
€
51
€ 231
€
77
€ 347
€ 128
€ 578
€ 154
€ 693

In 2012 hebben we u al met Hans van der Vecht,
trouwe bezorger van ons wijkblad, kennis laten
maken. Onlangs liet hij zich ontvallen dat hij dit al
25 jaar doet! Reden genoeg om hem nog eens in het
zonnetje te zetten.

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

Vertel eens Hans, ik ken je al lang, maar zo veel voetstappen
in de wijk voor ons ‘krantje in uw brievenbus’ is wel een hele
prestatie!
‘Ja, ik begon al in 1992 met de bezorging, maar na een aantal jaren besliste het wijkberaad dat dit door studenten
moest worden gedaan. Dat liep na ongeveer drie jaar niet
goed en toen zijn er weer buurtbewoners aangetrokken,
waarna ik met mijn vrouw Bea opnieuw ben gestart in de
Klaverstraat, op het Irisplein en in de Irisstraat, Sneeuwklokjesstraat en Stokroosstraat. Op een gegeven moment
kwam ook de Goudsbloemlaan in de route.’

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.
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
UITGAVE | Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Jaargang 42 - nummer 3 - juli 2020
OPLAGE EN FREQUENTIE | 3000 exemplaren
Verschijnt 5 x per jaar in de maanden
februari, april, juli, oktober en december
BEZORGING | Marianne Wijsman
070 – 363 58 95
FOTOGR AFIE | Karel van der Bent
CARTOON | Esmée Biersteker
ONTWERP | Designink
DRUK | Drukkerij Quantes, Rijswijk
ADVERTENTIES | Marja Venema - van Zijderveld
advertentieswijkwijs@gmail.com
06 - 260 843 79
SLUITINGSDATUM KOPIJ
20 september 2020
VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 4
16 oktober 2020

Je woont dus al zo lang in onze Bloemenbuurt?
‘We hebben 21 jaar in de Anjelierstraat gewoond en eind
2001 zijn we naar dit appartement in de Ranonkelstraat
verhuisd. We houden van de Bloemenbuurt, van het groen
en de rust. Tijdens mijn werk in Saoedi-Arabië trouwde
ik met Bea en bij terugkomst woonden we een paar jaar
in de Menninckstraat in Scheveningen. Daarna kochten
we een woning in de Anjelierstraat. Op een gegeven moment werd een trap in huis bezwaarlijk en toen vonden
we dit appartement in de Ranonkelstraat waar we tot nu
toe met veel plezier wonen, op de 6e etage - ik wil nooit
iemand boven ons - en met een garage. We hebben intern
veel veranderd, muren verwijderd en de keuken vergroot.
Vooral het groen rondom bevalt ons goed. Het complex
bevat 36 appartementen, 12 per portiek. Het contact met de
bewoners is goed, vooral met twee ruim 90-jarige dames,
zelfs per e-mail, en af en toe bied ik hulp aan. Verder ben
ik sinds mei 2018 secretaris van de VvE-commissie, we
adviseren het bestuur (de VvE-beheerder). De commissie
bestaat uit vijf leden die in de algemene ledenvergadering
worden gekozen voor een termijn van drie jaar, herbenoeming is mogelijk.’
Waarom doe je dit allemaal?
‘Gewoon om iets te kunnen betekenen voor de medemens.
Zo ben ik ook de vlaggenist voor het complex, ik zorg voor
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het hijsen en innemen van de vlag bij feestdagen
en andere bijzondere gelegenheden. Bea heeft me
daarvoor voorgedragen en een benedenbuurman
helpt mee als ik die eervolle taak een keer niet kan
uitvoeren.’
Wat vind je eigenlijk van ons wijkblad?
‘We moesten wel wennen aan het A4 formaat, de
Wijkwijzen waren eerst maar de helft daarvan. Het
was vooral het gewicht, dat was wel even schakelen.
Maar de huidige lay-out is een mooie verbetering. Er
staan leuke artikelen in, voor onze wijk is het een
zinvol blad, zeker voor oudere buurtbewoners die
(nog) niet toe zijn aan digitaal nieuws.’
Maar nu nog iets mee over jezelf!
‘Ik word binnenkort 70, we hebben geen kinderen.
Daarom heb ik de ontstane vrije tijd ook anders
ingedeeld. Beroepsmatig ben ik bijna 35 jaar projectopzichter geweest bij Haagse woningcorporaties. Het langst bij Patrimonium ’s-Gravenhage en
Staedion. Daarnaast was ik vrijwilliger bij het korps
Nationale Reserve en nog steeds bij het Nederlandse
Rode Kruis, afdeling Den Haag. Als reservist ben ik
30 jaar militair geweest bij de Nationale Reserve,
eerst als korporaal, later als groepscommandant
en weer later als eerste luitenant en pelotonscommandant. Uiteindelijk moest ik in oktober 2010 als
majoor het leger verlaten met functioneel leeftijdsontslag (FLO). Ik ben nog steeds op vrijwillige basis
secretaris voor Onze Vrijwilligers Vereniging van
het Korps Nationale Reserve (OVV KNR), afdeling
Zuid-Holland. Ook ben ik toegetreden tot de redactie
van het mededelingenblad en later tot die van de
Nieuwsbrief van de KVEO (Koninklijke Vereniging

van Eervol ontslagen Officieren) en ik werk mee
aan hun website.’
Tjonge, jonge, hoe zo … vrijwilliger? En dan nog met Bea
onze Wijkwijs bezorgen!
‘Op dit moment bezorg ik op de hele Goudsbloemlaan en ook de Stokroosstraat in de wijk van Bea.
Bea loopt nu wat moeilijk, maar dat is haar terrein.’
Terwijl we het gesprek al hebben afgerond, vertelt
hij nog dat hij in 2018 twee nieuwe knieën heeft gekregen en meteen daarna in 2019 de Vierdaagse weer
heeft uitgelopen! O ja, Hans speelt ook jeu de boules
bij ‘55+ Actief’, bij korfbalvereniging Achilles. Hij is
vice-voorzitter, speelt met 20 mannen en vrouwen,
helpt bij de administratie, denkt aan felicitaties bij
verjaardagen, per app of een kaart. Hij zorgt - zo zegt
hij - voor de verbinding tussen de mensen.
Dat Hans onze wijk een warm hart toedraagt en
zich voor de wijkbewoners wil inzetten, blijkt wel
uit het volgende. In de Wijkwijs van april 2019 stond
bij de Ditjes & Datjes een oproep voor Begeleiden en
rijden Segbroek. Als chauffeur met eigen auto word
je dan ingezet om wijkbewoners bijvoorbeeld naar
de dokter, ziekenhuis of fysio te brengen. Dat leek
Hans wel iets en sedertdien brengt hij als vrijwilliger mensen vice versa naar hun bestemming. Nu
ligt dat even stil door corona, maar als alternatief
brengt hij maaltijden met de auto rond.
Het moge duidelijk zijn: achter deze bezorger van
Wijkwijs gaat heel wat meer schuil dan ’25
jaar het krantje in de bus’. Ik hoop dat ik Hans
Ж
goed in beeld heb gebracht.
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UW BETROUWBARE MAKELAAR

MET EEN PROFESSIONELE BLIK
OP UW WOONGENOT
Laan van Meerdervoort 708a - 2564 AM Den Haag
T: (070) 368 94 96
E-mail: info@belderbos.nl - Internet: www.belderbos.nl

