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REDACTIONEEL

VOORWOORD
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Dit maal ga ik het niet hebben over corona, vaccinaties, 
rellen, avondklok, OMT en dat we het nog een tijdje moeten 
volhouden. Ook niet over grootstedelijke problematiek, die 
ook de Bloemenbuurt kent, zoals verkeerscirculatie plannen, 
de omgevingsvergunning, de dakopbouw, van het gas af, 
duurzaamheid en vergroening van de leefomgeving. In de 
afgelopen tien jaar heb ik een veelheid van dit soort onder-
werpen langs zien komen. Ik verbaas me nog steeds over 
de complexiteit van de samenleving, terwijl ik me realiseer 
dat ik amper het topje van de ijsberg heb gezien. 

Ik ga het over mezelf hebben, want ik schrijf namelijk mijn 
laatste voorwoord. Na tien jaar vrijwilliger ga ik het stokje 
doorgeven, niet omdat het saai wordt of omdat ik het niet 
meer snap of vanwege de nietigheid van een persoon in het 
geheel. Nee, als iemand je de buurtbarones noemt, wordt 
het tijd om te gaan.

Alle gekheid op een stokje. Ik heb in die tien jaar heel veel 
buurtbewoners leren kennen en dat wilde ik graag. Mijn 
werk bracht me door het hele land, maar mijn eigen buurt 
en buurtbewoners kende ik maar slecht. Opgegroeid in het 
oude centrum, waar meer winkels dan mensen waren, was de 
uitdrukking ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ 
onbekend. Maar ik wilde in de Bloemenbuurt waar ik met 
veel plezier woon, niet onbekend door het leven gaan. Na 
een straatfeest heb ik me aangemeld als penningmeester en 
langs de lijnen der geleidelijkheid leerde ik de structuur van 
de wijkorganisatie kennen, de rol van het stadsdeelkantoor 
en de mensen die het weefsel van de wijk vormen. En in die 
complexe samenleving bleek het toch wonderlijk eenvou-
dig om goede vrienden te maken van je buren, doordat je 
samen aan een doel werkt: een fijne wijk waarin je jong kunt 
zijn en oud kunt worden. 

Ik weet dat het bestuur waaruit ik vertrek daar aan zal blijven 
bijdragen. En ik ook, maar dan op een andere manier. 

Tot ziens,

Klaartje de Vrueh
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Ooit schreef ik in een opwelling een gedicht over 
een boom dat naarmate het vorderde, uitdraaide 
op eenwording met het plantaardige schepsel. 

Mijn zus stond op een dag op van tafel, schraapte 
haar keel, en begon op luide toon iets op te lezen 
van een papier. Met schalkse blik in de ogen, 
terwijl mijn broer stilletjes giechelde. Toen ze 
na enige tijd uitriep: ik ben die boom! drong het 
tot me door dat het mijn eigen pennenvrucht 
was die daar ten gehoren werd gebracht. Dat 
was lachen natuurlijk. Vooral voor de rest van 
de familie.

Ik moest eraan denken toen ik een artikel 
over ‘bosbaden’ las. Een journalist beschrijft 
hoe ze tijdens een bosbadsessie aangespoord 
wordt de ruwe bast van een eik te omarmen, 
wat ze enigszins beschroomd doet. Bosbaden, 
dat afkomstig is uit Japan, gaat om een intense 
natuurbeleving. Je neemt de kleinste details in 
ogenschouw, betast hout en blad, voelt struc-
turen, snuift bosgeuren op, luistert. 

Zo’n groene onderdompeling heeft een heilzaam 
effect op je welzijn. Wellicht een aanrader nu de 
duimschroeven van de lockdown steeds verder 
zijn aangedraaid en ons weinig meer rest dan 
wandelen als uitje. 

Geen zin in? Droom dan maar lekker weg met 
het nieuwe wijkmagazine. 

Elisabeth van Elsen



Nieuw boek geeft een prachtig en soms ontluisterend beeld van de woningbouw die is gesloopt 
voor de komst van de Atlantikwall. De Bloemenbuurt werd harder geraakt dan andere buurten.

Ooit gehoord van het Stokroosplein of de Heliotroopstraat? 
Fraaie straten in de Bloemenbuurt, vaak in de stijl van de 
Nieuwe Haagse School, die in 1942 letterlijk ‘van de kaart 
geveegd’ werden, om na de bevrijding niet meer terug 
te keren. Het rijk met foto’s gedocumenteerde boek Van 
de kaart geveegd. Wat in Den Haag verdween voor de 
aanleg van de Atlantikwall 1942-1944 staat uitgebreid 
stil bij de in de Tweede Wereldoorlog verdwenen straten 
en woningen in Den Haag.  

Accuraat beeld
Aanleiding voor het boek is het 130-jarig bestaan van de 
Geschiedkundige vereniging Die Haghe. Dat jubileum viel 

samen met de viering van 75 jaar bevrijding. ‘En wat is de 
meest zichtbare herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 
in Den Haag? Dat enorme litteken dwars door onze stad, de 
voormalige Atlantikwall,’ aldus Henk Grootveld, voorzitter 
van Die Haghe. ‘Er is al heel wat geschreven over de sloop 
en de aanleg van de Atlantikwall, en ook over de aanleg 
daarna van de voor die tijd moderne en luxe hoogbouw 
door bouwmeester Dudok, tijdens de wederopbouw. Een 
boek dat een beeld geeft van de gesloopte bebouwing en 
omgeving, was er echter nog niet.’

Die Haghe heeft uitstekende relaties met het Haags 
Gemeentearchief, en dat is te merken aan de grote selectie 

  TAKE PAD D I N G     HA AG S ARC H I E F

VAN DE KAART GEVEEGD

AANLEG ATLANTIKWALL 
BETEKENDE KAALSLAG IN DE 

BLOEMENBUURT
GESCHIEDENIS
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aan foto’s van Haagse straten en woningen die vanuit 
het Haagse archief beschikbaar zijn gesteld. ‘We boften 
dat de gemeente in de eerste jaren van de oorlog op grote 
schaal foto’s heeft laten maken van de stad. Daardoor 
kunnen we een accuraat beeld geven van de betreffende 
delen van de stad, vlak voordat de Atlantikwall werd 
aangelegd,’ aldus Grootveld.

Verdwenen verbouwing
Na een korte uiteenzetting over de aanleiding van de 
aanleg van de Atlantikwall, een kustverdedigingslinie 
die liep van de Noordkaap tot aan de Golf van Biskaje 
om een geallieerde invasie tegen te houden, neemt het 
boek de lezer aan de hand om wijk voor wijk stil te staan 
bij de verdwenen bebouwing. We beginnen in Kijkduin 
en eindigen in het Benoordenhout. Elk hoofdstuk start 
met twee wijkplattegronden: een van vóór en de ander 
van na de oorlog. Zo is heel precies te zien hoe complete 
stratenplannen overhoop gingen door de aanleg van de 
Atlantikwall. Elk hoofdstuk geeft daarnaast een schets 
van de architectuur en de sociaaleconomische context 
van de wijk.

Aangekomen bij het hoofdstuk over de Bomen- en Bloe-
menbuurt blijkt hoe groot de impact van de aanleg van 

de verdedigingslinie in onze buurt in vergelijking met 
andere wijken is geweest. ‘Als je denkbeeldig een bewoner 
uit de Bloemenbuurt uit 1941 zou neerzetten op de huidige 
Segbroeklaan ter hoogte van het Segbroekcollege, dan zou 
hij in de verste verte geen idee hebben waar hij zou zijn,’ 
aldus Grootveld. De huizen in de Bloemenbuurt die werden 
gesloopt, stonden er pas zo’n 20 jaar. De panden waren 
overwegend gebouwd in een strakke kubistische stijl die 
bekend werd als de Nieuwe Haagse School. Uitzonderingen 
waren de verdwenen huizen aan de Begoniastraat en de 
bewaard gebleven portiekwoningen aan de Goudsbloem-
laan, die in de Amsterdamse school werden gebouwd. De 
wijk was bedoeld voor de brede middenklasse. ‘Er is geen 
stad waar zoo prettig en aantrekkelijk gebouwd wordt 
als Den Haag. De nieuwe buitenwijken zien er daar zoo 
vriendelijk uit,’ aldus tijdschrift Het Leven in 1922 over 
de Bomen- en Bloemenbuurt.

Charmante laagbouw
Het is moeilijk voor te stellen dat op de plek ten westen 
van het Stokroosveld, waar zich nu de hoogbouw van de 
Ranonkelstraat bevindt, zich het Gemeentelijk Lyceum 
bevond met daarachter tal van straatjes met charmante 
laagbouw. Na de oorlog zou het lyceum (het huidige 
Segbroekcollege aan de Klaverstraat) aan precies 

→

LINKS | STOKROOSVELD. HET GROTE GEMEENTELIJKE SPORTVELD MET DAARACHTER HET 

GEMEENTELIJK LYCEUM. OP DE PLEK VAN HET LYCEUM BEVINDT ZICH NU DE HOOGBOUW 

VAN DE RANONKELSTRAAT. NA DE OORLOG WERD HET VELD KORTER EN SMALLER. FOTO 

HAAGS GEMEENTEARCHIEF 1942

ONDER | DE BEGONIASTRAAT MONDDE NA EEN KNIK UIT OP DE GOUDENREGENSTRAAT. 

ANNO 2020 VINDEN WE OP DEZE PLEK DE SEGBROEKLAAN EN HET RODE KRUISPLANT-

SOEN. FOTO HAAGS GEMEENTEARCHIEF 1942

ONDER | DE ANEMOONSTRAAT, GELEGEN 

AAN WEERSKANTEN VAN DE GOUDS-

BLOEMLAAN, BESTOND HOOFDZAKELIJK 

UIT TWEE BESLOTEN BINNENPLEINEN DIE 

IN ELKAARS VERLENGDE LAGEN EN EEN 

AANTREKKELIJK HARMONIEUS GEHEEL 

VORMDEN. PRENTENBRIEFKAART 1925, 

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

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. 
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(vervolg van pagina 33)

BOEK
Van de kaart geveegd is genaaid gebonden, telt 

176 pagina’s met ruim 160 afbeeldingen en is 
uitgegeven door Die Haghe in samenwerking 

met De Nieuwe Haagsche.

ISBN 978-94-6010-100-7
Prijs € 19,95. 

Dit boek is een must voor elke  
Bloemenbuurter met interesse voor de 
geschiedenis van de wijk. Als kers op 

de taart is achterin een wandelkaart 
te vinden langs tal van herinnerings-
punten. EenVVVV fietsroute is in 
de maak. Helaas is de gedrukte 

versie van het boek reeds uitverkocht. 
Wel is nog een beperkt aantal boeken beschikbaar 
voor hen die lid worden van de Geschiedkundige 
vereniging Die Haghe.

Nadere informatie

  www.haagsegeschiedenis.nl

  www.denieuwehaagsche.nl

de andere kant van het sportveld terugkeren. De Gera-
niumstraat, Begoniastraat en Anemoonstraat stopten 
niet bij de Goudsbloemlaan maar vervolgden hun weg 
om na een bocht uit te komen op de Goudenregenstraat 
(zoals alleen de Irisstraat nu nog doet). ‘De woningen 
daar hadden een bijna landhuisachtige allure,’ aldus de 
samensteller van het boek. ‘Op die plek bevindt zich nu 
de snelweg genaamd Segbroeklaan.’ De hier afgebeelde 
prentbriefkaart van de Anemoonstraat geeft treffend 
een heel ander beeld van de Bloemenbuurt anno 1925 
dan dezelfde straat vandaag de dag, vooral bekend van 
het parkeerplein van de Jumbo. 

Het mocht niet baten voor grote delen van onze wijk. 
Circa 1.080 huizen werden in onze buurt afgebroken; 
zo’n 14.000 Bloemenbuurters moesten gedwongen 
verhuizen. Grofweg het gebied tussen de Sportlaan 
en de Sneeuwbalstraat werd in 1942 weggevaagd.

Ж

DE BOMEN- EN BLOEMENBUURT IN 1930, MET BOVEN 

DE RECHTE LOOP VAN DE BEEK EN ONDER DE LAAN 

VAN MEERDERVOORT. HET BUURTJE RECHTSBOVEN, 

ONTWORPEN DOOR BOUWONDERNEMING  

‘HOUTRUST’, WERD IN 1942/43 VOLLEDIG GESLOOPT, 

EVENALS ALLE LINKS DAARVAN GELEGEN STRATEN. 

OOK VERDWENEN MARKANTE GEBOUWEN ALS HET 

RODE KRUISZIEKENHUIS (MIDDEN BOVEN) EN DE 

GEMEENTELIJKE HBS (BOVEN HET SPORTTERREIN 

LINKS). PLATTEGROND S&V, UITG. J. SMULDERS  

EN CO (DETAIL).
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INTERVIEW

 D I C K VAN D E R Z WA AR D   E L I SAB E TH VAN E L S E N    K AR E L VAN D E R B E NT

Ruim zeven jaar heeft Jan van ‘t Hart het wijkcentrum beheerd samen met zijn vrouw Jeannet die 
de administratie van de verhuur deed. De verhuizing uit onze buurt drie jaar geleden, was geen 
reden om op te houden met deze werkzaamheden. Om gezondheidsredenen stopt Jan nu toch en 
afscheid van Jan betekent tegelijk afscheid van Jeannet. Zij rijdt zelf geen auto, dus het wordt te 
bewerkelijk om naar De Hyacint te gaan.

Jan en Jeannet deden het frequent: even richting wijk-
centrum gaan. Die persoonlijke touch was hun handels-
merk. Altijd zelf de sleutel brengen en kennismaken met 
nieuwe huurders; of bij workshops, feesten en partijen 
even de mensen ontmoeten: dan wist je wie er in de zaal 
was. Achteraf controleren of alles nog heel was – anders 
werd de borg niet terugbetaald. De financiën waren onder 
leiding van Jeannet strak geregisseerd. En altijd bereid 

even langs te gaan als er werd gebeld omdat er iets was. 
Ze woonden indertijd om de hoek in de Sneeuwbalstraat. 

Betrokkenheid
Hoe is hun betrokkenheid bij De Hyacint ontstaan? 
Jeannet: ‘We zijn begonnen met uit eten te gaan in het 
wijkcentrum. Ik las erover in het wijkblad en zei tegen 
Jan: zullen we daar eens gaan kijken? Jan had eerst niet 

AFSCHEID 
MET PIJN IN HET HART

JAN EN JEANNET 
 VAN ’T HART 

ZWAAIDEN  
ZEVEN JAAR LANG 
DE SCEPTER OVER  

HET WIJKCENTRUM
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zo’n zin, maar we zijn gegaan, we hadden de buren mee-
genomen. Het was Eten voor jong en oud.’ ‘Toen waren 
er ook allemaal kindertjes bij die onder de tafels kropen,’ 
vult Jan aan, ‘dat is later weer weggezakt.’ Jan is gaan 
helpen bij Eten voor jong en oud en leerde daar Margareth 
Korpel kennen die het beheer van het wijkcentrum deed. 
‘Na mijn pensioen, heb ik het van haar overgenomen. Zij 
heeft het prima gedaan, maar het werd haar te druk. Ze 
deed ook nog de tuin.’

Jans taak als beheerder van het wijkcentrum betekende 
onderhoud plegen, het schoonmaakwerk aansturen en 
spullen bestellen. ‘Ook als er een nieuwe vaatwasser moest 
komen of nieuwe stoelen, gingen we op pad,’ merkt Jeannet 
op. Hij maakte een verbouwing mee, voerde daarbij zelf 
allerlei werkzaamheden uit, legde binnen led-verlichting 
aan en bekabelde de tuin zodat ook daar 
verlichting kon komen. Jan is van huis 
uit elektricien maar draait zijn hand 
niet om voor andere klussen. Samen 
met Jeannet inspecteerde hij na afloop 
van feesten en partijen steevast de zaal 
om te kijken of alles nog in orde was. 
‘Want anders kreeg ik Marja op mijn 
dak,’ grapt Jan. ‘Daar weet jij alles van.’ 
Hij verwijst naar mijn echtgenote die 
yogales geeft in het wijkgebouw.  

Peuleschil
De financiën waren bij Jeannet in goede handen. Jan en 
zij hadden 13 jaar lang een hengelsportzaak en daarna 
runde zij nog 22 jaar haar eigen meubelzaak. Zij was de 
commerciële en financiële motor achter het geheel en deed 
alles, van de administratie tot de verkoop en inkoop. In 
vergelijking daarmee, waren de organisatie en financiën 
van de activiteiten in het wijkgebouw en de incidentele 
zaalverhuur een peulenschil. Al vergde de afstemming af 
en toe wel wat tijd. ‘Mensen stuurden mij een mailtje om 
te vragen of ze dan en dan een  feestje konden geven. Als 
het op die dag kon, was het prima. Maar als dat niet zo 
was, werd het een heel gedoe met heen en weer mailen.’ 
Ook de betaling vergde soms extra aandacht. ‘Als er een 
maand van te voren niet betaald was, dan stuurde ik een 
mailtje, want anders ging het niet door. Dan moesten we 
achteraf weer achter het geld aan.’ 

Met andere woorden: de verhuur van het wijkgebouw is 
niet ingewikkeld, maar het is best veel werk, als je het 
allemaal goed wilt doen. Daarvan moet degene die het 
heeft overgenomen zich bewust zijn, volgens hen beiden. 
Al is het wel zo dat er momenteel veel minder gebruikge-
maakt wordt van het wijkgebouw in de weekenden: ‘Dat 
was voor de corona al teruggeschroefd. Omwonenden 
willen op zaterdag en zondag natuurlijk ook lekker rus-

tig op hun balkon of in hun tuintje zitten,’ aldus Jan. ‘En 
de feesten eindigen veel vroeger.’ Voorheen gingen de 
mensen de beheerder bellen om te klagen en dan moest 
Jan ’s avonds op pad om de zaak te regelen. 

Genoten
Op mijn vraag wat ze het leukste hebben gevonden van 
hun werk voor De Hyacint, antwoorden ze volmondig dat 
alles leuk was. Met uitzondering van achter betalingen 
aanlopen dan. Maar verder hebben ze het enorm naar hun 
zin gehad, zowel met het werk als met alle mensen met 
wie ze te maken hebben gehad. Ook van de gezelligheid 
van burendag hebben ze genoten. Jeannet: ‘Muziek erbij, 
sfeertje... Jan zette altijd de barbecue op.’ En van de vrij-
willigersuitjes, als het met de bus vol mensen naar Urk 
of de Biesbosch ging. 

Jan heeft naar volle tevredenheid 
ook samengewerkt met verschillende 
wijkbesturen. Hij had geen speciale 
bestuursfunctie, maar zat dicht bij 
de bron. Vaak kon hij dan een andere 
kant van zaken belichten. Zoals die 
keer dat het wijkberaad was benaderd 
door twee imkers over de plaatsing van 
bijenkorven in de tuin. ‘Ik zei: dat moet 
je niet doen, toen ze weg waren, en werd 
meteen aangevallen: Waarom dan niet? 
Maar er zijn heel veel soorten bijen en 

de honingbij uit die korven verjaagt de natuurlijke bijen 
die gewoon de gewassen bestuiven. Dat heb ik naar voren 
gebracht en dat zijn ze gaan uitzoeken. Toen kwamen ze 
erachter dat dat inderdaad zo was.’

Jans deelname aan het bestuur eindigde toen ze naar een 
andere wijk verhuisden waar ze een betaalbare woning 
konden huren. Als zelfstandige ondernemers hebben ze 
beiden geen pensioen opgebouwd, en ze konden hun huis 
in de Sneeuwbalstraat waar ze 40 jaar heerlijk hebben 
gewoond, voor een goed bedrag verkopen. Nu komt er ook 
een eind aan hun vrijwilligerswerk in de Bloemenbuurt 
en de samenwerking met De Hyacint. Al komt Jan graag 
nog even buurten. Van de zomer was hij ook regelmatig 
in de tuin te vinden toen er na de eerste lockdown weer 
activiteiten plaatsvonden. 

Wijze les
Wat wil Jan zijn opvolger meegeven? ‘Flexibel zijn, in de 
contacten met de clubs en alle mensen die gebruikmaken 
van het wijkcentrum. Je moet je kunnen aanpassen aan 
de situatie.’ ‘Dat kan jij heel goed,’ merkt Jeannet op, ‘ik 
minder.’ Jeannet moest strak en zakelijk zijn, concluderen 
we met een lach. 

Ж
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Het zal niemand ontgaan zijn dat de bloemenkiosk op het Goudenregenplein is vernieuwd. Niet 
alleen het uiterlijk is veranderd, de kiosk blijkt ook van eigenaar gewisseld. Een mooie aanleiding 
om eens te kijken wie onze Bloemenbuurt nu van bloemen en planten voorziet. 

Het was de bedoeling om Cees Groenendijk, de nieuwe 
eigenaar, via beeldbellen te spreken, maar dat lukt niet. 
Cees zit in een vakantiehuisje. De verbinding is te slecht. 
We hebben elkaar heel even gezien, maar het beeld blijft 
stilstaan als een foto. We doen het verder over de telefoon. 

Wisseling van de wacht
Cees is samen met zijn zoon Michael sinds twee jaar ei-
genaar van de bloemenkiosk. Eerlijk gezegd had ik niet 
door dat de bloemenkiosk al voor de verbouwing in andere 
handen was overgegaan. Ik was van plan de familie Beuker 
te interviewen. Op zoek naar een kerstboom zag ik mijn 
kans schoon. Ik sprak de vader van Robert Beuker, die met 

zijn kleinzoon achter de kiosk bezig was met de verkoop 
van de kerstbomen. Hij vertelde dat de zaak niet meer van 
zijn zoon was. Mijn idee voor een dubbelinterview viel 
in duigen door de start van de lockdown in de week van 
Kerst. In dezelfde week waren ook de kerstbomen en de 
familie Beuker weg. Komend jaar mogelijk nieuwe kansen! 
In de kiosk vroeg ik vervolgens om het visitekaartje van 
de nieuwe eigenaar. 

Afbouwen
Alweer twee jaar geleden dus hebben Cees en Michael 
de zaak op het Goudenregenplein overgenomen. Cees is 
65. Hij was al een beetje aan het afbouwen en wilde het 

IN DE ETALAGE

 MARJA STAM    K AR E L VAN D E R B E NT

MET BLOEMEN 
BEN JE ALTIJD BEZIG
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wat rustiger aan doen. Zijn andere bloemenkiosk, op het 
Hobbemaplein bij de Haagsche Mar(k)t, had hij daarom 
overgedaan aan zijn zoon. Maar samen hebben ze toch 
nog deze stap gezet, met het vooruitzicht dat Michael 
uiteindelijk de enige eigenaar wordt. Op diens verzoek 
houdt Cees zich nu alleen nog bezig met de inkoop en het 
beleid van de bloemen. Michael doet de rest, maar ‘het 
personeel draait in feite de zaak’. 

Verbouwing
De bloemenkiosk op het Goudenregenplein hebben ze 
bewust een jaar in de oude staat gelaten om te kijken 
wat ze ermee wilden. Die tijd hebben ze gebruikt om een 
bouwplan te maken. Geen wonder dat ik niet doorhad 
dat er iets veranderd was. In december 2019 is de sloop 
gestart en in februari 2020 is de kiosk weer opengegaan. 
De oude kiosk was knus, maar het tochtte lekker door. 
Het is nu een meer comfortabel huisje, van alle gemakken 
voorzien. Dat is ook belangrijk voor het personeel. Zit er 
dan ook verwarming in? ‘Verwarming is voor de bloemen 
geen goed idee.’ Nee dus, koeling is belangrijker. 

De verbouwing was net klaar toen de corona losbarstte. 
Wat deed dat met de zaak? ‘Het is in feite heel stabiel 
gebleven. Van de eerste lockdown hadden we meer last 
dan van de tweede.’ De zaak mocht deze keer openblij-
ven. De handel is zogezegd buiten, het is toch een soort 
marktkraam, dat was een voordeel. De klanten komen de 
zaak niet in. ‘Natuurlijk wordt er rekening gehouden met 
de veiligheidsmaatregelen. Er is meer schoongemaakt en 
er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden.’

Kwaliteit
Cees zit al zijn hele leven in de bloemen, net als zijn 
vader. Ook Michael is ‘in de bloemen opgegroeid’. Het 
is een familiebedrijf. Cees’ vader is begonnen met een 
bloemenzaak in het centrum, eerst in de Schoolstraat, 
daarna in de Vlamingstraat, de Grote Marktstraat en later 
in de Markthof. Toen die verbouwd werd, is zijn vader 
vertrokken naar de Haagsche Markt. Die zaak heeft Cees 
overgenomen en is nu in handen van Michael. 

De twee zaken liggen letterlijk en figuurlijk een eind uit 
elkaar en hebben een totaal ander publiek. Zo hebben 
ze nu van allebei wat. ‘Wat opvalt is dat de klanten in 
de Bloemenbuurt precies weten wat ze willen. Soms 
willen ze zelfs per bloem kopen. In de andere zaak is het 
assortiment meer standaard. Het zijn altijd verse bloe-
men, maar er zit tussen beide zaken in het assortiment 

verschil in kwaliteit.’ Cees legt even uit hoe dat zit. ‘Je 
hebt A1- en A2-kwaliteit. Bij A2 kan er wel eens een krom 
steeltje tussen zitten.’ Ah, zoals bij de komkommers, je 
hebt rechte en buitenbeentjes. ‘In de Bloemenbuurt moet 
het hele goede kwaliteit zijn. Dat vertaalt zich natuurlijk 
ook in de prijs. Die ligt in de Bloemenbuurt hoger.’ Cees en 
Michael zijn zich daar bij de inkoop van bewust. Ook de 
seizoenen van specifieke bloemen houden zij in de gaten. 
Dus in de tulpentijd staan er veel tulpen. In de tijd van 
de hortensia staan er veel hortensia’s.

Happy Flower XL
De kiosk is voor mij een vertrouwd adres. Je raakt dan ook 
verknocht aan de mensen die er staan. Het afgelopen jaar 
zag ik wel vaak anderen. ‘We hebben de oorspronkelijke 
medewerkers overgenomen, maar door verschillende 
persoonlijke omstandigheden is er nog maar één van hen 
over,’ vertelt Cees. ‘Er werken nu vier medewerkers, in 
wisselende diensten, Lisanne en Anita zijn er het meest. 
Het is best zwaar en intensief werk. Je kunt niet stilstaan 
en dat gebeurt ook niet. Met bloemen ben je altijd bezig.’

Op het visitekaartje dat ik had meegekregen, staat Happy 
Flower XL. Nóg een reden waardoor ik in het duister tastte. 
Ik heb het niet op het huisje zien staan (het staat wel op 
het tekenbord). En waar staat XL voor? ‘De zaak op het 
Hobbemaplein heet Happy Flower en deze is iets groter. 
We zochten een boekhoudkundige aanduiding, vandaar 
XL, zo simpel dus.’ Cees moet er zelf ook om lachen. 

De kiosk is een van de bloemenzaken in de buurt. Afge-
lopen jaar verdween Calendula op de Goudsbloemlaan. 
Daar is nu de cadeauzaak Kaatje aan de Rein gevestigd. 
Hoe ziet Cees dat? ‘We zien andere bedrijven meer als 
collega’s dan als concurrenten. Met De Iris op de Laan 
van Meerdervoort en de bloemenzaak op het Kamper-
foelieplein proberen we contact te houden. Dat is fijner, 
als we bijvoorbeeld iets van elkaar nodig hebben.’

Mijn laatste vraag is of Cees als bloemenman een lieve-
lingsbloem heeft. Maar heel wijs zegt hij: ‘Ik vind alle 
bloemen mooi.’

Ж

BLOEMENBUURT VANUIT 
COMFORTABELE NIEUWE KIOSK 
VAN BLOEMEN VOORZIEN
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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

Kom eens 
langs op de 

Laan van Eik en 
Duinen 172 

2564 GX  Den Haag          Telefoon 070-3461751          info@verax.nl          www.verax.nl    
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     LE NY Z A AL



Komend najaar woon ik 60 jaar, met veel plezier, in de Bloemenbuurt dichtbij het Goudenregenplein.

Dit plein heb ik zien veranderen van keerlus voor de tram, 
naar vervallen parkeerplek, naar armetierig pleintje, naar 
nu prachtig plein met mooie winkels, leuke eettentjes met 
gezellige terrasjes, leuke, lieve behulpzame mensen en een 
prachtige (op)nieuw ingerichte bloemenstal.

Over deze bloemenstal wil ik graag een kleine anekdote 
vertellen. Op een zaterdag in januari kwam ik bij het stal-
letje aan en zag ik tot mijn grote vreugde mooie takken 
met orchideeën liggen, iets waar ik een paar keer naar 
gevraagd had maar die steeds niet leverbaar waren.

Terwijl ik stond te wachten op mijn beurt, maakte ik een 
praatje met de verkoopster die een prachtig boeket aan 
het samenstellen was. Ik zei haar hoe blij ik was dat de 
orchideeën er nu waren en dat ze mooi zouden staan in 
de vaas die ik daarvoor op het oog had. Het boeket dat de 
verkoopster maakte, was voor een meneer voor mij die 

rustig stond te wachten en ondertussen naar mijn gekeuvel 
met de verkoopster luisterde. Tot mijn verbazing draaide de 
meneer zich naar mij toe en vroeg mij welke kleur orchidee 
ik het mooiste vond. Ik zei: witte. Daarop zei de meneer 
tegen de verkoopster: ‘Pak voor deze mevrouw zo’n tak 
van die orchideeën in en zet maar op mijn rekening!’ Ik 
was zo verrast en overdonderd dat ik de meneer eigenlijk 
niet goed heb kunnen bedanken!

Dus meneer, als u dit leest: heel hartelijk bedankt! Niet 
alleen voor de prachtige bloemen maar meer nog voor het 
vriendelijke, attente gebaar. U zorgde bij mij, bij de verkoop-
sters en bij alle andere klanten van de bloemenstal voor 
een lichtpunt op een zaterdag in deze zware coronatijd. 

Groet van wijkbewoonster,

Leny Zaal

PERSOONLIJKE BOODSCHAP

     LE NY Z A AL

LICHTPUNT IN CORONATIJD 

AANGENAME VERRASSING

13WIJKWIJS  NO 1  2021



  RO SALI E N VE R M E E R    U IT  E I G E N B RO N

ACHTER DE VOORDEUR

WIJKBEWONER 
NINA RANG HELPT 

VROUWEN MET 
ONVERVULDE 
KINDERWENS
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Zo graag een baby



Onlangs ging ik op interview bij Nina Rang uit de Geraniumstraat. Zij is coach voor vrouwen met 
een onvervulde kinderwens. Zoveel wist ik toen ik bij haar langsging op haar tijdelijke werkloca-
tie in Scheveningen. Een intrigerend onderwerp: wat doet ze precies en hoe kwam ze erop?

Om bij het begin te beginnen: Nina wist altijd al dat ze 
mensen persoonlijk wilde begeleiden, maar hoe en waar-
bij dat was haar nog niet duidelijk. Ze had er geen haast 
mee, dat kwam later wel. En zo werkte ze aanvankelijk 
in commercieel coaching- en communicatiewerk. Haar 
oorspronkelijk vage gedachten over interpersoonlijke 
communicatie kregen plotsklaps vorm toen ze problemen 
kreeg met zwanger worden en zwanger blijven. ‘Acht 
zwangerschappen verder was ik de trotse moeder van 
vier kinderen. Dat wel,’ vertelt Nina, ‘maar ik wist ook 
wat het met je doet als je in die achtbaan terechtkomt.’ 
Het werd haar missie vrouwen in die situatie te helpen 
veerkracht op te bouwen, maar ook afstand te nemen 
van het ideale plaatje dat op sociale media het enig za-
ligmakende lijkt te zijn.

Wat houdt haar begeleiding in?
‘Aangezien een onvervulde kinderwens behoorlijk ge-
voelig ligt, is het goed te begrijpen dat vrouwen 
een drempel ervaren om er met iemand over 
te praten,’ zegt Nina. Om die reden heeft zij 
online een uitgebreid programma opgezet 
met relevante en inzichtgevende informatie, 
meerdere werkboeken, tips, ontspannings-
oefeningen en geleide meditaties. Als je haar 
site bezoekt, krijg je een goede indruk van wat 
er allemaal mogelijk is als je hulp kunt gebruiken bij de 
verwerking van wat je overkomt als je in het baby-circuit 
terecht bent gekomen. ‘Vrouwen kunnen dan op hun ei-
gen moment en in hun eigen tempo werken aan wat hen 
bezighoudt.’ Online werken zorgt voor een lage drempel 
én lagere kosten.

Daarnaast zijn er ook gesprekken mogelijk of een combi-
natie van beide. Jammer is dat deze consulten niet door 
de verzekering worden vergoed. Er bestaat voor deze 
specifieke hulpverlening geen accreditatie. Aan de andere 
kant is er voor Nina’s werk wel veel waardering: ‘Ik zou 
met een grote kliniek in Leiderdorp gaan samenwerken 
om deze begeleiding standaard aan te bieden bij vrouwen 
met vruchtbaarheidsproblemen. Zowel het ziekenhuis als 
mijn eigen cliënten waren zeer tevreden over de behaalde 
resultaten.’ Helaas bellenblaas… er was geen geld voor.

Wie kunnen bij haar terecht?
Vrouwen die bij Nina om begeleiding komen, zijn globaal in 
drie groepen te verdelen. Ten eerste vrouwen die zo graag 
een baby willen, maar in een traject zitten van onderzoek 
en pogingen en afwisselend verkeren tussen hoop en te-
leurstelling. Bij deze groep helpt Nina de vrouwen op een 

andere manier te gaan denken, waardoor ze minder stress 
en spanning ervaren: ‘Die periode van teleurstellingen 
en rouw elke keer dat de poging weer mislukt, is zwaar. 
In feite wordt de rouw niet afgemaakt; er komt weer een 
volgende poging. Al die onverwerkte rouw stapelt zich 
op en kan een obsessie worden. De stress die dat weer 
oplevert, werkt ook niet bevorderlijk.’ Nina geeft in haar 
gesprekken inzicht in de bouwstenen voor die stress en 
helpt daarmee de druk te verminderen.

Vrouwen bij wie het niet lukt zwanger te worden en een 
kind te krijgen, hebben vaak het gevoel te falen. Alles 
in hun leven hadden ze onder controle: een partner, een 
baan, een huis en dan nu nog een kind/kinderen. En dat 
laatste lukt dan niet. Dat gevoel van falen speelt ook 
een rol bij de tweede groep vrouwen die Nina op gesprek 
krijgt, vrouwen voor wie de hoop op een baby is vervlogen: 
‘Onderwerpen die bij hen ter sprake komen, zijn: hoe geef 

je je leven zin en vorm en kleur nu er geen kinderen 
komen en hoe ga je om met vragen van anderen 

over je kinderloosheid. Vragen die je hele leven 
terug zullen komen.’

Dan is er nog een derde groep vrouwen: vrouwen 
die wel moeder zijn geworden, maar het gevoel heb-

ben er niet goed in te zijn, dol worden van de huilende 
baby, de op hol geslagen hormonen en het slaapgebrek. 
Ook hier weer dat gevoel te falen. ‘Ze worstelen met de 
vraag hoe ze hun nieuwe rol van moeder en van de persoon 
die ze waren, met elkaar in evenwicht kunnen brengen.’

Hoe zit het met de mannen?
In de praktijk komen bijna uitsluitend vrouwen die zijn 
vastgelopen bij haar op gesprek. ‘Alleen al hormonaal 
zitten vrouwen heel anders in dit “werkterrein”,’ aldus 
Nina. ‘Daarbij komt dat mannen liever iets dóen dan te 
gaan zitten praten.’ Zij adviseert vrouwen ook met iemand 
anders dan de partner de gevoelens te bespreken. ‘Dat 
haalt dan meteen wat druk bij de partner weg.’

Hoe komen vrouwen bij Nina terecht?
Een klein deel van haar cliënten krijgt ze doorgestuurd 
door verloskundigen. Globaal de hierboven genoemde 
derde groep. Verder vinden mensen Nina online.

Op haar site    www.zograageenbaby.nl staan reacties 
van cliënten op het programma van Nina. Sommige 
vrouwen gaven hun leven vóór het volgen van het  
 onlineprogramma een 5, daarna een 8. Ж
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Zonnepoort 

Goed voor  

Uw gezondheid 

En goed voor de aarde 

- Deskundig advies over de 
ondersteuning van uw 
gezondheid en weerstand 

- Compleet assortiment van 
biologische levensmiddelen 

- Biologische (dynamische) 
versproducten o.a. groente, 
zuivel en brood 

- Groot assortiment vegan, 
gluten-, lactose- en 
suikervrije artikelen 

- Kruiden, homeopathie, 
voedingssupplementen, 
remedies, celzouten etc. 

- Natuurlijke cosmetica  
- Ecologische  

schoonmaakmiddelen 

 

Laan van Meerdervoort 599 Den Haag, 070-3456556 

BENT U AL KLAAR VOOR 
HET VOORJAAR?

Ervaar zelf een weldadige behandeling 
met Rosel Heim of Weleda
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  ANJ E B RO E KMAN

Wist je dat witlof een supergezonde groente is? Het bevat 
vitamine A en B en vooral veel vitamine C. Ook zit er veel ijzer 
en calcium in. En het levert maar heel weinig calorieën op.

Dus maak deze recepten en geniet ervan!

Lofschotel met zalm en kaas

Snijd voor 4 personen 8 flinke lofstronken grof. Verdeel 
de stukken over een grote anti-aanbakpan. Je hoeft hier 
geen boter of olie bij te gebruiken, maar houd het geheel 
wel goed in de gaten en roer regelmatig om. Na een tijdje 
gaat de groente slinken en kan er wat vocht loskomen, dan 
is het tijd om het lof even te zeven. 

Doe het witlof daarna terug in de pan. Voeg peper, zout, 
nootmuskaat en wat mosterd toe. Leg er 2 ons gerookte 
zalm over en bestrooi met geraspte kaas. Doe de deksel 
erop en laat de kaas een paar minuten smelten. 

Gebakken aardappeltjes zijn hier erg lekker bij.

Rauwkost van witlof

Snijd 2 stronken lof fijn. Voeg 1 in blokjes gesneden appel 
of peer toe, een handvol druiven en 1 in partjes verdeelde 
mandarijn. Snijd een stuk abdijkaas in stukjes en doe die 
erbij samen met een handvol walnoten.

Neem voor de dressing 1 eetlepel goede mayonaise, 1 eet-
lepel yoghurt, een lik mosterd en een zelfde hoeveelheid 
honing, wat peper en zout. Meng alles goed door elkaar, 
doe door de salade.

En dan: smullen maar!

Wat eet de 
Bloemenbuurt?
Vitaminerijk 
en caloriearm eten

Zoals iedereen waarschijnlijk weet, zitten 
we nog steeds in lockdown. Voor sommige 
mensen kan dat heel moeilijk zijn. Niet meer 
naar werk, niet meer sporten, geen bezoek, 
geen feestjes. 

Voor mij is er ook heel wat veranderd. Ik kan 
niet meer naar school, wat ik om eerlijk te zijn 
best wel jammer vind. Ik mis mijn vrienden en 
gewoon het sociaal contact. Ik kan ook niet 
meer gaan klimmen en naar gitaarles, wat ik 
normaal wel doe. Dat mis ik ook heel erg. 
Gelukkig hebben we nog wel online lessen 
en zelfs gitaarles kon online! Dat gaat na-
tuurlijk niet heel soepel. Er is altijd minstens 
één iemand die de les niet in kan komen, bij 
wie de Wifi uitvalt, of bij wie de camera nooit 
werkt; al met al, het is ook best lastig. Maar 
het is altijd beter dan niks!

Met het aankomende coronavaccin komt 
het normaal weer in zicht. Langzaam wordt 
iedereen gevaccineerd en kunnen we waar-
schijnlijk weer wat meer gaan doen. Weer 
naar school en misschien weer naar werk, 
sporten en misschien wel op vakantie in de 
zomer! Ik weet niet hoe ver we dan al mogen 
gaan, maar ik denk zeker dat het in Nederland 
mag. En hopelijk kunnen we met kerst en oud 
en nieuw weer met familie en vriendinnen 
afspreken. Dat zou heel gezellig en fijn zijn. 
In ieder geval, het einde is zeker in zicht!

Ik hoop dat iedereen gezond blijft en er toch 
nog iets leuks van weet te maken in deze 
moeilijke tijden!

Jente

JENTES VERHAAL

Lockdow
n en terug 

naar norm
aal?
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HET WIJKBERAAD ZOEKT EEN
SECRETARIS (M/V)!
Het bestuur van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint (7 personen) zoekt per 1 april 2021 versterking van het 
bestuur/dagelijks bestuur (DB). Onze huidige Secretaris (Jan Vonk) gaat per 1 mei een andere functie binnen het 
bestuur vervullen.

We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die 
daar tijd en energie in wil steken. Voor de invulling van 
de functie zijn een paar competenties van belang. 

De persoon die wij zoeken: 
 - kan goed samenwerken met mensen met verschillende 

achtergronden;
 - is communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 - is gericht op verbinding, legt gemakkelijk contacten;
 - is omgevingssensitief en resultaatgericht;
 - kan goed plannen en organiseren.

Het bestuur van het wijkberaad wordt ondersteund door 
onze professionele bewonersondersteuner Saskia de 
Swart. Zij zorgt voor continuïteit. De secretaris onderhoudt 
contacten met het stadsdeel, de gemeente, neemt deel 
aan verschillende overleggen en draagt samen met 
Saskia zorg voor de lopende zaken. De tijdsbesteding 
is gemiddeld 6 tot 12 uur per maand.

Reageren op deze oproep?

Voor een inhoudelijke reactie kunt u contact opnemen 
met Jan Vonk:   06 108 986 16

Wilt u reageren als mogelijke kandidaat op deze oproep, 
neem dan contact op met Klaartje de Vrueh:

kdevrueh@gmail.com

GLAS-IN-LOOD 
GEZOCHT
Als je tijdens een wandeling door de Bloemenbuurt 
goed om je heen kijkt, dan zie je dat er nog veel 
originele glas-in-loodramen zijn. Met name in de 
avond zijn ze goed zichtbaar. Onze fotograaf, Karel 
van der Bent, wil deze glas-in-loodramen graag van 
binnenuit komen fotograferen voor een nieuwe serie 
in het wijkmagazine.

Heb je een mooi raam dat bij de bouw van het huis is 
aangebracht en van buitenaf goed zichtbaar is? En 
vind je het leuk als het onderdeel wordt van de serie? 
Meld het ons via   redactiewijkwijs@gmail.com. Je 
kunt ook direct contact opnemen met Karel via 

 kaakvanderbent@gmail.com

Redactie Wijkwijs 
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Feestelijk opening 6 januari 2021 | Het nieuwe jaar zou worden ingeluid met een feestelijke opening 
van het wijkbudget. Helaas lieten de coronamaatregelen het niet toe een klein defilé te organise-
ren, waarbij de ambassadeurs van het wijkbudget als eersten, één voor één hun wijkideeën aan 
onze stadsdeelwethouder en tevens wijkbewoner Robert van Asten zouden overhandigen. De ge-
meente liet daarom een miniatuur van het cadeau-kunstwerk maken, dat hij thuis in zijn werkka-
mer op film heeft onthuld, als start van het wijkbudget traject.

Wijkbudget ideeënbus
Het originele cadeau-kunstwerk, dat tevens een brie-
venbus is, staat tegenover het Segbroek College aan 
de Goudsbloemlaan. Mensen konden hier tot voor kort 
hun plannen en ideeën voor de wijk in deponeren. Het 
cadeau-kunstwerk blijft in elk geval een jaar staan, maar 
mogelijk langer, tot het einde van het traject in mei 2022. 

Stemmen
Op dit moment worden de plannen die minimaal 25 likes 
hebben ontvangen, door de gemeente op haalbaarheid 
getoetst. Daarbij gaat het niet alleen om de kosten, maar 
ook of het bijvoorbeeld een bestemmingsplan in de weg 
staat. Van 7 april tot en met 5 mei krijgt iedere wijkbewoner 
van 10 jaar en ouder een stembiljet toegestuurd waarmee 
online gestemd kan worden op de haalbare plannen en 
de beschikbare 30.000 euro kan worden verdeeld. Op 12 

mei wordt bekendgemaakt welk(e) plan(nen) als winnaar 
uit de bus zijn gekomen.

Kleurplaat
Om de jongste inwoners op een speelse manier te betrekken 
bij de wijk, is een kleurwedstrijd gehouden. De kinderen 
leveren leuke ideeën in. Misschien niet altijd haalbaar, 
maar ze stippen wel voor hen belangrijke onderwerpen 
aan, waar je als volwassene misschien niet zo gauw aan 
denkt. Wie de mooiste kleurplaat heeft gemaakt, wordt 
ook op 12 mei bekendgemaakt; en deze jonge buurtbewoner 
krijgt een mooie prijs. 

Volg het laatste nieuws over het wijkbudget
   www.bloemenbuurtbegroot.denhaag.nl  
   www.facebook.com/bloemenbuurt 
   www.hoplr.nl

 KE LLY STE E NTJ E S     K AR E L VAN D E R B E NT

WIJKBERICHTEN

WIJKBUDGET 
WIJKIDEEËN VERZAMELD
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09 : 00
10 : 15

10 : 15
11 : 30

18 : 00
21 : 30

16 : 00
18 : 00

20 : 00
22 : 00

19 : 30
21 : 30

YOGA

YOGA

KOOK & EETCLUB

LEESCLUB

LEESCLUB

OB BESTUURSVERGADERING

3E WOENSDAG VAN DE MAAND

4E WOENSDAG VAN DE MAAND

09 : 45
12 : 15

13 : 30
14 : 45

14 : 45
16 : 00

BREICLUB

YOGA

YOGA

DONDERDAG

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

19 : 30
22 : 30

18 : 30
19 : 45

19 : 45
21 : 00

21 : 00
22 : 15

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

SCHAKEN

TUINWERKGROEP DE HYACINT

BRIDGECLUB DE ANEMOON

YOGA

YOGA

BLOEMENKOOR               IN LOKAAL 7

YOGA

MAANDAG

DINSDAG

10 : 00
12 :00

20: 30
22 : 00

15 : 00
17 : 00

09 : 00
11 : 00

LEESCLUB

OPEN COFFEE                IN LOKAAL 7

4E MAANDAG VAN DE MAAND

1E DINSDAG VAN DE MAAND

20 : 00
22 : 00 SARAHBANDE                  IN LOKAAL 7

18 : 30
...

EETCAFÉ DE HYACINT
 
ÉÉN WEEK VAN TE VOREN AANMELDEN

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

MINDFULNESS | START MAART 2021

Meer informatie of aanmelden via;
MindfulnessByLeonie@hotmail.com

   YL AN ITE KO PPE N S - PE XE L S

19 : 15
21 : 00

10 : 00
12 :00

Agenda & Activiteiten GEDURENDE DE LOCKDOWN ZIJN 
ALLE ACTIVITEITEN GECANCELD
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09 : 15
10 : 30

10 : 30
11 : 45

13 : 30
16 : 30

20 : 00
22 : 00

YOGA

YOGA

BRIDGECLUB DE HYACINT

SCRABBLE

1E VRIJDAG VAN DE MAAND

VRIJDAG

13 : 00
17 : 00 HUISKAMER DE HYACINT

OM DE WEEK OP ZONDAG

MAART: 14, 28

APRIL: 11, 25

MEI: 9, 23

ZONDAG

LAATSTE STAND VAN ZAKEN

RAADPLEEG DE WEBSITE VAN DE HYACINT VOOR DE 

LAATSTE STAND VAN ZAKEN OVER DE ACTIVITEITEN 

IN HET WIJKGEBOUW:  WWW.DEHYACINT.NL

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
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
Wim Meewis

 070 - 363 43 94

EETCLUB DE HYACINT/LEESCLUB/SCRABBLE
Loukie Nak

 070 - 363 66 04 

HUISKAMER DE HYACINT 
Ellen Simons 

  06 - 505 148 08 

KOOK & EETCLUB/SCRABBLE
Roos Kessels

 070 - 362 89 55 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, 
ingang via hoofdingang schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl 

MINDFULNESS
Leonie Raspe 

  06 - 437 580 53
MindfulnessByLeonie@hotmail.com 

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) 
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WORKSHOP
CURSUS

VILTEN MET 
SCHAPENWOL

INTERIEUR
ACCESSOIRES

ONTWERP 
OP MAAT 

Viltflexplek.nl  

Belastingaangifte...???
Wij helpen u er bij u thuis mee!!!

(Normale aangifte vanaf 49,50)

070-3611795 / 070-3465822
of e-mail: mginvest1623@cs.com

M.G. Financieel Consult
een betrouwbaar adres voor
belangrijke zaken!

Bel voor snelle en betrouwbare service:
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Ik spreek Pedro Bruno en Sofia Soares.
Irisstraat 134 met opbouw.
Het gesprek is in het Engels.

Wat betekent het Irisplein voor jullie?
‘Ruimte voor ons om te ademen,’ is het directe antwoord 
van Sofia. We werken bij booking.com. We zijn Portugees 
en woonden in de provincie Algarve. Als we iets te vieren 
hadden, deden we dat op het strand. We verlangden na 
acht jaar in Amsterdam gewoond te hebben toch weer 
terug naar de kust. We spreken nog niet zo goed Neder-
lands en dan is wonen in een internationale stad heel 
prettig, dus viel onze keuze op Den Haag. De keuze voor 
de Irisstraat was snel gemaakt toen we het appartement 
met de opbouw en het Irisplein zagen’.

‘We hebben zelf geen kinderen, maar genieten van de 
ruimte en de luchten vanuit ons huis. Vrienden met 
kinderen vinden het fantastisch dat er zo dichtbij een 
speeltuin is. Na het hardlopen kan ik de spieren rekken 
met behulp van de elementen op het speelterrein,’ zegt 
Pedro. ‘Ik steek het plein over en word door buren be-
groet. Het is hier heerlijk,’ zegt Sofia.

Werken in Nederland vinden Sofia en Pedro heel fijn, ze 
voelen zich thuis bij het arbeidsethos, ze werken graag 
van negen tot vijf in plaats van negen tot laat in de avond 
met lange pauzes. In Nederland houdt men zich goed aan 
afspraken en inkomens hier zijn veel beter genivelleerd 
dan in Portugal.

Ruimte om 
adem te halen

Ж

VAN BOVENAF GEZIEN

     K AR E L VAN D E R B E NT

Pedro Bruno en Sofia Soares
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Hangplek voor soepeters

In de Bosjes van Pex dreigt een hangplek voor soepeters 
te ontstaan. Met dampende bekertjes in de hand gaan de 
afhalers met hun soepje van Bistro Berg & Dal op weg 
naar het bankje voor het park, een comfortabel plekje 
om hun traktatie op te slobberen. Staand is dat geen 
pretje en om voor € 2,50 het troosteten van die dag te 
laten bezorgen, is ook geen optie. Want de soepslurpers 
zijn dagelijkse klanten. Evenals de oudere man, die zijn 
frites trouw iedere dag bestelt. 

De vegaburger, de kroket en de frikandel willen zich 
nog wel in de openlucht laten verorberen, maar met de 
spareribs en het driegangenmenu wordt dat moeilijker. 
Trouwens er was ook veel volharding nodig om met de 
sneeuw, die het bos in witte tooi zette, aan de hap te gaan. 
Een geharde hangplekker waagde het er op, maar zo snel 
als die dagen was zijn bekertje nog nooit leeg.

Ook de winter met onweer, wind en regen spelen de 
bankzitters parten. Iedereen kijkt uit naar de lente, maar 
vooral naar het einde van de coronatijd, hoewel die daar 
onder de kale takken van het bos veel vriendschappen 
heeft gesmeed.

   DH

Prachtig verpakt

Een mooie naam, Café Aimée, daar móet je wel van hou-
den. Ook deze horecaondernemer uit de buurt bereidt 
in deze moeilijke tijden afhaalmaaltijden. Café Aimée is 
namelijk niet alleen een café, het is ook een restaurant.

Nieuwsgierig naar wat zij te bieden hebben, heb ik twee 
driegangen weekmenu’s besteld. En wat een ontdekking! 
Marloes en Martijn maken het zichzelf niet gemakkelijk, 
maar zijn er duidelijk op uit om de klant te verwennen. Ook 
mij maakten ze het niet makkelijk, want de hoofdmaaltijd 
was prachtig verpakt in grote aluminium schalen. Dat 
ging natuurlijk niet op de fiets! Gelukkig was Karel (onze 
fotograaf) bereid even mee te lopen. En anders hadden 
ze het graag bezorgd.

Wat was het menu? Vooraf zachte aubergineschijfjes met 
Griekse yoghurt met nootjes en granaatappelpitjes. Als 
hoofdgerechten: dorade in zoutkorst (voorzichtig stuk 
tikken!) en biet Wellington (in bladerdeeg) met gebak-
ken aardappeltjes en een frisse salade met edamame 
boontjes. En als nagerecht een ruime en kruidige portie 
applecrumble. Alle gerechten waren sowieso niet zuinig 
qua hoeveelheid. Kortom: heerlijke gegeten en voor her-
haling vatbaar. 

  MS

IN EN OM DE WIJK

EET LOKAAL!

BISTRO BERG & DAL

CAFÉ AIMÉE

  K AR E L VAN D E R B E NT
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Maak het je gemakkelijk

Een goede pizzabodem maken, is een kunst op zich. Eigen-
lijk bepaalt dat onderdeel de kwaliteit van het gerecht. 
Dus heb ik eind januari bij restaurant Burrata een pizza 
besteld en een calzone, een soort dubbelgevouwen pizza. 

Heerlijk, geen werk in de keuken, glaasje wijn erbij; het 
was volop genieten met dit lekkere afhaaleten. En dan 
heb ik het toetje nog niet genoemd, wat was dat super 
lekker: suppa inglese. Nee, geen soep, maar een dessert 
in laagjes met cake, likeur, chocolade; een soort tiramisu 
maar dan bedekt met aardbeien. Zie je het voor je?

De bediening bij Burrata was erg vriendelijk, er is keuze 
in overvloed en er wordt zoveel mogelijk duurzame ver-
pakking gebruikt. Ik zou zeggen, maak het je een keer 
gemakkelijk en laat je verwennen met heerlijk Italiaans 
eten.

   AB

We can’t wait to CATCH-UP with you again!

Hopelijk zien we elkaar snel weer terug! Zo staat te lezen 
op de kaart die Bistro Catch-up in de tas heeft gedaan 
bij de bestelde gerechten. Het is duidelijk, ze willen ons 
graag blijven verrassen met hun specialiteiten. Zolang 
het niet in de zaak zelf kan, dan toch in elk geval thuis. 
Zo blijft het feestelijk, ook al missen we de entourage en 
de persoonlijke service. 

Wij pakken uit. Een plateau met diverse voorgerechten, 
stokbrood en knapperige crostini’s. Een box met twee 
soorten vlees, gamba’s, patat en koolsalade. Lemon meren-
gue pie en chocolate brownie toe. Bonbons en pepermunt. 
Bij nadere inspectie vinden we ook een kleine verrassing: 
een flesje limoncello om het thuisdiner mee af te sluiten. 

Het was een royale maaltijd voor twee personen, dus het 
kwam goed uit dat onze zoon langskwam en aanschoof. 
Hij vond de hamburger die we gebroederlijk deelden, 
ongelofelijk lekker. Ook de spareribs vielen in de smaak. 
Het nagerecht hebben we de volgende ochtend bij de 
koffie genomen. Onze ogen bleken groter dan onze maag.

  EvE

Onder het motto ‘Eet lokaal’ zijn redacteuren van Wijkwijs op pad ge-
gaan naar een aantal horecagelegenheden uit de buurt. Ook tijdens de 
lockdown blijven cafés en restaurants hun klanten graag bedienen. Wij 
bestelden uiteenlopende maaltijden die wij met smaak verorberden. 
Soms op een wel heel bijzondere plek. Uiteraard verheugen we ons op 
de - hopelijk snelle - heropening van alle terrassen en restaurants in de 
buurt. Wat zal het heerlijk zijn om weer samen met anderen volop te 
kunnen genieten van alles wat de wijk op culinair gebied te bieden heeft. 
Tot die tijd is de ‘Take away and delivery’ een prima oplossing voor wie 
eens iets anders wil dan de eigen dis. 

BURRATA

CATCH-UP

Ж

25WIJKWIJS  NO 1  2021



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.  

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

 Zaterdag van 10:00-12:30 uur: 
  Beverbabbelaars Bevers, meisjes en  jongens van 5 tot 7 jaar
  Speurdershorde Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar
  Zonnestralen Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar

 Zaterdag van 14:00-16:30 uur: 
  Woudwachters Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
  Bosgeuzen Scouts, jongens van 11-15 jaar
  Phoenixvendel Scouts, meiden van 11-15 jaar

 Vrijdag van 19:30-22:00 uur: 
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar

SCOUTINGGROEP  
BE PALS PRINSES JULIANA

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

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

ONTDEKKEN
DIE SCOUTING HEET?

WIL JIJ DE WERELD 

     Beet by Peet (voorheen Peter’s vis)  |   Azaleaplein 1K   |   070 7370534   |   Insta beetbypeet  |   facebook Beet by Peet      

    Vertrouwd adres,  

    voor heerlijke haring, kibbeling en lekkerbekken 

Even een makkelijke maal-
tijd? 

Bucket kibbeling en/of 
(verse) friet. 

Of 1 van de ovenmaaltijden. 

NNaaaasstt  vviiss  ooookk  kkooeellvveerrssee  ffrriieett  eenn    

hheeeerrlliijjkkee  kkrrookkeetttteenn  vvaann  

““ddee  HHaaaaggsscchhee  CCrrooqquueetttteerriijj””  

Op 1 januari 2021 zijn wij 
geopend van 12.00 - 
19.00 uur. 
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CRYPTOKRAKER
Rara wat ben ik? Een hint: het is alles covid-19 wat de klok slaat. Alle letters S zijn alvast ingevuld. In de gekleurde 
kolom ontstaat iets waar we allemaal wel een beetje aan lijden. Oplossing elders in het blad.

Omschrijvingen
1. In deze hutkoffer graaien we binnenkort tevergeefs 

naar een muntje.
2. Dit soort mensen gebruikt zijn hersens om paranoïde 

onzin te genereren. 
3. Afwijkende ziektekiem. 
4. Hier moet je heen voor een pr(o)efwerk over virussen. 
5. Het complete leerproces aan de woonkamertafel. 
6. Koffiekunstenaar die zijn bakkie in eigen keuken zet. 
7. De ondernemers lopen naar elkaar toe met een 

bijdrage uit de staatskas. 

8. Een hapje als remedie voor alle tegenslag. 
9. Rits voor ondernemers met een nering. 
10. Stoppen deze oppassers het paardenvoer direct 

in de muil? 
11. Verkleining van het tennispark levert minder werk-

gelegenheid op. 
12. Moet je niet hebben nu op grote schaal wordt 

gevaccineerd. 
13. Horloge om te weten wanneer je niet uit mag gaan.

CARTOON   E S M É E B I E RSTE KE R

1

2

3

4
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6
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11

12

S

S
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S
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S
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KLIMOPHOF

Een besje valt op de vochtige aarde. Ontkiemen, wor-
teltjes krijgen, blaadjes, en kijk toch eens wat gaaf: 
hechtnapjes! 

Je slaat je tentakeltjes steeds verder uit en daar ga 
je! Je kruipt omhoog langs boomstammen, slingert 
je breeduit over muren en schuttingen, vervlecht je 
ongemerkt door heggen en hagen, sluipt stilletjes 
over de grond. Totdat het groen niet meer weg te 
denken is. Wanneer heeft dit zich voltrokken? vraagt 
de argeloze tuinbezitter zich af bij de aanblik van het 
overal opduikende loof in zijn hof.

PSYCHOLOGIE

Klimop: ben je een streber? Wil je koste wat kost groei-
en, hogerop komen? Of klamp je je uit angst vast en 
smoor je je geliefde boom in een verwoestende groe-
ne omhelzing? Overwoeker je elk oppervlak met je 
immer groene bladerdek omdat je je naakte zelf niet 
wilt tonen? Of verschaf je insecten en vogels groot-
moedig een schuilplaats, een slaapplek, voedsel? Ook 
in herfst en winter, wanneer ze zich bij jou als laat-
bloeier te goed kunnen doen aan nectar, stuifmeel, 
bessen.

SYMBOOL

Overijverige groeilust of wurggreep, schaamtevolle 
overwoekeraar of beschermengel: het is maar hoe je 
het bekijkt. Als zinnebeeld heeft in elk geval de posi-
tieve blik overwonnen, want de klimop staat symbool 
voor eeuwig leven en trouw. Precies: vanwege de 
altijd groene bladeren en de hechtkracht.

INTOMEN

Wat een plant, die klimop. Alleen te temmen door 
de eivormige bladeren aan de bloeiende zijtakken te 
stekken. Want slechts dan verliest de plant zijn hecht-
functie en wordt zijn ongebreidelde groeikracht een 
halt toegeroepen. Dus tuinier, wil je wel klimop in je 
hof maar zonder de eeuwige strijd met de plant aan 
te binden: stekken maar!
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Klimop, Kamisaka Sekka, 1909

BUURTPLANTEN

BRONNEN

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimop
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HET HAAGJE

Klimophof.

De Klimophof is een speelsigheidje ten bewijze van de stelling, 
dat je in Den Haag ,,toch ook zo” alleraardigst wonen kunt... 
Ik weet niet hoeveel lieve menschen, die in de Azaleastraat, de 
Thomsonlaan, de Goudsbloemlaan en omstreken wonen, hun 
kennissen en vrienden hebben meegetroond naar dit kneuterige 
intermezzo, om daarmee te kennen te geven, dat Westelijk 's 
Gravenhage toch heusche idylles heeft! Die kennissen en vrienden 
dan keken bewonderend rond en zeiden: Magnifiek! Allerliefst! 
Maar... eh... wóón je daar nou ook plezierig? En al die lieve 
menschen uit de omliggende straten voornoemd antwoordden 
dan: Nou, dat weet ik niet... maar voor óns in elk geval is het 
vreeselijk aardig, bijv. als je op een mooien zomeravond eens 
even een ommetje maakt, vóór je naar bed gaat. Dan is het zoo 
leuk om even door dien Klimophof te drentelen...

De vrienden en kennissen verklaarden dan te begrijpen, dat dit 
inderdaad aardig moest zijn en dat deze attractie de Azaleastraat, 
de Thomsonlaan, de Goudsbloemlaan en de rest werkelijk tot 
zeer bewoonbare buurten maakte en wellicht betreurden zij 
het zelfs min of meer oprecht, dat de buurt, waarin zij zelf 
verblijf hielden, niet zulk een vermakelijkheid bezat. 

Daarmee, met deze rondweg charmante taak is de voornaamste 
reden van bestaan van den Klimophof genoemd. In het vreemde 
labyrinth dat ,,Boomen- en Bloemenbuurt" heet, is de Klimop-
hof het practische gebruik van een overgeschoten lapje grond, 
waardoor het Goudenregenplein te groot zou worden, en dat nu
netjes gebruikt wordt, zooals een zuinige huismoeder van een 
kliekje van den vorigen dag nog een lekker schoteltje maken kan.

Maar dat is het niet alleen: De Klimophof dient óók nog, om 
behendig te maskeeren, dat de bouworde, welke van de Beeklaan 
af recht geweest is, hier plots en zonder eenige aanleiding overgaat 
in het diagonale, waardoor het labyrinthig karakter nog zeer 
belangrijk wordt versterkt en bijv. de Klimopstraat een puzzle 
is geworden, waar velen grijze haren bij hebben gekregen. Bij 

de Rozenstraat is deze diagonale tendentie alweer verlaten en 
is alles weer mooi recht, maar tusschen laatstgenoemde straat 
en de Goudenregenstraat ligt toch al gauw een vier duizend 
meter, welke dwars door het hart van dit doolhof zouden 
gaan, indien daar maar een weg dwars doorheen liep. Maar 
het krinkelt er en kronkelt, als in een Middeleeuwsch stedeke; 
de stedebouwer van Den Haag heeft hier gehoor gegeven aan 
elke gril, welke hem maar wou invallen.

Keeren wij echter terug van deze stedebouwkundige beschou-
wingen tot den Klimophof in het bijzonder! Ik zei al: die hof 
is schattig. Echt een ding om te fotografeeren, U weet wel, 
met een windhond er óók op en een stuk van een auto, als dat 
er nog bij op kan. Ik weet wel niet heelemaal zeker, of auto's 
den Klimophof mogen binnenrijden, maar voor één keertje en 
een goed doel zal de heer Van 't Sant stellig wel toestemming 
willen geven.

Ze zeggen, dat het er zoo gehoorig is, op dien hof, dat als je 
klaagt over de piano van de buren, het vijf huizen verder blijkt 
te zijn en dat, wanneer de melkboer op No. 1 aanschelt, de 
deuren van alle hofhuizen geopend worden. Maar dit is laster 
en ik voorkom nu al de booze dementis van al de Klimophove-
lingen door uitdrukkelijk te verklaren, dat ik deze kletspraatjes 
niet geloof. Wel is het waar dat alle hofbewoners geweldig dik 
bevrind zijn onderling en van hun vensters uit geanimeerd een 
prettige variatie op pingpong spelen, terwijl zij al die malle 
sightseeërs uit de omliggende straten straal negeeren. Dat zou ik 
óók doen, als het lot mij daar inkwartierde. Niets terugzeggen, 
dan is het het gauwste uit. 

L. W. 

  D E LPH E R . N L    HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F

UIT DE OUDE PERS

BRONNEN

 https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010014902: 
 mpeg21:a0019

Uit: Het Vaderland, 16 augustus 1933
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TAI CHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Je eerste les is altijd een gratis en 
vrijblijvende proefles 

Locatie : Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a 

Maandag : 08.00 & 11.00 uur 
Dinsdag : 18.00 uur 
Vrijdag  : 14.00 uur 

 

Goed voor Lichaam en Geest 

Van Boetzelaerlaan 1  |  Den Haag  |  T 070-355 84 00  |  korffdegidts.nl

Korff de Gidts 
Makelaardij: Dé brug naar een succesvolle verkoop!

9,4
Klantwaardering Funda
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GEZOCHT 
#SOCIAL MEDIA MANAGER
BLOEMENBUURT 

#vrijwilliger; #paar uur per week; #nieuwe media is een 

uitdaging; #Insta, Facebook, Tiktok, Snapchat, LinkedIn; 

#aanboren van nieuwe doelgroepen #jongeren; #dertigers. 

Meld je aan bij  kdevrueh@gmail.com. Snap je het nu?

GEZOCHT 
TEAMLEDEN OPEN COFFEE BLOEMENBUURT

We gebruiken deze uitdrukking niet graag maar hier is die 
dan toch: het is vijf voor twaalf voor Open Coffee Bloe-
menbuurt! Zonder team geen Open Coffee Bloemenbuurt. 
En dan eindigt dit initiatief na zes jaar! 

Graag willen wij doorgaan met Open Coffee Bloemenbuurt 
in 2021. Een unieke activiteit in de Bloemenbuurt voor on-
dernemers in Segbroek. Al zes jaar organiseren we elke 
eerste dinsdag van de maand een netwerkbijeenkomst met 
interessante onderwerpen. Hiervoor weten we steeds weer 
gekwalificeerde gastprekers te strikken, die hun kennis, tijd 
en energie beschikbaar willen stellen voor een presentatie, 
workshop of masterclass. Zonder dat zij daarvoor kosten 
rekenen. En de toegang voor deelnemers is gratis. Zo blijft 
Open Coffee Bloemenbuurt laagdrempelig en voor (star-
tende) ondernemers in de wijk bereikbaar. Inmiddels heb-
ben we een leuk netwerk opgebouwd van een hele diverse 
groep ondernemers die in wisselende samenstellingen de 
bijeenkomsten bezoeken.

Voor de continuïteit van Open Coffee Bloemenbuurt zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken en doen! 
Op dit moment bestaat team Open Coffee Bloemenbuurt 
uit Carmen ter Burg (vrijwilliger) en Saskia de Swart (Be-
wonersondersteuner). Je ziet het, dat is een smalle basis. 
Met twee of drie mensen erbij kunnen we van Open Coffee 
Bloemenbuurt ook in 2021 een succes maken.

Wat doe je als teamlid Open Coffee Bloemenbuurt? Je 
helpt mee met het opstellen van het jaarprogramma, het 
regelen van gastsprekers en de PR en communicatie. Dat 
kost je ongeveer vier tot vijf uur per maand. Het levert je 
een interessant netwerk aan collega-ondernemers op. En 
Open Coffee Bloemenbuurt biedt je de kans om je on-
dernemersvaardigheden verder te ontwikkelen. Je hebt 
immers zelf invloed op de thema’s die we aansnijden en 
gastprekers die we kiezen.

Ook in coronatijd gaat Open Coffee Bloemenbuurt door 
en zijn we overgeschakeld naar digitale bijeenkomsten via 
ZOOM.

Heb je interesse om teamlid te worden? Laat het ons weten. 
Stuur ons een mailtje via: lokaal7@dehyacint.nl

Groet,

Carmen en Saskia
Team Open Coffee Bloemenbuurt

#SOCIAL
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MANEGE DE 
WILDHOEF 
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Fiona, Aïde en Iris. De drie zussen. Geen zeven, maar je zou met gemak over deze ondernemende 
tantes zeven boeken kunnen volschrijven. Vooralsnog houden we het op een interview met Fiona 
Roest (35) die leiding geeft aan de pas gestarte zorgboerderij op Manege De Wildhoef in de Bosjes 
van Pex.

Toen de zussen Roest in 2009 plannen maakten om  
Manege De Wildhoef te kopen van de toenmalige eigenaar 
Paagman dacht Fiona al aan het opzetten van een zorg-
boerderij, een dagopvang voor mensen met een beperking. 
Haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 
sloot daar perfect op aan. ‘Mensen helpen, dat hebben we 
alle drie van onze ouders geleerd,’ geeft ze aan. ‘We willen 
graag dat de manege een sociaal vangnet in de buurt is, 
voor jong en oud.’

De zussen werden alle drie mede-eigenaar van 15 mane-
gepaarden en 60 stallen, een buitenpaddock en buiten-
rijbaan. Kantine en binnenrijbaan werden gehuurd van 
de stichting Madurodam, die ook met een manege in de 
bosjes van Pex gevestigd is en rijlessen geeft aan mensen 
met een beperking. Elf jaar later telt De Wildhoef 50 ma-
nege- en fokkerijpaarden, 11 medewerkers in loondienst 
en een eigen houten kantine sinds maart vorig jaar. De 
buitenrijbaan is sinds oktober overkapt. Fiona kijkt vanuit 
de kantine uit op die rijbaan, waar op dat moment haar 
zus lesgeeft aan 8 kinderen. ‘Zie je hoe mooi licht het 
is? De overspanning laat UV door. Het is alsof je in het 
daglicht rijdt, en dan zonder wind of regen.’ 

Waar komt de liefde voor het paardrijden vandaan?
‘Ik was zeven jaar toen ik op paardrijles mocht. Aïde 
zat er al op. Iris is jonger dan ik, die volgde later. We  
woonden aan de Daal en Bergselaan, dus deze manege 
lag voor de hand, maar had een wachtlijst. We zijn 
daarom begonnen bij manege Berenstein. Toen ik tien 
jaar werd, kochten mijn ouders ons eerste paard. Drie 
jaar laten hadden we er drie Shetlanders bij. We zijn 
van jongs af aan met paarden in de weer.’

In 11 jaar tijd werd De Wildhoef omgeturnd tot een bloeiend 
bedrijf met paardrijlessen, wedstrijden, ponykampen voor 
jong en oud, coaching en er worden ook paarden gefokt. 
Hoe doe je dat?    

‘Heel hard werken. En we hebben een fijn team van 
medewerkers. Ook steken we veel tijd in opleidingen 
en bijscholingen, zoals paardrijden voor gehandicap-
ten en coachen met paarden. We maken lange dagen. 
In het veulenseizoen van april tot juli is het tot in de 
nachten doorwerken. Dit werk moet je passie zijn. 
Ik ben een bewust ongehuwde moeder en heb twee 
jongens van drie en vijf jaar die ook veel aandacht 
nodig hebben. 

Werkt de hele familie mee? 
‘Ik woon nu samen met mijn ouders aan de Daal en 

Bergselaan. Onze ouders hebben een belasting- en 
organisatieadvieskantoor. Zij ondersteunen ons met 
adviezen. Als ik onverwacht naar de manege moet, hoef 
ik geen oppas voor de kinderen te regelen. Mijn zussen 
wonen ook in de buurt. Aïde heeft dierwetenschappen 
in Wageningen gestudeerd en is verantwoordelijk 
voor de paardenverzorging en fokkerij. In 2015 heb-
ben we door haar kennis als eerste stadsmanege het 
Keurmerk PaardenWelzijn (KPW) verkregen. Iris past 
haar administratieve en logistieke kennis toe in het 
bedrijf. Zij organiseert het terreinbeheer en is jury 
tot het hoogste niveau voor manegewedstrijden. Het 
algemeen management doen we samen. We hebben 
wekelijks overleg. (Lachend) We kunnen goed ruzie 
maken, daardoor gaat het goed.’

En wat doe jij?  
‘Ik doe personeelszaken en ben hoofd Zorg. Ik ben 
in september vorig jaar de zorgboerderij gestart, de 
eerste aanvragen voor cliënten zijn nu binnen, maar 
ik ben ook al jaren paardencoach voor kinderen en 
volwassenen met gedrags- of psychische problemen. 
Dat is mooi werk. Een paard reageert namelijk op het 
non-verbaal gedrag, zonder te oordelen. Dat geeft 
mensen op een natuurlijke manier zelfinzicht.’

Kun je een voorbeeld van dat zelfinzicht geven? 
‘Een autistische jongen van tien jaar, die agressief 
gedrag vertoonde, liep met een paard in het bos. Ik 
liep naast hem en vroeg of hij het paard wilde laten 
stilstaan. Maar het paard liep door, de jongen werd 
heel boos. Toen vroeg ik of hij het gedrag van het paard 
dat niet wilde luisteren, herkende. Hij antwoordde 
niet, liep door. En toen ineens zei hij: “Mijn moeder 
heeft het zwaar met mij. Ik luister namelijk niet.” Dat 
was zo’n mooi moment van zelfreflectie. De kinderen 
die ik begeleid, hebben gedragsproblemen die vaak 
voortkomen uit angst. Faalangst komt veel voor. Een 
paard doet wat jij wilt, als je er staat. Als ik de jongen 
kan leren het paard te laten stoppen, dan geeft hem 
dat enorm veel zelfvertrouwen.’

Coach je ook managers?
‘Managers, maar ook mensen met een andere functie. 
En mensen met een burn-out. Die zeggen bijvoorbeeld 
dat ze een andere baan willen. Een opdracht kan zijn: 
breng het paard naar een pylon die symbool staat voor 
ander werk. Dat lukt dan helemaal niet omdat het 
paard een enorme spanning voelt bij die mensen. 
Die spanning moet eerst worden weggewerkt, →
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een andere baan is de oplossing nog niet. Een ander 
mooi voorbeeld is de teamtraining. Ik had hier een 
keer een groep collega’s. Samen gaven ze het paard 
enthousiast een opdracht en dat ging goed. Maar al 
snel voerde het paard de opdrachten helemaal niet 
meer uit. Hij stapte niet over de balk, ging voorlangs 
zijn eigen weg. “Dit past bij ons,” riep de groep toen 
lachend uit. “We beginnen ergens enthousiast aan 
en daarna laat iedereen het afweten.” Mensen zelf 
tot inzicht laten komen, zo werk ik. Ik verklaar het 
gedrag van het paard nooit, maar vraag: wat zie je 
gebeuren, wat doet dit met jou?’

Worden dit soort trainingen ook onderdeel van de zorg-
boerderij?

‘Ja. De zorgboerderij biedt een dagbesteding aan 
kinderen met leer- en gedragsproblemen tussen de 
7 en 18 jaar. In 2019 hebben wij stichting Zorg op De 
Wildhoef opgericht. Daarin zijn alle zorgtaken on-
dergebracht. Hierdoor kunnen we de zorg ook bieden 
aan mensen met onvoldoende financiële middelen. De 
missie van deze stichting is dat ieder mens op basis 
van fundamentele gelijkheid kan participeren in de 
samenleving. Bij ziekte of beperking is het belangrijk 
dat je de ruimte krijgt om “mens” te zijn; op de manege 
om met paarden om te gaan. Iedereen heeft het recht 
om in contact te komen met dieren.’

Moeten de kinderen overdag niet naar school?
‘Een hele week school is soms te zwaar. Vandaar dat 
ze één of meerdere dagen dagopvang bij ons kunnen 
krijgen. Ze mogen ook op zaterdag en in de vakanties 
komen, dan kunnen we de ouders ontlasten. De stich-
ting Zorgboeren Zuid-Holland (ZBZH) verwerkt de 
aanvragen en zet een zorgcoördinator in die helpt bij 
het opstellen van een zorgplan. In die plannen staan 
doelen, zoals het vergroten van de eigenwaarde. De 
kinderen krijgen hier klussen, paarden voeren, het 
terrein schoonmaken, er is genoeg te doen. (Trots) 
We zijn de enige zorgboerderij voor deze doelgroep 
in de stad.’

Wil je een grote zorginstelling worden? 
‘Nee. We willen wel dat de functie van sociaal vangnet 
in deze buurt groter wordt. Vóór corona bezochten een 
paar honderd mensen per week de manege. Niet alleen 
de leden, maar ook kinderen, ouders en ouderen al dan 
niet met kleinkind. Ze komen even de paarden aaien 
en een praatje maken. Dat moet snel terugkomen.’ 

Aanvragen voor dagbesteding kan via Fiona Roest. 
Bel 070 325 43 30 of    06 242 857 94; of mail   

wildhoef@zbzh.nl. Ook giften zijn welkom voor 
de stichting Zorg op De Wildhoef. Rekening-
nummer NL32 TRIO 0788 7722 28

In mijn verbeelding zie ik de ambtenaar Verkeers-
veiligheid gebogen over de tekentafel staan, tong 
tussen zijn lippen, gefocust om de briljant uitgedachte 
inrichting op papier krijgen. Klinkers in straten waar 
je 30 km/u mag rijden en asfalt voor 50 km/u. 

Nu is het vervangen van asfalt door klinkers kostbaar, 
dus gaat de gemeente daartoe over als het asfalt 
versleten is of de straat voor een ander doel open 
moet. Aangezien onze wijk in permanente staat van 
‘werk in uitvoering’ zit, zal de verkeersveilige inrich-
ting inmiddels wel gerealiseerd zijn, denk ik dan.

Als ik vanaf de Laan van Meerdervoort de Aza-
leastraat insla richting het Goudenregenplein, rijd 
ik over asfalt. Op de grond staat echter 30 km/u. 
Wat gek, want de Azaleastraat is recent openge-
broken geweest om op een afstand van slechts 250 
meter drie verkeersdrempels neer te leggen. Bij de 

kruising met de Magnoliastraat zelfs een hele grote, 
gemaakt van… klinkers!   

Nog voor IJzerhandel Roos gaat het asfalt over in 
klinkers. Er blijven welgeteld zo’n 60 meters over 
om op de Goudenregenstraat te komen. Aldaar: 
asfalt. Optrekken naar 50 km/u dus. Links af, rondje 
Goudenregenplein, op de rem! Klinkers vanaf Bur-
rata. Na slechts 50 meter rechtsaf Goudsbloemlaan: 
indrukken dat gaspedaal, want asfalt. En na zo’n 200 
meter kom je uit op Irisstraat met… klinkers.

Wat bezielt die ambtenaar? Waarschijnlijk respect 
voor het feit dat de Azaleastraat en Goudsbloemlaan 
als verkeersaders asfalt verdienen. Verkeersaders 
sinds de jaren ’20, toen de verkeersveilige inrichting 
werd afgestemd op paard en wagen. 

Annemarie Dracht

Asfalt versus klinkers

AD-JE

(vervolg van pagina 33)
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sinds 1945

Forest After School 

+31 (0)70 219 2570www.bigbenkids.com kijkduin�bigbenkids.com

Life’s challenge
and adventure
start here!

1. In deze hutkoffer graaien we binnenkort tevergeefs naar een 
muntje: sChatkist; 2. Dit soort mensen gebruikt zijn hersens om 
paranoïde onzin te genereren: complOtdenkers; 3. Afwijkende 
ziektekiem: virusvaRiant; 4. Hier moet je heen voor een pr(o)ef-
werk over virussen: testlOcatie; 5. Het complete leerproces aan 
de woonkamertafel: thuisoNderwijs; 6. Koffiekunstenaar die zijn 
bakkie in eigen keuken zet: thuisbArista; 7. De ondernemers lopen 
naar elkaar toe met een bijdrage uit de staatskas: tegeMoetkoming; 
8. Een hapje als remedie voor alle tegenslag: troOsteten; 8. Rits 
voor ondernemers met een nering: winkElsluiting; 10. Stoppen 

deze oppassers het paardenvoer direct in de muil? HandHavers; 
11. Verkleining van het tennispark levert minder werkgelegenheid 
op: banenvErlies; 12. Moet je niet hebben nu op grote schaal wordt 
gevaccineerd: prIkangst; 13. Horloge om te weten wanneer je niet 
uit mag gaan: avonDklok. Oplossing: Coronamoeheid

CRYPTOKRAKER OPLOSSING
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Saskia de Swart
Anemoonstraat 25
2565 DD  Den Haag

 070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
 wijkberaad@dehyacint.nl

    dehyacint.nl
     facebook.com/bloemenbuurt

   twitter.com/wbbloemenbuurt

   nextdoor.nl

BESTUUR

Voorzitter
Klaartje de Vrueh  voorzitter@dehyacint.nl

Penningmeester

Geert van Drimmelen

 penningmeester@dehyacint.nl

Secretaris

Jan Vonk  secretaris@dehyacint.nl 

   06 - 108 986 16 

Overige leden
Marcel van Guldener 070 - 363 38 12

Marcel Bril 

marcel@marcelbril.nl    06 - 147 978 75

Paul van den Berg
paulvandenberg@dehyacint.nl

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen

Saskia de Swart lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

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

TUINWERKGROEP

Leo van der Wijden  le.wijden@wxs.nl

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

    www.facebook.com/duurzameblob/

WERKGROEP VERKENNING OMGEVINGSWET
Johan van Arragon  johanvanarragon@gmail.com

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 140 70 

STADSDEELWETHOUDER

Robert van Asten   robert.vanasten@denhaag.nl 

 

SERVICEPUNT XL

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

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant

 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl

    voorwelzijn.nl

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 - 8844 

WIJKAGENT

Pascalle Visser

 pascalle.visser@politie.nl 

SCHOOLWIJKAGENT

Vacant

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 070 - 424 46 00

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O. 

Avond, nacht, weekend 

 070 - 328 28 28 

 

WIJKBUS SEGBROEK 

Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur) 

 070 - 368 50 70 

AV 070 

 0900 - 0345

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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Ditjes & Datjes
→

PADDENTREK
Begin maart start de paddentrek. Na hun winterrust gaan 
de dieren op weg naar de poel waar ze als klein padje 

het water verlieten. Daar zullen ze paren. Ook andere amfibieën, 
zoals kikkers en salamanders maken deze tocht. Tijdens de te-
rugkeer naar hun geboortewater kruisen de dieren vaak drukke 
verkeerswegen. Om te voorkomen dat ze worden doodgere-
den, zijn in het hele land vrijwilligers actief als paddenraper. Zij 
loodsen deze dieren - maar ook kikkers en salamanders - veilig 
naar de overkant. In onze omgeving gebeurt dat bijvoorbeeld 
op de Laan van Poot. De paddentrek duurt tot half april. Wil je 
meehelpen, kijk dan op   www.padden.nu

→
VOORLEESEXPRESS
Stichting VoorleesExpress zorgt dat kinderen met een 
taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang 

gaat een vrijwilliger met hen, en hun ouders, aan de slag met 
taal(spelletjes) en (voor)lezen. Dat gebeurt door de gezinsleden 
(thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten. 
Taal en leesplezier moeten zo een vaste plek krijgen in het gezin. 
De VoorleesExpress zoekt nog vrijwilligers. Als vrijwilliger word 
je getraind door persoonlijke begeleiding en input via e-learning. 
Geïnteresseerd. Bezoek de website  https://voorleesexpress.
nl/hoe-werkt-het/vrijwilligers/

→
THEMABIJEENKOMSTEN
VÓÓR Welzijn organiseert regelmatig themabijeenkom-
sten, bijvoorbeeld over een gezondere leefstijl, omgaan 

met verlies of zin-vragen. De bijeenkomsten vinden plaats van 
09.30 – 11.30 uur in De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63; of 
in ‘t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6. Deelname is gratis en 
alles is coronaproof.De lijst met onderwerpen, data en de pre-
cieze locatie is te vinden op de website van De Hyacint:  www.
dehyacint.nl/event-category/wijkagenda/. Het aantal plaatsen 
is beperkt, dus graag vooraf aanmelden bij één van de ouderen-
consulenten. Telefonisch via   06 394 377 25; 06 424 658 93, 
of 06 812 894 86; of via email  e.devanderschueren@xtra.nl 
of j.vanrossum@xtra.nl

→
HULP BIJ GELDZAKEN
Wil je meer geld overhouden en sparen? Of weten of je 
de juiste toeslagen ontvangt? Verandert er iets in je 

leven waardoor mogelijk je inkomsten en uitgaven veranderen? 
Bij de Helpdesk Geldzaken Segbroek kun je terecht voor  
informatie over toeslagen en andere regelingen, bespaartips, 
inzicht in je inkomsten en uitgaven, of een persoonlijk geldplan. 
De hulp is gratis. Bel voor een afspraak 070 353 61 88  
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag) of stuur een e-mail naar 

  helpdeskgeldzaken@denhaag.nl. Kijk voor meer informa-
tie en bespaartips op  www.helpdeskgeldzaken.nl. Hier vind 
je ook een handig overzicht met hulpadressen en tips tijdens 
de coronacrisis.

→
ZWERFVUIL OPRUIMACTIE
Zwerfvuil in onze buurt? Weg ermee!  Wie heeft zin om  
1 tot 2x per maand mee te gaan met een prikrondje?  

Laat maar weten via de mail:   cwassche@gmail.com.  
Elly Asscheman.

REDACTIE  
Elisabeth van Elsen | Take Padding 
Dick van der Zwaard | Ellen Simon 
Anje Broekman | Dave Heins | Marcel Bril 
Annemarie van Oorschot | Gerard Putman
Marja Stam | Rosalien Vermeer

REDACTIEADRES  
Anemoonstraat 25  | 2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

UITGAVE | Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 
Jaargang 43 - nummer 1 - februari 2021 

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 

FOTOGRAFIE | Karel van der Bent

ONTWERP | Designink

DRUK | Drukkerij Quantes, Rijswijk 

ADVERTENTIES | Marja Venema - van Zijderveld  
advertentieswijkwijs@gmail.com

   06 - 260 843 79 

ADVERTEREN IN WIJKWIJS IN 2021  
F B x H  1  NR.   5 NRS. 
1/8 87 x 60 mm € 27,50 €  123
1/4 87 x 126 mm € 42,50 €  190
1/2 180 x 126 mm € 78,50 €  350
1/1 180 x 257 mm € 129,50 €  580
AZ 190 x 277 mm € 155,00 €  695

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

REACTIES EN INGEZONDEN BIJDRAGEN  
Anonieme inzendingen worden geweigerd. De re-
dactie 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

SLUITINGSDATUM KOPIJ
28 maart 2021 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 1
23 april 2021

COLOFON
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BIJ TIJD EN WIJLE KRIJGT KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE DE AANDACHT.  
IN DEZE WIJKWIJS IS DAT EEN WERK VAN MARIAN GOBIUS. 

Een van de oudste beelden die de Bloemenwijk in de buitenlucht siert, is ‘Kind met vogeldrinkbak’ 
van Marian Gobius. Het bronzen sculptuurtje kwam door de wedstrijd ‘De Hofstadbloem’ in de 
Papaverhof terecht, waar het al ruim 80 jaar prijkt tussen de bloemperken.

De gemeente kocht het 50 cm hoge beeldhouwwerk 
indertijd aan en dubde nog een poosje in welk Haags 
plantsoen het zijn levensdagen mocht slijten. Het werd 
dus de Papaverhof: ‘waar het zich in zijn bescheiden 
afmeting en fijnen vorm voortreffelijk bij de omgeving 
zal aanpassen,’ aldus het verslag van de tentoonstelling 
waarvoor de beeldhouwwedstrijd was georganiseerd.

Ontwerp uit 1940
Winnares Marian Gobius werd in 1910 in Haarlem ge-
boren. Na kunstopleidingen aan de Rijksakademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam en de École des Be-
aux-Arts in Parijs, kwam ze na enige omzwervingen in 
1938 in Voorburg terecht. Vanuit haar Voorburgse atelier 
voorzag zij een groot deel van de wereld van haar werk. 
In 1940 ontwierp zij er het prijswinnende kunstwerk. Zij 
had toen al een aantal jaren, van 1930 tot en met 1933, de 
Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst ontvangen. 

Overig werk
Zo liefelijk als het zittende jongetje aan de kop van het 
plantsoen, is niet alles in haar oeuvre. In veel van haar 
werk speelt de Tweede Wereldoorlog een rol. Zo ontwierp 
ze het beeld van de Stijkelgroep, een Nederlandse verzets-
groep, dat op de Haagse begraafplaats Westduin staat. 
En op Erebegraafplaats Kalibanteng in de Indonesische 
stad Semarang is een vrouwenmonument van haar hand 
te bewonderen. Ook het Joods Historisch Museum heeft 
werk van Maria Gobius in zijn collectie. 

Swaensteyn
Marian Gobius stierf 11 december 1994. Voorburg eert 
haar beroemde inwoner in museum Swaensteyn met de 
expositie van de complete inhoud van haar laatste atelier. 
Na haar dood kreeg het de inventaris in bezit. 
 
Bron:  https://is.gd/TQCcPV

DRINKWATER  BAKJE

KUNST IN DE WIJK

  DAVE H E I N S   K AR E L VAN D E R B E NT
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VAN GROOT TOT KLEIN, 
BELDERBOS ZAL ER VOOR U ZIJN. 

Laan van Meerdervoort 708a  -  2564 AM Den Haag 

T: (070) 368 94 96  

E-mail: info@belderbos.nl  -  Internet: www.belderbos.nl


