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Oog voor elkaar

In mijn ogen is er geen jaargetijde dat zo goed bij de Bloe-
menbuurt past als de lente. In veel straten steken de bloemen 
letterlijk de kop op en ook de soms verfoeide meeuwen zijn 
enthousiast in de weer, op zoek naar een mooi plekje voor 
het nieuwe gezin. Laten we het maar Haagse charme noemen.

Jammer dat het vrolijke lentezonnetje wordt overvleugeld 
door het conflict in Oekraïne. De oorlog komt ongewild 
wel erg dichtbij. Europa ziet zich geconfronteerd met een 
ongekende vluchtelingenstroom; ook wij zullen een deel 
hiervan moeten opvangen. We hebben dat al eerder ge-
daan. In 1956, toen de Sovjet-Unie Hongarije binnenviel om 
de opstand neer te slaan en vele Hongaren hun toevlucht 
zochten en vonden in het veilige Westen. In 1992 bood Boris 
Jeltsin weliswaar excuses aan voor de inval, écht veranderd 
is er niet veel.

De oorlog in Oekraïne heeft ook tot een forse energiecrisis 
geleid. De beschikbaarheid van gas is opeens niet meer 
vanzelfsprekend en de prijzen van energie stijgen met de 
dag. Ook dat laat onze wijk niet onberoerd. Veel huizen zijn 
slecht of niet geïsoleerd en aan het aangenaam verwarmen 
van je huis hangt inmiddels een fors prijskaartje. Voor mensen 
met een smalle beurs is dat een enorm probleem. 

Mijn oproep aan u is: heb oog voor elkaar en probeer on-
danks alles te genieten van een prachtige lente!

Frank Dessens
Bestuurslid De Hyacint

Verbijsterend

Ooit ging ik naar faciale fysiotherapie. 

Ik was met mijn fiets in de tramrails geslipt 
en op mijn hoofd gevallen waarna het ruiste 
en siste tussen mijn oren. Na de val had de 
neuroloog in het ziekenhuis nog omstandig 
uitgelegd aan de studentenschaar rondom mijn 
bed, dat deze dame had geboft, want meestal 
raasde het achterop komende verkeer daarna 
over je heen. Een man met ervaring.

Bij de faciale fysiotherapeut moest ik op een 
houtje bijten en de kracht in joule in mijn kaak 
bleek spectaculair. Ik behoorde tot de categorie 
mensen die graag hun tanden ergens in zet. Ik 
werd gemasseerd, leerde trucs om wangspieren 
te verlengen en kreeg een uitgebreid schema 
mee om elk half uur iets in de mond te doen 
– een korst brood, een stukje kauwgom, een 
schijfje appel – en erop te kauwen. Dat leek me 
helemaal niets, die krachtige kaken overuren 
laten maken.

Pas onlangs besefte ik dat het doel was dat ik 
zou leren rustig te kauwen in plaats van op 
het ritme van de voortrazende gedachten in 
mijn brein. 

Soms valt het kwartje pas later. 

Soms staart de waarheid je vol in het gezicht 
maar hoop je tegen beter weten in dat je bang-
ste vermoedens niet waar worden. Met de 
verbijsterende vernietiging van levens, land 
en steden ten gevolg.

Graag komen we in contact met buurtbewo-
ners die de handen uit de mouwen steken voor 
Oekraïense vluchtelingen. Mail naar

redactiewijkwijs@gmail.com

Elisabeth van Elsen



Door een 1 aprilgrap werd Paul Verdiesen (62) driekwart jaar geleden beheerder van de fietsenstal-
ling aan de Goudsbloemlaan. Toen hij wat later met het wijkberaad een overleg had over de inkom-
sten van de stalling, werd hij ook maar meteen gestrikt voor het lidmaatschap van het algemeen 
bestuur. Vrijwilligerswerk, hij doet het graag voor zijn wijk, waar hij al 36 jaar woont.

Paul is een getogen Bloemenbuurtman. De eerste 26 jaar 
van zijn leven woonde hij in Rijswijk, maar zijn eerste 
eigen huis stond in de Klimopstraat. Daar kregen zijn 
vrouw Jacqueline en hij twee jongens. 30 jaar geleden 
verhuisde het gezin naar de Irisstraat. De zonen zijn 
inmiddels het huis uit.

Of je met plezier woont in de Bloemenbuurt, hoef ik je 
niet te vragen…

‘Je woont in een stad, maar de wijk geeft het gevoel 
van een dorp. De gezelligheid en aanspraak zijn hier 
top. Ook de woningen zijn gezellig, met hoekjes en 
nisjes, niet de vierkante blokken en kamers van een 
nieuwbouwwijk.’

Heb je je altijd ingezet voor de wijk?
‘Ik heb heel lang vrijwilligerswerk gedaan voor HKC 
ALO, de korfbalvereniging in de Bosjes van Pex, 

waarvan Chris en Patrick lid waren. Ik ben er pen-
ningmeester geweest, heb de administratie gedaan, 
de kantinecommissie en hand- en spandiensten, van 
alles. Toen de kinderen niet meer actief korfbalden, 
ben ik ermee gestopt.’ 

Door een 1 aprilgrap werd je beheerder van de fietsen-
stalling. Hoe zit dat?

‘Jacqueline en ik stallen onze fietsen daar omdat we 
geen achterom hebben. Toen de jongens nog thuis 
woonden, gebruikten we het achterkamertje als 
fietsenstalling, maar dat is nu een kastenkamer. In 
maart kregen we van de toenmalige beheerder Cees 
Pronk een mail dat de coronaregel van 1,5 meter voor 
de fietsen van toepassing werd. Per 1 april zou de helft 
van de abonnementen daarom worden opgezegd, per 
loting geselecteerd. (Lachend) Er volgden heel wat 
boze reacties: dat kon toch niet zomaar! Ik raakte ook 

NIEUWE WIJKBESTUURDER 
PAUL VERDIESEN: 

‘GEMEENTE - 
AMBTENAREN 
MOETEN VEEL 

MEER 
MET ONS 

OVERLEGGEN’
INTERVIEW

   AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT
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in gesprek met Cees. Toen bleek dat hij het beheer na 
10 jaar graag aan iemand wilde overdragen.’ 

Behalve daarop, heb je ook ‘ja’ gezegd op het lidmaatschap 
van het wijkbestuur…

‘De inkomsten van de fietsenstalling zijn bedoeld 
voor onderhoud van de stalling, maar ook voor 
wijkactiviteiten. Ik had hierover overleg met het 
wijkberaad. Omdat er een bestuurdersvacature was, 
ben ik gevraagd. Dat zie je wel meer gebeuren – ook 
bij de korfbalvereniging werkte dat zo – mensen 
doen een beroep op een kleine groep vrijwilligers die 
altijd ‘ ja’ zeggen. Ik heb als voorwaarde gesteld dat 
ik me voorlopig mag focussen op het beheer van de 
fietsenstalling. Er komt altijd meer bij kijken dan je 
denkt. Zo ontbreken veel huurovereenkomsten met 
huurders en is het slot van deur eigenlijk versleten. 
Ook het tag-systeem waarmee je de deur kunt openen 
vind ik erg duur, we moeten dus kijken of er andere 
oplossingen zijn. Verder moet er iets gebeuren met 
de mensen op de wachtlijst.’

Stel dat het fietsenstallingsbeheer straks minder tijd kost, 
wat zou je dan willen oppakken in het wijkbestuur?

‘Ik heb al een balletje opge-
gooid bij de werkgroep Duur-
zaamheid over sedumdaken. 
Op deze groene daken kun je 
flinke subsidie krijgen en ze 
hebben veel voordelen voor 
de bewoners van het pand. In de winter houden ze de 
warmte vast en in de zomer zorgen ze voor verkoeling. 
Dat is niet alleen prettig wonen, maar scheelt echt in 
je energierekening, zeker met het huidige dure gas. 
De daken zorgen ook voor een betere afwatering bij 
hevige regenbuien. Ik wil graag een sedumdak op 
mijn uitbouw, maar die oppervlakte is te klein voor 
de subsidie. Als je met meer mensen uit de wijk een 
aanvraag doet, kan het wel. Dergelijke daken dragen 
bij aan de oplossing van het klimaatvraagstuk.'

Meer samen verduurzamen, dus...
‘Als wijk lopen wij niet voorop in de verduurzaming, 
vind ik. De werkgroep richt zich nu vooral op afval, 
wat ook een belangrijk vraagstuk is en ik wil ze ook 
niet voor de voeten lopen, maar verduurzamen kun 
je als wijk op veel meer terreinen. Vanuit het wijkbe-
stuur en de werkgroep zouden we bewoners moeten 
informeren en enthousiasmeren voor sedumdaken 
en ze vervolgens moeten ontzorgen. Dat laatste wil 
zeggen dat je op wijkniveau onderhandelt met het 
bedrijf dat het werk uitvoert, daarop toeziet en de 
subsidieaanvraag regelt.’

Wat vind je als wijkbestuurslid van de uitslag van de ge-
meenteraadsverkiezingen? Verwacht je een coalitie die 
onze wijk goed zal doen?

‘Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de gemeen-
teambtenaren veel meer met ons moeten overleg-
gen. Neem het éénrichtingsverkeer in de Irisstraat. 
Daarover is één voorlichtingsavond geweest, die de 
meeste bewoners is ontgaan. Kort daarop werd het 
bord Verboden in te rijden geplaatst. Auto’s moeten 
nu richting het Irisplein met de speeltuin rijden, 
daarover is door de ambtenaren niet nagedacht. Of 
neem de parkeerplaatsen. De kraagregeling, waarbij 
je van 17.00 - 21.00 uur moet betalen, zou tijdelijk zijn. 
Inmiddels bestaat die regeling toch alweer zo’n zes jaar. 
Er zouden extra parkeerplaatsen komen, ik heb ze niet 
gezien. De parkeerdruk is alleen maar toegenomen. 
Wel is de parkeerplaats op het Goudsbloemplein tot 
drie keer toe heringericht. Het is een doorn in het oog.’ 

Een actueel onderwerp is de komst van de Oekraïners. Ook 
in onze wijk bieden mensen een deel van hun huis als tijde-
lijk verblijf aan. Anticiperen jullie daarop als wijkbestuur?

‘Dat willen we graag doen. Ik wil het onderwerp op 
de agenda van de volgende bestuursvergadering. We 

moeten nog besluiten wat we op 
wijkniveau kunnen doen, maar 
je kunt denken aan het in kaart 
brengen van de verblijfplaatsen 
van de Oekraïners, bijeenkomsten 
organiseren zodat zij elkaar kunnen 

ontmoeten en voorlichting geven aan Nederlanders en 
Oekraïners over de regelingen van de overheid. Maar 
misschien ook de inzet van vrijwilligers coördineren. 
Er zijn buurtbewoners die geen Oekraïners kunnen 
huisvesten, maar wel op een andere manier willen 
helpen. Met het beschikbaar stellen van bedden, 
tafels en kleding bijvoorbeeld, of mensen die willen 
koken of Oekraïners wegwijs willen maken in de 
Nederlandse samenleving. De kinderen zullen toch 
ook naar school moeten of een keer naar de dokter. 
Sinds een half jaar werk ik voor een uitzendbureau in 
De Lier. We verwachten vanaf april veel Oekraïners 
die werk zoeken. In de tuinbouw is er gelukkig werk 
zat. Als we met elkaar de schouders eronder zetten, 
kunnen we de mensen goed opvangen. Bewoners in 
de Bloemenbuurt doen dat. Daarom woon ik hier zo 
graag.’

Ж

‘IK VIND DAT WE ALS WIJK 
NIET VOOROPLOPEN IN DE 

VERDUURZAMING’
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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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Na wekenlang repeteren in het Wijkcentrum De Hyacint, was het eindelijk zover: op zondag 27 
maart 2022 gaf de Buurtband een optreden bij Restaurant Pex.
 
Dankzij een zacht zonnetje kon het feestelijke gebeuren in 
de buitenlucht plaatsvinden, links naast het restaurant. 
Voor de muzikanten was het een spannend moment om 
hun repertoire ten gehore te brengen voor zoveel familie 
en vrienden én gasten van het restaurant.

In de maat
Peter, de bandleider, stampte bijna letterlijk het enthousi-
asme erin met de stok met gekleurde metalen kroonkurken 
en slingers, een zogenoemde schellenbomen. Daar kun 
je ook goed met een houten stokje op slaan. De toon en 
het ritme waren daarmee gezet. Een ander zelfgemaakt 
instrument was een houten frame met grijze pvc buizen 
in verschillend formaat, de Batphone. Door met de zool 
van een slipper op de bovenkant van de buizen te slaan 
klinken verschillende klanken. Met dit instrument klonk 
de intro van het lied Stand by me subliem! 

Uit volle borst
De liedjes hadden allemaal een vrolijke toon, zoals Always 
look on the bright side of life, Wij zijn de buurtband en 
In the jungle the mighty jungle. En er zaten ook mee-
zingers bij, zoals het speciaal gecomponeerde Batphone 
Blues. Vooral gitarist en buurtbewoner Michael, een 
liefhebber van rock & roll, deed dit nummer veel plezier. 
En het is natuurlijk altijd leuk als het publiek zo enthou-
siast meezingt. De bandleden bestaan uit een mix van 
buurtbewoners en mensen met een beperking. Tijdens 
het optreden boden studenten van het conservatorium 
een muzikale omlijsting met zang en instrumenten zoals 
een saxofoon, een hoorn en gitaar. Dit maakte het een 
mooie totaalbeleving.

Aanstekelijk initiatief
Het is ontzettend leuk dat we in de buurt zo’n band heb-
ben. Plezier in samen muziek maken staat voorop. Dat 
is mede dankzij het onvermoeibare enthousiasme van 
Peter en Twan van Fort van de Verbeelding en Maurice, 
Myrthe, Dennis en Jeroen van VTV Zuid-Holland Noord. 
Fort van de Verbeelding is een groep musici die projecten 
begeleidt waarbij muziek en mensen centraal staan. VTV 
staat voor Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming. 

Deze organisatie biedt mensen met een beperking diverse 
groepsactiviteiten. 

Kom erbij
Zin om mee te doen? Iedereen is welkom. De band oefent 
elke zaterdagochtend van 10.00 - 11.15 uur in Wijkgebouw 
De Hyacint. Voor meer informatie:

m.oosthoek@vtvzhn.nl of   06 - 510 539 12 

 ENTHOUSIAST 
OPTREDEN BUURTBAND 67@Sq

REPORTAGE

ZINDEREND GITAARSPEL BIJ BATPHONE BLUES

DE MAAT SLAAN EN UIT VOLLE BORST MEEZINGEN

  MARJA STAM
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Wat een verademing, het pand van SunSun Coffee aan het Goudenregenplein. In meerdere opzich-
ten. Laten we wel wezen, het zag er niet uit, die opgestapelde rommel achter de ramen. En dat juist 
dat pand is omgetoverd tot een koffiepaleis is een welkome aanvulling in de buurt.

Koffie
Martijn Goedegebuure is sinds 1 december de trotse ei-
genaar van SunSun Coffee. Zijn passie voor koffie heeft 
zich sluimerend ontwikkeld. Na een studie journalistiek 
in Utrecht verliep zijn carrièrepad vooral als tekstschrij-
ver. Toen hij in Amsterdam als redacteur voor culinair 
tijdschrift Lekker werkte, zag hij de hoofdredacteur een 
keer met een zakje voorbijlopen. ‘Wat heb jij daar nou?’ 
vroeg hij. ‘Koffiebonen, daar ga ik thuis koffie van zetten.’ 
‘Wat vind je dan van de koffie op de zaak?’ wilde Martijn 
weten. Dat mocht het predicaat koffie niet hebben, vol-
gens de hoofdredacteur. Deze ervaring plantte een klein 
zaadje in de nieuwsgierige geest van Martijn. Hij kreeg 
interesse in koffie en raakte gecharmeerd van zogenoemde 
‘koffiebars’. Dat zijn zaken die echt goede koffie schenken. 
Daar bleef het voor hem een tijd bij.

Wijn 
Voor de (toenmalige) liefde verhuisde hij van Amsterdam 
naar Den Haag en bleef hier hangen. Hij kon werken bij 
het ministerie van VROM (tegenwoordig VRO) en werd 
na verloop van tijd gevraagd als speechschrijver voor 
bewindspersonen. In een periode van 13 jaar schreef hij 
speeches voor 20 bewindspersonen. Tot eind ’21, toen was 
het klaar. ‘De energie voor dit werk was op enig moment 
ineens op. Ik zocht wat anders.’ Daarbij realiseerde hij 
zich het volgende: ‘Vreemd eigenlijk, dat je bij goed eten 
vaak een keus maakt voor lekkere bijpassende wijnen, 
maar je aan het eind van de avond alleen gevraagd wordt: 
koffie? Terwijl er ook zoveel rassen aan koffieplanten en 
dus smaken in koffie zijn.’ Zoveel had Martijn intussen 
wel geleerd van zijn bezoeken aan de koffiebars en ge-
sprekken met de barista’s. 

IN DE ETALAGE

KOFFIE IS NET ALS WIJN
  MARJA STAM    K AR E L VAN D E R B E NT

DE ERVAREN KOFFIEDRINKER KIEST 
BEWUST ZIJN KOFFIE
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Leren
Martijn was inmiddels een echte liefhebber geworden. 
Hij vond koffie een mooi product en de geschiedenis in-
teressant. Zoals het feit dat de Arabica koffieplant niet in 
Zuid-Amerika maar in Ethiopië is ontstaan. Het koffiedrin-
ken verspreidde zich via koffiehuizen in het Ottomaanse 
Rijk. Zij waren voor de gezelligheid, omdat alcohol voor 
moslims niet is toegestaan. Daarna 
ontwikkelden de koffiehuizen zich 
verder in Europa, tot er een heuse 
koffiecultuur ontstond in veel landen. 

In Den Haag kwam Martijn graag 
bij speciaalzaken zoals Fleurs (Wei-
marstraat), Single Estate Coffee 
(Piet Heinstraat), Lola Bikes & Coffee 
(Noordeinde). Hij leerde dat hij niet 
alle koffie even lekker vond. Het 
plan om een koffiezaak op te zetten 
groeide vanaf zo’n zeven jaar geleden 
gestaag, zonder overigens een hore-
ca achtergrond. Hij stak overal zijn 
licht op en leert nog steeds, vooral 
van Stefan Coster, eigenaar van de 
Haagse koffiebranderij Roast Factory. En wat handig is, 
Stefan woont in de Bloemenbuurt. SunSun Coffee moest 
een zaak worden met zogeheten ‘specialty coffee’. Dat is 
een keurmerk gebaseerd op de kwaliteit van de boon en 
de werkomstandigheden op de plantage. Martijn werkt 
met koffiebranders die een goede, eerlijke prijs betalen 
aan de boeren. Naast Roast Factory zijn dat Shokunin, 
Manhattan Coffee Roasters en Giraffe Coffee. Dat geeft 
een goed gevoel. En nog elke dag ontdekt hij meer over 
koffie en smaken. 

Knus
De koffiezaak is licht en ruim en vriendelijk ingericht 
met veel hout. Een lange bar langs de voorzijde nodigt 
uit het straatbeeld te verkennen. Opvallend is de grote 
witte tegelwand met de handgeschreven menukaart. De 
hangplantjes rond de paar kleine tafels en een grotere 
maken het knus. In de korte tijd dat de zaak open is, ziet 
Martijn een grote diversiteit aan klanten uit de buurt. 
‘Opvallend is dat ik de helft van de tijd Engels praat. De 
mensen komen uit heel Europa, maar ook uit Australië, 
Colombia, Zuid-Afrika. Niet-Nederlanders herkennen dat 
de inrichting on-Nederlands is, eerder Scandinavisch, 
met al dat hout. Zij snappen ook snel het concept: een 
zaak voor alleen koffie (en thee), het is geen lunchzaak. 
De ervaren koffiedrinker kiest bewust een koffie, zoals 
een Ethiopische, en neemt vaak een eigen beker mee, voor 
de coffee-to-go.’ Maar je kunt er uiteraard ook gezellig 
zitten en wat lezen. 

Filterkoffie
Goed koffiezetten is een kunst, maar dat kun je leren. 
Het begint natuurlijk met een goede boon en goed water. 
Daarnaast zijn de maalgraad, de doorlooptijd en de water-
temperatuur van groot belang. Martijn kan er bevlogen 
over vertellen. En toenemend terug van weg geweest: 
filterkoffie. Nee, niet de inktzwarte koffie van weleer die 

uren op het plaatje had gestaan. Maar een 
aromatische kop koffie, bijna licht als thee, 
gezet met heel goede bonen, grof gemalen 
en in de juiste verhouding tussen koffie 

en water (60 gram koffie op één 
liter water als uitgangspunt). 
Een ontdekking.

Hapjes
En voor het lekkers bij de koffie 
rijd je om, zo heerlijk is het. 
Hij haalt de producten van 
leveranciers in Den Haag en 
omgeving, waaronder Tartine 

uit de Van Beverninckstraat en TaartEn-
zo uit Nootdorp. Zijn vrouw bakt naast 
haar volledige baan onder meer het 

bananenbrood en de citroencake. En dan zijn er nog een 
paar hartige hapjes. Het blijven allemaal hapjes, Martijn 
wil geen lunchcafé zijn.

Achter de zaak is een grote tuin. Hij heeft veel werk gehad 
aan het opruimen daarvan. ‘De bedoeling is om er een 
paar zitjes neer te zetten. Er is wat zon maar als we weer 
een warme zomer krijgen, is het hier ook heerlijk koel. Te 
zijner tijd wil ik de tuin openstellen voor een moestuin 
voor en door buurtbewoners. Het lijkt me leuk als hij ge-
bruikt wordt door mensen die hier hun tomatenplantjes 
of zo willen kweken. Kunnen ze zo via de zaak terecht. 
En dan hoeven ze geen koffie te nemen, hoor.’

 https://instagram.com/sunsuncoffeedenhaag

Ж

MARTIJN 
WERKT MET 

KOFFIEBRANDERS 
DIE EEN GOEDE, 
EERLIJKE PRIJS 

BETALEN AAN DE 
BOEREN
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De Hyacinthweg heeft een tijd lang een roemrucht bestaan geleid. Of in een kwalijk daglicht 
gestaan, het is maar hoe je het bekijkt.

Aanstichters waren ooit Koot en Bie, die in een scène de 
straat in de Bloemenwijk tot hoofdmotief bombardeer-
den. Daar gebeurden angstwekkende dingen. 

Wat!?!?
De zaak kwam onlangs weer aan het licht toen een 
olijke fysiotherapeut zijn argeloze patiënt vroeg of zij 
die mevrouw was, die door een stofzuigerslang om haar 
hals het leven had gelaten. De verbijsterde dame werd 
gelukkig meteen getrakteerd op het smeuïge verhaal 
waarmee het komisch duo zoveel succes oogstte.

Op een filmpje dat nog op YouTube is terug te vinden, 
kun je de geschiedenis van enkele gefingeerde Hyacinth-
wegbewoners volgen. Dat gaat als volgt.

Genadige dood
Koot doet op het politiebureau aangifte van een overlij-
den. Hij bekent inspecteur De Bie dat hij ‘de euthanasie 
heeft bedreven’ op mejuffrouw Petronella de Bruin van 
Hyacinthweg nr. 9. Op de vraag naar het hoe en waarom 
doet Koot uit de doeken dat hij met een stofzuigerslang 
- twee maal rond de hals en stevig aangetrokken - zijn 
doel bereikte, want het arme mensje had geen perspec-
tief meer. 

Bie maakt blijmoedig een aantekening. Maar dat is nog 
niet alles, ook op nr. 14 woonde iemand die hoognodig 
van het leven moest worden bevrijd. Opgewekt deelt de 
inspecteur mee dat die aangifte er nog wel bij kan. Dit 
maal hanteerde Koot de bijl.

Tenslotte belandt de stoïcijnse Koot op Hyacinthweg 
26, waar de patiënt van de fysiotherapeut woont, die 
zakelijkerwijs om haar adres vroeg en zich al lachend 
de act herinnerde.

Lekker toetje
Trouwens hier ging het er ook niet zachtzinnig aan toe. 
Met een flinke dosis arsenicum in het puddinkje, dat 
vaak zaterdags als traktatie over de schutting werd 
aangereikt, is de hele familie naast Koot ‘geholpen’. 

En zo zorgde de fysiotherapeut onbedoeld voor reuring 
op de altijd rustige en innemende straat van het Bloe-
menkwartier. Het verhaal heeft de gemoederen geruime 
tijd beziggehouden. 

Naastenliefde (tekst)  https://bit.ly/3jJUEIt
Euthanasie (video)   https://bit.ly/3vnvchp

HUIZEN VERTELLEN

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

REURING 
 OP DE... 

HUIZEN VERTELLEN VERHALEN

We hebben verschillende reacties binnengekregen op 
de oproep ons te vertellen welke verhalen de huizen 
in de Bloemenbuurt herbergen. De groep rond Godfried 
van Oorschot is de archieven ingedoken om uitgebreid 
onderzoek te doen. In Wijkwijs 3 verschijnt het eerste 
artikel. Ook nieuwe verhalen zijn nog steeds welkom. 
Stuur ze naar redactiewijkwijs@gmail.com

Intussen deze anekdote over de Hyacinthweg.

10 WIJKWIJS  NO 2  2022



    K AR E L VAN D E R B E NT

VAN SCHUUR NAAR 
BOLLENVELD IN DE STAD

JUB is een bollenkwekerij in Noordwijkerhout die met de gemeente Den Haag een contract heeft voor het leveren 
van mengsels van bollen en eventueel zaden. Ze hebben een machine waarop de verschillende soorten bollen, groot 
en klein, gemengd worden. Een andere machine plant die gemengde bollen in twee rijen tegelijk onder de graszoden. 
Overal in Den Haag zijn ze te zien. De bolgewassen bloeien vroeg om ons te plezieren, maar ook de vroege bijen zijn 
blij. Het Chrysantplein bloeide verleden jaar voor het eerst met prachtige narcissen en daarna tulpen. Dit jaar zijn er 
weer veel parels te ontdekken in al die pracht; de variatie is enorm. Geniet ervan. 
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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 

 

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:

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!

WIJKWIJS  NO 2  2022 13



50 JAAR LANG GEZELLIG 
SAMEN TUINIEREN

Omringd door hoge bomen en een sloot liggen aan de Daal en Bergselaan de volkstuinen van Wes-
terduin. Dit jaar  valt er een jubileum te vieren: de vereniging bestaat namelijk 50 jaar. Hoog tijd 
voor een bezoek aan het complex.
 
Sonja Hess en Roos Zuijderwijk ontvangen me hartelijk 
in de keet, ook wel het praathuis genoemd. Beiden zijn 
hartstochtelijke amateurtuinders. Sonja is vanaf het 
begin met haar familie betrokken bij de vereniging, Roos 
is al 30 jaar lid.

50 jaar, dat is niet niks! Hebben jullie al die tijd ook aan de 
Daal en Bergselaan gezeten?

Sonja: ’Nee, in 1972 zaten we op de hoek van de Savornin 
Lohmanlaan en de Duinlaan, omgeven door discotheek 
de Marathon en het Milvakamp. In 1990 zijn we hier 
terechtgekomen. De omwonenden hadden eerst hun 
bedenkingen, maar dat is allemaal goedgekomen. 

Veel volkstuinders wonen hier in de buurt, een paar 
wonen zelfs in de Ranonkelstraat.’

Wat gaan jullie doen om het jubileum te vieren?
Sonja: ‘We zetten de hekken 14 mei al vroeg open. 
Belangstellenden mogen de hele dag komen kijken. 
Ze kunnen een rondleiding krijgen en wij zorgen voor 
gratis koffie en thee met cake. Ook staan er een paar 
kraampjes. Op het terrein hebben twee vrouwelijke 
imkers bijenkasten staan, zij zullen een kraampje 
bemannen. Verder is er een plantenkraampje waar je 
voor weinig geld onze zaailingen kan kopen. En tuinder 
Nico gaat er staan met de zelfgemaakte vogelkastjes. 

NATUUR

JUBILEUM BIJ VOLKSTUINVERENIGING 

WESTERDUIN
  RO SALI E N VE R M E E R    K AR E L VAN D E R B E NT
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HENNY SCHMIDT IN ZIJN TUIN DE KAS VAN ROOS

Binnenkort gaan we de folders met een uitnodiging 
en het programma huis aan huis verspreiden.’

Wat maakt het nou zo fijn om hier een tuin te hebben?
Roos: ‘Ik ben gek op tuinieren, het is mijn lust en mijn 
leven. Mijn vader was tuinder en hier tuinier ik samen 
met mijn broer. Het is altijd genieten op het complex.’
Sonja: ‘Ik doe het al zo lang, tuinieren. Mijn vader 
heeft op verschillende plaatsen tuintjes gehad en bijen 
gehouden. Zo tijdens corona was het een machtige 
plek om naartoe te gaan. Je had altijd aanspraak, je 
kon lekker buiten bezig zijn. Als mensen hier binnen 
komen wandelen, vinden ze het meteen geweldig en 
willen ze ook een tuintje. We hebben dan ook een 
wachtlijst.’

Boris, de secretaris, is inmiddels binnen komen lopen en 
doet ook een duit in het zakje: ’In coronatijd was de tuin 
mijn toevluchtsoord. Ik was erg bang voor corona, maar 
hier hou je automatisch afstand en de activiteit zelf is ook 
goed.’ Roos beaamt dat tuinieren heel gezond is: ‘Ander-
half uur tuinieren staat gelijk aan één uur sportschool. 
En niemand hier heeft corona gehad.’

De rondleiding
Vervolgens krijg ik een rondleiding door het complex. Zo’n 
rondleiding kan ik iedereen aanraden. Uit alle verhalen, 
wetenswaardigheden en samen beleefde gebeurtenissen 
krijg je een goede indruk van het bestaansrecht van dit 
complex. Verder zitten er heel wat vogeltjes en andere 
‘beestjes’. Roos: ‘We hadden een nachtcamera opgehangen 
en zo kwamen we erachter dat er een vos op zoek was 
naar muizen. Er zitten ook wel wat ratten, maar klemmen 
zetten we niet. Netten gebruiken we wel vaak, tegen de 
duiven bijvoorbeeld.’

De tuinen zijn heel divers, iedereen geeft er zijn eigen 
draai aan: mét of zonder kastje, bakken of zitjes. Een mix 
van bloemen- en kruidenteelt, fruitbomen en -struiken, 

vijvertjes. Boris is de enige die uitsluitend groente ver-
bouwt: ‘Ik vind het ‘t leukste om te zien hoe de planten 
groeien. Daarom laat ik ze ook wel eens doorschieten. 
Kijk, dit is een paarse spruit en hier uit de oksel komt 
nu het gele bloemetje. Vorig jaar kwam de kok van het 
verzorgingstehuis aan de overkant. Hij mocht wat van 
mijn pompoenen uitkiezen en heeft de mooiste aangewe-
zen, - die, die en die - en daar pompoensoep van gemaakt. 
Dat zijn leuke dingen.’ Sonja laat me trots haar ‘Japanse 
tuin’ zien, ze heeft juist het bruggetje weer rood geverfd.

Helpen jullie elkaar hier vaak?
Sonja: ’Jazeker, nu het zo droog is, moet er wel gesproeid 
worden. Als ik er niet ben, doet mijn buurman dat voor 
me. Ook bij snoeiwerk of technische mankementen 
zijn er altijd mensen die je willen helpen. In de loop van 
de jaren word je zelf ook steeds handiger.’ Sommigen 
doen ook iets speciaal voor iedereen. Zo zorgt Ludwig 
voor de borders met bolgewassen en gaat Boris voor 
de leden paella met zelfgekweekte saffraan bereiden.’

Hoe is het met de gemiddelde leeftijd op het complex? 
Roos: ‘Er zijn maar twee tuinders die nog werken. 
Eén man komt na de nachtdienst soms wat tuinieren 
en gaat daarná naar bed. Er is maar weinig verloop, 
maar onlangs kwamen er opeens vier nieuwe leden.’

In het totaal zijn er 19 tuinen van 220 m2. Roos vat het 
geheel passend samen met de opmerking: ‘Leuk hè hier, 
al die tuintjes! Het is een kleine volkstuin, maar vol leven.’
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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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  ANJ E B RO E KMAN

Hoera het is lente! 
De zon, het licht, de kleuren in de natuur; alles ziet er in het voorjaar een stuk vrolijker uit en dat 
maakt een mens blij. Ook kleur op je bord ziet er appetijtelijk uit en versterkt je eetlust. De kip 
met pesto voldoet volledig aan deze criteria. Om het niet al te bont te maken taart uit Payerne 
toe. Deze Zwitserse taart is minder kleurrijk maar streelt de smaakpapillen. Ook daar wordt 
een mens blij van.

Kip met pesto
Ingrediënten
2 eetlepels olijfolie of koolzaadolie om te braden; 1 grote 
ui, gesnipperd; 1 rode paprika, in stukken; 250 gr cher-
rytomaten, 250 gr babyspinazie of gewone spinazie; 100 
gram liefst biologische spekjes, 4 kippendijen; 80 cc 
slagroom; 4 eetlepels groene pesto, een handvol verse 
basilicum om te garneren

Bereidingswijze
Verwarm een flinke scheut olie in een grote braadpan en 
bak de ui met de spekjes gedurende 5 minuten; voeg 
dan de kip toe en braad 15 minuten. Doe de tomaatjes 
met de room en de pesto erbij en roer daarna de spina-
zie erdoorheen. Blijf roeren tot het gerecht goed warm 
is. Voeg naar smaak peper en zout toe en garneer met 
de blaadjes basilicum. Je kunt er gekookte krieltjes bij 
serveren, vlindermacaroni of rijst.

Taart uit Payerne
Benodigdheden
Voor het beslag: 150 gr 
zachte roomboter, 125 gr fijne 
kristalsuiker, 100 gr gemalen hazelnoten, 
200 gr gezeefde patentbloem
Voor de vulling: 100 gr gemalen hazelnoten, 100 cc room, 
1 el suiker

Aan de slag
Let erop dat de boter echt zacht is bij het maken van het 
beslag. Voeg de suiker en de gemalen noten eraan toe 
en meng het geheel met de mixer. Pak dan een spatel en 
sla de bloem er doorheen. Verdeel de helft van het deeg 
in een ingevette taartvorm van 25 cm doorsnee. 

Meng alle ingrediënten voor de vulling door elkaar en giet 
de crème in de taartvorm over de eerste laag beslag. Doe 
de andere helft van het deeg erop en druk met een vork 
de beide lagen langs de rand goed op elkaar. De taart 
moet ongeveer 30 minuten in een voorverwarmde oven 
op 175 graden. Veel eetgenot!

Wat eet de 
Bloemenbuurt?

DUURZAAMHEID
Den Haag van het gas af | Transitievisie warmte 

Tot 23 mei kun je je zienswijze indienen op de Concept-
Transitievisie warmte van de gemeente Den Haag. Hierin 
beschrijft de gemeente hoe zij over wil gaan op schone 
energiebronnen voor de levering van warmte in de stad. 
Hierbij gaat het om warmte die wordt gebruikt voor het 
verwarmen van huizen en gebouwen, voor koken en dou-
chen. Per wijk is beschreven wat de meest voor de hand 
liggende manier is om op een duurzame manier aan de 
warmtevraag te voldoen. 

De Bloemenbuurt wordt gekenschetst als een vooroorlogse 
buurt waar huizen en gebouwen dicht op elkaar staan met 
weinig ruimte in de grond voor nieuwe kabels en leidin-
gen. De ouderdom van onze wijk maakt alle warmteopties 
ingewikkeld. Er kunnen warmtenetten komen, (hybride) 
warmtepompen, of een mix.

Handig is dat in het document (zie blz. 4) alle subsidie-
mogelijkheden voor bewonersinitiatieven en kleine VvE’s 
op een rij staan. Zie verder:

  https://duurzamestad.denhaag.nl/?p=11845
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Het Nederlands Debat Instituut organiseert elk jaar debattoernooien voor leerlingen van verschil-
lende niveaus. Dit jaar deden voor het eerst zes leerlingen van het vmbo van het Segbroek College 
mee. Samen met zeven andere scholen streden ze op 25 maart om de eerste plaats op het Revius 
Lyceum in Doorn. En hoe!

Een van toppers van het Segbroek was Sami Ouelaouch 
uit klas 2M6. Hij wil later advocaat worden en debating 
en advocatuur hebben veel raakvlakken.

Had je jezelf aangemeld voor de debatwedstrijd, Sami?
‘Ik zag de aankondiging en dacht: daar wil ik graag aan 
meedoen. Maar voordat ik mij kon opgeven, hadden 
ze me al gevraagd. Dus toen heb ik ja gezegd.’

Waarom vroegen ze je, denk je?
‘Ik houd van in debat gaan met andere mensen en het 
onderbouwen van meningen met argumenten. Ik ben 
klassenvoorzitter en ga ook graag met de docenten 
in discussie. Dat lijkt wel een beetje op debatteren.’

Hoe hebben jullie je voorbereid?
‘Omdat we krap zaten met de tijd, mochten we bepaalde 
lessen laten vallen, zodat we in die tijd in een apart 
lokaal met onze twee begeleidende docenten konden 
gaan oefenen.’

En hoe was de wedstrijddag?
‘Het was fantastisch! We werden ook fantastisch 
verwelkomd. Bij de balie kregen we de benodigde infor-
matie en daarna namen we plaats op het schoolterrein 
om nog even de puntjes op de i te zetten. Vervolgens 
moesten we naar de aula voor het debat.’

Wat vond je zelf je sterkste bijdrage?
‘Mijn opzetbeurten, dat is het eerste deel van het de-
bat. Je krijgt twee minuten spreektijd en dan moet je 
een betoog houden. Ik vond dat mijn sterkste punt. Je 
moet niet alleen beargumenteren waarom je voor of 
tegen een stelling bent, maar je argumenten ook ver-
der uitbouwen. Anders is het wel heel erg zwart/wit.’

Wat komt er na de opzetfase?
‘Dan komt het vrij debatteren, dat duurt zes minuten. 
Wanneer je wilt reageren op iets wat de tegenstander 
zegt, dan sta je op. Staan er te veel mensen tegelijk op, 
dan geeft de jury aan wie de beurt krijgt. Daarna betoog 

SCHOLEN IN DE WIJK

   E L I SAB E TH VAN E L S E N ,  R E D.    U IT  E I G E N B RO N (TE AM FOTO) E N K AR E L VAN D E R B E NT

SEGBROEK COLLEGE 

WINNAAR 
DEBATWEDSTRIJD
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je in de conclusiefase waarom jij vindt dat jouw team 
gewonnen heeft. Je breekt de laatste argumenten van 
de tegenstanders af en vertelt tegelijkertijd waarom 
jouw argumenten sterker waren.’

Dagwinnaar
Het was een wonderbaarlijke 
dag met fantastische debatten, 
concludeert Sami. Docent Janny 
van Veen die samen met haar 
collega Joeri Jacobs het team 

begeleidde, is het daar volledig mee eens. Het debatniveau 
lag hoog, het enthousiasme spatte er vanaf. 

Was je verrast door de prestaties van je leerlingen, Janny?
‘We werden keer op keer verrast! We zagen opeens heel 
andere kinderen dan in de klas, verrukkelijk om te 
zien. De leerlingen hebben heel goed naar de anderen 
geluisterd en konden reacties uitstekend weerleggen.’

Dat lag vast ook aan de voorbereiding. Wat hebben jullie 
precies gedaan?

‘In de week voor de debatwedstrijd hebben we de drie 
stellingen voorbereid. Omdat je ter plekke pas hoort 
of je voor- of tegenstander bent van de stellingen, 
heeft ons team bij elke stelling drie argumenten 
voor en drie tegen bedacht. Een hele klus. Ook is er 
flink geoefend met de opzet- en de conclusiefase. 
Daar hebben we op het toernooi heel wat punten 
mee verdiend, denken we. In de reactiefase werd er 
uitstekend geïmproviseerd.’

Hoe zag de debatwedstrijd er eigenlijk uit? 
‘Op de toernooidag debatteerden we in drie rondes: 
twee gingen over de voorbereide stellingen, en één 

over een improvisatiestelling. Voor elk debat hoorden 
we of we vóór of tegen de stelling moesten debatteren, 
waarna we nog een korte voorbereidingstijd kregen. 
De improvisatiestelling bleef geheim tot vlak voor 
het slotdebat.’

Hoe deden de leerlingen het bij de improvisatiestelling?
‘Onze leerlingen hebben laten zien dat ze in de 20 
minuten voorbereidingstijd drie argumenten uit hun 
mouw konden schudden. We hebben alle rondes ge-
wonnen en zijn als eerste geëindigd op deze eerste dag.’

Het was lang spannend of het voldoende was voor de 
eindoverwinning. Eerst werd nog een tweede wedstrijddag 
gehouden met andere scholen uit het land. Pas daarna 
bepaalde de jury de einduitslag. En toen was het gejuich 
niet van de lucht, want het Segbroek College werd uit-
geroepen tot winnaar van het vmbo debattoernooi 2022!

STELLINGEN DEBATTOERNOOI:
 - Het WK voetbal in Qatar moet worden afgelast;
 - Iedere Nederlander moet na de middelbare school 

één keer per week les blijven krijgen;
 - Leerlingen moeten aan het begin van de middelbare 

school zelf kiezen naar welk onderwijsniveau ze gaan;
 - De improvisatiestelling was: Juice-kanalen (online 

roddelkanalen, red.) moeten verboden worden.

WAT KRUIPT, FLADDERT, ZOEFT, 
ZWEEFT EN SPRINGT DAAR? 
Bonte beestenbende bevolkt tweede natuurboek van 
Monica Hoogduin.

Heb je de smaak van het fotograferen tijdens je duinwande-
lingen eenmaal te pakken, dan weet je van geen ophouden 
meer. Eén jaar na Bloeiend Westduinpark ziet het tweede 
boek van Monica Hoogduin het daglicht. Een persoonlijke 
selectie van allerlei beestjes die zij als bijvangst aantrof 
op haar bloemenfoto’s, afgewisseld met enkele dieren die 
karakteristiek zijn voor het duingebied langs onze kust. 

Op een lenteachtige zondag in maart presenteerde  
Monica Duinbeestjes, uiteraard in de duinen, samen met 

haar zoon Serge. Hij maakte het 
portret van zijn moeder voor de 
achterflap. Behalve schitteren-
de foto’s, bevat het boek een 
schat aan informatie en mooie 
tekeningen. Neem het gerust 
mee als je op speurtocht de 
duinen in gaat, want het is op stevig 
papier gedrukt.

In de Beestenpuzzel op blz. 25 kun je vast kennismaken 
met een aantal soorten. Die zul je in elk geval nooit meer 
vergeten! 

Hulp nodig? Ga naar  https://mahoogduin.wixsite.com/
duinbeestjes/ en klik op ‘beestjes’. Je kunt het boek daar 
ook bestellen. Monica komt het persoonlijk langs brengen.
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2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

10 : 00
13 : 00

13 : 00
14 : 30

19 : 15
22 : 30

18 : 30
19 : 45

19 : 45
21 : 00

21 : 00
22 : 15

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

SCHAKEN

TUINWERKGROEP DE HYACINT

HAAGS ONTMOETEN

REPETITIE VOGELWIJKPOPKOOR

BRIDGECLUB DE ANEMOON

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

MEI: 1, 8, 15, 22, 29

JUNI: 5, 12, 19, 26

JULI: 3, 10, 17, 24, 31

ZONDAG | ELKE 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) 

VERSLAG BEWONERSVERGADERING 
WOENSDAG 20 APRIL IS DE BEWONERSVERGADE-

RING GEHOUDEN IN HET WIJKGEBOUW. HET THEMA 

WAS DE MONDIGE BUURTBEWONER.

ZIE VOOR HET VERSLAG  WWW.DEHYACINT.NL
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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

 

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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BLOEIENDE STEM 
Durf je stem te laten horen! 

Door zingen win je aan gezondheid & zelfvertrouwen 
 Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.

 

 
 

•     Zangles
•     Koren
•     Zangvakanties
•     Mantra zingen
•     Stembevrijding

www.bloeiendestem.nl                 06.12424776  
 

BLOEMENBUURT

OPROEP

JONGEREN OPGELET!
Het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint wil jongeren 
meer betrekken bij haar bestuursactiviteiten. Praten mét 
jongeren in plaats van óver jongeren. Het wijkberaad is 
daarom op zoek naar:

JEUGDBESTUURDER M/V

Wat wij bieden:
 - je maakt deel uit van het bestuur van het wijkberaad 

met speciale aandacht voor jongerenprojecten. Welke 
dat zijn, daar ga jij over meedenken en je speelt ook 
een rol in de uitvoering ervan; 

 - je neemt deel aan de maandelijkse bestuursverga-
deringen en lokale projecten;

 - mogelijk heb je ook een inbreng in het wijkmagazine 
Wijkwijs en in de website  www.dehyacint.nl; 

 - je wordt begeleid door een ervaren bestuurslid.

Als je dat wilt en het is mogelijk, kunnen we aansluiten 
bij je scholings- of stagetraject.

Wat wij vragen: 
 - je bent tussen 16 en 20 jaar oud en woont in de 

Bloemenbuurt;
 - je hebt je woordje bij je en kunt ook zaken op papier 

zetten;
 - je vindt het leuk om in een team te functioneren;
 - je bent zo’n 6 - 8 uur per maand beschikbaar, meestal 

in de avonduren.

Vind je het leuk om als vrijwilliger iets te betekenen 
voor jongeren en om tegelijk ervaring op te doen in een 
bestuursfunctie, stuur dan een e-mail naar:

frankdessens@dehyacint.nl

Aarzel ook als je vragen hebt niet om een mailtje te sturen!

Advertentie

IN EN OM  
DE WIJK
HERONTWIKKELING LOCATIE
HAGAZIEKENHUIS SPORTLAAN

Denkt u mee?

Het HagaZiekenhuis, eigenaar van het voormalige Rode Kruis 

ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis, wil de locatie Sportlaan 

verkopen aan een ontwikkelaar. Deze kan na koop nieuwbouw 

realiseren binnen de aangegeven kaders. De ligging vlak bij 

het strand en de vraag naar (senioren)woningen bieden aller-

lei kansen voor een bijzondere ontwikkeling met een mix van 

wonen en zorg.

Bewonersparticipatie

Het HagaZiekenhuis wil graag met omwonenden in gesprek 

over deze plannen. Welke wensen, ideeën en zorgen leven 

er in de nabije omgeving? Hoe kijken bewoners aan tegen 

de locatie en hun buurt? Wat vinden ze belangrijk? Om dit te 

peilen worden het komend halfjaar twee participatiemomenten 

georganiseerd. 

Eerste bijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst. 

Deze vindt plaats op dinsdag 10 mei aan de Sportlaan 600 om 

19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). U kunt zich aanmelden via de 

website  https://herontwikkelingsportlaan.nl.

Wilt u alleen op de hoogte worden gehouden of heeft u vragen? 

Stuur een mail naar herontwikkelingsportlaan@gmail.com 

onder vermelding Informatie Herontwikkeling Sportlaan.

PLAATSING ORACS
EN ANDER CONTAINERLEED

Kijk in de brievenbus!

De gemeente is nog steeds niet klaar met het onderzoek naar 

geschikte plekken voor de ondergrondse afvalcontainers. Wel 

slaat de schrik bewoners om het hart als er gegraven wordt pal 

voor hun huis. Het zal toch zeker niet!? In deze smalle straat, 

terwijl de plek door niemand is aangemerkt als geschikt!

Geef het door 

Een mens wordt ook niet vrolijk van alle rotzooi die je regel-

matig aanstaart rondom de containers die er al wel staan in de 

buurt. Download de BuitenBeter app dan kun je meteen de 

gemeente waarschuwen als de containers vol zijn, en neem je 

papier, flessen en plastic zolang nog even mee terug naar huis. 

En houd de brievenbus scherp in de gaten voor de brief van 

de gemeente. Zeker als je bezwaar wilt aantekenen tegen een 

plek in het conceptplan plaatsing ORACS. Meer informatie op 

  www.oracbloemenbuurt.nl
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Bij de presentatie van Duinbeestjes ontmoette ik Trieneke van Epen uit de Fuchsiastraat. Zij ver-
zorgde de illustraties in het boek. Na de lerarenopleiding aan de Haagse Academie voor Beeldende 
Kunsten werkte Trieneke jarenlang als docent in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij een 
fervent aquarellist. 

Ondergedompeld in de kunst
Aan haar opleiding denkt Trieneke nog altijd met veel 
plezier terug, over haar carrière in het onderwijs is zij 
wisselend tevreden. Eerst maar de opleiding, waarom 
was die zo leuk? ‘Toentertijd, dan praat ik over 1965, wa-
ren de opleidingen verbonden aan de kunstacademies. 
Daardoor lag het accent vooral op het ontwikkelen van 
je eigen vaardigheden, je eigen creativiteit. De hele sfeer 
was ook doordrenkt van het maken van kunst, want 
behalve de lerarenopleiding had je de opleiding tekenen 
en schilderen, de grafische opleiding, en verder had je 
beeldhouwen, architectuur, modetekenen. Als leerlingen 
van de tekenopleiding hadden we eigenlijk het idee: wij 

worden kunstenaar! Maar dat was verdomd moeilijk, dus 
wel zo handig als je een soort akte in je zak had.’ 

Feitelijk volgden ze een brede kunstopleiding met een grote 
variatie aan technieken, verzorgd door docenten die ook 
lesgaven bij de kunstzinnige richtingen op de academie. Ze 
kregen stilleven, portret en model tekenen, vrij ontwerpen, 
gingen met druktechnieken of collages aan de slag. En 
hadden daarnaast praktische vakken, zoals kalligrafie, 
een beetje wiskunde, perspectief... Kunstgeschiedenis 
was uiteraard een belangrijk onderdeel. In tegenstelling 
tot de huidige praktijk vormden onderwijsmethodieken, 
pedagogiek of een uitgebreide stage niet de hoofdmoot.

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

INTERVIEW

DE KUNST VAN HET 
(KUNST)LES GEVEN

‘IK ZIE HET ONMIDDELLIJK ALS 
EEN POTJE NIET ROND IS OF 
HET PERSPECTIEF NIET KLOPT’
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Harde leerschool
De schok was dan ook groot toen Trieneke het onderwijs 
inging. ‘Wij hadden geleerd te werken met groepen van 
maximaal 24 leerlingen, maar de klassen waren veel groter; 
en de onderwijsassistent waar je recht op had, die kwam 
er nooit.’ Omdat er weinig behoefte was aan tekenleraren 
had ze inmiddels een omscholing techniek gedaan, een vak 
dat in de jaren ’80 zijn intrede deed in de Basisvorming, de 
eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het 
was een harde leerschool waarom ze achteraf ook wel kan 
gniffelen. ‘Het was allemaal heel idealistisch opgezet: alles 
stond open en bloot in het lokaal. Er was een houthoek, 
een elektriciteitshoek, een metaalhoek. In de metaalhoek 
had je zagen, de snijmachine, plaatstaal… Op een gegeven 
moment had ik een repetitie gegeven over stalen linialen 
en sommige leerlingen hadden continu dezelfde rekenfout. 
Dus ik denk: hè, wat raar. Wat bleek nou: ze hadden 
zo’n stalen liniaal genomen, onder de snijmachine 
gelegd en er telkens stiekem een centimetertje 
van afgesneden. Leerlingen die toevallig zo’n 
afgesneden liniaal hadden, rekenden dus de 
hele tijd fout.’ Ook de zagen waren na verloop 
van tijd gereduceerd tot dwerglengte.

Mettertijd leerde ze het overzicht te bewaren en dingen 
met humor op te lossen. De meeste voldoening haalde ze 
echter uit de periode dat ze lesgaf aan de ISK, de Inter-
nationale Schakelklassen, waarin leerlingen uit allerlei 
delen van de wereld in een soort snelkookpan werden 
klaargestoomd voor het reguliere onderwijs. Er waren 
er die in hun thuisland een behoorlijke opleiding hadden 
gehad, maar er was ook een speciale analfabeten klas want 
sommigen moesten nog leren lezen en schrijven. In het 
begin kregen ze zo’n 20 uur Nederlands met daarnaast 
sport, beeldende vorming en techniek. ‘Het was heerlijk 
voor die leerlingen dat ze zich ook creatief konden uiten. 
En ik moest op mijn manier creatief bezig zijn met taal.’ 

Schilderclub
Tegenwoordig begeleidt Trieneke een schilderclub bij de 
VSAG, de Vereniging van Senioren Ambtenaren van de 
Gemeente Den Haag. ‘Iedereen werkt daar aan zijn eigen 
schilderij en sommigen hebben meer ervaring met olieverf 
dan ik, maar ik zie onmiddellijk als er iets fout is, als een 
potje niet echt rond is of het perspectief niet klopt. Verder 
kan ik vanuit mijn opleiding natuurlijk aanwijzingen geven 

wat betreft voorgrond/ achtergrond kleurgebruik of hoe 
je een bepaalde kleur moet mengen.’ Af en toe verzorgt 
ze ook een les: ‘Eens in de zes tot acht weken tekenen we 
naar levend model een portret met potlood en dan is er 
toch wel behoefte aan meer verdieping. Dus leer ik ze: hoe 
zet je een hoofd neer, hoe teken je precies een oog, of een 
oor of neus. Maar die techniek krijg je niet in de vingers 
door een keer een lesje te volgen, je moet het gewoon heel 
veel doen. En dat beseffen de mensen niet altijd!’ Maar 
verder is het een gezellige club mensen, ze drinken samen 
koffie en iedereen is lekker bezig.

Trieneke zelf werkt er aan haar aquarellen, de schilder-
techniek waarmee ze de grootste affiniteit heeft.‘Het 
aantrekkelijke, en tegelijk het moeilijke van aquarelleren 

is dat wat er staat dat staat er. Je kunt wel iets uitwas-
sen maar je moet heel goed nadenken voordat je 

iets neerzet, want je kunt het niet meer over 
schilderen.’ Dus je moet secuur werken, merk 
ik op. ‘Ja, je moet voorzichtig werken en goed 
plannen om het mooi en transparant te houden. 

Met te veel kleuren door elkaar, wordt het toch 
een beetje troebel en vanwege het vele water gaan 

de pigmenten bij het opdrogen aan de randen zitten. 
Gelukkig is er tegenwoordig wel een hulpmiddel waarmee 
je plekken die je wit wilt houden kunt aanstippen. Dan 
komt er een soort plastic laagje overheen wat je er na 
afloop weer kunt afhalen.’ Trieneke gebruikt kwalitatief 
goede penselen van marterhaar. Die zijn er in verschil-
lende diktes en hebben een mooi puntje. Het liefst pakt 
ze een middenklasse penseel: ‘Daarmee kun je heel fijne 
lijntjes trekken maar ook gewoon grote strepen zetten.’ 

Caran d’Ache kleurpotloden
Bezig zijn met kunst is voor Trieneke een vanzelfsprekend-
heid. Sinds haar vroege jeugd is ze erin ondergedompeld. 
Haar vader was bouwkundig ingenieur, de meest artistieke 
richting van de technische vakken, en ontwierp hun huis 
in Wageningen. Haar moeder had een opleiding textiele 
werkvormen. Thuis was er veel ruimte voor knutselen en 
tekenen. Haar eerste kleurdoos was dan ook niet zomaar 
een kleurdoos maar van Caran d’Ache: de Rolls Royce 
onder de kleurpotloden. 

En nu: op naar de puzzel!

VLINDERLIBELLE LIBELLE SPRINKHAAN
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Vandaag speelde ik met Craeyenhout uit tegen 
Victoria. Sinds tijden had ik mijn tas weer ingepakt 
met handdoek, zeep en kleding. Douchen mocht 
weer! De coronaregels waren opgeheven. Maar 
eenmaal op de Rotterdamse hockeyclub konden 
we de kleedkamers niet in. Ze waren bezet door 
een meisjesselectie van Oekraïne. 

Op de site van Victoria las ik dat het clubhuis in 
een recordtijd een metamorfose had ondergaan: 
stapelbedden in de kleedkamers, de bestuurs-
kamer ingericht als woonkamer. Met de talloze 
helpende handen vanuit de hockeyclub wordt het 

de Oekraïense speelsters en hun familie zo gerieflijk 
mogelijk gemaakt. 

Het stemt gelukkig dat de Bloemenbuurt deze 
humanitaire actie waarschijnlijk gaat evenaren. 
Verschillende bewoners hebben al een tijdelijk 
verblijf aangeboden op Takecarebnb. In buurt-
app-groepen buitelen de helpende handen over 
elkaar heen. Het liefst wil je dat de oorlog vandaag 
nog stopt, voorlopig geeft deze solidariteit de 
burger moed.

Annemarie Dracht 

Burgermoed

AD-JE

BEESTENPUZZEL
Ontraadsel de omschrijvingen en er trekt een stoet fladderende, kruipende en springende beestjes aan je voor-
bij. Het thema verschijnt bij juiste invulling in de gekleurde kolom. De oplossing vind je elders in het blad. Een 
voorbeeld: Dit insect dankt zijn naam aan zijn vette kleine hoofd (Dikkopje). 

1. Deze waterjuffer zet haar tanden 
graag in een edel dier.

2. Gegroet, kijker, wat loop je intussen 
met je staartveren te pronken.

3. In tegenstelling tot wat je zou den-
ken zit deze amfibie niet tussen de 
takken.

4. Glijdt ongemerkt tegen ranken op 
en snoept graag van de druiven. 

5. Ander woord voor strodiertje.
6. Zoemt zomers tussen de cul-

tuurgewassen op de velden.
7. Klinkt als pluimvee, maar heeft 

groene poten, voelsprieten en 
een steekwapen.

8. Deze fladderaar dient als jas 
voor een alleenheerser.

9. Steekt deze libel haar neus graag 
in plassen en poelen? 

10. Wat vliegt en is een combinatie van 
een zwartbont rund en een kleine 
kleurrijke vogel? 

11. Jonge knul in dienst bij een ridder 
en familie van de processierups.

12. Christelijke geleedpotige.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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  TAKE PAD D I N G   K AR E L VAN D E R B E NT

Na jaren in het Regentessekwartier ge-
woond te hebben woont Gerard Lommers 
(71) sinds vorig jaar met vrouw Julie en 
hond in de Bloemenbuurt. Gerard is plano-
loog en heeft tal van functies binnen het 
oude Ministerie van VROM (later I&M) en 
daarvoor bij de gemeente Den Haag be-
kleed. Door een combinatie van pech en 
medisch falen verloor Gerard in 2019 een 
van zijn benen. Een gelijkvloerse beneden-
woning aan het Goudenregenplein bleek 
een ideale oplossing voor zijn beperktere 
mobiliteit. 

Hoe bevalt de Bloemenbuurt
'De sfeer is anders vergeleken met de Galileistraat 
waar ik lange tijd gewoond heb. Ik heb de indruk 
dat daar meer expats en hoogopgeleiden wonen, 
terwijl de Bloemenbuurt meer gemengd is. Hier 
zijn de mensen wat amicaler en minder afstande-
lijk. Het valt me op dat de wijk de laatste tijd meer 
jonge mensen en gezinnen trekt. Op zomerse dagen 
zitten er regelmatig mensen in de (avond)zon op 
straat in het oude deel van de Goudsbloemlaan en 
het Goudenregenplein, gezellig.' 

Grootste ergernis
'Dat zijn er best wat: honden die tegen onze ge-
vel of in onze plantenperken poepen en plassen, 
of mensen die zonder gêne op onze vensterbank  

LIVING IN THE 
BLOEMENBUURT:
GERARD LOMMERS

1

2
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gingen zitten. Een van de redenen om een geveltuin 
aan te leggen [1]. Maar de grootste ergernis is de 
herrie van verkeer op het Goudenregenplein, zeker 
van vrachtauto’s die een shortcut nemen naar het 
Goudsbloemplein en de Laan van Meerdervoort.' 

Rolstoelvriendelijkheid van de wijk
�Daar liggen zeker kansen voor verbetering. De 
trottoirs in de wijk zijn in vergelijking met andere 
wijken soms behoorlijk smal. Zeker als mensen 
hun auto’s half op de stoep parkeren en er ook 
fietsen kriskras op de stoep staan, kan ik er met 
mijn rolstoel bijna niet langs. Bijvoorbeeld in de 
Klimopstraat ter hoogte van de Papaverhof. Ook 
in veel winkels is het vaak lastig. Uitzondering is 
de Jumbo: daar kan ik prima uit de voeten met mijn 
scootmobiel. En gelukkig zijn er wáár ik ook kom 
in de buurt altijd mensen die me willen helpen als 
ik ergens niet bij kan.� 

Favoriete winkel
�Vroeger was ik een fervent klusser: ik kijk mijn 
ogen uit in gereedschapswinkels als Zwager [2] of 
Roos [3].�

Favoriete plek
�Het strand en de duinen. Dat we daar als Bloemen-
buurtbewoners zo dichtbij wonen blijft bijzonder. 
We komen daar heel regelmatig, de zee is elke dag 
anders. Ook kom ik graag in de Bosjes van Poot of 
Meer en Bos met de hond.�

Minst favoriete plek
�De herinrichting van het Goudsbloemplein vind ik 
niet goed gelukt. Er is nog steeds enorm veel steen, 
de bankjes nodigen niet uit tot zitten, het heeft 
geen vriendelijke uitstraling. Het lelijkst vind ik 
de onderdoorgang naar de Jumbo [4].�

Wat zou je aan de wijk willen veranderen
�Er zou veel minder doorgaand verkeer moeten 
komen op de Goudenregenstraat en de shortcut 
van het Goudenregenplein moet worden aangepakt. 
Ook de verkeersveiligheid in de Goudenregenstraat 
zou veel beter moeten.�

Favoriete horeca
�Bij ons in de wijk zitten we heel graag bij Catch-up 
op hun zonovergoten terras. Verder gaan we graag 
naar strandtent de Waterreus, Birds of naar IJgen-
weis in Clingendael. � 

Geheimtip
�Op de Van Boetzelaerlaan zit een een uitstekende 
eetgelegenheid: De Laer. Dat kent bijna niemand. 
Het staat bij de tramrails, er komen mensen van alle 
rangen en standen, en ze hebben een uitstekende 
Franse keuken. �
 
Favoriete Bloemenbuurtbewoner
�Als ik er twee mag noemen: mijn bovenbuurman 
Arjan, een enorm aardige en betrouwbare man en 
voorzitter van onze VvE. En de ander natuurlijk mijn 
vrouw Julie. We hebben nogal wat meegemaakt 
op medisch gebied de afgelopen drie jaar; ze heeft 
me altijd door dik en dun gesteund. Zonder 
haar had ik het niet volgehouden.� Ж

4

3
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SMACHTENDE 
BLIKKEN VERLEIDEN

EEN KOEKJE VOOR 

IEDERE HOND
Ik stond in de notenkiosk. Een hond kwam ook binnen en zijn 
baasje kon niet anders dan meekomen. Ik keek in twee verlangende 
ogen, ik zag de licht geopende kaken. Het kwijl bereidde zich voor 
op het koekje dat komen ging. Dit beeld wilde ik vangen. Ik snap 
nu waarom honden te veel koekjes krijgen en te dik worden. Je 
móet dat verlangen van een hondensnuit wel beantwoorden. De 
meeste foto’s zijn in de kiosk genomen, een enkele onderweg en 
Boef is van mijn kleinkinderen. Die is nu weer op gezond gewicht.
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SOEP OP DE STOEP
OP STRAAT

 J U L I E  PLU IJ M E RS    K AR E L VAN D E R B E NT & U IT  E I G E N B RO N

OVER HET ONTSTAAN VAN EEN TRADITIE

Begin februari viel er een fleurige flyer in onze brievenbus. Een uitnodiging voor buren van de 
Goudsbloemlaan om mee te doen met ‘Soep op de stoep’. Die namen wij, als nieuwkomers, graag 
aan, want leuk! In één oogopslag was het die bewuste avond duidelijk waar we moesten zijn. Het 
werd een heel gezellige avond.
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Nieuwsgierig naar de geschiedenis van dit leuke samen-
zijn, maak ik een afspraak met Mirjam Franken, Frank 
Bukkems en Gerwin van Vulpen, deelnemers van het 
eerste uur. Mirjam vertelt dat er zo’n 25 jaar geleden in 
korte tijd, en vlak bij elkaar, drie nieuwe jonge gezinnen 
kwamen wonen, waaronder dat van Frank en haarzelf. 
‘Het was bijzonder dat toen al in dit deel van de straat 
een wat wij noemen ‘stoepjescultuur’ bestond. De brede, 
zonnige trottoirs lenen zich hier ook prima voor.’ Frank 
beaamt dit: ‘Terwijl de kinderen speelden, gingen de ouders 
erbij zitten en al pratend kwamen de leukste voorstellen 
voor gezamenlijke activiteiten bovendrijven.’ Zo bedacht 
Mirjam jaren geleden, samen met haar bovenbuurvrouw 
Adriëtte, om op 21 december het Midwinterfeest te vieren. 
En daar stonden ze: op de stoep, met een glas glühwein 
en een dikke jas aan.  

De hele straat
Toen in 2007 Gerwin en zijn vrouw Annelies, die helaas 
vorig jaar is overleden, tegenover Mirjam en Frank 
kwamen wonen, zochten ze contact met die gezellige 
buren van de overkant. En daar ontstond het idee voor 
de eerste ´Soep op de stoep’. Zo konden ook andere buren 
met elkaar in contact komen. Vooraf werd in de straat 
geflyerd. Het werd een groot succes en op 15 december 
2007 was een nieuwe traditie geboren. ‘Het gaat altijd 
door,’ vertelt Mirjam, ‘bij al te barre weersomstandigheden 
verkassen we met de hele boel gewoon bij iemand naar 
binnen.’ Behalve in 2014, het jaar dat tot ieders verdriet 
Adriëtte, de grote gangmaker, overleed. En in 2021 was 
corona de spelbreker. 

Ook een kop soep?
Natuurlijk wordt door zo’n groep gezellige soep etende 
bewoners voor voorbijgangers de doorgang geblokkeerd. 
Aanleiding om hun een kop soep aan te bieden, waardoor 
spontaan nieuwe contacten ontstaan. ‘Soep op de stoep’ is 
dan ook niet exclusief voor de bewoners van de straat, ook 
vrienden en oud-bewoners zijn welkom. Frank herinnert 
aan die keer dat het zo gezellig was dat ze om drie uur ‘s 
nachts nog buiten stonden. Gerwin vertelt dat zich in de 
loop der jaren steeds meer bewoners hebben aangesloten 
en ook de middenstand uit de straat draagt regelmatig 
haar steentje bij. Zo kwam de slager ooit spontaan langs 
met een pan soep en leverde de supermarkt op het pleintje 
een flinke hoeveelheid Turkse hapjes.

Spontaan en origineel
Naast ‘Soep op de stoep’ waren er nog meer spontane 
acties. Mirjam noemt ze moeiteloos. Zoals een high tea 
waarbij deelnemers en voorbijgangers een kleine bijdra-
ge betaalden voor de zelfgemaakte versnaperingen. De 
opbrengst ging naar het Ronald McDonald Huis. Of er 
werden, op de stoep, voor alle kinderen pannenkoeken 

gebakken. Dat deed Murat, de man van Adriëtte, met een 
hoge koksmuts op. En verder: elk jaar met Koningsdag 
frietjes eten op de stoep, en in de zomer de burenpicknick 
op een mooie plek in de duinen, op het strand of in een 
van de parken. 

Dan is er nog ‘De Doos’ een bijzondere kroonjaartraditie. 
Iedereen, van jong tot oud, die een kroonjaar te vieren 
heeft, krijgt een grote, versierde doos. Deze wordt rondom 
de verjaardag op een onverwacht moment aan de jarige 
aangeboden. In de doos zitten door de buren bedachte 
opdrachten die door de jarige moeten worden uitgevoerd. 
Het levert veel lol en een middagvullend programma op. 
Inmiddels zijn er al 17 dozen gemaakt.

Saamhorigheid
Alle drie beamen dat het fijn is om in een buurt te wo-
nen met zoveel betrokkenheid en gemeenschapszin. Ze 
hebben zelfs van nieuwe bewoners gehoord dat volgens 
makelaars ‘Soep op de stoep’ een verkoopargument is. 
Andere bewoners in de straat zijn al volop bezig om een 
feestelijk invulling te geven aan het 100-jarige bestaan 
van de Goudsbloemlaan.bloemplein. 

Soep op de stoep
Aan het eind van de middag worden tafeltjes en stoe-
len naar buiten gesleept. Ieder huishouden zet een pan 
soep en kommen neer en je proeft van elkaars soep. 
Een glaasje wijn, stokbrood, kaas en andere lekkernijen 
ontbreken niet. Iedereen draagt, helemaal vrijblijvend, 
wat bij. De kinderen roosteren marshmallows in een 
vuurkorf en halen een ijsje op het Goudsbloemplein. 
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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

34 WIJKWIJS  NO 2  2022



DEELAUTO’S 
IN DE BLOEMENBUURT: 
WE ZIJN LOS!

  SAN D E R VALK ,  B U U RTAM BAS SAD E U R B LO E M E N B U U RT     K AR E L VAN D E R B E NT

Sinds februari zijn we in onze buurt met zo'n 16 huishoudens begonnen aan een pilot met drie elek-
trische deelauto's. Elke keer dat we langs het tankstation zoeven worden we, bij het zien van de 
benzineprijs, eraan herinnerd hoe fijn elektrisch rijden is. Toch is geld voor de meesten van ons niet 
de reden om te gaan autodelen – ook voor DEELgenoot Sadije niet. Maar wat dan wel?
 
Vertel eens wat over jezelf, Sadije.

‘Ik ben programma-adviseur bij The School of Life 
in Amsterdam, waar ik programma’s maak over 
persoonlijke ontwikkeling en emotionele intelligen-
tie. Vanbuiten ben ik een modern mens, maar diep 
vanbinnen een oud besje dat van breien, tuinieren 
en pekelen houdt. Anderhalf jaar geleden ben ik met 
mijn vriend naar Den Haag verhuisd.’

Waarom doe je mee aan coöperatief autodelen in de 
Bloemenbuurt?

‘We waren eigenaar van een hybride auto die we 
niet dagelijks gebruikten, maar toch genoeg nodig 
hadden om hem niet weg te doen. Net als velen zijn 
wij bezig met duurzamere keuzes maken en de auto 
voor de deur laten staan paste daar steeds slechter 
bij. Op een dag viel de flyer bij ons in de bus en het 
concept was precies wat we zochten. Het is fijn om 
gebruik te maken van een auto wanneer je er een 
nodig hebt en te weten dat er toch minder wagens 
nodeloos stilstaan.’

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
‘Het werkt heel goed. Het proces om in kaart te brengen 
wat iedereen nodig heeft, verliep heel zorgvuldig en 
daardoor zit je eigenlijk nooit zonder auto. De app is 
makkelijk in gebruik en de auto’s zijn comfortabel.’

Waarom zouden anderen mee moeten doen?
‘Coöperatief autodelen is een eenvoudige manier om 
te vergroenen en bij te dragen aan minder auto’s op 
straat. We rijden volledig elektrisch - er is dus geen 
uitstoot. En we delen samen de zorg voor de auto’s. 
Dat betekent dat er altijd mensen zijn die je kunnen 
helpen. Eigenlijk is er geen reden om het niet te doen!’

Wil je meer weten over autodelen in onze buurt?
Of kun je niet wachten om mee te doen? Mail naar

autodeelbloemenbuurt@gmail.com
en het is zo gepiept.

DUURZAAMHEID

MEEDOEN MET AUTODELEN? MELD JE AAN. 
HET IS ZO GEPIEPT!

Ж
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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

Frank Dessens, bestuurslid
 frankdessens@dehyacint.nl

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Jaimy van Kempen  lokaal7@dehyacint.nl

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Frank Dessens    frankdessens@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 | 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
5 juni 2022 

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 3
1 juli 2022

COLOFON

Korte berichten
→

CO2-COMPENSATIE IN DEN HAAG | HET KLIMAATFONDS

Het Klimaatfonds compenseert de CO2-uitstoot van de 

gemeente en Haagse organisaties door te investeren in lokale 

projecten die aantoonbaar leiden tot een vermindering van 

CO2-uitstoot. Sinds 2009 heeft het Klimaatfonds in Den Haag 

103 energiebesparingsprojecten ondersteund en hiermee 

87.000 ton CO2 gecompenseerd. 

Wil je meer weten over de projecten en de financieringsmoge-

lijkheden, ga naar  https://klimaatfondslokaal.nl/den-haag/ 

Ook bewonersorganisaties en VvE’s kunnen een aanvraag 

indienen. 

→
BROEDSEIZOEN | DENK AAN DE DIEREN

In het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur 

extra kwetsbaar en hebben dieren rust nodig om te paren, 

broeden en baren. Houd daarom in het Westduinpark de honden 

(verplicht!) aan de lijn en blijf op de paden. De meeste paden 

zijn zo aangelegd dat er voldoende ruimte is voor wandelaars, 

fietsers en ruiters en dat er ook voldoende rustgebieden zijn 

waar dieren zich kunnen terugtrekken. Meer weten? Bezoek 

de website van Het Haagse Groen

 www.hethaagsegroen.nl/home/default.aspx

→
BLOEMSTILLEVENS MONDRIAAN | LEZING

Zelfs in de hoogtijdagen van zijn geometrische abstractie 

is Mondriaan het schilderen van bloemen blijven koesteren. 

Etherische, spirituele bloemen, in volle bloei maar ook vaak in 

verval. Geschilderd in olieverf, waterverf of in delicate houts-

koollijnen. Het werk laat een andere, onbekendere kant zien 

van deze pionier van de abstracte schilderkunst. Benieuwd 

naar de onderbelichte bloemstillevens van deze beroemde 

schilder? Meld je aan voor de lezing op zaterdag 7 mei of 17 

september in het Kunstmuseum via

 www.vrijeacademie.nl/ons-aanbod/

1. Deze waterjuffer zet haar tanden graag in een edel 
dier (PaarDenbijter); 2. Gegroet, kijker, wat loop je in-
tussen met je staartveren te pronken (DagpaUwoog); 3. 
In tegenstelling tot wat je zou denken zit deze amfibie 
niet tussen de takken (BoomkIkker); 4. Glijdt ongemerkt 
tegen ranken op en snoept graag van de druiven (WijN-
gaardslak); 5. Ander woord voor strodiertje (HooiBeestje); 
6. Zoemt zomers tussen de cultuurgewassen op de velden 
(AkkErhommel); 7. Klinkt als pluimvee, maar heeft groene 
poten, voelsprieten en een steekwapen (SabElsprinkhaan); 
8. Deze fladderaar dient als jas voor een alleenheerser 
(KeizerSmantel); 9. Steekt deze libel haar neus graag in 
plassen en poelen? (WaTersnuffel); 10. Wat vliegt en is 
een combinatie van een zwartbont rund en een kleine 
kleurrijke vogel? (KoevinkJe); 11. Jonge knul in dienst bij 
een ridder en familie van de processierups (EikEnpage); 
12. Christelijke geleedpotige (KruiSspin)

PUZZEL | OPLOSSING
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DUURZAAMHEID

VOORTGANGSBERICHT 

WERKGROEP 
VERKEER & VEILIGHEID
BLOEMEN- EN BOMENBUURT

Wat speelt er momenteel op het gebied van verkeer en veiligheid in de Bloemen- en Bomenbuurt?  
Een beknopt overzicht van de meest actuele zaken.

Herinrichting Goudenregenstraat
In 2021 heeft de gemeente twee bijeenkomsten gehouden 
over de voorgenomen herinrichting van de Gouden-
regenstraat. Centraal hierbij stond de komst van de 
nieuwe trams.

De beschikbare ruimte in de Goudenregenstraat con-
flicteert overduidelijk met de inrichtingswensen. Denk 
alleen al aan een veilige verkeerssituatie voor fietsers en 
voetgangers. Maar ook parkeerruimte is natuurlijk een 
onderwerp van formaat. Dat dit bewoners raakt, blijkt 
wel uit de posteractie van bewoners uit de Goudenre-
genstraat. Met anderen vrezen zij schade aan hun huizen 
door de nieuwe, zwaardere trams. Zij pleiten daarom 
voor alternatieve oplossingen, zoals een busverbinding. 

De gesprekken over deze ontwikkeling zullen volgens 
de gemeente in de tweede helft van 2022 plaatsvinden, 
onder meer door het instellen van een klankbordgroep 
voor bewoners, ondernemers en andere belanghebben-
den. Vanuit onze gezamenlijke werkgroep hebben zich 
hiervoor al twee vertegenwoordigers aangemeld. 

Op de website  www.dehyacint.nl kunt u de verslagen 
van de bijeenkomsten inzien.

Diverse veiligheidskwesties
De werkgroep heeft een flinke lijst met verkeers- en 
veiligheidsonderwerpen besproken met het Stadsdeel 
Segbroek. Enkele door bewoners aangedragen situaties 
zijn:

- zichtbaarheid en handhaving van de geldende maxi-
male snelheid in de wijk (veelal 30 km/u);

- verbetering van de veiligheid en de verkeersafwik-
keling op de Hanenburglaan tijdens het laden/lossen 
bij Albert Heyn in de Fahrenheitstraat;

- vermindering van de hoeveelheid fietsen en scooters 
op de kruising Goudenregenstraat / Thomsonlaan 
in verband met het belemmeren van het overzicht 
op de kruising;

- terugbrengen van het gebruik van trottoirs door 
fietsers en scooters in de Azaleastraat tijdens het 
spitsuur.

Op deze situaties is door de gemeente zeer adequaat 
gereageerd. Deels door het gesprek met betrokkenen 
aan te gaan, deels door - daar waar mogelijk - inpassing 
in het gemeentebeleid.

Overigens kunt u als bewoner zelf onveilige 
verkeerssituaties melden bij de gemeente 
middels de BuitenBeter app (downloaden 
via Google Play Store/Apple store).

De werkgroep zal u regelmatig op de hoogte houden van 
de voortgang van haar activiteiten. Wilt u contact met 
de werkgroep? Stuur dan een bericht naar:

verkeersveiligheid@dehyacint.nl
verkeersveiligheid@bomenbuurtonline.nl

Gerard Lommers en Frank Dessens

  K AR E L VAN D E R B E NT

UIT DE WERKGROEPEN

39WIJKWIJS  NO 2  2022



   


