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Voorwoord

Voor u ligt het eerste nummer van het wijkmagazine van 
2022. Wat gaat het jaar ons brengen? Welke kansen en 
mogelijkheden gaat het ons bieden?

Het afgelopen jaar proberen veel mensen, vanwege corona, 
snel te vergeten. Is dat wel reëel? Ook een jaar met beper-
kingen kent zo zijn mooie momenten. Door het verplicht 
thuiszitten wordt de huiselijke kring weer meer gewaardeerd, 
spreken we elkaar en komen we tot rust in dit jachtige leven 
met altijd afspraken. Ik hoop dat we een samenlevingsvorm 
vinden mét corona; dat we weer alles mogen, zonder beper-
kingen, maar niet de rust en het huiselijke gevoel vergeten. 

Binnen het wijkbestuur zijn we drukdoende om onze  
activiteiten weer op te starten, binnen de regels zoals ze 
nu gelden. Onze doelen zijn onder meer om binnen onze 
wijk meer saamhorigheid te creëren en eenzame mensen 
meer te betrekken bij de activiteiten. Lees erover bij Haags
Ontmoeten en houd ook de volgende edities van het wijkma-
gazine in de gaten. Daarin worden deze activiteiten verge-
zeld van interessante artikelen over de wijk gepresenteerd.

Naast alle coronaperikelen is er inmiddels ook een nieuw 
kabinet gestart. Ook dat staat voor grote uitdagingen. Denk 
alleen al aan, naast corona, het huizentekort, de zorg, de 
energieprijzen, het klimaat en alle ondernemers die op welke 
wijze dan ook problemen hebben. Velen van hen hebben wel 
steun ontvangen, maar verkeren nog steeds in zwaar water.

Kortom, voor iedereen is 2022 een jaar vol uitdagingen. Ik 
wens dan ook iedereen succes bij het behalen van zijn of 
haar doelen, maar vooral ook veel plezier.

Paul Verdiesen
Bestuurder Wijkberaad De Hyacint
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Spontane bezoekers
Wonen in een appartement op de begane grond: 
heerlijk. Je gooit de tuindeuren van de slaapka-
mer open en waant je op het platteland. Maar…

Wat kwaakt daar aan het voeteneind? O jee, 
een pad. Zullen we deze betoverde prins eens 
kussen? Toch maar niet. Regelmatig fietsten 
we met de kinderen die zomer richting sloot, 
de pad onder een theedoek in de emmer. Vooral 
als het regende kwaakten ze er olijk op los. De 
padden dan.

Wie scharrelt daar onderin de klerenkast? 
Mevrouw egel rolt zich terstond op: betrapt! 
Met zachte hand - voorzien van een pollepel, 
dat wel - werken we haar de tuin weer in. Ze 
klepperde nog nachtenlang aan het poezenluikje 
waarachter de etensbak van Streepje Tijger 
stond. Die had even later op zijn witte buik 
een kring vol rode stippen. Een nogal stekelig 
speelkameraadje? Sufkop. Ga liever die muis 
vangen die laatst over de bedrand kroop!

En dan die vleermuis. Plotsklaps vloog hij door 
het bovenraam naar binnen. Toen hij boven 
het bed bleef cirkelen, riep moeders toch maar 
even manlief. Met haar hoofd onder de dekens, 
je weet maar nooit. Bij het openen van de slaap-
kamerdeur, schoot het dier de gang in. Licht 
overal uit, keukendeur open en nu maar hopen 
dat hij de frisse buitenlucht prefereert. Met de 
zaklantaarn schenen we in alle spleten van het 
houten plafond om ons ervan te vergewissen 
dat hij echt verdwenen was. 

Wie weet wat het vroege voorjaar dit maal 
binnenbrengt? In elk geval een Wijkwijs met 
daarin ruimte voor allerlei beestjes.

Geniet ervan.

Elisabeth van Elsen



Wie kent Veysel niet? Onze goedlachse PostNL bezorger. Altijd even vriendelijk als hij zijn pak-
ketjes komt afleveren aan de deur. Met veel mensen in de buurt heeft hij een persoonlijke band 
opgebouwd. Opeens zagen we hem niet meer. Via een sympathieke actie van Kim-Lan en Remco uit 
de Zonnebloemstraat kwam ik erachter dat hij geblesseerd was.
 
We wilden Veysel al langer portretteren voor het wijk-
magazine maar het was er nooit van gekomen. Bij het 
bericht van zijn blessure, namen we de gelegenheid te 
baat om een afspraak met hem te maken. Buurtbewoners 

die hem misten, zouden zeker geïnteresseerd zijn om te 
weten hoe het met hem ging. Dat was beter dan gedacht, 
want de vrijdag voor het interview ging hij weer aan het 
werk. Toch is alle leed nog niet geleden.

POSTNL BEZORGER VEYSEL 
OVERDONDERD DOOR 
GEBAAR BUURTBEWONERS

AAN DE VOORDEUR

   E L I SAB E TH VAN E L S E N

‘IK BEN ECHT DANKBAAR DAT ZE AAN ME DENKEN’
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Verkeerde beweging
Veysel bleek een knieblessure opgelopen te hebben: ‘Het 
was de week voor kerst, een drukke periode. Ik had net 
een pakketje bezorgd, als ik me niet vergis ergens in de 
Asterstraat. Op de terugweg naar beneden maakte ik een 
verkeerde beweging en ik hoorde meteen dat het mis was. 
Het deed geen pijn maar na een uurtje, ik was toen in de 
Rozenstraat, voelde ik wel dat mijn knie warm begon te 
worden.’ Hij heeft zijn ronde gewoon afgemaakt en daarna 
nog een paar weken doorgewerkt. ‘Ik dacht: ach, zo erg is 
het niet en de dokter zei ook dat ik het nog maar een week 
of twee moest aanzien, om te kijken of het vanzelf beter 
werd.’ Het tegendeel was waar en toen heeft hij opnieuw 
aan de bel getrokken. De huisarts stuurde hem naar de 
orthopeed en een MRI-scan wees uit dat zijn meniscus 
was gescheurd. Waarschijnlijk krijgt hij begin maart een 
oproep voor een operatie. Die is in twee uurtjes gepiept, 
maar daarna is hij vanwege de revalidatie vier tot zes 
weken uit de roulatie. We zullen hem dus weer moeten 
missen!

En Veysel ons ook. Hij werkt al 
10 jaar bij PostNL, waarvan 5 in 
onze wijk, en komt hier graag. 
Sommige buurtbewoners appen 
hem zelfs om te zeggen dat ze even 
met de hond aan het wandelen zijn of dat ze niet thuis 
zijn. Hij kwam bij PostNL terecht nadat het bedrijf waar 
hij een boekhoudkundige functie had, failliet ging. Hij 
heeft op het MBO een administratieve opleiding gedaan 
en beschouwde het werk bij PostNL aanvankelijk als een 
tussenoplossing, daarna zou hij wel weer zien wat hij ging 
doen. Maar het beviel hem zo goed dat hij is gebleven. Hij 
doet het nog steeds met veel plezier, hoewel de constructie 
tegenwoordig anders is. Via een uitzendbureau is hij bij 
PostNL gedetacheerd. 

Prettige contacten over en weer
Wat is er zo leuk aan onze wijk? ‘Ik kom hier natuurlijk 
al zo lang, de mensen kennen mij echt en ik ken ook 
bijna iedereen bij naam. Telkens als ik aanbel en de deur 
gaat open, zie ik blije gezichten. “Jij lacht altijd,” zeggen 
ze tegen me. “Maar dat doen jullie ook!” reageer ik dan. 
Mensen zijn geïnteresseerd, vragen hoe het met me gaat, 
we maken een praatje...’ De band wordt versterkt doordat 
hij vaak langs dezelfde adressen moet. Tijdens de eerste 
lockdown kwamen er veel nieuwe gezichten bij en was 
het superdruk, net als afgelopen december rond de feest-
dagen. Nu is het rustiger. Vandaar dat Veysel zijn werk 
ondanks zijn blessure kan blijven doen, zeker als hij af 
en toe een korte pauze neemt. En minder trappen loopt, 
want buigen is funest. 

Dat de waardering wederzijds is, blijkt wel uit de enorme 
respons op de inzamelingsactie die twee buurtbewoners 
op touw zetten. Remco: ‘Toen op Hoplr (buurtapp, red) 
bekend werd dat Veysel geblesseerd was, opperde Kim-
Lan: moeten we dan niet iets leuks voor hem doen, een 
bloemetje en een kaartje. Ik heb een nieuwe post (bericht 
op de buurtapp, red) aangemaakt om wat geld op te halen 
en mensen hebben daar massaal op gereageerd. Op een 
gegeven moment werd dat zó veel, dat we dachten: nou 
misschien moeten er chocolaatjes bij. Het bedrag bleef 
groeien, dus toen dachten we: we doen er een dinerbon bij, 
en dat werden er twee, toen drie. Misschien moet hij dan 
een weekendje weg!’ Uiteindelijk hebben ze een buiten-
model kaart gekocht en het hele bedrag in een envelopje 
gedaan, zodat Veysel zelf kan uitzoeken wat hij ermee 
wil doen. Naar een hotel met zwembad, bijvoorbeeld, met 
zijn vrouw en drie kinderen. Zijn jongste dochter is een 
echte waterrat en kan dan lekker de hele dag zwemmen. 

Totaal overwacht
Kim-Lan en Remco vielen on-
verwachts binnen tijdens het 
interview om de bloemenhulde 
en de kaart met inhoud te over-
handigen. Veysel wist echt van 
niets en was helemaal overdon-

derd door deze spontane actie: ‘Ik weet niet wat ik moet 
zeggen, ik vind het zo lief van iedereen. Zo veel mensen 
hebben ook naar me gevraagd. Al die belangstelling heb 
ik zeer gewaardeerd. Ik ben echt dankbaar dat ze aan me 
denken.’ De foto spreekt boekdelen. En op Hoplr regent 
het complimenten van buurtbewoners aan het adres van 
Remco en Kim-Lan. Ook spreken velen de hoop uit dat 
Veysel snel weer op de been is.

Hij kent het traject van ruim tien jaar geleden, toen had 
hij dezelfde kwaal en heeft hij dezelfde operatie gehad. 
Drie dagen erna kon hij weer aan de slag, want hij werkte 
op kantoor. Nu is dat anders. ’s Ochtends in de auto naar 
het distributiecentrum in Den Hoorn, pakketjes van de 
lopende band halen, sorteren en inladen  zodat hij ze op 
zijn vaste ronde door de wijk gemakkelijk kan vinden. 
Trap op, trap af in sommige straten om alles op zijn be-
stemming te brengen. Het is natuurlijk even afwachten 
hoe dat straks allemaal gaat.

Wij hopen dat het herstel spoedig verloopt en we hem 
nog lang in de buurt zien. Betrouwbare gezichten, die 
koesteren we.

Ж

POSTNL BEZORGER VEYSEL 
OVERDONDERD DOOR 
GEBAAR BUURTBEWONERS

‘TELKENS ALS IK AANBEL,  
ZIE IK BLIJE GEZICHTEN’
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  Zo Outdoor bij Ferguson!
De BSO voor kinderen die graag buiten 
zĳ n en de natuur als speelplek willen 
ontdekken!

Benieuwd? Kom eens langs!

Muurbloemweg 41, Den Haag 
06 15 87 49 78 
ferguson@zokinderopvang.nl

www.zokinderopvang.nl

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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Hoe houd je een meer van 100 jaar oud rijksmonument in conditie? Wat komt er allemaal bij kijken 
als blijkt dat vocht, rot en schimmel de funderingen van dat monument aantasten? Hierover praat 
ik met voorzitter Jos Praat en penningmeester Klaartje de Vrueh van de Coöperatieve Woning-
bouwvereniging Daal en Berg, beheerder van ‘De Papaverhof’.

Gewoon pech
‘Het begon drie jaar geleden,’ vertelt Jos, ‘toen tot onze 
grote schrik binnen een aantal maanden de kelders van 
ons complex onder water liepen. Dit bleek het gevolg te 
zijn van het beleid van de gemeente Den Haag om het 
grondwaterpeil te verhogen. In de Vogelwijk, maar ook 
in andere delen van de stad, was sinds lange tijd sprake 
van ondergelopen kelders. Nu waren wij dus aan de beurt.’ 

De Vogelwijk was al jaren bezig deze problematiek in 
kaart te brengen en het beleid van de gemeente aan de 
kaak te stellen. De Coöperatie was blij dat de Vogelwijk 
bereid was om samen op te trekken in dit gecompliceerde 
dossier. ‘Ik heb twee keer in de Raad ingesproken. Maar 
tevergeefs. De gemeente stelt zich op het standpunt dat 
ze het goed doet en dat wij gewoon pech hebben. De eige-
naar is volgens hen verantwoordelijk voor het waterdicht 
houden van zijn gebouw. De gemeente gaat hier totaal 

voorbij aan wat het financieel en emotioneel betekent 
voor bewoners,’ aldus Jos.

Werk aan de winkel
Na een uitgebreide inspectie werd duidelijk dat bij zeker 
50 van de 68 laagbouwwoningen de houten parterre-
vloeren en hun draagbalken waren aangetast door het 
optrekkende vocht. Niet alleen moesten de ondergelopen 
kelders drooggemaakt en geïmpregneerd worden, ook de 
houten draagconstructie van draagbalken en vloeren bleek 
er ernstig aan toe. ‘De poeren, een soort funderingspaal, 
werden destijds gemaakt van zogenaamd experimenteel 
beton dat onder andere bestond uit gemalen oorlogspuin 
uit Duitsland. Ook die poeren moesten dus vervangen 
worden. In afwachting van het noodzakelijk onderhoud 
worden waar nodig de vloeren “gestempeld en gestabili-
seerd”.’ Klaartje moet lachen om het jargon dat zij 
zich eigen hebben moeten maken.

RESTAURATIE

ONDERGELOPEN 
KELDERS EN ROTTENDE 

BALKEN
 J U L I E  PLU IJ M E RS  U IT  E I G E N B RO N

→
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Na een jaar van onderzoek en voorbereiding besloot de 
Coöperatie in maart 2020 om het grondig aan te pakken. 
Het driekoppige Dagelijks Bestuur van de Coöperatie, 
bestaande uit voorzitter Jos, penningmeester Klaartje en 
secretaris Henri de Vries, bood aan om dit project vorm te 
geven en aan te sturen. ‘Dat betekende: werken volgens 
een strakke planning en budget en menskracht vinden,’ 
verduidelijkt Jos. ‘Al snel bleek dat we zo’n tweeëneenhalve 
dag per week bezig zijn. We ontvangen hiervoor inmid-
dels een gemaximeerde vergoeding,’ voegt Klaartje toe. 
‘Het project zal over een tijdsbestek van 20 jaar worden 
uitgesmeerd. Tot nu toe hebben we uit onze reserves kun-
nen bijpassen maar op een gegeven moment is de bodem 
bereikt en zullen we extra financiering moeten vinden.’

Een pannetje soep
Het hele project is een gecompliceerde opgave maar ze 
doen het met plezier omdat ze erg betrokken zijn bij hun 
woonomgeving. Bewoners hebben vaak hun kinderen 
of ouders in het complex wonen. 
Volgens het huurreglement kun-
nen kinderen zich vanaf 18 jaar 
als kandidaat op een wachtlijst 
laten zetten. Zij starten altijd in 
de etagewoningen, éen of twee 
hoog. Vijftigplussers met een 
eengezinswoning kunnen met 
voorrang doorstromen naar een 
parterre van de etagewoningen. Er zijn dus veel fami-
lieverbanden maar geregeld worden woningen ook aan 
woningzoekenden ‘van buiten’ toegewezen. ‘Zeker als de 
ouders op leeftijd raken en afhankelijk worden van zorg 
is het maatschappelijk gezien een prachtig concept,’ legt 
Klaartje uit. ‘Ik ben daar zelf een goed voorbeeld van. Je 
kunt mij af en toe met een pannetje hete soep over straat 
zien lopen richting mijn schoonmoeder.’ 

Ingrijpend en langdurig 
Er kunnen ongeveer drie woningen per jaar worden 
gerestaureerd. De mutatiegraad is laag en oudere be-
woners worden zoveel mogelijk ontzien. Als hun huizen 
vrijkomen worden die als eerste aangepakt. Tijdens de 
werkzaamheden is het niet mogelijk om in de woning te 
blijven wonen en moet er tijdelijk worden verkast. Een 
hele logistieke uitdaging en behoorlijk ingrijpend voor 
de bewoners.

Alle vernieuwingen moeten in oude stijl en ontwerp 
worden uitgevoerd vanwege de monumentenstatus maar 
de nieuwe draagconstructies worden verstevigd met 
staal. Wanneer de vloeren openliggen worden direct de 
riolering, de elektriciteits- en waterleidingen vervangen 
en de vloeren geïsoleerd. Voor de vloerisolatie ontvangt 
de Coöperatie een kleine subsidie van de gemeente. Nog 

geen 10 procent van de totale kosten. Voor iedere woning 
wordt overigens een aparte offerte opgesteld. 

Soms stuiten ze op onvoorziene situaties zoals bij Papa-
verhof 24. Daar bleken tijdens de start van de renovatie de 
muren op de eerste etage dusdanig slecht dat ze moesten 
worden vervangen. ‘Een enorme extra kostenpost,’ merkt 

Klaartje op. En er gaat wel meer 
niet van een leien dakje: ‘Voor 
het vloerenproject zijn drie aan-
nemers benaderd. Niet allemaal 
met evenveel succes. Uiteindelijk 
werken we nu met een vaste 
aannemer maar als het nodig 
is, springen externe aannemers 
bij. We functioneren in feite als 

een soort managementteam met een schil van flexibel 
in te zetten professionals om ons heen. Ook moet bij de 
gemeente voor elke woning opnieuw vergunning wor-
den aangevraagd. Materialen zijn soms niet of moeilijk 
leverbaar. De corona-epidemie werkt ook niet echt mee.’ 
Dit maakt dat het allemaal lang duurt.

Ook nog betonrot
Het gebruikelijke onderhoud gaat natuurlijk ook door. 
Aan de achterzijde van de etagewoningen is betonrot 
geconstateerd dat aangepakt moet worden. Er moet 
geschilderd worden en ‘gewone’ reparaties blijven ook 
komen. Gelukkig hebben ze zo’n 16 uur per week onder-
steuning van een vastgoedmanager.

Twee keer een monument
‘Al met al kunnen we zeggen dat wij met veel plezier 
bijdragen aan de instandhouding van dit 100-jarig monu-
ment,’ zegt Jos. En Klaartje vindt het best bijzonder: ‘Al 
meer dan 100 jaar wordt dit monument beheerd via een 
al meer dan 100 jaar functionerend bestuurlijk concept, 
dat kun je onderhand ook wel een monument noemen.’

Ж

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN 
MOET ER TIJDELIJK WORDEN 

VERKAST
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Dierenbulletin
→

NATIONALE BIJENTELLING

Honingbij, metselbij, aardhommel, akkerhommel, nar-

cisvlieg… Weet jij wat er zoal rondzoemt tussen de bloemen 

en struiken? Download het Bijengidsje van  www.nationa-

lebijentelling.nl/ en verdiep je in de 16 verschillende soorten 

wilde bijen, hommels en zweefvliegen die in de lente in de tuin 

voorkomen. Dan kun je het weekend van 23/24 april meteen 

meedoen met de Nationale bijentelling. 

In 2021 deden zo’n 10.000 mensen mee. Zij telden – ondanks 

het koude voorjaar – ruim 190.000 bijen en zweefvliegen. De 

jaarlijkse tuintelling draagt bij aan het onderzoek naar de wilde 

bijen in Nederland. Om trends in de bijenpopulaties van tuinen 

helder te krijgen en invloeden zoals het weer uit te kunnen slui-

ten, moet zo’n 5 jaar achter elkaar worden geteld. Dus: schrijf 

je in, download het telformulier en tel mee! Op de site staan 

ook spelletjes waarmee je vooraf kunt oefenen, zoals: Welke 

bij ben ik? of Zoem memory. 

→
AMFIBIEËNTREK

Voordat je bijen gaat tellen in je tuin, kun je een handje 

helpen bij de jaarlijkse amfibieëntrek. Deze begint in maart en 

duurt tot halverwege april. Padden, kikkers en salamanders ver-

laten in die periode hun winterbiotoop en gaan op weg naar de 

poel waar ze ooit ter wereld kwamen. Om zich voort te planten. 

Tijdens deze tocht kruisen de dieren vaak drukke verkeerswegen. 

In het hele land zijn vrijwilligers actief als raper. Zij loodsen de 

padden, kikkers en salamanders veilig naar de overkant. In onze 

omgeving gebeurt dat op de Laan van Poot. Wil je meehelpen, 

kijk dan op  www.padden.nu. Daar vind je ook interessante 

informatie over de jaarcyclus van amfibieën. 

→
RESULTATEN TUINVOGELTELLING 

De bijen tellen we in april, de vogels zijn in januari al aan 

de beurt geweest. In onze buurt telden 90 mensen in het totaal 

911 vogels. De top 10 ziet er bij ons als volgt uit: 

1. Houtduif;

2. Koolmees;

3. Merel;

4. Kauw;

5. Pimpelmees;

6. Ekster;

7. Vink;

8. Halsbandparkiet;

9. Roodborst;

10. Zilvermeeuw. 

Meer over de telling en ook over vogels weten?

Zie  www.vogelbescherming.nl

TUINSTADWIJK DAAL EN BERG

De Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuin-
stadwijk Daal en Berg, of kortweg ‘Daal en Berg’, 
werd opgericht in 1917 en beheert en exploiteert 
het Rijksmonument rond de Papaverhof in Den 
Haag. Het complex bestaat uit 128 woningen, 60 
etage- en 68 laagbouwwoningen. Het is ont-
worpen door architect Jan Wils en opgeleverd 
in 1921. De etagewoningen worden verhuurd. 38 
laagbouwwoningen zijn, met bindende afspraken 
en verplichtingen, verkocht aan leden van de 
vereniging en de rest wordt verhuurd. 

Daal en Berg is een coöperatieve vereniging. 
De leden (de bewoners) zijn aandeelhouder 
van de coöperatie en nemen gezamenlijk de 
besluiten rond exploitatie en onderhoud van het 
monument. Het bestuur bestaat uit bewoners 
van het complex. Een Raad van Commissarissen 
houdt toezicht. De woningen liggen aan de 
Klimopstraat, Irisstraat, Magnoliastraat en de 
Papaverhof maar het hele complex staat bekend 
als ‘De Papaverhof’.
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Op de hoek van de Goudenregenstraat en de Segbroeklaan zit sinds 2020 een dierenkliniek, 
Evidensia. Suzanne van Dalsen werkt daar als dierenarts chirurgie en orthopedie. Die terminolo-
gie lijkt wel veel op een ziekenhuis voor mensen. Wat gebeurt er precies in de dierenkliniek?

Op het raam bij de voordeur hangt een aantal plakkaten 
van zoekgeraakte dieren. Vaak een drama voor de eige-
naren. Maar ook als een dier ziek is, is dat heel vervelend 
voor dier en baasje. De eerste gang is naar de dierenarts. 
Soms is er meer nodig. Dan kun je terechtkomen bij een 
instelling als Evidensia, een van oorsprong Zweeds bedrijf 
dat in Nederland en in de rest van Europa veel vestigin-
gen heeft. De afspraak met Suzanne is aan het eind van 
de middag. Het is niet druk, sterker nog, ik zie helemaal 
geen baasjes en dieren. Dan gaat de deur open en komen 
twee mensen met een hond en Suzanne, ingepakt als een 
chirurg, uit een kamer. Bij het afrekenen zucht de bazin 
even diep, het bedrag is geen kattenpis. Gelukkig blijken 
ze verzekerd.

Specialistische zorg
Is het hier wel druk? Suzanne vertelt: ‘Ja, over het algemeen 
is er heel veel werk. Behalve vandaag dan! Dat zul je net 
zien. Meestal zijn er tussen de 5 à 10 beestjes voor opname 
per dag, dat is de 24-uurs opname. De operaties gaan de 
hele dag door.’ Wat is het verschil tussen de praktijk van 

de dierenarts en het dierenziekenhuis? Een dierenarts 
opereert toch ook? ‘In het ziekenhuis doen we de spoed 
en de gespecialiseerde opname. Alles waarvan de eigen 
dierenarts zegt: “Ik weet het niet meer”, of waarvoor 
een operatie uitgevoerd moet worden die de dierenarts 
zelf niet kan. Soms moet onderzocht worden wat er met 
een dier aan de hand is. Dat doen we bijvoorbeeld door 
middel van een CT- of een MRI-scan. Wij noemen dat 
beeldvorming.’ De kliniek werkt dus met dierenartsen 
als verwijzers, net als bij mensen. Tenzij het spoed is, dan 
kunnen baasjes rechtstreeks naar de kliniek. ‘Alleen als 
het erg druk is, moeten we baasjes soms terugverwijzen 
naar de kliniek waar de eigen dierenarts bij aangesloten 
is. Anders lopen we over.’ Er is dus wel sprake van con-
currentie in deze wereld.

Suzanne praat over ‘beestjes’. Ik neem die terminologie 
maar over. Wat komt hier vooral binnen aan beestjes? 
‘Van alles, maar voornamelijk honden en katten. Soms 
knaagdieren, zoals een cavia of een konijn. We zijn 24 uur 
per dag aanwezig om beestjes te helpen. Er is weinig dat 

IN DE ETALAGE

DIERENZORG 
IS NET MENSENZORG

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

'‘WE ZIJN 24 UUR PER DAG 
AANWEZIG OM BEESTJES TE 

HELPEN’
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we hier niet doen. Heel af en toe sturen 
we door, zoals een keer een tropische 
vogel, dat is echt een vak apart. In eerste 
instantie naar andere vestigingen van 
Evidensia. Maar ook wel naar de faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit 
van Utrecht.‘

Aandoeningen
Waar komen ze dan zoal mee? ‘Dat is heel 
wisselend. Het kan een hond zijn die heel 
ziek is, met een enorme maag-darmin-
fectie. Die moet dan een nacht aan het 
infuus met medicijnen. Maar het kan 
ook een gebroken poot zijn. De meeste 
dierenartsen doen botbreuken niet zelf. 
Kruisbandoperaties komen ook veel voor. 
Er zijn honden die lekker op het strand 
hebben gerend en dan opeens letterlijk 
geen poot meer verzetten. Dan hebben 
ze veel pijn doordat de voorste 
kruisbanden zijn gescheurd. 
Met een operatie kunnen we 
dat herstellen en na een reva-
lidatieperiode kunnen ze weer 
lekker het strand op. Soms zijn 
er katten die thuis per onge-
luk een hondenpipetje tegen 
vlooien opgespoten hebben 
gekregen. Daar kunnen ze 
niet tegen, dan gaan ze heel 
erg trillen. Die moeten zo’n 
twee à drie dagen in de opvang 
blijven. Of er is een hartecho 
nodig bij een dier omdat er een 
hartruisje is gehoord. Het kun-
nen dus echt alle onderdelen 
van het beestje zijn waar wat 
aan kan mankeren.’ Net als bij 
mensen, dus.

Welke bijzondere dieren of voorvallen heb je meegemaakt 
in de periode dat je hier werkt? ‘We hadden een keer een 
schildpad, die van z’n steentje was afgevallen.’ Ja hoor. 
☺‘Hij had een wondje aan z’n pootje. Vandaag had ik een 
hond met een geblokkeerde darm, die ik los moest halen 
en weer in elkaar moest zetten. Dan bedenk ik heel nauw-
keurig: hoe ga ik dit oplossen? We vragen ons ook wel eens 
af: wat is dit nu weer? De laatste tijd zien we bijvoorbeeld 
veel honden die mondkapjes hebben opgegeten. Meestal 
moeten ze dan overgeven. Eén keer moest ik met een 
cameraatje naar binnen om het te kunnen verwijderen. 
Sokken en ondergoed opeten komt ook voor. Dan moeten 
ze geopereerd worden en een nachtje blijven.‘

Dierenbezitters gaan naar een dierenarts 
omdat ze van hun dier houden. Tot hoe 
ver gaat die dierenliefde? ‘Mensen hebben 
steeds meer over voor hun beestje omdat 
er steeds meer kan én omdat steeds meer 
huisdieren verzekerd zijn. Dat moedigen 
we ook aan want het scheelt veel geld. 
Voor een operatie of opname ben je snel 
honderden euro’s kwijt. En dan ben je al bij 
de dierenarts geweest. Er zijn mensen die 
dat niet kunnen betalen en dan hun dier 
moeten laten inslapen. Dat is heel sneu.’

Technologische ontwikkelingen
Net als in de reguliere zorg nemen de 
technologische ontwikkelingen alsmaar 
toe. Vind je dat ook leuk? ‘Ja, dat vind ik 
superleuk. Ik wil graag meer leren en 
vooruitkomen. Ik vind orthopedie heel 
leuk, alles wat met pootjes te maken heeft. 

Momenteel doe ik een extra 
studie chirurgie om me daar 
verder in te verdiepen.’ Suzanne 
is een bevlogen dierenarts. ‘Na 
een lange vakantiereis had ik 
zin om wat te doen. Ik kwam op 
de Galapagos Eilanden terecht 
en heb daar twee maanden in 
een kliniek gewerkt.’ Wel voor 
katten en honden overigens.

Juist deze diersoorten ver-
dragen elkaar vaak slecht. 
Daarom is in de wachtruimte 
een scheiding aangebracht 
die in de hele kliniek is door-
gevoerd. Suzanne laat me de 
aparte ruimtes zien waar de 
operaties en de beeldvorming 
plaatsvinden en waar de dieren 

in de 24-uurs zorg zijn ondergebracht. Onlangs heeft een 
kat daar wel twee weken gezeten. ‘Het was een kat met 
een ernstig verdikte darm. Ondanks diverse operaties 
werd hij niet beter. De eigenaren hadden alles voor het 
beestje over, maar hij heeft het niet gered. We stonden 
hier allemaal te huilen.’

Ж

Pino de Ara had last van een 

gescheurde nagel en kwam bij 

ons langs in het dierenzieken-

huis om dit te laten dichten.

Onze collega Noami is gek  

op vogels dus die  

hebben even een  

gezellig onderonsje gehad. 

 

INSTAGRAM edzdenhaag

‘WE HADDEN EEN KEER EEN 
SCHILDPAD DIE VAN ZIJN 

STEENTJE WAS AFGEVALLEN’
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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 

HAAGSE DOMINICUS
oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

Sprankelend en eigentijds.
DE ORGANISATIE WAAR JE JE VRIJ VOELT!

Kom langs!

In het buurt- en kerkhuis “Bethel”
in de Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag.

Onze vieringen zijn om de twee weken op zondag om 10.30 u.
Wil je meer weten?

Mail naar informatie@haagsedominicus.nl of bel 06 29578123

WOLVILT
WORKSHOP

CURSUS | DIY
KUNST 

DESIGN
inspiratie  
techniek 
ontwerp

Viltflexplek.nl  
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FYSIOTHERAPIE
GOUDENREGEN

Beter bewegen?
Fysiotherapie Goudenregen!

info@fysiogoudenregen.nl
www.fysiogoudenregen.nl

Goudenregenstraat 244
2565 GD Den Haag
070 - 36 54 383

Goudenregenstraat 58
2565 EZ Den Haag
070 - 34 51 993

Onze locaties:

• Fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Manuele therapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Kaakfysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Ontspanningstherapie

Ons aanbod:

 

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 
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Onze buurtbewoner Margriet Snaterse is één van de zichtbare kunstenaars in Den Haag. Overal in 
de stad zijn haar grote en vrolijke muurschilderingen te vinden. Opvallend genoeg is haar werk, op 
een verborgen uitzondering na, in de Bloemenbuurt niet te vinden. Zonde!

Margriet Snaterse is een veelzijdig kunstenaar. In haar 
atelier op de Binckhorst toont ze schilderijen op zeer 
groot formaat, maar net zo goed werk ter grootte van 
een ansichtkaart. Ze maakt een rok die op speelse manier 
precies de corona-afstand van 1,5 meter van de drager 
afstaat, geeft workshops aan schoolkinderen en volwas-
senen. Maar het meest bekend is ze van de vaak enorme 
muurschilderingen in en buiten Den Haag.

Uitnodigende beelden
Bekend is haar enorme muurschildering in de Mei-
doornstraat (zie boven), en haar schilderingen in de Wei-
mar- en Kepplerstraat. Voor woningcorporatie Staedion 
heeft ze een groot aantal flats, portieken, woningen en 

muren beschilderd in de Schilderswijk, Transvaal en Den 
Haag Zuid-West. De natuur speelt een hoofdrol in haar 
werk: we zien bomen, bloemen, insecten en dieren in alle 
soorten en maten, het strand of een rivier met indruk-
wekkende horizon. Net zo vaak krijgen echt bestaande 
buurtbewoners een plek in haar werk. 

Margriet: ‘Ik wil dingen maken waar de mensen vrolijk 
van worden. Mijn werk moet een beeld scheppen waar 
mensen enthousiast van worden, waar ze het liefst meteen 
in willen stappen. Juist ook omdat mijn werk in de open-
bare ruimte hangt. De omgeving bepaalt vaak de vorm en 
het onderwerp van de schildering. Het moet de omgeving 
verbeteren, diepte en kleur geven. Het kan unheimische 

KUNSTENAAR UIT DE WIJK

DE MUREN 
 VAN MARGRIET

  TAKE PAD D I N G    K AR E L VAN D E R B E NT
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HAAGWEIDE/ORANJELAAN

KEPPLERSTRAAT

JE KRIJGT ZIN OM IN HAAR 
WERK TE STAPPEN

plekken licht en vrolijkheid brengen. Heel vaak neem ik 
ook de wensen van omwonenden mee: het is immers hún 
straat of buurt waar ze dagelijks doorheen lopen. Ik wil 
dat de mensen trots zijn op de buurt waar ze wonen; ik 
hoop dat mijn kunst daar een beetje aan bijdraagt. Je zou 
kunnen zeggen dat mijn muurschilderingen dienstbaar 
zijn aan de samenleving.’ Mogelijk komt die maatschap-
pelijke kant van haar werk voort uit haar eerdere baan: 
Margriet werkte 20 jaar als sociaal werker, tot ze op haar 
45e het roer omgooide en koos voor de kunst. 

Opbouwen compositie
In gezamenlijkheid met de omwonenden wordt het 
thema van de schildering bepaald en daarna 
verder uitgewerkt. Vaak is dat realistisch 
en geïnspireerd op de natuur. Soms zijn de 
wensen heel expliciet. Recentelijk is 
ze op de wens van een buurtbewoner 
ingegaan om hun overleden hond in de 
schildering op te nemen. ‘Als het idee me 
bevalt neem ik het mee.’ Bij andere projecten 
zoals in de Kepplerstraat zijn de wensen 
abstracter of meer surrealistisch. Margriet 
schilderde daar bijvoorbeeld een ondergelopen 
badkamer waar kinderen in snorkelen, of de 
trappen van Esscher. 

De onderdelen van zo’n grote muurschildering werkt 
Margriet uit in sjablonen in haar atelier. Aan de hand van 
die sjablonen bouwt ze de compositie van de schildering ter 
plekke op en schildert ze daarna in zo’n twee-drie weken 
het werk af. Als de muurschildering gereed is, wordt die 
behandeld met een dikke laag lak, zodat het kunstwerk 
beschermd is tegen weer en wind en ‘hufterproof’ is.  

Waarom niet!?
In de Bloemenbuurt heeft Margriet in 2020 op het kleu-
terplein van de Zonnebloemschool een grote schildering 

met dieren gemaakt. Die is helaas vanaf de straat 
niet zichtbaar en omdat de school voor ouders 

vanwege de lockdown niet toegankelijk was, 
zagen alleen de leerlingen en leerkrachten 
dit werk. 

Zouden er in onze buurt geen plekken zijn 
die het verdienen om beschilderd te worden 
door Margriet? Deze redacteur denkt meteen 
aan het Annemoonplein bij de Jumbo en het 
buurtgebouw. ‘Goed idee!’ zegt Margriet. ‘Er 
zijn ook verschillende potjes bij de gemeente 

die misschien kunnen bijdragen!’

Wijkbestuur leest u mee?  
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Kom eens langs op de Laan van Eik en Duinen 172, 2564 GX Den Haag  tel. 070-3461751        info@verax.nl                 www.verax.nl   

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 leningen 
Zakelijke verzekeringen 
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Wat eet de 
Bloemenbuurt?

  ANJ E B RO E KMAN

Stamppot anders met peren toe
De lente staat bijna voor de deur, dus op de valreep nog een lekkere stamppot. Om de winter uit te luiden, zullen we maar 
zeggen. Voor degenen die daarna nog ruimte over hebben, een stevig toetje met bij voorkeur verse peren. Ze moeten 
wel superrijp zijn, dus koop ze een paar dagen van te voren. Peren uit blik ook prima, maar laat ze dan goed uitlekken. 

Aan de bak!

Benodigdheden stamppot
1 kilo kruimige aardappels, 1 knolselderij, 2 appels, bij-
voorbeeld elstar, 2 uien. 4 saucijsjes of slavinken, spekjes; 
of hazelnoten. Melk of slagroom, roomboter. 1 laurierblad, 
kruidnagel, peper, zout, nootmuskaat, kaneel.

Bereidingswijze
Schil de aardappels en kook ze gaar met een beetje zout. 
Schil ook de knolselderij en snijd in blokjes ter grootte van 
een dobbelsteentje. Voeg de blokjes halverwege toe aan 
de aardappels en laat samen gaar koken. 

Schil en snipper intussen de ui. Even fruiten met het lau-
rierblad, vlees erbij en gaar braden maar. Was de appels 
goed, schil ze niet maar snijd ze in stukken en voeg ze op 
het laatst bij het vlees.

Giet de aardappels met de knolselderij af en stamp het 
geheel, maar pas op: houd het grof, geen puree van maken! 
Doe er wat warme volle melk bij of slagroom, dat is erg 
lekker, en een flinke klont roomboter. Maak af met peper, 
zout, nootmuskaat, kruidnagel en kaneel. 

Snijd het vlees in stukjes en meng alles door elkaar. Daarna 
nog even goed verhitten en direct opdienen.

Als je liever geen vlees wilt, kun je per persoon een handje 
hazelnoten licht roosteren, grof hakken en over de dam-
pende stamppot strooien.

Ingrediënten perentoetje 
2 eetlepels maïzena, 7 eetlepels suiker, 3 eieren, 8 dl volle 
melk. 100 gr chocolade, gesmolten in 3 eetlepels water; 
en 50 gr gesmolten witte chocolade. 3 peren geschild en 
in 4 parten gesneden.

Aan de slag
Breng 6 dl melk aan de kook en laat intussen de choco-
lade in het water zachtjes smelten. Doe 2 dl melk in een 
kom. Voeg de eieren, suiker en maïzena toe en klop heel 
goed door elkaar. Giet een klein beetje hete melk bij het 
eiermengsel, meng het en schenk het dan bij de rest van 
de melk. Voeg de gesmolten chocolade toe en dan heel 
goed roeren totdat het begint te borrelen. Daarna nog 2 
minuten zachtjes laten koken.

Pak een mooie schaal en verdeel de peren op de bodem. 
Schenk daarop de vla en bedek het geheel goed met 
vershoudfolie om een vel te voorkomen. Zet minimaal 
4 uur in de koelkast. Je kunt er nog geklopte slagroom 
over doen met chocolade krullen. Die maak je door een 
plak chocolade op een plank te leggen en daar met een 
broodmes overheen te schrapen.
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GROENE 
FACELIFT

Wie geregeld een ommetje maakt door de wijk, zal het absoluut zijn opgevallen: op veel plaatsen 
in de buurt is het groen op de schop gegaan. Rigoureus! Er is gesnoeid, gekapt, geharkt en geëgali-
seerd. En na het grondwerk is gestart met de beplanting.
 
Nu wuiven de kale takken nog in de wind, maar het zal 
niet lang meer duren of we kunnen de eerste resultaten 
van alle noeste arbeid zien: uitbottend groen en bloeien-
de bloemen. Daarna hopelijk zwermen bijen en talrijke 
andere insecten: vlinders, gaasvliegen, torretjes, met in 
hun spoor vogels en andere dieren. Een herinrichting met 
zo’n sneeuwbaleffect is natuurlijk een enorme oppepper 
voor het leefmilieu in onze buurt.

Gedeeltelijk de vrije hand
Jan Eisse Pentinga, groenbeheerder bij Segbroek, legt uit 
hoe een en ander tot stand is gekomen. Bij zijn aantreden 
halverwege vorig jaar, kreeg hij de taak de erfenis van 
zijn voorganger uit te voeren. ‘Het groenbeleid wordt 
op gemeentelijk niveau vastgesteld, dat zijn de kaders 
waaraan je je als stadsdeel moet houden bij het beheer 
van de buitenruimte. Net als aan wettelijke veiligheids-
voorschriften zoals de minimale breedte van de paden 
en de afstand tot de bomen. Maar daarbinnen kunnen we 

zelf beslissen hoe wij het inkleuren. We moeten bomen 
planten, maar wat komt eronder? Zetten we vaste planten 
neer of mooie kleurige bloemen? Doen we bollen in het 
gazon?’ Zelf heeft hij gekozen voor meer biodiversiteit 
en ecologisch beheer.

Verrijking flora en fauna
Bij de Goudsbloemlaan en het Stokroosveld heeft dat geleid 
tot bloem- en vruchtdragende heesters, met daaromheen 
een weelde aan bloemen en - wat in vaktermen heet - een 
gevarieerde bosrand. Jan Eisse: ‘Dat is een mengsel van 
kruidige bloemen en planten die veel insecten aantrek-
ken en na de bloeiperiode holle houtige stengels krijgen. 
Insecten maken daar gaatjes in om te overwinteren en 
vogels profiteren daar weer van omdat er in het voorjaar 
eiwitrijk voedsel is – dat hebben ze nodig om eitjes te 
leggen. Ook is er voldoende nestmateriaal voor handen.’ 
Het maaibeleid verandert mee. Het zal meer gefaseerd 
worden, want door te vroeg te maaien verdwijnt dat 

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

NATUUR
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GEHARDE WANDELAARS ZIEN DE EERSTE RESULTATEN

GRIJPGRAGE BRAAMVIJAND IN ACTIE

EEN OPMERKZAME ROODBORSTMEREL OP ONDERZOEK IN OMWOELDE AARDE

natuurlijk allemaal. Verder kunnen allerlei dieren zich 
tegoed doen aan de vele zaden en bessen. Voor de wilde 
bijen is er het bijenhotel.

Uitwerpselen opruimen
Zoete kers, Gelderse roos, meidoorn. Duizendblad, mar-
grieten, gewone brunel. Distels, grassige gewassen, wilde 
peen… De resultaten van de groene facelift zullen zich 
naarmate het voorjaar vordert steeds meer laten zien. 
Zelf kunnen we daar ook aan bijdragen. Houd de honden 
op de paden, laat ze niet ronddarren tussen de nu nog 
kwetsbare aanplant. Anders krijgt het niet de kans om 
tot volle wasdom te komen. En ruim uitwerpselen op. 
Meer poep betekent meer mest in de grond met als ge-
volg dat gewassen als brandnetels en bramen weer gaan 
overheersen. Dan krijgen we dezelfde monotonie terug 
in de beplanting die we nu juist aan het bestrijden zijn. 
En ook de rijkdom aan vliegende en krioelende beestjes 
kunnen we dan weer vaarwel zeggen. Want dat 
staat allemaal met elkaar in verbinding. Ж
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YOGA

YOGA

BLOEMENKOOR             IN LOKAAL 7

YOGA

MAANDAG

DINSDAG

10 : 00
12 :00

20: 30
22 : 00

15 : 00
17 : 00 LEESCLUB

4E MAANDAG VAN DE MAAND

20 : 00
22 : 00 SARAH BANDE              IN LOKAAL 7

18 : 30
...

EETCAFÉ DE HYACINT
 
ÉÉN WEEK VAN TE VOREN AANMELDEN
 
(NOG NIET GESTART)

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

YOGA

MINDFULNESS

15 : 00
16 : 45

19 : 15
21 : 00

10 : 00
12 :00

Agenda & Activiteiten
20

   KAREL VAN DER BENT



09 : 00
10 : 15

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

FEBRUARI: 27

MAART: 13, 27

APRIL: 10, 24

ZONDAG | OM DE WEEK

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
Sarah Mareels

info@bloeiendestem.nl 
↓ Online lessen

  06 - 124 247 76 (WhatsApp)

  Sarah Bloeiende Stem (Skype)

BREICLUB DE HYACINT

Yvonne van Berkel   06 - 145 253 78

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Harriët Bothe

 070 - 369 51 30
bridgeanemoon@gmail.com

BRIDGECLUB DE HYACINT
Wim Meewis  070 - 363 43 94

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

HAAGS ONTMOETEN 

Jan Vonk    06 - 108 986 16 

HUISKAMER DE HYACINT 

Ellen Simons    06 - 505 148 08 

KOOK & EETCLUB
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12
mginvest1623@cs.com 

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 

SCRABBLE

Nannet Waiboer    06 - 345 632 07

TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden   le.wijden@wxs.nl 

YOGA
Marja Kappetein

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

DE BUURTBAND 

ZATERDAGOCHTEND VAN 10.00 TOT 11.15 UUR 

REPETEERT DE BUURTBAND IN HET WIJKGEBOUW. 

JE KUNT NOG STEEDS MEEDOEN! KOM GEWOON 

LANGS OP DE ZATERDAGMORGEN, MET OF ZONDER 

INSTRUMENT.

OF NEEM CONTACT OP MET MAURICE OOSTHOEK 

M.OOSTHOEK@VTVZHN.NL

   06 510 391 12

BEWONERSVERGADERING 20 APRIL

VOOR MEER INFORMATIE ZIE PAGINA 35.
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Schoonheidssalon Diana
U kunt bij ons terecht voor de volgende 
behandelingen:

* Gezichtsbehandelingen vanaf € 49,95
* Anti-Aging behandelingen vanaf € 72,95
* Microdermabrasie
* Microneedling
* Acne behandelingen
* Couperose / Rosacea behandelingen
* Speciale behandelingen voor de extreem gevoelige huid
* Tiener behandeling tot 18 jaar
* Manicure
* CND Shellac
* Cyrolipolyse / Vetbevriezing NU EERSTE PLAATSING € 98,00

Wij werken met de merken Reviderm, Jean D'Arcel, 
Artdeco, Sen en Zo en CND Shellac.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Neem deze advertentie mee en u krijgt 10% korting op uw
eerste behandeling. 

Goudsbloemlaan 87
2565 CR Den Haag
070 - 364 74 84
www.schoonheidssalondiana.eu
info@schoonheidssalondiana.eu

Alles op het gebied van Darts

Barney's Darts, Jeu de Boules,Biljart, Spellen en Sportprijzen 
Jeu de Boules

Biljart

SpelletjesOuderwetse bord en vrijetijdsspellenvoor jong en oud

Keuen, handschoenen, krijt, foudralen,pommeransen, reparaties en meer

Dartpijlen, flights, shafts, dartborden,reparaties, cases en meer

Obut Match boules, buts los, tassen,magneten en meer

SportprijzenBekers, Medailles, kampioensschalenen meer. Snel geleverd.

Goudsbloemlaan 3

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

Goed voor Lichaam en Geest

Locatie

TAI CHI

: 09.00 uurDonderdag
: 14.00 uurVrijdag 

: 08.00 & 11.00 uurMaandag
: 18.00 uurDinsdag

: Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a 
Voor Qigong en Gevorderden
zie website!
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Als er ooit een goed moment is geweest om de aftrap te verrichten van de nieuwe activiteit 
Haags Ontmoeten in Wijkgebouw De Hyacint, dan was het wel begin februari. Na de zoveelste 
lockdown was het openbare leven weer op gang gekomen en daarmee waren ook de activiteiten 
in het mooiste buurthuis van stadsdeel Segbroek weer opgestart.

Vanuit de stichting Haags Ontmoeten had het wijkberaad 
het verzoek ontvangen om een plek te faciliteren waar 
ouderen, eventueel begeleid door mantelzorgers, buren 
of hulpvaardige derden weer eens iemand  kunnen ont-
moeten. Even een ander gezicht zien, nieuwtjes uitwisselen 
of gewoon even onder de mensen zijn.

Officiële start
Dus op dinsdagmorgen 1 februari kwam Ellen Pals van 
Welzijnsstichting Wijkz naar De Hyacint om daar een mand 
met bloemen en een koffertje met folders en pennen te 
overhandigen aan de voorzitter van het wijkbestuur, Jan 
Vonk. In Den Haag zijn al meer dan 50 locaties waar mensen 
in het kader van Haags Ontmoeten bij elkaar komen. 

Behoefte aan samenzijn
De laatste twee jaar zijn zwaar geweest voor de groep 
mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om zo maar 
even snel de straat op te gaan voor een boodschap, de 
hond uit te laten of een krantje te halen. Als ik zelf door een 
griepje noodgedwongen wel eens een dagje thuiszit, is 
het voor mij een verademing om weer buiten te komen en 
even door de duinen of de bosjes van Pex te lopen. Laat 
staan dat zoiets maanden niet zou kunnen. Mensen zijn 
sociale wezens en hebben het nodig om van tijd tot tijd 
een ander exemplaar van die toch wel bijzondere ‘Homo 
sapiens’ te ontmoeten.

Wees welkom
En dat is het doel van Haags Ontmoeten in ons onvolprezen 
wijkgebouw, ook wel de verborgen villa aan de Anemoonstraat 
genoemd. U bent daar elke dinsdag- en donderdagmorgen 
welkom tussen 10.00 en 13.00 uur om uw buurtgenoten te 
ontmoeten. De gastvrouwen en gastheren zorgen voor een 
gezellige sfeer en een ‘Haags bakkie’. U kunt een spelletje 
doen of zich onder deskundige begeleiding bekwamen 
in het jeu de boules. 

Bij mooi weer gaan de tuindeuren open en bent u ge-
tuige van het ontwaken van de mooie binnentuin, die nu 
nog in de slaapstand staat. Kortom, beleef de lente in De 
Hyacint! Kom naar Haags Ontmoeten op de dinsdag- of 
donderdagmorgen.

Marcel van Guldener
Wijkbestuur De Hyacint

HAAGS ONTMOETEN 
IN WIJKGEBOUW 

DE HYACINT  K AR E L VAN D E R B E NT

IN EN OM HET WIJKGEBOUW

AANMELDEN

Het wijkbestuur zoekt nog vrijwilligers. Heb je interesse 
om bij Haags Ontmoeten aan de slag te gaan? Meld je 
aan bij Jan Vonk via  voorzitter@dehyacint.nl of bel 

 06 108 986 16. Zie ook  www.haagsontmoeten.nl
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Dan heb je eindelijk je dakterras – een pittige investering –, kun je er niet zitten omdat je aange-
vallen wordt door meeuwen. Het overkwam Margriete Stokkermans in de Goudenregenstraat. Ze 
belde ten einde raad de hoofdredacteur van Wijkwijs met de vraag aandacht te besteden aan de 
meeuwenoverlast, want één ding staat als een paal boven water: ‘die overlast kunnen we uitslui-
tend met z’n allen oplossen.’

‘Ja, ik ben écht aangevallen,’ zegt Margriete. ‘Uiteindelijk 
heb ik een rijstveldhoed uit Indonesië opgezet. Dat hielp. 
Maar mijn bezoek durfde het terras niet op.’ We zitten 
onder het dak in de huiskamer, het is te koud voor een 
buiteninterview en ook wel lekker rustig zo zonder flad-
derende vogels. ‘Twee jaar geleden heb ik het dakterras 
laten aanleggen. Het eerste jaar viel de overlast nog mee, 
maar in april vorig jaar ging het mis. Toen legde een meeu-
wenpaar eieren op ons platte dak vier huizen verderop. 

Beschermd door een schoorsteen en op het groen van een 
klein sedummatje dat daar ligt, leek dat ze een fijne plek.’ 
De meeuwen hadden gelijk, want de eieren kwamen in 
mei uit. De kuikens die nog niet konden vliegen, gingen 
aan de wandel en kropen onder Margrietes terras dat op 
blokken staat. ‘Ze zoeken instinctief bescherming, tegen 
roofvogels bijvoorbeeld. De slechtvalken in de toren van 
de Bethlehemkerk zitten dichtbij. Als ik dan het terras 
betrad, dachten pa en ma meeuw dat ik op hun kinderen 

INTERVIEW

     AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT

 MARGRIETE STOKKERMANS ROEPT OP TOT AANPAK  

MEEUWENOVERLAST
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stond en vlogen zij me met veel gekrijs aan. Bovendien 
hoorde ik dag en nacht gepiep bij het dakraam. Ik had 
op een bepaald moment gewoonweg zin om een granaat 
onder die beesten te leggen.’

Slecht slapen
Margriete woont al 12 jaar in de Goudenregenstraat en 
heeft altijd last van meeuwen gehad. Ze slaapt van febru-
ari tot september slecht. ‘Mijn slaapkamer ligt pal onder 
het platte dak. De meeuwen zitten vaak op de rand van 
de dakgoot en krijsen wat af. Vaak al vanaf vier uur in de 
ochtend als de zon opkomt.’ Met enige galgenhumor somt 
Margriete op wanneer de beesten lawaai maken. ‘Als ze 
elkaar beconcurreren om een goede plek voor hun nest. 
Platte daken zijn bij uitstek geschikt, dus vaak boven 
mijn hoofd. Ze cirkelen dan met veel lawaai en bakenen 
zo hun territorium af. Dat is in februari. In maart krijsen 
ze ook tijdens hun paringsdansen. Ze krijsen als er gevaar 
dreigt, als mensen langskomen. De Goudenregenstraat 
is best druk, veel fietsers bijvoorbeeld die om elf uur ’s 
avonds terug van het strand komen. Dan laten de ouders 
van zich horen als de kuikens nog niet kunnen vliegen en 
kwetsbaar zijn. Dat is in mei en juni. In de zomer leren de 
ouders hun kinderen onder luide aanmoedigingen vliegen. 
Pas eind augustus gaat de hele familie naar zee. Dus als 
je zomervakantie voorbij is, wordt het rustig.’

Rotzooi op straat
Margriete heeft er een hele vogelstudie van gemaakt, 
maar benadrukt dat dit niet een probleem van haar alleen 
is. ‘Wie ik ook spreek, bijna iedereen heeft last van de 
meeuwen, en niet alleen van het gekrijs. Over de poep en 
de rotzooi op straat van opengescheurde vuilniszakken 
hebben we het nog niet gehad. Trouwens, in de periode 
dat ik zogenaamd op de kuikens stond, bombardeerden 
de ouders me in hun duikvluchten ook met poep. Pure 
intimidatie. Ik heb het terras nu aan alle kanten laten 
aftimmeren zodat de kuikens er niet meer onder kunnen.’

Met elkaar
‘Alleen met elkaar kunnen we dit probleem aanpakken. 
Met als allerbelangrijkste verzoek aan de buurtbewoners: 
NIET VOEREN,’ klinkt de noodkreet van Margriete. ‘Geen 
broodkorsten in de tuin gooien en de vuilniszakken pas 
’s ochtends op de ophaaldag buiten zetten, of liever nog 
in een ondergrondse afvalcontainer gooien. De plaatsing 
van meer van deze containers staat gepland voor onze 
wijk.’ De gemeente kan ook meer doen, vindt ze. ’Die 
kan proactiever zijn om de daken meeuw-onvriendelijk 
te maken, bijvoorbeeld met voorlichting en subsidie, en 
meer werk te maken van het oliën van de eieren.’ Als je 
dat laatste doet, komt er geen zuurstof in het ei, waardoor 
er geen kuiken kan groeien. Meeuwen leggen gemiddeld 

drie eieren, stel dat je 100 nesten afgaat, dan scheelt dat 
300 meeuwen. En op de plek van het onvruchtbare nest 
komen de meeuwen niet meer terug. De woordvoerder 
van de gemeente Den Haag schrijft in een reactie dat 
Den Haag samen met andere gemeenten al lange tijd bij 
Provinciale Staten lobbyt voor een speciale ontheffing 
(de meeuw is een beschermde diersoort, red.) zodat de 
eieren ingesmeerd kunnen worden. ‘We plaatsen ook 
iedere maand nieuwe restafvalcontainers. De vuilniszak 
op straat verdwijnt langzaam maar zeker uit beeld.’

‘ IK WILDE EEN GRANAAT ONDER  
DIE BEESTEN LEGGEN’

OPROEP 
AAN DE BUURTBEWONERS:

 - Voeder de dieren niet!
 - Zet vuilniszakken pas op de ophaaldag ’s ochtends 

buiten of gooi ze in een ondergrondse afvalcontainer.
 - Gebruik gele vuilniszakken. Die kun je bij het stads-

deelkantoor gratis ophalen. Meeuwen houden niet van 
geel en de zakken zijn minder makkelijk open te pikken. 

 - Meld overlast bij de gemeente. Hoe meer klachten 
in een straat of buurt, hoe eerder de gemeente in 
actie komt.

Wil je geen meeuwen op je dak?
 - Verwijder oude nesten. Maak je dak schoon in februari 

-maart, zodat er geen nestmateriaal (takjes, mos, 
bladeren) meer ligt. 

 - Hang katoenen vlaggetjes of CD’s aan een sliert op 
het dak.

 - Hang wapperende glinsterende slierten rond de 
schoorstenen.

 - Span een schuin vogelnet over het platte dak.
 - Plaats pinnen op hellende dakoppervlakken evenals 

op schouwen, dakranden en dakramen.
 - Zet nepvogels neer, een kraai, een uil of een arend. 

Verplaats de vogel telkens. 
 - Plaats een wapperende roofvogelvlieger.

Oproep aan gemeente:
 - Verwijder oude nesten.
 - Zorg voor meer ondergrondse afvalcontainers.
 - Subsidieer de vogelnetten.
 - Zorg voor ontheffing om meeuweneieren in te oliën 

Overlast melden en meer informatie:
Gemeente Den Haag - Meeuwenoverlast beperken 

  https://is.gd/7mxKKs Ж
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CRYPTOKRAKER
We gooien er maar weer eens een cryptokraker tegenaan. Raadselachtige omschrijvingen rond een centraal  
thema. Bij correcte invulling verschijnt in de verticale kolom een maatschappelijke voorziening waarmee je van 
A naar B kunt komen. Een voorbeeld om er even in te komen: Wat zoeft ongemotoriseerd door de lucht? Juist: 
een zweefvliegtuig. Oplossing elders in het blad.

Veel puzzelgenot!
1. Staat even stil bij elk station. 
2. Wiebelend hierop haal je vrijwel altijd 

een nat pak. 
3. Luxe resort op de woelige baren. 
4. Spoedt zich bellend over de rails. 
5. Brengt je nog net thuis na een avondje 

stappen. 
6. Snelt voort op de wind zonder te 

schieten. 
7. Max draait daar eindeloos circuitjes 

in. 
8. Hierop is trappen overbodig. 
9. Dr. P. zong er een fraai lied over. 
10. Wordt getrokken door gecastreerde 

stieren. 
11. Bestel je die voor een ritje naar het 

zwembad?
12. Komt onze smalle straten nauwelijks 

door. 
13. Reizend hierin was het vroeger op-

passen geblazen voor een overval. 
14. Mag iedereen naar hartenlust op 

rond tuffen. 
15. Pas op je kuiten als een peuter hierop 

voortraast.

De Week van de Circulaire Economie heeft plaats-
gevonden! Van 7 t/m 12 februari. Tijdens dit jaarlijks 
terugkerend evenement laten Nederlanders zien 
hoe zij het verbruik van grondstoffen en materialen 
verminderen. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van 
een lineaire naar een circulaire economie van ons 
land en dat is letterlijk van levensbelang, om de 
uitputting én de opwarming van de aarde tegen 
te gaan. 

Ik vraag me af hoe circulair de Bloemenbuurt is. 
Zouden bijvoorbeeld de speeltoestellen, afzetpa-
len of parkbanken al van gerecycled materiaal zijn 
gemaakt? Op het zoekwoord ‘circulair’ geeft de 

website van De Hyacint 0 resultaten. Ook de zoek-
functie van de gemeentesite heeft moeite met dat 
woord. Wel popt daar het Europese project Plastic 
City op dat tot doel heeft geen plastic afval meer 
te produceren in 2050.

Op  www.circulairestad.nl blijkt dat Den Haag 
meer projecten uitvoert, maar wie kent ze? Neem 
het betonrot in De Papaverhof. Hebben we al in het 
vizier dat voor de reparaties het puin van gesloopte 
gebouwen gebruikt kan worden? 

Laten we circulariteit hoog op de agenda van ons 
wijkberaad zetten. Het is echt van levensbelang. 

Circulaire economie

AD-JE
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Het blijft actueel: hoe kun je in coronatijd blijven doen wat je graag doet, als je elkaar niet fysiek 
kunt ontmoeten? Emily May ’t Hoen uit de Sneeuwbalstraat is dol op meerstemmig zingen, onder 
andere tijdens festivals in Europa, en heeft daar met haar internationale zanggroep iets op gevon-
den. Een ontwikkeling die landelijk navolging heeft gekregen.

Zingen betekent veel voor Emily May. Ze heeft een zeker 
niveau opgebouwd met meerstemmig zingen, a capella, 
dus zonder instrumentale begeleiding. Met geoefende 
zangers die zelfstandig hun partij kunnen instuderen. 
Dat wilde ze ook in coronatijd graag blijven doen. ‘Ik 
ben een keer gaan kijken bij een theaterkoor hier in Den 
Haag. Het klonk als een klok maar bij de repetitie waren 
we vooral nootjes aan het studeren. Dat vond ik zonde, 
dat konden we thuis ook wel doen.’ Hoe gaat dat dan in 
zijn werk? ‘Dat doe je met de blokfluit erbij, zoals vroeger, 

of met computersoftware waarmee je een muziekstuk in 
je eigen stemsoort kunt laten horen. Dat is handig, zeker 
omdat je ook de andere partijen kunt aanzetten zodat je 
de harmonie hoort.’ Het koor was dus niet de oplossing 
maar de computer bood wel degelijk uitkomst. 

Van kinds af aan
Emily May zingt al van kinds af aan: ‘Op de lagere school 
hadden we elke maand Open Doek, echt op een podium. 
Toen ik in de vijfde klas een keer ‘fietsiefoetsieismijnfietsie’ 

BIJZONDERE HOBBY

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

TOCH LIVE SAMEN ZINGEN IN 
CORONATIJD

 KLINKEND VOORBEELD 
VINDT LANDELIJK WEERKLANK

28 WIJKWIJS  NO 1  2022



moest zingen, knikte de muziekleraar mij bemoedigend 
toe. Ik dacht: o, hij vindt het mooi kennelijk. Tijdens mijn 
middelbare schooltijd zat ik op een musicalvereniging. Ik 
leerde gitaar spelen en maakte muziek in verschillende 
bandjes.’ De a-capellamuziek ontdekte ze door The Nylons, 
een band uit Canada (bekend van onder andere The Lion 
Sleeps Tonight). ‘Mijn oom en tante hadden daar een plaat 
van. Wow, die doen het alleen met hun stemmen! Ik kwam 
erachter dat we in Nederland ook zo’n groep hadden, 
Montezuma’s Revenge. Ik heb ze jarenlang gevolgd en nu 
zing ik met een van de jongens van die band in een groep!’

Internationale festivals 
In het kielzog van die groep kwam Emily May de festivals 
op het spoor. ‘Er worden op het gebied van a-capella- en 
vocalgroepen veel internationale festivals met workshops 
en concerten gehouden. Daar kom ik graag, vooral in 
Engeland. In aanloop naar zo’n festival haalde ik, omdat 
we samen wilden zingen, met een vriendin via Facebook 
allerlei deelnemers uit verschillende landen bij elkaar. We 
noemden ons de ‘Single Singers’, met een knipoog naar de 
‘Swingle Singers’ die dat festival organiseerden. Iedere 
deelnemer studeerde thuis drie nummers in. Tijdens het 
festival repeteerden we eerst samen en daarna traden we 
op. Dit idee is door andere festivals in Europa overgenomen, 
zoals in Denemarken, Zweden, Italië, Turkije. Meestal zijn 
we met zo’n 20 à 30 mensen, maar in Stockholm in 2012 
waren het er 70.’

Live op afstand 
Door corona lag de hele korenwereld plat. ‘Veel koren 
zijn met Zoom (een vorm van beeldbellen, red.) aan de 
slag gegaan, maar daarmee kun je, omdat beeld en ge-
luid niet synchroon lopen, niet samen zingen. Eén van 
mijn bandleden zocht naar wat er wél kan en stuitte op 
Jamulus, software die door bandjes wordt gebruikt om 
via internet op afstand live te musiceren. Zonder beeld 
maar met geluid. Wij zijn met onze zanggroep ‘Tulips from 
Ikea’ (twee zangers uit Nederland en twee uit Zweden) 
met deze software gaan oefenen. Daar heb je wel wat 
techniek voor nodig: een speciale ethernetkabel, een 
microfoon, een koptelefoon en een specifieke server. We 
studeerden individueel de muziek in en zijn dat samen 
gaan zingen en… het werkte! Bij het eerste liedje hadden 
we echt zoiets van wow! We hadden Zoom erbij aangezet, 
zonder geluid, zodat we ook naar elkaar konden kijken.’ 

World Jam 
Met deze ervaring hebben Emily May en haar groep 
zich aangemeld bij World Jam. ‘Dat is een club musici die 
via Jamulus al muziek maakte (jammen). Je kunt daar 
bijvoorbeeld vragen om een bassist, een gitarist, een 
pianist, een drummer en twee zangers. De mensen die 

daar op inschrijven spreken met elkaar af om onderling 
te oefenen en voeren het daarna bij World Jam uit. Daar 
hebben we ons eerste optreden gedaan. Iedereen zit in 
Zoom, maar de camera staat uit totdat je gaat optreden. 
Het geeft zoveel plezier voor zoveel mensen. Superleuk is 
de bigband die via Jamulus is opgericht. Iedereen speelt 
vanuit zijn eigen huis en het klinkt alsof je in de zaal zit.’ 
(Via onderstaande QR-code kun je luisteren naar zo’n 
optreden.)

Brede navolging
Wat ze hadden ontdekt met een kleine groep vond brede 
navolging in de korenwereld. Emily May: ‘We hebben 
onze ervaringen gedeeld op Facebook. Een van onze 
vrienden is dirigent van een koor en zag dat. Zij was 
tijdens de tweede lockdown de beperkingen van Zoom 
voor haar koor zó zat, dat zij Jamulus ook wilde proberen. 
Wij hebben haar daarbij begeleid. Door haar ervaringen 
namen andere koren het weer over.’ Inmiddels is een 
flink aantal koren via Jamulus aan het zingen. Sommige 
koren vonden het technische deel te ingewikkeld maar 
ook koren met alleen ouderen is het gelukt. Een groot 
deel is aangesloten bij BALK, een koornetwerk. ‘Toen 
hun jaarlijkse TOPfestival niet doorging hebben ze het 
omgezet in het Balk Vocaal Digitaal korenfestival, dat al 
weer drie keer heeft plaatsgevonden met deze techniek. 
Daar doen honderden mensen aan mee, die zingen of 
alleen kijken. Onze zanggroep was de special act op het 
eerste festival.’

Weer live
In de derde lockdown nam het aantal groepen op Jamu-
lus verder toe. Maar ze zien ernaar uit weer eens live te 
zingen. ‘In mei staat een festival in Denemarken gepland 
en in augustus in Stockholm. Dat zou voor het eerst live 
zijn met ons eigen kwartet.'

VOCAAL DIGITAAL 2021 'SMILE' BY TULIPS FROM IKEA
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 W I L  D U R AN D    K AR E L VAN D E R B E NT

HERBEPLANTING 
PAPAVERHOF

In 2020 is na lange voorbereiding met Werkgroep Groen en het Bestuur van Woningbouwvereniging Daal en Berg met 
de gemeente besloten tot herbeplanting van het Papaverhof. In de zomer van 2021 bleek het effect van de beplanting niet 
volgens plan. De bloeitijd was kort en het geheel daarna redelijk saai. Na overleg met de gemeente staat herbeplanting 
dit jaar opnieuw in de planning. Een enthousiaste ploeg bewoners helpt met het onderhoud.

31WIJKWIJS  NO 1  2022



KOE KOMT TERUG

De zwart geblakerde koe, die al maanden in de 
voortuin van huisarts Warmenhoven aan de 
Daal en Bergselaan haar dagen uitzingt, komt 
terug. Tenminste het bont gekleurde beest, een 
mooi staaltje toegepaste kunst, wordt vervan-
gen door een nieuw exemplaar.  

De levensgrote kunstkoe, die de voortuin op nummer 60 
aan de Daal en Bergselaan sierde, ruimt binnenkort het 
veld. Het zwaar door brand beschadigde beest maakt plaats 
voor een vervangster, die al evenzeer de blikvanger van 
de straat, misschien wel de buurt wordt. In ieder geval zal 
het nieuwe exemplaar dat als geschenk is bedoeld, deze 
taak met evenveel verve kunnen vervullen. 

Verjaarsgeschenk
Herstel van het rund dat bij ‘leven’ al veel aandacht trok, 
is niet meer mogelijk. Een stel jongens zette het dier van 
de zomer in brand, waardoor de uiers, het binnenwerk 
en een achterpoot zodanig zijn aangetast dat het een 
langer bestaan niet is beschoren. Over deze materiële 
schade kan de familie zich niet opwinden, het gaat om 
de emotionele waarde die men eraan hecht. De koe was 
een geschenk voor de vrouw des huizes, Anousha, die 

hiermee haar 50e verjaardag inluidde en door het dier 
tegelijkertijd aan haar geboortegrond in Twente wordt 
herinnerd. Familie en vrienden hadden gezamenlijk de 
portemonnee getrokken. De kunstkoe heeft het bijna vijf 
jaar in ongeschonden staat volgehouden.

Omvallende bloempotten
Op een nacht hoorde Stijn Warmenhoven lawaai van 
omvallende bloempotten in de tuin. Bij onderzoek ble-
ken twee ongeveer 15-jarige jongens de koe te willen 
verslepen naar containers in de buurt, die al in brand 
stonden. Geschrokken lieten zij hun buit los maar zetten 
er nog gauw even de fik in. Wie het filmpje van Omroep 
West bekeek van die nacht zag de bewoners en buren in 
nachtgoed kennis nemen van de ellende. Van de daders 
is tot nu toe geen spoor gevonden, wel trof de politie een 
flesje wasbenzine aan. 

Eye-catcher
Intussen blijft de koe in haar gehavende staat nog steeds 
een bezienswaardigheid. Mensen blijven staan kijken, 
kinderen filosoferen over haar droevig lot, zo zielig op 
haar zij liggend. Er is zelfs een keer een briefje in de bus 
gevonden met de tekst: ik mis de koe zo.

De nieuweling zal fier rechtovereind een ieder weer dapper 
in de ogen kunnen kijken.

BEESTENBOEL 
IN DE BLOEMEN-
BUURT

OP STRAAT

 DAVE H E I N S    K AR E L VAN D E R B E NT
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KNUFFELEN EN KLAUTEREN

Vijf uit de kluiten gewassen kunsthazen bevol-
ken precies acht jaar het Goudenregenplein. 

Het gaat om zogenaamde aaistenen, die als speelgoed voor 
kinderen dienen. Niet alleen knuffelen ook klauteren kan. 
De dieren zijn amper een halve meter hoog, waardoor bij 
valpartijen niet zoveel mis kan gaan.

Speelveld
Bij de renovatie van het plein in 2014 was al direct de 
gedachte er een aangenaam terrein voor iedereen van te 
maken. Zo staan er banken, zelfs een van keramiek, en 
is de jeugd bedacht. 'Kinderen moet je het gevoel geven: 
hier mag je zijn,’ zo legt de fabrikant de bedoeling uit van 
zijn zit- en speeldieren.

Dat laatste valt in goede aarde, want omwonenden zien 
vaak veel drukte voor de deur. Ook de bloemenstal heeft 
er weet van. Ouders, die zich de tijd getroosten een fleurig 
boeket samen te stellen sturen hun spruiten onverveerd 
het speelveld op.

Vreedzaam bestaan
Zo leiden de ronde, gladde, glanzende hazen in de natuur-
lijke kleur rood/bruin een vreedzaam bestaan. En de angst 
dat een onverlaat ooit zo’n beest eens onverhoeds mee zou 
pikken als sieraad voor zijn achtertuin lijkt uitgesloten. 
De dieren wegen 300 kilo per stuk.

Lieftallig tweetal

Beter bestand tegen barre omstandigheden 
hebben het houten eekhoorntje en de egel 
van hetzelfde materiaal de afgelopen twee 
jaar buitengaats doorgebracht. Als etalage-
materiaal waren zij bij de verplichte sluiting 
van de zaak gedoemd in de vuilnisbak te 
verdwijnen. Maar in een opwelling plaatste 
De Loos het lieftallige tweetal onder de 
boom voor de winkel. 

Of de eekhoorn, knabbelend aan een knoert 
van een eikel, met naast zich het rustieke 
egeltje ook zo in de belangstelling staan is 
niet bekend. De stevige bruine stam dient 
hen als een soort camouflage, zodanig dat 
het voorbijgangers niet belet hun sigaret 
aan hun poten uit te drukken. Al evenmin 
is bekend of zij nog een lang leven zijn 
beschoren.

BALLONNENHOND MET MAATJES

Even verderop in de Azaleastraat heeft een stel 
knaagdieren gezelschap van een ballonnen-
hond.

Voor schoenenwinkel De Loos heeft vanaf begin van de 
coronatijd een lage design tuinbank van kunststof in de 
vorm van een hond een wisselend bestaan geleid. Toen 
eerst nog maar één klant per keer naar binnen mocht, is 
voor de overige bezoekers een rustplaats vóór het pand 
gecreëerd.

Rustig wachten
Zeker twee volwassenen, op anderhalve meter afstand van 
elkaar, kunnen hier hun beurt afwachten: de hondenbank 
telt van kop tot staart twee meter. Begin, achtereinde en 
poten zijn ballonvormig zodat het vrolijke geheel veel 
kinderen trekt. Dat doet De Loos sowieso al omdat de 
zaak in de ruim 60 jaar van haar bestaan alleen kinder-
schoenen verkoopt. 

Tijdens de lockdown bivakkeerde het bijzondere beest 
binnen, slecht zichtbaar, want schaars verlicht. Maar nu 
de strenge maatregelen meer de vrije hand zijn gegeven, 
heeft het pand weer opvallend veel aandacht van de 
jeugd, die blij is dat hun favoriet uit de schemer van de 
winkel is verlost.
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Laan van Meerdervoort 709  |  2564 AC Den Haag  |  Tel. 070 - 346 93 08  |  info@vanpeppen.nl

Verzekeringen  |  Pensioenen  |  Hypotheken  |  www.vanpeppen.nl

sinds 1945

Wij verrassen!100
JAAR

Wij vieren dit jaar onze 100e verjaardag!  
Dit feestje vieren we graag met jullie. Het hele jaar door gaat  

Korff de Gidts verrassen. Houd onze website en sociale media in de gaten!

10
0

 JA
AR Van Boetzelaerlaan 1 

Den Haag 
T 070-3558400 
info@korffdegidts.nl 
www.korffdegidts.nl
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MET DE ZONNEBLOEM
KAN ZOVEEL MEER!
Vrijwilligers van Vereniging de Zonnebloem ook actief in onze 

eigen Bloemenbuurt.

Bij het horen van de naam de Zonnebloem zullen velen automa-

tisch denken aan de bootreizen die mensen met een lichamelijke 

beperking een ongeëvenaard vakantiegevoel geven. Minder 

bekend zijn wellicht de andere activiteiten die de vereniging 

organiseert. De Zonnebloem biedt namelijk iedereen met een 

lichamelijke beperking de mogelijkheid om deel te nemen aan 

gezellige activiteiten bij haar of hem in de buurt of om bezoek 

te ontvangen van een vrijwilliger. De Bloemenbuurt valt onder 

de afdeling Den Haag - Segbroek.

Voor jong en oud

Veelal ouderen weten de Zonnebloem te vinden, maar ook 

jongere mensen met een chronische aandoening kunnen 

een beroep doen op de vereniging. Voor elke leeftijdsgroep 

wordt met zorg een programma opgesteld zodat iedereen 

plezier heeft. Hierbij staat het welzijn van de deelnemers altijd 

voorop. Zonnebloem-vrijwilligers laten zien dat ondanks de 

beperkingen toch veel mogelijk is. Met persoonlijke aandacht 

en lokale activiteiten en uitjes, zorgen zij ervoor dat niemand 

in een sociaal isolement hoeft te komen.

Activiteiten

Dit jaar ligt de focus van de Zonnebloem op het organiseren 

van kleinschalige activiteiten. De wensen en behoeften van 

deelnemers én vrijwilligers zijn mede door de coronapandemie 

veranderd. Er is vooral behoefte aan onderling 

contact en aan activiteiten op maat. Afdeling 

Segbroek denkt hierbij aan een gezellige lunch, 

een koffieochtend of een middagontmoeting op 

een goed bereikbare locatie in de buurt.

Aanmelden

Wil je je aanmelden als gast of als vrijwilliger of de Zonnebloem 

financieel steunen, neem dan contact op met Gaby Willebrands 

Bakker van de afdeling Den Haag - Segbroek. Bel of mail 

 06 820 794 04  070 323 12 30 of

zonnebloemsegbroek@outlook.com 

 E L I SAB E TH VAN E L S E N ,  R E D   PC H .VECTO R

AANKONDIGING
BEWONERSVERGADERING BLOEMENBUURT
Op woensdagavond 20 april organiseert het bestuur van Wijkberaad Bloemen-
buurt De Hyacint de jaarlijkse Bewonersvergadering voor de Bloemenbuurt. 

HET THEMA VAN DEZE BEWONERSVERGADERING IS: DE MONDIGE BUURTBEWONER. 

Hoe kunt u als bewoner uw stem laten horen in kwesties als de herinrichting van de 
Goudenregenstraat? Een gastspreker zal hierover een inspirerende presentatie houden.

Locatie:  Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

Noteer 20 april alvast in uw agenda!

Het wijkbestuur

20 
APRIL
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Laat u 
vrijblijvend
inspireren
in onze
showroom...

VERBAAS uZELF OVER ONZE
A LT I J D - L A A G S T E - P R I J Z E N

Kijk voor alle 41 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

SANI-DUMP DEN HAAG - WEGASTRAAT 25
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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

Jan Vonk, voorzitter
 voorzitter@dehyacint.nl

Linda Franken, secretaris
Gedelegeerde in de redactie Wijkwijs

 secretaris@dehyacint.nl 

Geert van Drimmelen, penningmeester

 penningmeester@dehyacint.nl

Marcel van Guldener, bestuurslid
tevens contactpersoon stakeholders in de Bloemenbuurt

 mginvest1623@cs.com

Paul van den Berg, bestuurslid
tevens bestuursvertegenwoordiger wijkgebouw en 
bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Omgevingswet

 paulvandenberg@dehyacint.nl

Paul Verdiesen, bestuurslid
tevens beheerder Fietsenstalling Goudsbloemlaan

 paulverdiesen@ziggo.nl

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Jaimy van Kempen  lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING
Jan Vonk   voorzitter@dehyacint.nl 

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 

WIJKAGENTEN

Pascalle Visser  pascalle.visser@politie.nl 

Zuhal Gunes  zuhal.gunes@politie.nl

SCHOOLWIJKAGENT

Vacant

 schoolwijkagent.segbroek@politie.nl 

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 0900 - 0904

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 (VOORHEEN TAXIBUS) 

 0900 - 0345

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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REDACTIE  
Elisabeth van Elsen | Take Padding 
Dick van der Zwaard | Ellen Simon 
Anje Broekman | Dave Heins 
Annemarie van Oorschot | Julie Pluijmers 
Marja Stam | Rosalien Vermeer | Linda Franken

REDACTIEADRES  
Anemoonstraat 25  | 2565 DD Den Haag 

 redactiewijkwijs@gmail.com

UITGAVE | Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint 
Jaargang 44 - nummer 1 - februari 2022 

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 2022  
F B x H  1  NR.   5 NRS. 
1/8 87 x 60 mm € 29,00 €  125
1/4 87 x 126 mm € 44,00 €  195
1/2 180 x 126 mm € 80,00 €  355
1/1 180 x 257 mm € 130,00 €  585
AZ 190 x 277 mm € 155,50 €  700

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 Jaimy van Kempen:  lokaal7@dehyacint.nl

SLUITINGSDATUM KOPIJ
3 april 2022 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 2
29 april 2022

COLOFON

Leefomgeving
→

VANDALISME

Rond oud en nieuw hingen in de Bosjes van Pex ver-

schillende afvalbakken geknakt in hun hengsels. Tot grote 

ergernis van veel buurtbewoners. Vandalisme steekt helaas af 

en toe de kop op in de wijk, maar is volgens de wijkagenten 

niet een item dat momenteel erg speelt. Het is wel iets waar 

we samen alert op kunnen zijn. Maak een foto van de schade 

en meld die via de BuitenBeter App, dan komt de gemeente 

meteen in actie. Download de app via  www.buitenbeter.nl

Een foto van een mogelijke dader kun je direct met de politie 

delen. Ga naar   www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen, 

klik aan om wat voor melding of aangifte het gaat, en upload 

je beeldmateriaal. In het opmerkingenveld eronder kun je de 

namen van de wijkagenten invullen: Pascalle Visser en Zuhal 

Gunes, zodat zij ermee aan de slag kunnen of het kunnen 

uitzetten bij de gemeente. 

→
GO SHARING E-BIKE

Behalve scooters en auto’s vind je van Go sharing nu 

ook e-bikes op straat. Ga naar   https://nl.go-sharing.com/

prijzenbikesharing/ en download de app via de App Store 

of Google Play. Na aanmelding kun je gebruikmaken van de 

elektrische leenfietsen. Het starttarief voor een ritje is telkens 

€ 0,23 en verder betaal je € 0,25 per gereden minuut. Op de 

kaart in de app zie je waar de dichtstbijzijnde fiets staat. De 

e-bikes zijn te herkennen aan de groene kleur. 

→
ORACS

Het traject op weg naar de plaatsing van ondergrondse 

containers (ORACS) in de Bloemenbuurt Oost is vertraagd. Het 

in januari aangekondigde conceptplan is nog niet gereed. De 

gemeente voerde begin februari nog op veel plaatsen grond-

onderzoek uit in de wijk om de geschiktheid van de plekken 

te controleren. Houd de brievenbus in de gaten voor het 

plaatsingsplan en de termijnen waarbinnen je kunt reageren, 

mocht je bezwaar willen maken.

Meer informatie op   www.oracbloemenbuurt.nl

1. Staat even stil bij elk station (StOptrein); 2. Wiebelend 
hierop haal je vrijwel altijd een nat pak (SurfPlank); 3. Luxe 
resort op de woelige baren (CruisEschip); 4. Spoedt zich 
bellend over de rails (SNeltram); 5. Brengt je nog net thuis 
na een avondje stappen (NachtBus); 6. Snelt voort op 
de wind zonder te schieten (ZeiljAcht); 7. Max draait daar 
eindeloos circuitjes in (RaceAuto); 8. Hierop is trappen 
overbodig (MoteRfiets); 9. Dr. P. zong er een fraai lied over 
(Veerboot); 10. Wordt getrokken door gecastreerde stieren 
(OssEnkar); 11. Bestel je die voor een ritje naar het zwem-
bad? (WateRtaxi); 12. Komt onze smalle straten nauwelijks 
door (Vrachtwagen); 13. Hierin was het vroeger oppassen 
geblazen voor een overval (POstkoets); 14. Mag iedereen 
naar hartenlust op rond tuffen (DeElscooter); 15. Pas op 
je kuiten als een peuter hierop voortraast (DRiewieler). 
Verticaal: Openbaar vervoer.

CRYPTOKRAKER | OPLOSSING
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OPROEP

HUIZEN 
VERTELLEN VERHALEN

Als muren konden spreken, wat zouden ze dan vertellen over de vroegere bewoners van onze wijk? 
Als onze ‘wijkvoorouders’ nog zouden leven, wat zouden ze dan vertellen over de huizen waarin 
wij wonen of die in onze wijk staan? Wat bewonderden ze eraan?

Nog niet zo lang geleden bezocht ik mijn zoon in Leuven, 
waar hij studeerde. Nu is de universiteit van Leuven de 
oudste universiteit van de lage landen, opgericht in 1425. 
De stad Leuven is dus ook ouder dan menige Nederlandse 
stad en heeft een vroege rijke historie. Kortom, behalve 
mijn zoon, bezocht ik ook de stad. Al rondlopend werd ik 
door een oudere man op een vriendelijke manier ‘terecht-
gewezen’: ’U moet ook omhoog kijken want dan ziet u pas 
hoe mooi de gevels zijn!’ Deze heer had volkomen gelijk.

Sindsdien kijk ik meer omhoog, ook in de Bloemenbuurt. 
Ik zie dan verrassend creatief metselwerk, mooie lateien 
en opgangen. 

De verrijkende ervaring in Leuven werd kortgeleden 
versterkt door een mooi intitiatief uit Tilburg. Een krant 
beschreef de architectuur van twee karakteristieke pan-
den en aanvullend werden ook de bewoners en gebruikers 
van de panden belicht. In het ene huis bleek jarenlang een 
beroemde onderwijzer te hebben gewoond en het pand 
ernaast was ooit een fotowinkel geweest, vandaar de 
uitbouw. Vergeten feiten die de twee panden een nieuw 
leven inbliezen.

Ook in de Bloemenbuurt staan bijzondere woningen, 
qua architectuur en qua bewoning. Wat te denken van 
de huizen rond het Lijsterbesplein, de twee panden aan 
de Laan van Meerdervoort waar de verzetsstrijder Simon 
Leene tijdens de oorlog woonde, of het verdwenen klooster 
en de voormalige kraamkliniek op diezelfde Laan van 

Meerdervoort, het ‘industriële’ pand aan het einde van 
de Fuchsiastraat? Dan heb ik het nog niet eens over de 
vele verdwenen winkels in onze buurt. 

Samen met een paar buurtbewoners heb ik het idee opgevat 
om woningen en panden in Wijkwijs voor het voetlicht 
te halen waarvan het gebruik historisch interessant is, 
en daar horen natuurlijk ook de bewoners of gebruikers 
bij. Tevens willen we ingaan op de architectuur van het 
gebouw en zijn architect. 

Naast bovengenoemde voorbeelden zijn er vast veel meer 
te noemen. Wij vragen de bewoners van de Bloemenbuurt 
dan ook met voorbeelden, ideeën of verhalen te komen. 
Deze kunt u melden aan de redactie van Wijkwijs 

  redactiewijkwijs@gmail.com.

Hoeveel ideeën binnen zullen komen weten wij natuurlijk 
niet, maar wat we wel weten is dat ze voldoende vlees 
op de botten moeten hebben om een leuk artikel over te 
schrijven. Daarom zullen wij altijd ook het gemeentear-
chief raadplegen. Wij beloven dus niet dat elk idee kan 
worden gehonoreerd met een verhaal in het wijkmagazine, 
al hopen wij dat natuurlijk wel. Kortom: schroom niet en 
kom met uw ideeën en verhalen.

Godfried van Oorschot
Mede namens Irene Coenen, Henk-Jan Kok en Otto Das
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